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Ticaret Vekilinin tetkikleri 

Vekil nutkunda diyor 
ki: "iaşe buhranile 
karşılaşmı YC:lcağız,, 

PAZAR 20 Eyltll 1942 

AKSAM 
Yirmi beş yaşında ·-Gazetemiz. buııün yirmi dört 
yqıru doldurup yinn.I bet ya
tına giriyor, cAKSAM• çıkma
ya batladıb gtindenberl okuyu
cularından gördiliU raibet H 

muhabbete dayanarak neşriya
tında tuttuğu doltu yolu takı'be 
devam edecektir. 
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c'ST ANWA CAOOfSI N'lh 

Sahiblı Necmedd.J.n Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

RB:i TELGBAPLAB 

Alman kumandanı von Kleist 
Kafkas ya cephesinde öldü 

Vekil Antalya hava/isinden lzmir ve lstanbula 
/azla miktarda yiyecek nakli için tetkikler yap'iyor 

\..~-------J 
Türk gazetecileri 

Stalingrad'da yangınlar 
göğüse muharebeler 

arasında g.öğüs 
devam ediyor İzmir 20 (Akşam) - Ticaret leketlmiı.de ne bugün, ne de ya

ı'Veklll dün öğleden evvel ithalM nn bir .iaşe buhranı olmıyacak
ve ihracat bfrllklert binasında tır. Gıda maddelerimiz bol de
çalış.rnış, fazla lthalft.t eşyası ge- ğildir. Fakat şuna katlyen emin 
tlrtilmesl hakkında ithaldtçılar- bulunmalıyız k1 memleketimiz 
!a görtişmüştilr. Vekil Denizyol- hJç blı:: zaman açlığa düçar oıa
la11 umum müdüıilnü kabul cak vaziyette değildir. istihsal 
ederek Mersin hattına fazla va- ettiğimz gıda maddeleri bizi bes
pur tahsisi için görüşmüştür. Iiyecek derecededir. Bizim için 
Antalya ve civar iskelelerde İz- yapılacak şey endişeye kapılrna
mlr ve İstanbula sevki istenen mak ve israftan kaçınmaktır. 
çok miktarda Y,iyecek maddelert Bugünün şartlannı istismar 
vardır. fle gıda maddeleri üzerinde taz-

Vekil öi'i'leden sonra Parti mer- ylk yapacak harekette bulunmak 
kezinde İzmir mebuslarlle gö- is~yenlere asla müsamaha et
ıilştil On gtindenberl halkın dl· mıyeceğfz. Kanunlarımız bu gibi 
lekler.lnl dinleyen mebuslar bun- hareketleri önleme~e milsaittlr.ıı 
tarı Vekile bildirdiler. Vekil bu- İzmir 20 (Akşam) - Haber 
gün Seydiköy ve Cuma ovası aldığpnıza göre bir ny san~a ia
nahiyelerinde köylülerle konuşa- şe maddelerinin satışları düzene 

, girecek, bunlar bollaşacaktır. 
cak, yarın Denizli ye hareket Zahire tahdidatı kaldırılacaktır. 
edecektir. Ekmek kartı usulünün bir çok vi

İzmlr 19 - Vekil dün söyle- lAyetlerfmtzde kald.ınlması muh
aJği nutukta demiştir ki: ccMem- temeldir. 

HARBDEN SONRA AVRUPA 
lngilterenin Madrid büyük elçisi 

mühim bir nutuk söyledi 

«Almanya yıkılıraa Avrupa' da anarıi çikmasindan 
korkanlar var ıt 

Londra l 9 (A.A.) - Reuterı 
Dün akoam Londrada bir nutuk 
ı8yliyen f ngilterenin Madrid büyük 
elçisi ıir Smuel Hoa.re demiştir ki: 

<Avrupalılar, müttefikler zaferi
nin uzun zamar. isteyeceğinden ve bu 
eanada medeniyetin çökeceğinden 
korkuyorlar. lztırap çeken Avrupa 
cSürat, sürat, aüratb diye haykırı
yor. 

İspanyada en iyi dostlarımız, bir
çok defa benden, müttefikler zafe
rinden aonra Avrupada neler olaca
~ııır aurmuşlardır. Nazi istibdadının 
ortadan kalkmasını görmeyi derin 
bir sur~tte arzu etmekle beraber 
l>u dt1stlarımız, Almanyada hüku· 
met organizmirıiın yıkılmasının her-

ortadr.n kaldmnah idi. Bununla be-
raber, derin ıurette yer etmlt ıüp
heler h&la mevcuttur. Almanlar bu 
ittihar •• i. propagandaları için en mü
kemmel bir vasıta olarak kullan
maktadırlar. Biz de baıka memle-
ketlerlıı dahili itlerine karışmak ni
yetini ima edebilecek her hangi bir 
hareketten bilhassa kaçınmalıyız. 

Londrada bir ziyafet 
ve söylenen nutuklar 

Moskon 20 <Rndyo) - Geceleyin 
neşredllen Sovyet tebh~l: 19 cylt\lde 
a.skeı1 kuvvctıerlmlz Stnllngrnd ve 
Mozdok'ta şiddetli muharebelo~ 

Londra 19 (A.A.) - Türk gazc- buıunm114ıardır. Mozdok'ta blrlncl 
tecllerlyle Tilrklye büyUk elçisi, B, Alman tank ordusu kumandanı or
Edward llulton Ue Brltanova nlansı- general von Klelst muharebede mak
nın dlrektörlert tarnfmdıuı şerefleri- tut dil.şmüştUr. Diğer cephelerde 
ne verilen ziyafette hazır bulunmuş- ehemmtyetıll deAl.şlkllk yoktur. Hava 
tardır. Oazetecller: ve bUyltk elçl Brl- kuvvetıertmlı 12 Alman tankL'lı ve 
tanova ajansının t&.slslerlnl tetkik 
etmişlerdir. KonuşmalEH' çok hara- asker bindlrUmtş, yahut levazrm yilk
retll olmuştur. lü 70 kamyonu im.ha veya tııhrtbet-

tller. B. Hulton, Türk milletinin, bum-
da bulunan Tilrk gazetecllert glbl Lonılra 20 <A.A,) - İngUlz radyo.. 
mütefekkirlere malik bulun:n:u.ı bakı- sunun Moskova muhabirinin verdıtt 
rnından kendisini bahtiyar sayması son malfunata göre Stallngrıut'da l:e
gereklt olduğunu ve bu fikir adamla- sif duman bulutları ve yangınlar 
rmın İnglltere'do hnrb gayreti için arasında' göğiis g5ğüse şlddetu mu
ne ynpıldığmı Türk ml!lettno bUdlr- harebeler oluyor, İki taraf ta n~ır 
mek fırsatını bula.ca.klanndan İngt. ka~lara uğramaktadır. Almanlar 
:Uzlertn de kendilerini mesut say- bazı sokakları zaptetmlflordlr. Rus
ma.lan lcabettlğlnl söylemiştir, lar bunlardan blr kısmını gerl al-

Heyet retst B. Hüseyin Cahl~ Yal- mışlardır. Volga'ya akan bir çay b!>
çm, Brltanova ajansının me.salslni yunca Alınan llerıeme teşebbüsü akim 
ve bu nr:ada Brttanovn'nuı Türkiye kalmıştır. Almanlann ~ptettiklert 
mümesstllntn çalı.şmas-.ru sena et- bazı mllhlm tepeler bir Sovyet kıtn
mlştlr. sı tarafından saatlerce suren mu-

sır Percy Lorralne, Türklıerle İn- harebelerden sonra geri alınmıştır. 
glilzler anısmda akted!lcn ıttltak 
muahedesine alt menkıl>elert anlat- Almanlar Katkasya'da Moı:dok 
mı.ştır, Türkiye bUyillc elçisi şöyle de- mıntakasında şlddetll taarruza geç
miştir: m.lflerdlr, Mo1.dok'un cenubunda bir 

•Muahede slr Percy'nb e.'feridlr.• Alman kolu Ueı"ltemete muvaffak ol
New.s Chornlcle baş muhıırrlrt de mu~ da bu muharebelerde en 

Yeni bir Alman 
taarruzu 

• 
Stalingrad'ın şimalinde 

hücuma geçtiler - ·--
Londra 20 (A.A.) - Alman 

haber ajansı tarafmdan neşre
dilen bir tebliğe göre Alman
lar Stallngrad şehrinin tam 
~imalinde Don ile \Tolga nehri 
arasında Desamada yeni bir 
hücuma geçmişlerdir. Mosko
va bu hususta mnlOmat ver
memektedir. 

büyük Alınan tank kumandanı v011 

Klelst ö!.m.üştıir. Von Kleıst Bel-
grad'a giren kuvvetlere kumanda ~t
mlştı. Kursk - Harkot yarma muha-
rebesinde büyük hlzmet.ı Hlt!er ta
rafından blldlrllmlştı. Bu kuman
dan, evvelce ölen Relchenau Ue Ou
derlan'ın usullerlnl kullanıyordu, 

Bir Sovyet akım 
Londra 20 (A.AJ - Bir Sovyet tay

yare gurupu, b1r Karadeniz limanı
mı taarruz etmiştir. Durnd:ı. .2 m:ıyuı 
tarayıcı, 3 torpidobot batırılmış, li
manda yangınlar çıkanlmıştır. 

Londra 20 CA.AJ - Sta'lngrad'da 
muharebenin şlddeU scın haddine 
varmıştır, Kızılordu l\Skerıcrt şehri 
ellerinde tutmağa katlyct'e karar 
vennlş1erdlr. Almanlar yeni kuvvet
ler getlnn~lerdlr. Şımnıı Atrlkadan 
birçok hava birlikleri getlrllmlştlr. 

Rerlin 20 (A.A,l - Stallngrad'da 
15 mE:tre derinlikte blok'hııvzlara te
sadüf edilmektedir. Bu:ılııra yeraltı 
gizli zımk yollıtraan gidilmektedir. 
Mazgallar gayet iyi mnskelenmlştır. 
Alman piyadesi bunlan bnslmıla ele 
geçirmiştir. 

Almanlar yeni bir gedik 
açhlar 

\ 'ichy 20 (A.AJ - Sta'lngrad'da 
mhuarebe gltt:H.-çe şiddrtınl arttın
yor. Son haber~re göre Almanlar 
şehrin içinde Rus müdafaa hatların
da yeni bir gedik açmışlardır. 
Loııdra, Alman tazyıkının glt.t.lkçe 

şiddetini arttırdığmı blldlrly0r, Taz
yıkı hafllletme-k lçJn Ruslar diğer 
cephelerde mevzu hücu:rJarda bu
lunm~lardır. Bu hUcu.:n.:ar tarae
dllmlştlr. 

şunları söylemiştir. · -----------------·•-----------------
cTürklye•yı ve Türkleri tanırım. 

Sir Hoar' ın nutku Türkler ısti.kllllert 1çln büyült bir 
mllcadele ya.pmaktadırlu, Ne olursa 
olsun Türkler, hlo kimse ve d!lnyada 

hlo bir millet için lstıkllllerlnl feda b •• •• k ı A k d d 
etmlyecelderdlr.• uyu a a a uyan ır 1 
Sovyetler -Bulgarlar 
Varnada Sovyet konıo· 
loıhaneıine bir taarruz 

Moskova 11> (A.A.l - Tnaa ajansı 
blldlrlyor: 15 eylıll glln!l llnltormalı 
ve alvll bazı Bulgar polls memudarı 
Ue ayak takımına mensup k1nı.se
lerden mllrekkep blr gurup Varna'
dakl Sovyet konsoloshanesıne hücum 
ederek sllA.hla tehdlt etmek suret.ile 
kasayı soyınuştı:ı.r ve mobllyeyi tah
rlbetmlşlerdlr. 

Sovyct hilk:iinıetlnin Dulgar,lst:ın'
dak1 siyası mUmessuı B. Lavriçef bu 
h!l.dlseyl Bulgar hilkümctl ne.ı:dLnde 
protesto otmtştır. 

Alman ajami diyor ki: cMüttelik zaferi 
takdirinde hiç bir fey Bolşevikliğin önüne 

geçemiyecektir» 

BerUn 20 (A.A.) - D, N, B, aJansı-ı dllşlinmesi pek tabtidlr, Esas ~udur: 
nın dlplomatılt muharriri yazıyor: Hoar malfun aebepler d.olayıslle 
İnglltere'n1n Madrld büyük elçl.ıl bol~vııcıerden bahsedem!yor. Çün
Hoar'ın dün söylediği nutuk Alman kü bunların mUttellkl olan bir dev. 
.siyası mahflller!nde de a!A.ka uyan- leU temsil ediyor. Bundan dolayı 
dırrnıştır. Hoar, 1'ı!anya'da birçok Alnınnya'nın yıltı..lma.st lht.ı.mallnln 

Rus-Japon 
müzakeresi ---·-----

İki taraf arasında 
mühim göriiımeler 

oluyormut 

• 
Vichy 20 (A.A.)- Alınan ha

berlere röre, Japonya De Rusya 
araımda mühim müzakereler 
oluyor. Müzakereilerin mahiyeti 
baldonda malUınat yoktur. Bu 
münaaebetle ıu nokta kaydedi
liyor ı Japonlarm Mançuko -
Sibirya hududunda mühim kuv
veUeri vardır. Ruelar da bw-a
dan kuvvet çekmemişlerdir. 

