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lstcinbul' da sivrisinek 
doğuran membalar 

Belediye bunları tesbit etti, mücadele 
için mühim masrafa ihtiyaç görülüyor 

Şehrimizin bellibaşlı dertlerinden 
pirini teıkH eden sivrisinek iıtila
amdan geçenlerde bahsetmiştik. Neı
ıiyatımızın salahiyetli makamlar ta
nfından alaka ile karşılandığını 
gördük, Yalnız şu noktayı tekrar 
izah edelim: Evvelce de tasrih et
tiğimiz gibi, Sıhhiye Vekaleti tara
fından tayin edilen mıntakalarda 
Sıtma mücadele heyetinin yaptığı 
devamlı çalışma neticesinde sıtma 
vakaları azaldığı gibi sivrisinekler
den de eser kalmamıştır. Fakat bu
na mukabil, şehrin diğer birçok 
semtlerinde sivrisinek istilasından 
göz açma~ a imkan yoktur. Bizim 
de maksadımız, mücadele mıntaka
ları haricinde kalan sahalardaki hal
kın bu haşerelerden kurtulmasıdır. 

Sıhhiye Vekaleti mi, Vilayet veya 
Belediye mi, hangi salahiyetli ma
kam olursa olsun, şehrin bu derdine 
kat'i bir çare bulmalıdır. 

Yaptığımız tetkikler neticesinde 
ıehrimizde sivrisinek istilasına uğn
yan semtlerde bu haşereleri doğu
ran amUlerin birikmiş sular ve şu
raya buraya atılan çöpler olduğu 
anlaşılmaktadır. Şehrimizde fenni 
ve muntazam tesisatlı kan~lizasyon 
pek az semtlerde yapılmı~tır. Sıhhi
ye Vekaleti, Hıfzıssıhha kanununa 
istinaden 9 3 3 sene.sinde bir fenni 
lciğım talimatnamesi yapmış ve bu 
talimatname ile lağımların sıhhi ve 
fenni şekilleriq\i tesbit etmişti. Hal
bı ki şehrimizde yeni yapılan bina
lardan başka diğer binalarda fenni 
t~~tibatlı lağım r.>ktur. Sivrisinek is
tılasına uğrıya,ı semtlerde birçok da 
açık eski lii.unlar vardır. MeaelA 
Üsküdar lağımlannın denize veril
mesi lazım geldiği halde, burada ka
nalizaaıyon teaisatı yapılamad.ığın-

dan, semt aemt açıktaki lağımlar 
yilzUnden Üsküda.r halkı alvrlsinek 
belasından kurtulamamaktadır. 

Sivriıııinek istilasına en ziyade ma
ruz kalan yerlerden birinin de Ni
şantaşı olduğunu ıgören Belediye 
Reis muavini B. LU.tfi Aksoy, bu ha
v.alide bizzat tetkiklerde bulunmuş 
ve bu tetkikler neticesinde bu ha
valiJeki sivrisineklerin başlıca iki 
membdan ileri geldiği tahakkuk et
miştir. Bunlardan biri Valikonağı 
caddesinin son noktasını teşkil eden 
fiiim stüdyosunun arkasındaki açık 
lağımdır. lr.giliz mektebi civarinda
ki binaların mecralarından meyda
na gelen ve dere şeklinde aşağıdaki 
bostanlara akaızı bu pis lağım, yal
nız bu lıavaliyi sivrisinek İstilasına 
maruz bırakmakla kalmamakta, bü
tün bu muhitin sıhhi vaziyetini 
ehemmiyetle tehdidetm&'<:tedir. 

Belediye Reis muavini, bu lağı
mın kapatılacağını bir muharririmi
zt temin etmiştir. 

Valikonağı karşısındaki müstak
bel yeşil saha içindeki Harbiye la
ğımları da Dolmabahçeye kadar ak
maktadır. Bu açık ve uzun lağım da 
Maçkaya, Dolmabahçeye kadar bü
tün bu havaliye milyarlarca sivrisi
nek yağdırmaktadır. Ancak, Harbi
ye lağımlarımn kapatılması mühim 
masrafa mütevakkıftır. Belediye, 
11ehri bu çirkeften kurtarmak için 
tetkikler yaptıracak ve tahsisat arı
yacaktır. 