Rusya· İran 
cümerç ve anarşi doğurmasından ve 
Almarı;:ı.-adn başlıyan bu hercümerç 
ve anarşinin bütün Avrupa kıtasına 
yayılmasından korkmaktadırlar. Bu 
korku Avrupada birçoğu en iyi dost
larımızdan olan büyük sayıda erkek 
ve kadının zihninde derin surette 
yerleşmiş bulunuyor. 

Düşündüğümilz mÜ•talcbcl Avru
pa Hitler'in yeni nizamına rameJil
miı devletlerin tam aksi olmalıdır. 
Bizim yeni Avrupamı:zda, milli an
anelorin idameaindc değişiklik anla
yışla mevcut bulunmalıdır. Bu ldet, 
bu kültür, bu dil ve bu hülcumet de
ğişiklikle.ri olmazsa, Avrupa mede
niyetini:. bizzat ruhu da mevcut bu
lunmaz. Yeni Avrupada istediğimiz 
yeknasaklık değil, fakat değişiklik
tir. Her memleket için bir diktatö
rün ültimatomu tehdit altında bu
lunmakaızın kendi hükumet ıeklini 
ve kendi işlerin· idare tarzını seç
mek hürriyetidir.> 

kimselerin, Almanya blr nizam un- doı.t~uğu endişelere dolıı.mbaçlı ce
suru olmaktan çıkanlırsa Almanya'- vapıar veriyor. Verd.Jğt teminat At
da ve bütilıı Avrupa'da karuJıklık lantik beyannamesi, Ingillz vo Ame
bnş göstermesinden korktuklarını rlkan hilkfunet adamlarının nutuk
söylezn4ttr. Kendi erazJslnde bolşe- larıdır. Bu teminat zayıftır ve İngl
vlk zulmllnll görmU.ş o!nn bit mille- ltz - Sovyet glzll anlaş.malan hakkın
tln Anglo Saksonla.rın müttcliklel'l da Crlpps'ln .söı:lerlle şüpheye dü
olan bolşevlklcrtn zaferlr.l tıtrlyerek oenlert tatmin edemez. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Hoar her memlekete ylyece.lc veri-
leceğinden ve anarşinin önüne geç
mek Uzere garnizonlar kurulacn~ı
dan bahsetti. Bu sahada. Avrupa ve 
Asyanın birçok terlerinde tecrübeler 
yapılmış ve tyl netıco o.Jınamamıştı,r. 
Bunlardan başka hA.cfuelertn geliş
mesi müttefik zafert takdirinde hiç 
blr şeytn bolşevikUğln önüne geçeml
yeceğlni gösteriyor. 

Moskova 20 (Radyo) -
Sovyet Komiserleri reisi Stalin, 
19 eylulde, Hariciye Kom.iaeri 
Molotof hazır bulunduğu halde 
İran aefiri Mecit Aliyi kabul et
mittir. 

Buna cevabımız, tabiatile, Atlan
tik demeci, Roosevelt, Churchill, 
Hull ve Eden'in nutuklnrıdır. Müt
tefikler siyaseti hakkındaki bu dü~ü
nülerek yapılmış demeçler, harb so
nunda Avrupanın hercümerce ve 
anarşiye düşmC3İne müsaade etmİ· 
yeceğini sarih surette anlatmalı idi. 

Alman büYük elçisi dün 
hareket etti 

Alman büyük elçlcl von Papan dün 
akşam laı.lknn Avrupa ekspreslle şeh
rimizden Budo.peşte'yo bareket et
ml§Ur. Orndan Almanya'ya gide
cektir. Elçi şahsl ~lerl 1çln glttığlnt, 
seyahatin uzun stinntyeceğlni söyle

Papanın bir mülakatı 
Roma 20 <A.A.) - Dlln sabah 

Papa, Amerikan :\llUrahhası B. Tny
Ior'u kabul ederek ba,ba.şa blr bu
çuk saat görüşmüştür. 

\,. ________ ,,,, 
·uzak Doğu'da 

Amerikan tayyareleri 
bir Japon filosuna 

hücum etti 

Bunuııla beraber, Avrupa kıtnsında s· F· t hı·"'. Londra 20 (A.A.) - Vaşing-
§ilphe edenler, hala tatmin edilme- ır ın e ıgı tonda neşredilen bir tebliğe göre. 
mi~lerdir. Bu aebeptcn dolayı plan- Eli i. k k a. 11; I e rı Amerikan uçan kaleleri 14 eyluld• 

ml.ştl.r. 

!arımızı ne kadar müspet bir hale Fin milleti ancak istiklali Salomc.n adaları açıklarında bir Ja• 
aokarsak kıtayı yalnız iyi niyetleri- Bir §ey herkesin malı • . ponTdeniz teşekkülüne hücum etmit-
mize değil, fakat ay:nı zamanda bu l ıçın çarpı§ıyor ıtir. ulagi adasının şimal doğusun• 
iyi niyetlerimizi tatbik mevkiinc o unca... dh bulunan bu deniz teşekkülü zırh· 
koyrna1, azmimize inandırmamız o -- Londra 20 (AA.) _ Finlundi- lalarla kruvazörlerden, torpito muh• 
kadar çabuk mlimkiin olacaktır. Umumi yerlerde halkın istifadesi- ~·ada neşredilen bir tebliğe göre, riplerinden mürekkepti. 2 zırhlıya 

Yalnız İspanyollar ve Portekizliler ne konulan Cfyaya ~ç hürmetimiz Fin miJleti istiklali temin edilinc!İye isabet olması pek muhtemeldir. B1f 
tarafından değil f .. kat ekseriya Av- ~ok. Bekleme yerlennde kanapele· kadar harbe devam edecektir. Teb- taarruzC:an aonra Japon kuvvetleri 
rupn mcmleketl~ıt mensupları tara- rm }iizleri kopanlmı, veya kesilmİ§; !iğde deniliyor kiı cFin milleti sırf şimale doğru yol almışlardır. 
fmdan bana birçok defa söylenmiş- telefoı;ı kulübelerinde .• telefon reh· bunun için ı;arpı§ıyor. Finlandiyada Salorr.on adalarındaki vaziyet• 
tir ki, müttefiklerin zaferi İngiliz ve ~~!~I ~~!1~rça •. edilmlt, yahut Yahudilere karşı hiçbir tazyik yapıl- gelince, Japonlar Guadalknnal ada• 
:Amerikalıların diğer memleketlere sıuuıe ennı goturmuıler; vapurlar· mamaktadır. Bunların vaziyetlerin- sındaki tayyare meyd'lnını alama• 
muayyen bir tip hükGmet kabul et· da oturulacak yerlerin arka tahta- de değişiklik olmadığına dikkat yınca bu ada!nrda kara çarpışmalan 
tirmek teşebbüsü demek olacaktır. larBına lbı~bdiyazıl)ur yazıl111l1f· b edilmelidir.> hızını kaybetmi:ıtir. Amerikan kuv-

un zı.r ilen ma ımız o sa er vetlcri takviye cdilmiş.ir. 
Bu ittihama da cevabımız, gene halde iyl bakar Uzerlerlne titreriz. Kanadalıların kayıpları Yeni Giı.,e' de Owen Stanley dağ-

Atlantik demecidir. İspanya bahsin- Halbuk~ on'a .. : ~yalnız bizim değil ~ \'iclıy 
20 

(A,A.) _ Neşredilen ro.- ları,il.: Moresby limanı arasında du,. 
de M. Churchill'in bu memleketin I herkesin malıdır 1 hepimiz istifade IJtamlara göre muluı.rebcnln iptida- rumdn bir değiş'klik yoktur. 
dahili işlerin,, hiç karışmak arzumuz 1 ediyoı"U;:.. Onlan yırtıp kopannya, - Şu tepeye hlç insan aya~ basmam11ı.. sındanbert Knna.da'lılnıuı kıı:rıplnıı, \'ichy 20 <A A.ı _ Ye. 

1 
Gine • J~· 

ve niyetimiz. bulUı:tmadığı hakkındaki kesip parç-.I maya, lunp bozma.n - Neden anlo.dın?... 2000 dlr. Bon Dleppe harckc~ındc de I ~mda Moresby !.maı.ı•ırı d •ra J:ı.poıı 
ıtarih demeci bütün makul ıüpheleri 1 hakk "':.ıa yoktur. - Babana Cü.zei bir ate.o~ l&ilııii1otl.. 1350 klfl kaybed tJ.r tehdld! ar ___ iliiiİl __ _. ______ ..._...._. ________ iiiiiiiiiiliill-liiiiiim 
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HAFT 

'Off a muharebeleri 
H arb usullerinde ilerleme-

ler olduğundan şüphe edi
lemez. İlk muharebeler mey
danlarda, açıklık yerlerde, dağ
larda ve kırlarda yapılmıştır. 
Sonra muharebeler yavaş ya
vaş şehirlerin kapılanna kadar 
gelmiştir; oralarda sona erer, 
şehir galiplere teslim olurdu. 

Harbi bitirmenin yolu 

Ş imdi Londrada bulunan 
Türk gazetecilerinden B. 

Şükrü Esmer radyo Ue venW,jl 
bir söylevde İngiltereyi gezip 
dolaştıktan sonra edindiği ka
naati şu cümle ile ilAn edlyor-: 
«Gördük v muza! r olacağım
za emniyet getirdik.» 

Bu hükumetin Mihver devletlerine 
harb ilan etmesi Müttefiklere 
mühim üsler temin edecktir 

StaJingrad' da sokak 
savaşları bitmedi 

Sayın muhnrririn bu cümlesi 
bize harbi ynkm zamanda so
na erdlrmenln bir yolu olduğu
nu düşilndürdil: trirgnızıer saIA
hlyetlf Almanlardan mürekkep 
bir heyeti İngiltereye davet et
sfıiler. Onlara memleketi gez
dirsinler; nasıl hanrlandıklan
nı gö.sterslnler. Eğer Alman he
yeti de İngilizlerin mumf!er 
olacağtna emniyet getirirse har
bi uzatmakta mlna yoktur. Aksi 
takdirde bir lngtliz heyetı..ru Al
manyaya davpt ederleri · 

Brezilyruıı,o. Mihver dev!etıerlncl nlspetlnde demir cevhcrt vardır. 
hnrb ıı~n etmesi, Birleşik Amerika ile 1942 sene.si kAnunuann!slndc Rio de 
miltteflklerlntn harb durumu üzerin- Janeiro şehrinde toplanan müttefik· 
de pek az bir tnslr ya.p::ıcaktır. Çün- ler konferansı, cenubi Amerika cüm
kü Brezilyanın küçük bir ordusu ,·ar- hurlyet!erln!n hnl'b gayretıertnı 
dır, havacılığı 1se yeni doğmaktadır. ahenkle.ştırmek meselesi görüJü;müş 
Donanması da eski bir kaç gtmlden ve Blrleşlk Amerika. hükumeti Bre
lbarettJr. Yalnız 40 mllyon nüfuslu ve %flynya 220 milyon dolar kredi ver-
8,511,189 kilometre murabbalık olan ll'Jştl. Bu kred! ta.bU servetin işleLll
bu geni.$ kıta Müttefiklere bir çok meshıc ve multtazı dlet:erln satın 
deniz ve hnvn 11.Slcrl temin edecektir. alınmasına tahsis edlletekUr. Şlındl 

Rus müdafileri için artık geri çekil
mek ve kurtulmak imkanı kalmadı 

Şimdi muharebeler şehirle
rin kapılannda da durmuyor, 
içeri giriyor; caddelerde, sokak
larda cereyan ediyor. Oralarda 
da kalsa ne ise. Son gelen ha.
berlerden anlıyoruz k1 muha
rebe evlerin f çf:ne kadar sokul
muştur. İnsanlar odalarda, so
falarda döğli§üyorlarmış. Do
laplardan makineli tüfekler 
ntes at1yormuş. 

Meydan muhnrebeleıinden 
oda, sofa muharebelerine. Ar
tık harbin girmediği yer kal
marnışbr. Onu çıkarmak güç 
olacak. 

Bir hayır sahibi yok mu? 
f htikltrla mücadele eden ga-

zeteler bilyfik başlıklarla 
hep şu sualleri sonıvorlar: ııZey
tinynğ'ı fiatlerl daha ne kadar 
yQkselecek?» • ııPlrinctn kilOS\• 
kara kadar çıkacak?)) 

Biri ortaya gelse de zeytin
yağı fiatlerinln 300 kuruşa, 
pirincin 400 kurusa kadar çı
kacnğım, ondan sonra duraca
ğını sttvıese, bana öyle geliyor 
ld gruo;eteler kendilerini bu tşi 
muvaffakıvetle başarmış adde
deceklcr. Yok mu bu suallere 
cevap verecek bir hayır sahibi? 

Mahkemelerde: 

Necib Fazıl sahneden 
çekildi 
Tanınmış politika muhar-

rirlerinden Necib Fazıl 
Kısakt1rek geçe'llleroe harbin 
alaca~ istikamet hakkmda 
talıminlerini uzun uzun söyle
dikten . sonra yazısım §Öyle 
bitiriyordu: 

«İşte ben bunları söylüyor ve 
sahneden çekiliyorum.» 

Necip Fazıl'm sahneden çe
kllmes1 elbette kl müessif bir 
hfüilscdir. Fakat işin daha mü
e.ssıt olan tamfı Necip Fazıl'ın 
sahneden çekilmesi şerefine bir 
müsamere bile tertip edilmemiş 
olması değil midir? 

Şevket Rado 

Suçun bukadar ağır 
olduğunu bilmiyormuş 

Maz.nun İzzet suçunu evvelft baacı Karn1k şunlan söyledi: 
inkfı.ra kalkıştı. Fakat şahltlerin - Bir gün bu adam mntban
Uadesl üzerine sözünü d~tirc- ma geldJ, snğırlar1 dilsizler ce
rek bir cahillik ettiğini, suçun mtyetinde Aza olduğunu, bu ce
büyüklü~iinc• aklı ermediği için bu miyet için kart bastırmak ıste
hatayı 1şlcdlğinl söyledi. IAkln, d1ğlnı SÖ ledJ. Bir de nümtme 

Bl'E!21lyanın Idtittetutlere yardımı mevzuu bahts olnn ~Y Bı-ez11yadn.k1 
en ziyade lktls3dl ve hrun madde ba- zengin demir madenlerlnln 1stih.salı\· 
lrunmdnn olacaktır. Gettk Müttefik- tını arttırmak VE' Amazon toprnklan
ler, eerek Birleşik Amerika Brezılyn- nı vertmll bit bale koymaktır, . 
nın hn.m madd'l kaynaklarından ge- İngiltere ve Birleşik Amerika. bük!\- \ 
niş bir ö?çüde istifade eeeceklerdlr, met?erı, Brezilya ile ynptıklan blt ( 

Brezilya blr çlfçi me.mlekeUdJr. Bu- anlaşma muclbtnce memleketin se
rada sanayi, ecnebi sennayesinln yar- nede istllısnl cttlA'I 750,000 ton mn
dımlle son z:ıma.nlarda fnk1sa.! etme- oon cevherini, tommu lt'..şer dolar 
tc başlamıştır. 1938 senesinde Drezll- mukablllnde 8 sene müddetle satın 
yanın s:mayil, memleket 1stlhsallnin alacaklardır. 
~ S8 lnt tstıhlAk ediyordu. Bngllıı • Brezllyn 1912 senesinde 42.000 ton 
BrezUyn Uırncat tıcaretlnln % ~8 ı kauçuk ıstıhsnl etmıştl. Fakatı on
Birleşik Amertlrayıı vukubulmakta, dan sonra ta.uçuk istlhsa.!!ltı müte
Brezllynya hariçten it.hal edilen mal- madlyen dil:ntüo ve iklnc! umumi 
1ann % 60 ı da Birleşik Ameılknnın hali> paUamazxian evvel ıcncde 12,000 
gelmektedir. tonn ınmlş+Jr. Şlındl Birleşik Amerl-

Brerllyada eltflen toprak snhas:ı, 18 ka, her ne pahn.sınn olursn olsun 
mnyon dönfimil mütecav!zdlr. Bunun Brezilyanın kauçuk 1stllısn.1Atını art
dôrt mUron dönfuntı kahve ekimine tırmak azmindedir. 
tahsls edllm~tlr. BrczUya nebati yağ- Bireşlk Amerika hük!unetı, durtn
lar, ~ ve teker kamlŞl da yef4. diş davnın:mış ve hnıt> patlamnzdan 
tirmettedlr. Kahve, Brezilyanın en evve! Ford şirketi Para ~et.ınde 
belll başlı mahsulüdür. Brcziiyn, yer kauçuk yetiştirme~ tızere ı~.ooo kilo- , 
yüzünde 1stlhltık edilen kahvenin metre munıbbııı era.zı Mt.ın almıştı. 
fÜZde altmıŞlllı yetl§UrmekedJr. Bre- Bu ern.z1den ancak RO kilometre mu
~n. senede alt.mı§ kiloluk 20 mllyon rabbaı erazt tşletllmlşUr 
çuvoJ kahve ihraç ediyor. Brezllyadn kauçUk istJhsa.ldtının 

Brezllyada 3 ml!ynrdaıı fllZla ag~ azlığı Uti sebepten lleri geliyor: 
•ardır. Memleket nuı.den tömtlı1l, ba- ı - Amazon ne.hr lle eyaklahnın 
kır, nikel, manganlz. plAtJn. altın, .sulamakta bulunduğu en:Wnln ışle
bokslt ve elmas bakımından çok Een· tllmesı, tena Wlm şnrtlan yüziln· 
gindir. Fnka.t petrol pek azdır. Mem- den son derece zordur, 
lekeıb:ı en belll ~c;Jı zengirılili Mlnas 2 - Bu mıntaknda ynpyan ycrli
Gercsdeld kömür madenleri ~11 ıer pek seyrek ve dağı:ıık bir halde 
eder. Bu demir ma.d~. dünyanın en bulunuyor. 

Doğu cepbeainde ı 

Stalingrad ıeluindc aokak 
muharebeleri ıızalmıyan bir ıfd
detle devam ediyor. Şehrin ao
kaklanm ve binalarını, barikat
larla birer müstahkem mevzi ha· 
line getiren Rushu, Almanlann 
§ehri tamamen zaptetmelexine 
m6ni olmak ve hiç olmazsa mu
kadder aukutunu birkaç gUn 
daha eeciktinnek için Umital.ı 
bir mukavemet göstedyorlar. 
Göğüs göğüao muharebeler ara.
sız devam ediyor. Alman tankı
lan ve aavq tayyareleri, Rua 
askerlerinin Slğındıklan l>arlka.t
Jan tahribetmek için henUz işgal 
edilmemiş olan mahalleleri, de
vamlı bir gülle ve bom\ia eağa
nağına tutuyorlar. 

Berlinden gelen aon haberle
re göre Almanlar, cenuptan ve 
fima)den ıehri demir bir kıskaç 
içine almışlardır. Bu lı:ıskaç, Vol• 
p lcıyılannda kapanmak üzere
dir. Bu ,artlar altında Stalingrar 
dın mukıwemetl, artılı: ıona er
mek Uzere bulunuyor. Eansen 
oehirde hali\ mukavemet göste
ren Ru. kıtalan Jçln geri çeldi· 
mek ve ·kurtulmak imkanı "da 
kalmam~tır. Dün de ynz.dığımıı 
gı"bi. Volııcdald lkl adnyı i~ııal 
eden Almnıılar, Stalingrnd mil• 
dafilcrlne rlcat yolunu kapamıe
lardır. 

Kafkaa cephesindeki harCk.ü
ta gelince, Doğu Knfkaayada 
Ruslar, Terek nehrini geçmie 
olan Almanlatin, Grozni petrol 
mıntakaama aarkmalanna mlnl 

olmağa aava§ıyorlar. Berlinden 
gelen haberler, Almnn :r.ırhlı 
kuvvetlerinin Rus mUdaf aasını 
yardıklarını ve bir Sovyet gufu· 
punu imha ettiklerini bildirdl~l 
halde, Ruslar nehrin cenubun
dakl Alman köprübaaı mevzlle
rlnl ıiddctli mukabil hücumlarla 
&'eri attıklarını iddia ediyorlar. 

Novorosisk'in cenup ve cenup 
doğusundaki harek&t için de iki 
tarafın iddiası, Mozdok çCIVTeıin
dekl mUharebeler hakkında ol
duğu gibi, blribirine zıt ibuluhu
tYOr. Her halele Kafkas cephe.
elndeki harekatı 8rten euar per
desi bugünlerde sıyrılacak ıve 
lıakikt durum nnlaıılacnktıT. 

Bununla beraber Almanlann, 
Stalingradın lıgnlinl tamamla
dıktan sonra bir lı:uim kuvvet• 
lerin: cenuba yollıyarak Kafkas
yadalc.l kuvvetlerini takviye et
ıneleri ve taarruzlanna yeni bir 
lıız vermeleri beklenebilir. 

Voronez kesiminde baoladı
iı gerek Moıkovadan ve gerek 
Londradan bildirilen Ruı taaf"' 
ruzunun lnkl§afı hakkında ıycnl bir 
haber gelmemiştir. Mamafih Rus 
membaları, bu kesimdeki Rus 
taarruzunun olddetli bir Alman 
mukavemetlle karıılaıtı~ıni aak
lıımıyorlar. 

Mısır cephesinde ı 

DurfI\lnluk hUla devam edi
yor. iki tarafın kara faaliyeti 
devriye kollan nraaındn ccreynn 
eden mutat küçük çarpı§malara 
lnhl.ıar ediyoı. 

zengin madenlerinden biridir ve de- Mamafih Blrleşlk Amerlkn, diğer 
mlr muhteviyatı bakımından yer yü- Cenubt Amerika cumhurlyetierinde 
zfinde mevcut demlr madenlertnin olduğu glbl Brtz1lyada da kendisine 
y{lzde yirmı beşlnl 1hUva ediyor, Bu- jenl pazarlar temin etm~e çnlıımnk-
hıdan çıknnlan madende yüzde 70 tadır. '-:'ll!"!!!l~~!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!'!~"!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!I-11!'!~!!1!!'-!"!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!!'!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!'!....__"!!!!!!!!~!'!!!!'!!!!!• 

Milli Müdafaa 
isti r z l Pirioç beyannameleri 

için henUz emir gclm i 
Ellerinde pirinç bulwıanlann be

yanname vereceklerine dair vc:-l!en 
ynptığı lş bir cahillik değil: tam gösterdi. Ben, kartların hakika
blr açıkgözün becerebileceği şey. ten cemiyet için basılacağını 
Sağırlar, körler, dilsizler cemiye- sandım. Pazarlık yaptık, 'O.ç llra
ti nnnuna kartlar bastırıp öte- ya iki yüz kart basıp kendisine 
kini berikini dolandırmış. verdim. Sabş her tarafta hara

retle devam ediyor 

yeni karnr henilz rc~en ~t'hrlm1zde
dekl makanılarn tebllğ edllmemlştır. 
Bununla beraber enuin gelmesine 
lntJzaren nllıknd::ır makrunlar şbndl
den tesbıt işine girlşmlş!erdJr. Tes
tıit işine ~ andı[lı sımda blr kısmı 

Yarım asır evvel mektepte okuyan- det sonra nltabenln tamam olacası .. 
lam fen hocaları insanların bir ma .. na §Üpho yoktur!, 

Bazı dolandıncılnr vnrdır; gl- İzzet bu itedıı>yi kabul etmedi. 

Ankara 19 (A.A.) - Bugün de mu- fırsatçıların saklndıklan n11ılliı.n, fn
hnbirlerimizden rudıtmuz teıgrafln.r tu:rumz ve yük.sek fiat!e gattıklan gö-

• ruhnüş, bunlar yaknlanara.k 1btlklır 
mlll! müda.fnn. ıstıknız talıvlllerl ro- cürmil l!e Cumhuriyet müddeiumu-
tışmın bütftn yurt içinde hnrarctıc mll1ğlne teslim cdllmlştir, 
devam etmekte o?duğunu blldirmek
tedlı·. Lig maçları 

_yimlerl kuşamları düzgündür. Kendisini yakalı an polis me
K1yaf etine bakınca insan aldana- muru dinlendi. Dilsizler cemtve
bllir. İzzette bu da yok. Sırtındn tt reisinin ihbarı üzerine Baye
yırbk bir gömlek, altında paça- zıtte büyük bir gazinoda izzeti 
L'ın tiftiklenmiş blr işçi pantalo- kart dağıtırken suç üstünde ya· 
nu. Başı açık, kunduraları par- kalndığım ve üzeıindc yüzlerce 
çn parça. Bu vaziyette, blr cemi- kart bulunduğunu. kendisinin de 
yet nrunına iane kartı dağıtan suçunu itiraf ettiğini söyledi. 
bir adnma para vermek de her Bu ifadeler üzerine izzet boy- Bu nnıda dQn de tnydcttlttmlz vı-
hnlde bir hayU safdillik eseri ol- nunu bükerek ayağa kalktı: !Ayet ve kazalardan başka, Ant.a.Iyn, 
sa gerek... _ Bay hfildınl Doğrusunu Bolvadln, Bozdoğan, Burm, Cihan-

Galata.saray kulübü hasılat.in tnk-
6lml ihtUAtından dolayı lig maçları
na glnnemeğı kararlaştımu§tır, Bu
giln yapılacaıt Galatasaray - B~lkt:ı§ 
maçı oynnnmıyncaktır. BunUll yeri
ne Fenerbahçc Beşlkta§ln kn~
caktır. 

ldneye beıızedlğlnl ı;Oy:erler ve §U Fen ndamlannın söylediklerine gö
lzalıntı verirlerdi: cBtr mn.'k!ne hnre- re A vitnmlni sütte, bıılıkynğında, 
ket etmek lçln nasıl yvlia.cn~a. muh- ciğer, beyinde bulunuyor, bu vitamin 
to.çsa insanlar da sıhhatli bulunmak, gençlerin büyümesine, vücudun ge. 
hareket edebilmek 1çln yakacak al- 11şmeslno yardım eder. B vltamlnl 
ın.nk mecburiyetindedirler. nu ~nkn- plrlnçtc, sütte, bir çok ncbntat
ca.ıt günde 2500 knlorldlr. Bu kadar ıarda bulunur. Kati derecede a.lın
kalorlyi almıyanlar solgun benizli maz ise bir çol: hnstahklnr baş 
olurlar, da.1ma U§ürler. Bunun 1çin gösterir. O vltnmlni sebze vo mcy
yiyeceklertmlze dlklit etmeli, bun- valardn, bilhassa. portakal ve ıı
lann 2500 knlorlyl temln edecek şe. manda, havuçta, tnze sütte vardır. 

kilde olın:ı.sınn. bakmalıyız,» c vitamini ıılmamnzsa. skorplt deni· 

Asliye dördüncü ceza mahke- söyllyeceğfm. Kartıan bit'l bas- bcyll, Dlynrbakır, Elmalı, Ocdis, 
mesinde İzzetin muhakemesine tınp dağıttım. Parasız kalmış- Ergani, Oünn, Ordu, Orlıruıeli, Sn
başlandı. Evrak okunduktan tun. Aklıma bu geldi. Suçun bu llhll, Smdırgı ve tinye'de ilk parti 
ronra hfikim sordu: kadar ağır olduğunu düşüneme- göndcrllm.lş oınn tahvUlertn tnmn-

- Sen, körler, dilsizler cemi- cllm. Blr cahllllk ettim, bu ha- men satıldığı ve yeniden tnhvll gOn-
yetinde ~ mısın?.. ta:yl işledim. Dolandırıcılık yap- derllmesı tçln mtırocnattn bulunui-

- Hayır bay ha.kimi Ben sa- tını da ne kazandım sanki? .. :tŞ-
itJr da değilJm, dilsiz de... Çok te, kılığını kıyafetim meydanda. d\llu, bilhassa tebarüz etUrllmeJtı.
§iikür gözlerimin ikisi de sağ- D~ yoldan sapanlar ına.ıı ol- dlr. ~diğtm.1ze göre halkımızın 
lam. maz. Suçumun cezasını veriniz. bu devlet ıstıtrnzma gösterdıği ya-

Manisa Belediyesinin 
bir karari · 

Manisa 19 - Manls3 bcledJyesl ek
meğe Qzüm b.nştırılmnsına kn.rnr 
vermJ.ştlr, İstıyenler 300 gramlık ek
mek istihkakına muknb!l 360 gram 
Uztimlil ekmek elacaklardır. 

O zamarnar insanın 1>1hhat4nl.n len hnstalık baş grıst~rir. Uıun müd. 
yerinde olması ıçın ka!On yeterdi. det taz.e sebze ve meyva ylyemlyen 
Bir müddet sonra ortnyo. vitamin çık- gemlcllei'de bu ho.stn1ığın baş söster
tı Doktorlar knloriyt k.Afl bulmnma- dlC'l çok eskl zamanlardanberı blll
Aa başlndllc.r: cYalnız kalori hesabl- ntr, fakat &ebetl nnlnştlama:z:dı. Şlm· 
le &hhatl korumata ımkAn yoktur. dl bunmı c vıtrunını nlmanuımnsın· 
Lüzumu kadar vitamin do &lmalc ıtı- dan ileri geldli:tt tahakkuk ctınl§Ur. 
zundır, Vita.mlnslzllk bir çok hastn- Son zamn.nlarda F vitamini çıktı; 
lıklare. sebep olur ve vücudun muva- B vtta.mln1ntn blr de 2 numnralı&ı 
zcnestni bouır• dediler. t~fcdlldl. Bunlnr alınan gıdaların 

- O halde bu cemiyetin kart- Ben de bir daha böyle şeyler tm al4.kaya. cevap venook tçJn bu 
lan sende ne anyordu? Niçin yanmam. vllAyet ve kaznlara yeniden mını mü
da.ğıttı6'111 bunları?.. 1zzetı:n sabıkasının sorulması dafaa istikraz tnhvillerl gönderli

- Hayır bay hftktml Ben kart ve diğer şahltleıin dlnlenmesl miş ve hiç bir tnlcbln kııTIJılıksık knJ. 
mart dağıtmadım. İftiradır. için muhakeme b~ka bUne bıra- maması hususunda gerekli tedbirler 

Çuval, kanaviçe 
iımir 20 CA.A.) - çu,·a!, kanaviçe 

!tba.11 ve satışlan Ticaret Vektı.letın
ce serbcs bırakılmıştır. 

iıt znmanlan vitnmlnln sebze ve vGcuda fayda vermesine yardım eder .. 
meyvıı.1.arda, sütte bulunduRu ileti lenn~. Bazı insanlar çok yemek ye
aUrülerek: tBunlo.n bol bol yiyiniz_, c:Uklerı halde blr tfirlil vUcutlan bes-
1çlnl1ıl• denlllyordu. Fakat sonralnn lenmez. Buna 6ebcp, bu 1kl vltruni
vltamlnlc.rtn ~ri çoğaJ.maRa b!§· n1n bllhassn 2 numarnlı B v1tam1ni
la.dı. A ıo.r, B ıer, O ler, F J.et meyda· nın' azlı~ imiş. 
na çıktı. Hemen her sene ycnl bir Bir Fransız gazetesi şlnıdl bir o 
vitamin bulunduğuna göre bir müd- vitamini keşfedildiğinden bahscdı .. Şahit olarak dinlenen mat- kıldı, kendisi de tevkif edlldl. ru~tır. 

~~-ıl!!!"!'~~~ ..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... ~~~~~~~~~=~~~~~~~~!!!!!!!!~~!!!'~~~~-==s!!!!!:!!~ yor ve yu sntırlan '3-"azıyor: «Ania.şılı

Bütü-ı adaleleri, bütün a!nirleri ve Bu hırslanmı meydana vurmak doğ- sessiz aad ız ıitmcli... Zira hisse-
• ~ • bütü:ı gudubetlerile beraber... ru değil ••• > dzyorum kt Emin beni kn'bir aual-

B 1 L L UR Ş 1 Ş E H• Yntaktaıı kalktı. le°™' maruz tutacaktır. Za.tccı bu· 
. Biraz geri dönelim. Mııhmur mahmur giyindi. raya da onun lçln Jetirdi. Nazanm· 

Şimdi, K8se Eminin sıuhoıı cüce- Fakat başı ainyordu. da b"u ev bir allılrbu yuvasıdır ••• 

AŞK VE MACERA ROMANI rf Cenyo'dan arabayla Beıik.taıtaki Hül! burnunu ka.aıyarak ve ak- Zavallı Handan ... Sihirbazın eline 
vinc getirdiği, aelamlıktaki misafir sırarak: dUpnÜJ biçare bir ıik!r halinde-

Tefrlka No. 71 Yazan: (VA • NQ belasına yatırdığı g~~eyiz... • . «- No oldu . ıuratima acıı~a)... dir .•. > 
Ruhi. pufla dooekler ıçın_de Hapouu .. : ~enzıme kadar bır tu- Glylnmealne r&Amcn ayakta d\l'" 

e~yçe QYUdu. Uyumak, lafın gelıof- t.am kıl gırdi ean1d ... Acaba ıu Ka- ramıyaru aene yataia 0 balilo 
Ve kurdu~u §C)'lerl daha bu ak-Jm . .klannızı nğzınıza •okturarak ırto dır. Daha doğrusu ıızmış vaziyette a~ye mUna'sebetılx ıc_y1er a8y1eme- uzandı. Saa.tln ka

9 
olduiunu JUoU· 

pmdnn tatbıka baılıyacutı. lık tallın ettiriyor. Muvaffakıyet vattı. dun mO, .. Aman tya Rabblt ... Han- li -L-'- d • du p ... ,. ..... 
G · • 'k b rü 1 - l yü d ·· n yor, lAllllUI1 • emıyoı • -·"'..-eccnm gıttı çe astıran tuoet z e yuı:... Sonra milthiı bir aurette ~rn· dan ..• Handana dair g~ezelik et- I b ı_ 1 "mıyor.luı Ge· 

L' d t" l • ü d' ·o._ l 'f ·vı • · h __ ,_ d B k d .. • . d. il re ere cıuyor, an ııy... ~ ..,,m. e, uy crı rper L "-Uaya 1 tJ nt ettıg ıçın ıncını ~ uyan L urnunu a~ ı. Uzu- meml§ım ır lop ah .•• Yo paro8me- ce miydD GUndUz ınUydü) rilhnld-
Bır ıs1ık çııldı. ne auretle alacağını bilemiyordu. nün ön tarafında. garip bir gıcık- ne dair ..• Dur bakayım) ••• Ara.ha.- ka k .. 1.n kadife perdeleri . ılıirerck 
Baıl nnı kaldu~ılıu. İçinde birkaç g8lgenln kımıldan- lanma hissetmioti, c~ sonnuıtum .•• O da fena bir bh ı\izgar esiyordu. Demek cam 
Gece ile denizın blrlC§mcalnclen dığı; bir eölgeninıe, hiç hareket c- Allnh Allah ne oldu ban.n) .• ıey aöylemediiimi bildlrmlıti ..• Fa- ık y t ğı d ceı 

1 
h 

CloAıuı mavi karnnlığa aıszlerlnl dik- etmelu.iz.in sakin durduğu bir san• - diy .... dii§ündü. - Neredeyim'? .. kat Mnsar K&c kim bilir tek sö- aç bd da B a pened ntn mi en;: 
tiler. dal denizin U.tUnde gittikçe &liri- Ha .•. Şu k&ratanın evinde .•. Allah zümden kaç mfma çıkannıphr) ••• yanın:{ İ"''. u ~ e,k e CU 

eir ıslık daha... yor v yaklaJJyoT. vere de a§zımdan ıfazla bir tcY ka- Kulağıma küpe olmalı: &rhoı- Ra1hı k d.erıne f t t' çfnht kal~ 
- Bizimkiler olacak. - Su misiniz'?... ~ırrnamıı olsam ... Dur bakayım, ne- luktan kaçırımalıyım ... Yom ~ı- u d 

1 
ed ınehg;ım 11· d ~ı 

- Evet... - Biziz... le.r dedim) ••. Neler dedimL .. Ey- ma günün birinde müthiı bir lıelu rr j d en b \ a tah~la a tır-
Bir ıslık da Bedriye çaldi. Ze~·~lllbidin pa~anın kmı vnhl ... Cenyo'da tena Mçmaladım ..• açılacak .•• Amma ben, ah beni ..• k a1da;{ ~ ~a ••• d B {ınuırilz-
- Mı:ıoallah... c- Hayatımdaki maccralnnn en (Sultan Hnmidi ben dwirdiml) di- Her sefer nyılınc& böyle dlyorumı tr 1 t bT uyfrcı·~· un an 
Borjiya. Melahat, iftiharla: hnrikuludeıine işte olmdi ba:ılıyo- yerekteıı bağır bağır bağırdım ... sonra, kendimi tutamıyorum ... Hal- g O(Yna n ı ır m Y 1 

••• • 

- F cthi Tei ten talim etthn. rum ... Böylesi, değil Borjiya Mela- Nazırları da fazla tahkir mi ettim) .• bukl ciddi olmalıyım 1 ... Gayet cid· Ciloe, mahmınlukla kendınden 
Kas. : lıatc. hakiki Borjiyaya, hatta Mcs- Ayıp bana, ayıp .•• Kendimi tutmn- dil Ciddil Ciddi! .. .> teluar geçece1i bir halde - 6dcta 
- istidat meselesi ... - diye söy- saline'c nasip olmamıııtı ••. > diye 11),m ••• Böyle a~lıklar. tqkınllk.- -Şakaklannı oiuıturduı yanm dimaila - b&ylc dUıünUrken 

lendi. - Kaç seneleı·, İstanbulun en dü~ünd . lar yapmamalıyım... Bana yakı~- <-Amma da bagım nğrı;yor ..• bumunda hem kıllı, h~ kaygan 
meşhur hocaları musiki öğretmeğe Korkudan, ıevinçten, maddi ve mtız .•. Netice itibarile siyasi bir ma- Yanm eant kadar öaha. ke1tlreylm, upuzun bir ıeyin ıenc dolaetığını 
luılktılar. O!amadı. Ona heveslen· "lan .Yİ diğer türlü türlii bialcrdca zisl ve ıiyasi bir istikbali olan bir hı· 101Ua kalkar bu menhua herifin hiaıııettl 
- .ı·-· r 1 • ı.- 1.-n.~-ı..-•. --· .. :: .. ~ +; .. :1 .; .. n .:.n,, ..... ~.. Fakat miltevaza olmalı ... evinden lriderim ... Hem Cle .w1a, 

yor kJ her şeyimizi tnnzlm eden vita
mlrunlş. Böyle o~duğuna göre, lmn.n
lan muharebe tttmayüllertnden ko• 
:nıyacak ycnı bir vlbaml.n bwunma.sı.. 
na dua ıtmek !Azım gellyor. VU.runln· 
ıer en biiyük hizmet! ancak o znman 
yapacaklardır.» 

IRTiHAL 
Donanma kumnndanı merhum 

Ta.h!ı- bey eşi doktor zcuı Tnhlr 
Butalc, tayyare baş mnk1nlfıtl Şerif 
'tıilıir Burak ve ressam Rn.Up Tnhfr 
Buri.k'm anneleri bayan Sıılıne Tahir 
Burak dün nk.şam Alla.hın rahmcttnl 
ka~U§tur. o:nazcsi yarınki pa .. 
za.rtcsl günü lkküd:ır'da Kapt:ınpa
~dakl evlerinden knldınlarak cenıı.
ze namazı öğleyi müt~aklp ttsklldti 
Yenfcam1sinde kılın CO.k ve Kara
caa.ıunct aile mnkbcrest.-ıe defnedUe
cektlr. 

Akraba ve dostların merasime çi
çek göndermemeleri merhumenin 
vas1yetı icabıdır. 

Ramazan 9 - llwr 138 
s. im. au. Öğ. iki. Ak. Ynt. 
E. 9,53 11,34 5,515 9.~~ 12,00 l.32 
v~ 11.05 us 13.07 1e.s5 19,11 20,45 



20 Eyllıl 1942 

AKŞAMlJAN AKŞAMAl(:j • . , 

Bir ah!ap ~oinŞBBıR RADB 
sahıplerı A k b I k I ---- n araya a ı 

Hani karikatür mecmaalarmda 
ahfap evlerin resimleri baaıhr r Sağ •• d • ı k 
böğründe bir payanda, solunda bir gon erı ece 
çöplük, aob bacası altına bir kon· 
serve kutusu amı. penceresinin kırık 

Zeytinyağı 
Dört muhtekir lesbit eC:li

lerek adliyeye verildi 
cmnına bir yastık tıknlı. cYa Hafız» Nakliyata te§rinievvel
liıvbasınm arkasını kuşlar yuva yap- den itibaren baa.lanacak Zeytinyıı~ı fiatlerl gittikçe yüksel~ 
"""' "Ih J •· l b" K :ı:- mektedir. MUstahsll namına burada ._. ı ... - şte oy e U' ev... a-

LERi) 
Kumkapıdaki 

kaza tahkikah 

Ketif lieyeti makineyi 
sökerek tetkili etti 

PISl açıldı .•. Bir genç kız çıktı. (Ya· da fatura kesileblldiğinden fiat te-
hut genç kadın.) Münakalat Vekaleti. et istihlakini reffülinU temln etmek için çıplak Dört gün evıvel ıoför Haaanın 

Bahlfe ~ 

)!eşhur Arjantin Kltaristı ALBERTO VİLA ve MAUREEN O'HARA ne 
DİOSA COS'I'ELLO'nun toratmdnn çok güzel bir Uı.n:dn :vnrattıklan 

BOENOS - A YRES 
(TANGOLAR ÜLKESİ) 

fllmJndek1, Tango ve Rumbalanni •.• Konca ve serenıı.d.lannı herkes 
dans va tegnnnı edecektir. 

Önümüzdeki Salı akşnmından itibaren 

S U M E R Sinemasında 
'*H 

TA. K S n M Sinemasında 
MID'SİMiN EN HEYECANLI FİL.'l\Iİ 

Havada.. yerde, dcnt?.de motörler! durdurnn, tnyynrc1crı düşüren 

ŞADOW 
(ÖLDÜREN GÖLGE) 

Öyle bir görünüştü ki bu hana azaltmak ve halkın et ihtiyacını gl- zeytinya~ 11atııı fiatlnln gittikçe &'ilk· idaresindeki çlSp kaJnYonu Tiyatro 
ister istemez d.~hnvle» )eri ~innal- dermek üzere talep edildiği takdir- seldiği görUlUyor. caddesi yukuıunde.n hızla Kumka~ 
lfilıe manssabirin> Jeri ııraİaUı. Zi- de vilayetlere tehrimizden taze ba· Mm.taka Ticaret müdürlüğü ra· pıya inerek iki çocuğa çarpıp 81dür
ra böyle bir de.korun İçinden beli· lık nakletrneğe karar vermiıtir. Kıı.- portörleri Jııtanbula her !hafta eelen mUıı. bir takayı da ynralamıetı. 
ren mnhluk. gene karikatür :rnec· rardan alakadarlar haberdar edil· zeytinyağı mikum ile günlük toptan Kamyon ıoförU Hasan, kamyonun 
munlnnna mevzu teıkil edecek bir miııtir. ve perakerıde ıatııı fiatlerini alarak frenlerinin ve vitcslerlnln birdenbire 
tezat manzarasıydı: Saçlar perma· Buz deposu inşa ettiğini bildiren Ticaret Vekaletine bildlrmekited.ir. bozulması yüzünden arabayı dur· 
DAntlı, modem iskarpinlerinin ıerit· ıehirlcre derhal vagon tahsl. edile- Hergün piyaeaya çıkan ıaportörler duramadıfıını ve kazanm bu yüzden 
leri arasından görünen ayak bmak· cektir. İlk te~ebbüse Ankara Bele• fiatlerin günden güne yükaeldiiinl vukubulduğunu iddia etmek.tedir. 
lan pedikürlü diyesi giri~mi~tir. Yirmi beı tonluk görüyorlar. Bu iddianın doiru olup olmadığını Büyük mm 31 kısım birden. 11 ve ı de tenzllllt.lı maUnelCr 

Evvela m~fu ıandım Sonra öi· buz. deposu inşa eden Ankara Be-- Piyasayı gittikçe yükııelten tacil· te»bit için makine mühendislerin- t il. 

rendim ki gene bir dulm.utı Methur lcdiyesi Münakalat Vekaletin~ mü· ler ~eni rıelecek malların toptan ki- den müteıekkil bir ehli vukuf heyeti ••••••••••••••••••••••••••-' 
os:.t.-retteki ~::,i «ten duh> racaat .edere ... ~ !sta.nb_u)d~n. taze ba· loaunu 170 kurup. aatacaklannr bil· scçilmiı,ı, dün ınüddeiumumt muavi· Bilecik Nafia müdürlüğünden 

Meğer lzmirde evliymİ§. Kocası lık getırtecegını bıldınnı.ştır. dirmiglerdir. ni B. Yusuf Ziyanın da igtirakile bu 
bt müddet evvel vefat elnÜJ. Ora· Münakalat Vekaleti Ankara Be- Yapılan tetkiklere göre yeni mal· heyet kamyonu ıökmüı ve tetkikat 1 - Eksiltmeye! konuln ı~: 14191942 tarihlndetki ekslkl~~e~lne 1l~~! çık. 
da. rahmetlinin akrabuiJe azıcık lcdiyesi talep ettiği takdirde buz lar iıtihıal mıntakalanndan kaldın- &"&pmııınr. Tetkikat neticesi bir ra· :ı~~sı::~ ::a_~a. !°n~:1atB;,:;~ 1f!ş.!~~1 ~lu~ k~:~ r~dell':;~ı~: 
otunnu~. Miras meselelerini de mü· dolabı teai&ab bulunan ıvagonlann lıp yola çı.kanldıkta.ı sonra fiatlen· porla mUddeiumumtliğc bildirile- Ura 90 kuruştan ibarettir. 
na.kaşa.sız, mahkemesiz halletmqler. bu l?e tahsis edilmesini alakadarlara dirilmeğe baılanmış, vapur lstnnbul celc, bu ıuretle ıoförün ıuçlu olup 2 - Bu ~in muvakkat tfllllnatı u4056t lira •90» kıınıştur • 
.au matemJi gelin, elinde avucunda tı;mım etml§tir. Bu maksatla Belo- limanına relince fiatler bir miktar olmadığı anlatılacaktır. S - Eksiltme l~/9/942 ta.t1htnden it\baren blr ay 1ç1nde B1lCC1k htutt, .. 
kalan kmnblnrla baba evine dön· diye iktisat i~leri müdürü lıtanbula daha yükteltilmi~ir. Yağlar henüz met binasında.ki nafıa müdürlü~ odnamda teşekkill edecek komisyon W.. 
mü,. Mahallede de dedikodur Ney• gönderihni§tir. Müdür, balıkçılarla satışa çıkanlmadığı halde lıtanbul Şehrin çıplak sırtlarını rafından pazarlıkla yapılacıırtır. 
miş bu bal? iş anam! Nasd gittiydi, tema~ geçerek nakl~ya.t ve fiat me- piyaaaııına yaklaıtıkça üzerine fiat ag""'açlandırma proa...amİ m··"~b-lllnEık61lde Btmlleceı!'"rtnn""~eslm"dv! .. l~~~nadmenü~!ıenrarbl .~~. lt c28b ikunıt bedel 
ne kılıkta geldi? Hacı Mwta'feındi- selelerıni konuemaga b~larnıgtır. bindirilmektedir, e& ...,... .. ...... " w "'ö" Qı uu 
nin eskiden kına yakan takunya ri· ALnan cevapta balığın on gün sonra Tüccarın yeni hilcşiı:ıe m&ni ol- Birkaç sene evvel şehrin muhteut 5 - İsteklilerin müracaat tarihinden en az ~ gün evvel blr istlda llt 
yen Eıırna'sına bu koyu' lcoy hmak boliap.rak ucuzl~aca~ı bildirildi· mak iç!n dün ıabahtan itibaren reıı· yerlerinin a~çlandın!ması için be- Bllec.lt v11Ayetlne müracaat!a bu gtbl esaslı tamirat ve inşaatı yapa.b1lece-t;. 
boya) .. - ne demekm:•?.. u ğinden aakliyata teşrinievvel ayın- rnt makamla: tarafından faaliyete lediyece teşebbustc bulunulmuş, bil· lerlne dair ehliyet vesikası almalan lbımdır. 

~ • .... · d !t.. h~a scıımtye kı~lılsının &ıUndekl n - Ekslltmtye ~lltk edrccklerln 5 1ncl maddede yazılı vesika ile 942 
Oturduğu evle kılık kıyafetine ba- an İhoaren baglanmasına karar ve- geçilmiştir. Piyasada yapılan sıkı ğ la dik'! ~ı B !'. mal! yılına aid Ticaret odası ,"CSikıı.sı ve muvakkat tem1natJannı hamil ol· 

kıyorduk da biz bile: rilmiııtir. kontrol esnasında dört ıeytiyağı 1sırtıara azaa~a~lard~ m büy' üd~klaee;aıç: duklan hl\lede tayin olunan müddet içinde e!ts1ltıme ltomtsyonuno. müracaat 

Medenileşmek bu mudur? • di· 
>"Orduk. 

Öb1:r hemşireleri de ayru kapıdan 
ririP çıkıyorlar. F nkat onlar bina ile 
lisliip t~l ediyorlar: Birinin sutm· 
da peçesi dalına inik Trabzon çar· 
fafı. Öbürünün peçesi kapalı değil 
amma. yüzünde nncak minimini bir 
müselles açık: Şakaklarla çene üstü 
arası ... 

Ben. kadın kılığının ananeli mu
haf azakirlığın::ı ötedellberi pek 
eleyhtar olmama rağmen, bu dekor 
İcine yosma Esma'nın değil de kız 
lmrdc,lerinin daha münasip düştü
~ü kabul ediyordum. «İçtimai 
noktnda" hangisi dahn kötü?» su· 
alin .. belki de: 

Bob!tı1 moznlakJan. .•• derne
ğe hnzırlanıyordum. (Zira, Jzmirli 
Dul'u da giyiıı.q; cihetinden bu yeni 
çeıit züppelerle ta5nif ediyordmn.) 

Ve tevatürl alıp yürüyordu: 

Hmmb. uyuz... Kabuğundan 
çıkmış da kabuğunu beğenme~ ... 
B~k hele şuna: İzmirde bir buçuk se· 
ne gelli kaldı, oradn bellediklerini 
lJurnd'l tatbike kalkı;-or... Ney-
rn4? . Baba evini sinemalara benze
tecek... Elindeki. avucundakini his· 
seli mala ıarfediyor ••• Sonra ne ya· 
Par, blııkalun ••• Sanki Hacı Musta'· 
fenainin de, öbür kardeşlerinin de 
bu işi l apacak parası yokmuş .•• 

Kısa zaman içinde ev, o eski ka· 
rilmtür hnlinden çılıb. Tahtapo~, 
«pbntlı.rla», bahçe knnapelerile 
silr;lü şirin bir hai bile ııldL Civarda· 
iri çöplük kalmadı. Yastık tıkılmıı 
Pencerede bile şimdi pınl pınl bir 
cr:m. şirin bir tül perde var. Yalnız 
paya.:ıda sekaletine çare bulunamadı. 

Bi:lun bu İşler için sarfedilen para 
..ıedir? Esma ile ailenin diğer fert· 
leri naı:ıl uyuştular? Bilemiyorum. 
Fnkat bundan sonra, biri «aşın de· 
recede geri>, öbürü «Bobstil dere
ceslı?de ileri» iki vatandnş f8]ısiyeti 
~ı.'Nl çıktfgı vakıt. bunlardan her 
ikı.sir.e de sinirlenmek hakkını dai· 
mn muhafaza etmekle beraber, ckı· 
lığında, halinde hiç bir değİfme 
ynpmrur.ağı» prensio edinen her· 
eıten fona sayacağını. Öyle ya: 

kendilerine C( kidüzcn vermek kay· 
gısını duymayanlar, muhitteki mü· 
nascbetsizliklerle nasd ilgilenir, on· 
farın ı:ılahma calışırlnr? Hacı Musta' 
Ecnô" 1ir. öbür evlatlanna kalsa, ev 
yıkılana kadar o delik öyle yastıkla 
tıknlı dw-&caktı. Sonra yine ayni 
kötülükte bir meskene razı olacak· 

Çamlıcalılarin valiye 
tetekkürü 

Çambcadaki Supht paşa korusunun 
beledJye tarafından satın alınmnsı 
tlzerine Çrunlıcayı gfuelJcşttrme ce
mlyetı, vall ve belediye reisi doktor 
B. Lfitfi Kırdara blr telgraf çlkerek 
Çrunlıcanın güze1llğinl muha.taza ve 
harabiden korumak maksadlle koru
nun satın n.lınmnsından dolayı Çam
lıcalılann teşekktlrlerlnt blldlrmiştır. 

Gıda fiatleri 

Serbes satışlar, kara bor
sa fiatlerini g~çti --

Fint tahdidab kalkbktnn ıonra 
piyasada yiyecek fia.tleri üzerinde 
hasıl olan tahavvüller, mıntaka Ti· 
caret müdürlüğü ve Ticaret odası 
raportörleri ile Belediye İktisat i~
leri müdürlüğü mürakipleıi tarafın· 
dan takip edilmektedir. Ticaret Ve
kfıleti, piyasada yapılan tetkiklerin 
daimi surette raporla bildirilmesini 
emrettiğinden haftalık tetkikat ne· 
ticeleri muntaznmıım Vekalete tırz· 
edilmektedir. 

Tıcaret Vekaleti, serbes satıılar 
başladıktan sonra fiatlerin tahdidat· 
tan evvelki kara borsa fiatleri ile 
mukayesesine ehemmiyet vermişti. 
Fiat ıserbestisi bilhııssa kara borıa 
satıılannıı mani olmak ve fiatleri 
dü§ürmek maksadile vazedilmi;ıti. 
Her üç mnkamcn ıimdiye kadar ya· 
pılan tetkiklerde her nevi yiyecek 
fiatlerinin kara borııa fiatlerinl aştİğı 
neticesine varıldığından keyfiyet 
V eU.lete bildirilmi~tir . 

Haber aldığımıza göre Ticaret 
Vekaleti, fiatleri dü~ürmek ve kara 
borsa uatışlarına mani olmak için 
yeni tedbirler almak üzeredir. Tica· 
ret Vekili Ankaraya döndükten 
sonra bu tedbirler karara alınacak 
ve tatbikine geçilecektir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lardı. Şahsına özenmek hassası 
(velev pedikürünU te§hirle terı yol· 
dan) başlayan Esma ise, burada, 
bir medeniyet nakledidicisi olduğu
nu, artık o kadar geri prtlara bo
yun elemedikinl bize anlabyor. 
Onun, cemiyette mevkü yüksektir. 

Biri durgun ıudur... ÖbürU akar 
sudur .•• 

(V& • Ntl) 

ht k. · b' d'l k dl' ar, son r n mu e ırı teı ıt e ı ere a ıyeye_ den bu çıplak s:ırtlnr bugün yeşll blr etmeleri lllzımdır, 
teslim edilmiştir. saba halini almıştır. Belediye, §Ch- '1 - isteklilerin ynpacakla.n tekll.f ve eemıt koml3yonwmn mütalAaslle 

rin ağaçlandırıhna.sına. büyük blr birlikte Natın VekAletlne arz kılınacak ve oradan nlınacat ceva.ba gört 

B 
•k G 1 ehemmiyet verdl~den şehlr tepe- 1halesı lrat'lye muamelesi yapılacaktır. cıoı:so-. 

eşı taı - a _atasaray ıerinde, bllhasSa B<>A'az ınrtlllnntla 
maçı ne kadnr çıplak kısımlıır vnraa bun

Beden Terbiyesi fstanbul Bölgesi lann ağaçlandırılması için bir prog· 
Başkanlı~ndan: 20 Eylilı 1942 pa'Zar ram hazırlamaktadır, 
günü Jo'ener Stadında yapılması mu· 
knrter Beşiktaş • O:ı.lntnsaray maçı 
rapılmıyacaktır, Teblliı olunur. 

lıkokullar yarın derslere 
baılıyorlar 

ŞehrJmlzdekJ resmt hu.sus1 bütün 
ilkokullar yanndan ıtıbaren açılarak 
derslere başlıyacaklnrdır. Maarif mü
dürlü~U. llkmekteplerln kadro nok
sanlnnnı tamamlamıştır. 

Bakkallara un tevziah 
Toprak mnhsuJlcri ofisi bir haftn

d nbcri bakkallara un tevz.i etmek
tedir. O günkü ekmeğini almak is
temiyenler karnelerini bakkaln ver· 
mek suretile istihkaklannı un olarak 
almak.tadır. Un almak üzere bak· 
kallara yapılan mürasnatler artmış· 
tır. Pazartesi günü yapılan tevziat
tan bakkallarda biç un kalmamıştır. 
Ofis tarafındnn verilen karara göre 
her hafta yalnız paurtesi günleri 
t vziat yapılacaktır. Belediye, bu 
unları bakkallara ealı günleri dağı
tııcaktır. 

IRADY61 
Bugünkü program 

12,so Program, 12,33 Müzik CPl.), 
12,45 Ajans haberleri, 13 saz eserleri, 
şarkı ve türküler. 13,30 Salon orkes
trası, 18,03 Dans orkestrnsı, 18,45 
Fasıl heyeti, 19 Zlrnat saatı, 19,15 
Fasü progrnmı, 19,30 Ajans ha.berle
rı, 19,55 Şarkı ve türkfiler, 20,16 Ko· 
nuşma, 20,SO Müzik (Pi), 21 Evin 
saatı, 21,15 Kanşık makamlardan 

1 
§arkı ve tUl.'küler, 22 Oda müziği, 
22,30 Ajans haberleri. 

Yarın ı;abahkl program ı 
7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ç:ı

lıştırnlım, '1,40 AJ:ıns habcrleı1, '1,65, 

Balıkesirden birçok . 
ekmek karnelerile 

gelen adam 
Diln belediyeye Bahkc.slrde Savuş

tepeden blr telgraf geJmlııtır. Bu t~l
grafta bir adamın Balıkesir ve cıva
nnda külUyetll miktarda ekmek kar. 
nesi toplıynrn.k İstanbula hareket 
ettiği blllrllml§tlr. Bu adamın İs
tc.nbu1da ekmek karnelerlnt satma· 
ması için belediye 1cabeden tedbirle
ri almıştır. 

Günlük Borsa 1 
19/9/19-12 İstanbul bol'sası 

Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 

Cenevre üzerine 100 
Mndnd Ozer1ne 100 pezetıı. 
Stoklıolm üzerine 100 kuron 

F.SHA!ıl ve TAmiLAT 
% 7,5 933 Türk borcu tranş I 
İkramlyell % 6 1938 

BU HAPTA 

6.24 
130.'li) 
30,363 

12,9375 
31.16 

23.10 
19.90 

~A~AV 
81NEI\IAS1NDA 

Büyük bir muvaffakıyetle gös
termekte olduğu ve halkımızın 

pek sevdiği ideal çııt artl.5t 
MEL\\1N DOUGJ,AS 

l\lYRNA LOY'un 
yarattığı orlj!nal 

Yarım 
iklh 

orııeı filmlıli s.1z do mutlaka 
görünüz. Çok beğenecek ve hoş 

2 saat geçireceksiniz. 

Salcın orkestrası, 1 ~llmmııiQm~&i:m::::m:ll!am:ıtll 
. 

llan tashihi 
Gazetemizin 15 Eyliıl 942 tarihli nüshasında neşrolunan latanbul 

Sıhht müesseseler arttırma ve eksiltme komisyonunun Bakırköy akliye 
ha1tahanesinde eski mutfak binası tamiri hakkındaki ilanında ekıiltme 
tarihi 30/9/942 olacak iken sehven 20/9/942 olarak yanlıı nqredil· 
diği ,;8rülmllotür. Tashih olunur. 

Amcabeye göre ... 

Beyoğlu 3 UncU Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
942/1684 

•. ,İnhisar İdaresi tarafmdan Fatihte Gelenbevi mektebi arka sokağında 
29 qumaralı hanede mukim hmail Dönmez Bleyhine açılan alacak dava· 
aıun muhakemeıinde dava edilene gönderilen davetiye ikarneq&hının 

meçhul bulunma.sından bili tebliğ iade edilmiş ve taJep veçhile l 5 gUır 
müddetle ilAnen tebligat icrasına karar verilmit olduğundan mahkeme 
,ilnU olan 7/10/942 çarpmba günü saat 10 da mahkemede ha.zır bu· 
lunması veya bir vekil göndennediği takdirde aıyaben karar verileceğf 
davetiye makamına kaim olmak üzere ilin olunur. . .. 5265) ..• 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
ı - Kurumumuzun Tabii lllmler FnkUltesinln F'iztk ve umum1 ktmyo 

Enst\tülerlne ikişer ve Meteoroloji şubesine bir. Zl.rnat Fnkültes1nln neba1 
yctlşt1rn1c ve ıslahı Enstıtiisilne iki. Ormnncılık, Zirai kimya, B&ğ bahçe vo 
Suculuk Enstıtfilerlne birer, Ziraat Sanat.lan Fnkültesı Z1rnnt 5.ınntl:m 
Enstitüsüne bir, veteriner Fakilltes1ntn Ha.yvant Hıfzıssıhha. Anatomi 1c.ı 
hastnlıklıı.r. Fizyoloji ve J)!lrnzltolojl Enstitfilerlne birer, Ormıın Fnkfilte .ııtn 
SIMkUittlr, Muhafaza, İşlCt.ıll" İktis!ldt, işletme ve orman ınUhendl llği 
Enstttülerlnc birer k1 cem'an ınilsab:ıkn ile 22 lklncl sınıf nst!.tnn almac:ı.ktır. 

2 - Asistanlık müsabaka imtihanına girebilmek için: 
a - Türk tn.ba:ı.sındnn olnıak ve 80 ynşıııı geçmemiş bulunmak 
b - Zlraa~. Orman, Veteriner \'CYa bunların muadtU Yüksek ıne-klepler

den 1y1 derece ııe d1p1omn n~mış bulunmak, 
c - En az bir yabancı dile hnkklle vakıf olduğunu Enstitüde ynpılncak 

lmtlhanda tevsik etmek, 
d - Fakfiltece iyi ahltı.!tlı tanınmak ve sıhhnti yerinde olmak şarttır. 
S - Asistan olın:ık isteyenlerin nüfus k!lftıdmın tasd1kl1 suretını, diplo

masını, sıhhat raporunu 6 x 9 eb'ndında. üç ndet fotnğrafuıı bir dU~çe 
ile en geç 25/10/942 tarihine kadnr Yüksek Zlrnat Enstitüsü Rektörlügrtne 
göndermesi ıtı.zımdır. 

-!l - Asistanlık imtihanına glrme şartını hnlz olanlara RPkUlrhikçe teb· 
Hgnt yapılacaktır. 

5 - Asistanlık lmtihanı 2, 3. 4/11/942 tarihlerinde, Orman FakQltesl 
Ecnstitt.ilcrlne girecekler lçln ktanbulda Ormnn Fakfiltesinde, dlğcr 1''nkill
telcr Anknrada. ynpıl:ıcnktır. AslsUı.nlılt imtihanı, nststnnların girmek ısııe. 
dlği Enstitünün bağlı olduğu fakültede yab:mcı dil ye meslek derslerhıden 
yapılır. 

6 - Ziraat Veklıletı teş:tl!tltındn vazife almış bulunanlar da bu JnıUha
na Zlrnnt VekA.Ietlnln müsa~d<'.si ıle iştirak E'deblllrler, 

'1 - Yükselt Ziraat Ens:tıüsü Fakültelerinden mezun oloııynni:ı.r a~1s· 
tanlık !mtlhnnma gtrcbllmclcrt Enstitü dtvanmm ayn bir knrar1 ile olur. 

1:6455~ c8582• 

İstanbul Jandarma satın alma komisyonundan 
Mlktan Cinsi Bir kilosu Muva.kknt temlnnt 

Kilo Kuruş Lira Kuruş 
57000 : 66000 Sı~ eti 95 4385.00 
34200 : 39600 Koyun etı 113 3415.50 
Mlktnn cinsi, bir kllosllnun muhammen fiyatı ve ayn a.yn ilk teminat· 

lnrı yuknrda yazılı 1k1 cins et 942 malt senes1 iç1ndo günlük 1htlyaca göre 
Istnnbu1dn teslim ş:ı.rtlle 6/10/942 salı günü s:ıat 15 de İstn.nbul Taksimde 
J. Sa. AL. komlsyonumzuda knpa~ı zarf eks.tltmesile alınacaktır. 

Her iki kalemin bir arnd:ı. ,·ey:ı. ayn ayrı ıstcklilerc ihalesi c:ı.l.zdlr. 
Müştereken ısteklt olunduğu takdirde iki kaleme nid muvakknL lc.ınlr!at 

6662 llr:ı.dır, 
Alıma ald sair tafsilM .§tı.ıtnamcsinde yazılı olup şartname 543 kuru, 

bedel karşılı~da komlsyonwnuzda. her gUn alınır. 
İst~lllerln vesika \'e remlna.t mektup veya makbuzlarını muhtev ı k.Qı· 

nuna. uygun kapalı zarı teklif me&tup lannı 1hnle gUn ve saatinden bir saat 
enrellne lı:adar komlsyonu.muıa 'Vermeleri. tl0058• 

- Hükumetin işine kanşmnk 1 . . . cNeden diyorum, 
olmnz Amcabey. amma bir noktaya culara ••• 
aklım umiyor: 

ıu vurgun-\ ;·· cEn fiddetli ceza tatbik edil-ı ... cPar• ceıaaiyle 
mayor da... yor)···> , 

iktifa edili- •.• Ben hükUnıet olsam !bunlan 1 A. - Vazgeç birader, durup dao
en ağır cezalara çarpar, 'Yllrguncu rurken ortaya bir de ip buhraiıİ _. 
namzetlerine l>ret deni Yeıbba... kanmnl ... 



Sahife :& ~O Eyltll 1942 

AÇIK TEŞEKKÜR ~-----· SARAÇHANEBASI HORHOR CADDF.SlNDEı HUSUSl ------~ Beyoğlu 5 inci Noterliği e 
Davudoğlu Mezbaha .sucuk.lan Kıs • Erkell 

Bny Hacı Art1n Davudoğlu 1 
lma!Athanesl sa.hlbl Ana • tık HA YRiYE LiSELERi Yatılı • :Y atuiz 

Orta. u.. 
Ramazanlık olarak mübııyaa etm.11 ·--------

olduğum Davudoğlu m:ı.rltn.h sucuk- Talebe kaydına. devam edllmektedlr. Eski ttı.lebenln tn.ks1tleı1n1 ratunrak kayıtlarını yenllemelert IA.zımdır. 
l:ı.nn lezzet ve nefaseti lmılısında Müracaat: Her gün 10 d:ı.n 17 ye kadardır. Ecnebl llsatu ilk sınıflardan baotar. Oilndüzıtı talebe mektebin 
hayranlık duymamak mllmkün değil- ~--••••••••• hususi vcsaltlle nakledilir. Telefon: 2°'30 
dJr. Sizi ve cidden yük.sek olan san'at 
ve meharetlnl takdlr eder ve mUs- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
tehllklere böyle nefü bir gıda mad-
desi hazırladığınız için t<ışekkllr et
meğl vazl!e blllrlm. 

Haydar Ber'k.ınall 

Gaip erkek çocuk 
aranıyor 

12 eylul 942 cu
martesi günü saat 14 

raddelerinde annesi 
Seniye Turnaoğlu ta-

. rafından oRlum b~ 

o o 9 

f~l.~~~~:~~~rıfg~~~~~~ER~~~~S~ 
Erkek kısmı kayıt günleri: 

21 EylOI pazarte si 
22 EylQI sah 

Kız kısmı kayıt günleri: 
22 EYLUL SALI ve 23 EYLÜL 

Kolej ve Teknik Okul 

Talebeslle Yeni Talebeler 

Orta kısım Talebesiyle 

Yeni Talebeler 

ÇARŞAMBA 

yaşında Vahit Tur
naoğluyu evimden 
alıp nere:;e götur
düğünü bılmiyorum. 

Bugüne kadar her 
nerede olduklannı 
herkim go:ilp bildi-

Leyli Talebenin elanek kamelerile bir günlük claneklerlni baraberlerlnc'lo getirmeleri gereklidir. 

Tamirat dolayısile kapatılmı~ bulunan Bebek yolunun Leyli Talebenin eşyalannı kolaylıkla getl
• rebilmeleri için Pazartesi ve Salı ıı:ünlerinde nakil vasıtalarına açık bulundurulması temin edilmiotir. 

Kadıkoy lktncl sulh hukuk Mklm-ı 
llğlnden : 942/254 

Merdiven köy HunkAr tmanu soka
ğında Sadi köşkünde Satme: Karınız ü LISESi 

rirse nşa~ıdakl nd · 
rese h:ıber verir~ 
memnun <'dllmekle 
beraber insani bir 
\'azife y~ pmış ola
caktır. 

Oedlkpa.şa Bali 
p:ı.şa cadde ı 12 nu
marada Ceınnl Tur
naoğlu. 

Nefise tıırnfmdan aleyhinize açılan h••••• 
sulh teşebbfisu davasının 18/9/ 942 Kayıtlara başlanmıştır. ·re!eton: 200UI 

tarlhll oeısestııde göndcrtıen davet- 111•••••••••••••••••••••••••~1! 
name yazılı adreste bulunmadığınız-
dan bllı\ t~bllğ lade edlldlğlnden size 
15 gün müddeUe lldnen tebllğİıt ıra.

Zayi - Nüfus tezkeremi kaybett:lm. sına karar verll rek muhakeme 9/10/ 
Yı>ıılslnl alacağımdan csklsinın hfüc- 942 saat ıo a talik olunm~ur. Bu 
mil yoktur. tarihte mahkemede hazır bulunma-

1898 doğumlu Ru.c;ya!ı Tür&e nız tebll~ olunur. 
tebansından G. Markof mmmm~~~;-:;;,;iiiiiiiiiiiiii 1 Yeni çıktı 

Zayl - Ankara Orman çitllğl oku- A H M E T 

HURDA DEMiR SATIŞI 
Zonguldak E.-eğli Kömürleri İşletmesinden: 

işletmemiz merkez ve mıntakalannda mevcut hurda demirler 
pazarlık suretile aatılııcaktır. Taliplerin tasnif edilmiı hurdalık-

ıundan aldığım tasdiknameyi kaybet
tim. Yenisini nlacağımdan eskisini., 
hükmü yoktur. R • en BPrkdll 

' 

lar . görmek üzere ntıı gün!l olarak teshit edilen 5 Teşrinievvel 
MIU.I llİK.\ Y) pazartesi gününe kadar ltletme Ticaret müdürlüğüne müracaat 

Yazan: ALA Halil Yonca 1 et 1 • 'la 1 nur 

sem~~~::~ ~l~u~inde Vi> ~=m:e:e:n:ı:n:o::u::'::::::::::::::;::::; 
ii:ımmiikiiıiiiıi'tııbcıliiiıiinrdiilliibuliiiiiunu._r. ... 1 DEN ·ız K U Lu ... su·· N DEN : 
1--P Dr Ihsan s .. ~; ' 
1 Uksürük Şurubu 'I Her sene mevsim r.onu münasebetııe verllmekte olan BALONUN bu 

sene Mehtnba tesadüf eden 26/0/ 942 CUMARTESİ AKŞAMI saat 22 de 
Ök ürük ve neft!ı darlığı. boi· VERiLECEKTİR. 
maca ve kızamık öksürükleri 

Daktilo aranıyor 
Almanca ticari muhııberatı bi

len Türk tebaasından bir bayan 

1 ::ıranıyor. Galata.da eşki Şarap 
iskelesi sokağında TACERlU 
anında ikinci kata müracaat 

olunması, 

için p ek tesirli ilaçtır. 
- Herkes kullanabilir . 

KİMYAGER~ fj;üsameddin 
drar, kan ve sair tahliller. 

mlnönll, EmlAk ve Eytam Ban
sı karşısında tz~et Rev R nı 

2 el kat No. 6 

Nafia Vekaletinden: 
21 eylül 042 tarihine nı. :aya.o pazartesi gUnll eksllt.mesı yapılacn(tı Uln 

edilen 8 000,000 lira keşif bedelll Beyhan sol sahil sulaınn ve Deşarj şebekesi 
ile Sınai ImalAt ve İşletme tJnalan ve bu kısma alt harita tşlerı 1naşatı, 
buna alt mukavele ve şartn me proJelerlnde yapılan dejtlşlkllk dolayutl(? 
eksııtmeden kaldınlmıştır. (18122• «10149• 

Konservatuvar müdürlüğünden 
Devlet konservatuvarına. '-lmacak talebenin kabul şartlan. Ankarada 

devlet konservııtuvarındıı.n \"O Mnarlf. Lise öğretmen okuUan ve oıta oknl 
mUdürluklerlle Mrıarlf mem.ıriuklarından ve Maarif Vekllllğlnln 18/M yısl 
942 tarih. 172 sayılı tebliğler dergisindeki 832 numaralı tamiminden öCrenl· 
leblllr. Kabul imtihanı İstan'lul \'o? Ankara'da. yapılacaktır. Muhtf'llt şube-
lerin ımtlhanlan §U günlerdir. ı'i968ı 

ıstanbulda: 

l / Blrlncl Teşrln/942 Perşembe Temsil 
2 • • Cı:ı:ta Şan 
5 • .. ı>ıızartesl Piyano, kompozisyon 
7 • ll Çarşamba Yaylı, nefesli ve vurma sazlar 
Ankamdıı : 

9/Blrlnclt~rln/1942 Cuma Temsil 
15 ll 1) ll Cumartesi Şan • 
15 il ll it Perşembe Plyanc. 
10 I> il • Cuma Kompozisyon 
17 • • ll Cumartesi • Yaylı, nere il, ,.e vunna 
19 • • • Pazartesi • sazlar 

Sıvas Vilayet Daimi Encümeninden 
1 - Kap::ıh zarf usunle ekstltmeye konulan ~: 
Sıvas merkezinde VllAyet matbaası blnıısının fü;t kıs:mlna yapılacak olan 

hususi idare binası inşaatıdır. Bu lşln keşif bedeli 21631 lira SO kuruştur. 
2 - Eksiltme 8/ 10/ 942 tırlhlne musadlf perşembe silnü sa:ı.L 15 de Sıvns 

hUkOmet binası içinde Vlliiyet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
3 - Bu işe alt evrak ~nlardır: Keşif hul?"ası, flııt bordrosu, proje, Yapı 

lşlerl umumi fenni şartnamesi, Bayındırlık işleri Genel şnrtnnmesl ve mu
kavele proJesldlr. ısteyenler bu evrakı her sfin Nafia Müdürlüğünde tetkik 
edebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek !çln taliplerin 1623 Ihıı~lk muvakka t tcmuıatı 
sıvn.s Hususi Muhasebe veznesine yatırdıklrınna daıı rnakbu.ıunu \'eyıı bu 
mlkdard::ı. şayanı kabul mektubunu ve 042 yılına o.it Ticaret ves1ko.slle 
eksiltme gününden en nz üç gün evvel Sıvas Vallll~ine mümaslll işleri mu
vaffakıyetle b:ışnrdıklnnna dair refeııınslarlle blrllkte müracaat.fa nlac:ı.k-

lnn ehliyet vesikasını teklif mektubu zar!lle birlikte dış zarfa koymnlnn ve 
keşif dosyalarını tetkik ve imza etmiş bulunmalnn l~zımdır. 

5 - Teklif mektuplarına alt fç ve dış zarfiann vo vesaiklıı dördllncll 
madde hükümlerine ve kanuni tnrlflere uygun bulunması Itızımdır. Postada 
vaki gcclkmcler kabul edilmez. 

6 - isteklilerin teklll mektup!annı 2 lncl maddede yazılı tarihte saat 
14 e kadar Encllmen Relsllğlne makbuz mukab11lnde tevdi etmeleri lldn 
olWlor. dOJ4h 

K Z 1 LA Y 
Deposu Direktörlüğünden: 

Oyun Kağıtları 
nın 16 - 1 ve 360 No. lu · 52 lik bir deateıi ıehri
mizin muhtelif semtlerinde bulunan aıağıda 

iıim ve adresler i yazılı bayilerde 

230 Kuruşa satılmaktadır 
ikinci ve tam liste: 

BEYAZIT 

BEYOÖLU 

PANGALTl 
ŞIŞLI 

MAÇKA 
BEŞiKTAŞ 

ORTAKÖY 
ARNAVUTKÖY 
BEBEK 
flARIYER 
TARABYA 
SİRKECİ 

PATİH 
KÜ'ÇÜK M. P.-.ŞA 
BALAT 
FENER (HALlÇ) 
GALATA 
AKSARAY 
KUMKAPI 
BAKIRKÖY 
ÜSKÜ'DAR 
KADIKÖY 

HAYDARPAŞA 
K1ZILTOPRAK 
ERENKÖY 

ADALAR 

: Hacı ZUltlkar - Ça!'§Ikapı Yenlçertıer Cad. No.68 
Hasan Ballı - Beyazıt Iş Bankası yanı No. 134 
Kf\zım Şar - Sultanahmet Parkı karşısı No, 24 

: Ferit Anıt - Cilmhurlyet Cad. No. 11 
Husevin Zekeriya - Parmakkapı No. 80182 
Uaylk - istlklı\l cad. &ray sineması karşısı No. l'i5 
Angelldls - Istlklfll Cad. 299 
Ml~hat Sargın - Tarlabnşı Cnd. 26 
Esat Akman - Hamalbaşı No. 26 

: Hnsnn Şahin - Ergenekon Cad. No. 123 
: Zekeriya Uzel - HalAskArgazl Cad. No. 371 
: Ali Uzun - Dilek Apart. altında No. 02/ 5 
: Avni Akı;oebol - Tramvny Cad. No. 71 
: İdris Akcan - Uncu sokıık ~t'. 21 
: Yanı Durbetakl - BC'yazgiil soknk No. ı 
: Hıisf'~·ln - cevdetpa.şıı Cad. No, 258 
: Mustafa Bayrak - Yenimahalle Cad. No. 45 
: Hrısto Tallurls - Tarabya Cnd. No. 96 
: tsmalı Akkaya - Bahçckapı tramvay duroJc. yeri 

No. 49 
cemal Cantez - Hamldlye türbes i 1ş Banlt~ 
kıırşısı No. 15 . 
Havd:ır Ka raca - Ankara Cad. No. !38 
Sabri Karnnlıkoğlu - Hamldlye cad. Trn.m. Du
rn~ yeri No. 13 

: Haydar Kılıç - Fatih Tramvay dur3k yerl 
: Ha.meli Memecan - No. 22 
: Ali Habibi - Tnhtrı Minare No. 143 
: Satm Gunyüz - Murselpaşa Cad. No. ı 
: Hllm1 Egemen - Ziraat Ba!ıkası koşes1 No. 140 
: Ali Aksoy - Laleli ~ad . No. 248/ 250 
: Fntına E:ı;entek - Istnsyon Cııd. No. 2 
: Ali Hoşb~ - İstasyon Cnd. No. 61 
: Mehmet Killlibl - HAklmiye~l Mllllye cad. No. 84 
: Mi'lımet Sabri Yeneriz - Pazaryolu No. &B 

Salih Tanyn.ş - Moda Cad. 25 
: Şiıkrll Uçer - Gar 1çlnde 
: Ali Haydar - Cici Mağazası No. 42 
: Hızır Eren - İstanbul Cad. No. 20 
Aklle Uyguner - Şnşkuı Bat.kal No. 3/36:1 
: Osman öztürk 23 Nisan Cad. Bllyüknda 
Kardeşler Bakkalı - iskele Cad. Heybellada 
Ya n:to - İskele caddesi Burg:lzadıı 

i~taıı~nı EınfilJ~t s~n~ımn~aıı: 
Müessesemizden para almak 
isteyen sayın mUşterilerimizin 
behemehal fotografh h U v i y et 
cüzdanlar ile birlikte müracaat 
etm e le ri rica o lunur. (1015 5 ) 

İstanbul Jandarma Sa tınalma komisyonundan 
Dokuz rıdet yemek kazanının kalayı altlannın dlşıenlp tekro.r yerlerine 

tnktlm ı bakır kaynıı.k ynpıimnsı ve bir çamaşır kazanı, 71 rıdl!t bakraç, 138 
' knravanrı: 1132 ta.bak, 129 tas ve beş adet kepçe 30/9/ 942 çarşamba gün ü 

S3at 15 de pazarlıkla kııla.ylattınlacak tilr. Pazarlık n eticesi kat•t teminat ve
rilmesi §arttır. isteklilerin pazarlık gün ve saatinde komisyona gelme eri, 

c10239• 

İstanbul Belediyesinden 
Mfuıhnl bulunan scyyn: ml"lllurluklar lçln orta mektep mezunu erkek

ler arasında 21/9/ 942 tarlhlne mll.sndlf pazartesi günü AAat 14 de yapılmn.sl 
mukarrer bulunan tmt.ıhan görülen lüzum üzerine 24/ 9/ 942 perşembe gUnü 
saat 14 de tehir edilmiştir. 

Evvelce yapılan il ndaki ~ralt.1 hıılz o'anlann mntlüp '1 tk U 23/ 9/ 
941 akeamma kt\dar müracMt otmelcrt lüzumu bUdlrtUr. d0263e 

Gazi Muatafll Kemal pa~a caddesin.in açılması için istimlak edil
mok,to olan yerlerden Unkapanında Yavuz Sinan ma'ha11esinin Unkapanı 
sok fında kadastronun 604 üncü adasında 9 parsel eski 1 3 yeni 1 ve 
en yeni 1 kapı No. lu dükkanın tamamına 3 71 O No. lu kanuna tevfikan 
mUteıekkil Takdiri kıymet komisyonunca takdir olunup Daimi encü· 
nıence tasdik edilmi§ bulunan 1 SOO lira kıymet bu yerin tapu kaydına 
gl>re mütuarrıfı bulunan Hasan' a tebliğ edilmek istenilmiş ise de 
5.6. 942 tarih ve 11666 yevmiye No. lu tebliğ ilmühaberindeki posta 
memurunuzun rneıruhatından Hasan·ın vefat ettiği ve varislerin de ya
pılan tahkikattan ikametgahlan."lın tesbit edilemediği ll:llaşılmıştır. 

Keyfiyetin kanunun l O uncu maddesi mucibince tebligat makamına 
kaim olmak üzere iki yevmi gazetede netri ile ilanı muhtevi gazetelerden 
2 ger nüshasının gönderilmesini rica ederim. ( 10267) 

İs. Vali ve Belediye R. N. İstimlak Müdürü Ali Yaver Maza.I 
İşbu ilanname talep veçhile ilan edilmek üzere Akşıım gazete ine 

tebliğ olunur. Beyoğlu Beşinci Noteri 

Beyoğlu 5 inci Noterliğine 
Gazi Mustafa Kemal paşa caddesinin açılması için i timlake ı · bi 

tutulan yerlerden Yaıvuz Sinan mahallesinin Beylık değirmeni sokağında 
kadastronun 602 nci adasında 6 parsel eski 3-5 !Yeni 1 ve en yeni l kapı 
No. lu dükkana 371 O No. lu Belediye istimlak kanunun tevfıkan müte
ş~kkil Tekdiri kıymet komisyonunca takdir olunup Daimi encümence 
tı:ısdik edilmiş buluınan 850 lira kıymet bu yerin t pu kaydın göre 175/ 
8640 hisse sahibi Melek'e tebliğ edilmek istenilmiş İse de 3/ 9/942 
taıih ve 12183 sayılı tebliğ ilmuhaberindeki posta meınuıunuzun meş· 
ıuhatından mezk\ır hisse snhibi Melek'in ikametgahının lesbit edileme
diğinden meçıhul kaldığı anlaoılmıştır. 

1 Keyfiyetin kanunun 1 O uncu maddesi mucibir:ıce tebligat makamına 
kaim olmak üzere iki yevmi gazetede neşri ile ilanı muhtevi gaze~elerden 
ikiler nüsha11nın gönderilmesini rica ederim. ( 10268 J 

Is. Vali ve Belediye R. N. istimlak Müdürü Ali Yaver Mazal 
işbu ilanname talep veçhile ilan edilmek üzere Akşam .gazetesine 

tebliğ olunur. Beyoğlu Beşinci Noteri 

Beyoğlu 5 inci Noterliğine 
Gazi Musta(a Kemal paşa caddesinin açılması için İstimlak edil-

1 mckte olan yerlerden Unkapanında Yavuz Sinan mahallesinin eski 
Ahır ve Ayazma (Yeni Keresteciler sokağında kadastronun 604 üncu 
sdaamda4 par.tel eski 73 1-3-5 ve en yeni 3-29 7 kapı No. lu kagir dük
kana 3 71 O No. lu kanuna tevfikan müteşı:kkül Takdiri kıymet komisyo
nunca t~kdir olunup Daimi encümence tasdik edilmiş bulunan 3000 liıa 

krymet bu yerin topu kaydına göre 45/1440 hisse sahibi Ali kızı Elife 
ve yine 105/ 1440 hisse sahibi Mikaile tebliğ edilmek islenilmiı ise de 
bila tarih ve yevmiye 11865 aayılı tebliğ ilmuhaherfodeki posta memu
ruııuzun meşruhatından mezkur hissedarın ikametgahlarının tesbit edi
lemed'ğinden tebliğ edilemediği anlaııılmıştır. 

Keyfl,Yein tebligat makamına kaim olmak üzere kanunun 1 O uncu 
maddesi mucibince 2 yevmi gazetede neşri ile ilanı muhtevi gazeteler-
den ikişer nüshasının gönderilmesi rica olunur. ( 10266) 

Is. Vali ve Belediye R. N. istimlak Müdürü Ali Y ver Maml 
işbu ilannamc talep veçhile ilan edilmek üzere Akşam ıgazeleıine 

gönderildi. Beyoğlu Beşinci Noteri 

Beyoğlu 5 inci Noterliğine 
Gazi Mu tafo Kemal paşa caddes'--Un açılması için istimlak edil

mekte olan yerlerden Unkapanında Yavuz Sinan mahallesinin eski 
Cıtmialtı yeni Beylikdeğirmeni ıokaftında kadutronun 602 nci adasında 
S parsel e ki 7, yeni 3 kapı No. lu kagır dükkanın tamamına 3 71 O No.lu 
Belediye istimlak kanununa tevfıkls.n mUteşekkfl Tak<ilıı kıymet komi -
yonunca takdir olunup Daimi encümence tasdik edilmiş bulunan 650 
lira kıymet bu yerin 162/ 1 7 28 hisse Bllhihi Saime, 169/1 7 26 hiıse sahibi 
Sama hat, 189/ 1728 Semiha ve 252/1726 hiHe aahibi Mukaddeıt'• 
tebliğ edilmek istenilmi, ise d e bila tarih vel 166 7 aayılı tebliğ ilmuhabc
rindeki poata memurunuzun meşruhatındun mezkur hi11cdarların gcit
terilen adreste bulunmadıktan ve yapılan tahkikattan da ikametg!hhm
nın tesbit edil mediği anlaşılmııtır. 

Kc.1fiyetin tebligat makamına lcaim olmak üzere kanunun 1 O uncu 
rr:ıaddesi gereğince iki yeıvmi gazetede netri ile ilanı muhtevi gazeteler• 
den ikişer nüshasının göaderilmcsi rica olunur. ( 10269) 
" ls. Vali n Belediye R. N. istimlak Müdürü A li Yaver Mazal 

i şbu illnnııme talep veçhile ilan edilmek üzere Akıam gazetesine 
tebl iğ olunur. Beyoğlu Beşinci Noteri 

Beyoğlu 5 inci Noterliğine 
Gazi Mustafa Kemal paoa caddesinin açılması için istimlak edil-

i mekte olan yerlerden Unkapanında Yavuz Sinan mahallesinin Keres
leC'iler sokağında kadastronun 602 nci adasında 9 parsel eslci 4-6 yeni 
2 ve en yeni 2 1 6 kapı No. lu dükle.anın tamamına 3 7 1 O No. lu kanuna 
tevfikan müt~ekkil Takdiri kıymet komisyonunca takdir olunup Daimi 
oocümence tasdik edilmiş bulunan { 1300) lira kıymet bu yerin 231 / 
4224 ıhisse sahibi Takuhi'yo ve yine 38/ 4224 hisse sahibi 1 kohi'ye teb· 
liğ edilmek iıtenılmiş ise de bila tarih ve yevmiye 11863 sayılı teLlii 
ilmuhaberindeki posta memurunuzun meşruhatından mezkur hisse
darlıırın ikametgahlarının bulunmadığından tebliğ edilemediği anlaşıl
mıştır . 

Keyfiyetin tebligat )'erine kaim olmak üzere kanunun 1 O uncu 
maddesi mucibiı:ıce iki yevmi gazetede neşri ile ilônı muhtevi gazateler-
den 2 ııer nüshasının gönderilmesini rica ederim. ( 1026S) 

la. Vali ve Belediye R. N. istimlak Müdürü Ali Yaver Mazal 
İşbu ilanname talep veçhile ilan edilmek üzere Akşam gazetesine 

tebliğ olunur. Beyoğlu Beşinci Noteri 

Beyoğlu 5 . . 
ıncı Noterliğine 

Gazi Mustafa Kemal paşa caddesiınin açılması İçin istimlak edil
mtkte olan yerlerden Unkapanında Yavuz Sinan mahallesinin eski 
lVuıhn.udiye, yeni Keresteciler sokağında kadıutronun 602 nci adasında 
8 pnw•l eski 2 yeni 214 kapı No. lu dükktının tamamına 3 71 O No. lu 
kununa tevfikan müteşekkil Takdiri kıymet komisyonunca takdir olu-
nup Daimi encümence tasdik edilmiş bulunan 1300 lira kıymet bu yerin 
tapu kaydına göre 180/ 1120 hi11e sahibi Mustafa oğlu Şevket ile 35/, 
1120 hisse sahibi lstifan'a tebliğ edilmek istenilmiş ise de S.9.942 t rih 
ve 11868 sayılı tebliğ ilmühabcrindeki potta memurunuzun meşruh • 
tından mezkur şahıslarıııı gösterilen adreste bulunmadıkları ve yapılan 
tahkikattan dıı ikametgiıhlarının tesbit edilemediği anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin tebligat makamına kaim olmak üzere kanunun 1 O uncu 
maddesi gereğince iki yevmi gazetede neşri ile ilanı muhtevi gazeteler• 
den iki~er nüshııaının göaderilmesini rica ederim. ( 10264) 

İı. Vali vu Belediye R. N. İstimlak Müdürü Ali Yaver Mazal 
Jşbu ilanname talep veçhile llôn edilmek üzere Akşam !gazetesine 

tebliğ olunur. Beyoğlu Beşinci Noteri 

Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar heyeti fen 
Şefliğinden: 

Kllls şehrine getirilecek Nar!ıc:ı. suyunun isale ve tevzl proJ ·ı cinin 
tanzimi işi lup:tlı zart usull e münaknsaya konmuştur. 

Keşif bede 1 4500 Ura ve muvakkat teminatı 337.5 liradır. 
İhale 24 EylüV942 perş,.mbe s unil s:ı.at 15 de Kllls bel dlyeslnde YQ.Pı

lacaktır. 
Bu işe ald mul:avele ve şartname projeleri Ankarada D:ıhUlye VeMietl 

bclcdlye'er imar h ey'etl fen şefliğinden Kilis Belediye Relslıll-fnd~n parasız 

olarak alınabilir. 
Taliplerin tcklit mektuplannı 2490 sayılı kanun hukllmlerl d:ıh llndıt 

!ha.le cUnU saat 14 e kndac Kilis belediyesine ınak'.:>uz muknblllnd.. ~ llm 
eylen.eler! tıAn olunur. 11418.. •9503• 