Görülüyor ki şehri sivrisinekler
den kurtarmak vazifesi, dönüp do
laşıp Belediyenin. omuzlarına yükle
niyor. Ümidederiz ld bize verilen te
mina.t klftt ve proje üzerinde kaJ.
mıyarak tahakkuk sahasına intikal 
eder. 

ET FiATLERiNDE KARARSIZLIK 
Kış için şirndiden fazla hayvan getirtilerek 

canlı olarak muhafazası ileri sürülüyor 

Son günlerde et fiatıeri, çok 
kararsızllk gösteriyor: Bir kaç 
gün görülen düşüklüğü birden
bire fiatlerin yükselmesi taki
bediyor. Bu kararsızlık, ümit edil
diği zaman hayvan gelmemesin
den, bazan de piyasanın ihtiya
cından fazla sevkıyat yapılma
sından ileri gelmektedir. Devlet 
demiryollarının umumi •nakliyat 
sırasında lstanbula sevkedilecek 
kasaplık hayvanlar için tahsis 
ettiği vagon sayısınrn evvelce 
tuccar tarafından biliıunemesi 
de fiatıerdeki değişikliği doğuru
yor. 

Bununla lleraber. bu sene kı.ş 
vaktinden evvel gelmediği tak
dirde, bırincikanuna kadar Ana
doludan kasaplık hayvan getirt
mek kabil olacak ve ancak bi
rlncikanundan sonra gelen hay
van sayısı azalacaktll'. Kışın et 
fiatleTinin yükseldiği muhakkak
tır. Bu, tabii olmakla beraber, 
bu sene diğer gıda maddelerinde 
görülen büyük fiat artışlannın 
et fiaLieri üzerinde d~ görülme
sinden korkulmaktadır. 

Yeni Gine'de 
Asken-İ durumda bir 
değişiklik olmadı 

Mevsim müsait iken şehrimize 
gelen hayvanlardan biı' kısmı
ıun şimdiden bol miktarda istih· 
lak edllmiyerek kışın fiatlerln 
:vükselmemesi için bunların mu· 
hafazası lüzumunu iler~ sürenler 
de vardır. Mezbahalar idaresi, kı
şın fiatıerdeki muvazeneyi tut
mak için bir kaç ay evvel et don
durma tesisatının yapılması lüzu
munu ileri sürmüştü. Fakat bu 
tesisat yapılamamıştır. Önümüz
deki bir kaç ay içinde şehrimize 
kiilliyetli miktarda hayvan getir
terek bunları gC'niş ahırlarda mu
hafaza edip kışın en müskül 
zamanlarda kesmek suretile et 
miişküUı.tının ve fiat yükselmesi
nin önüne gccmck kabil olacağı 
diişünülmektediı·. 

Fakat mezbahada kesilmiyecek 
olan havvan getirtnmesi tüccarın 
işine gelmiyeceğinden İstanbulun 
kışlık ihtiyacının şimdiden temi
ni için ya Belediye, yahut hüku
metin kendi sermaye ve vasıtasl
le şimdiden hayvan getirtmesi la
zımgelmektcdir. 

Mayın savaşı 
İngiliz tayyarelerinin 
döktükleri maynl~r 

Londra 21 (A.A.) - Yeni Ci- Londra 21 (A. A.) - İngiliz 
ne' de Mores.by l~~anını istihdaf 1 amiral.lığı. ile Hava Nezareti, son 6 
eden Japon ılerleyışı Owen Stanley ayda !ıı~ıliz deı.-ıiz ve hava kuvvet
dağlarını aşamamıştır. !erinin düşman sulaı/ıı.a dökmüş ol-

Bu sabah neşredilen Amerika duklan maynlar hakkında bir tebliğ 
teblığine gore, dün gece Yeni Cine- ne retmişlerdir. 
de faaliyet olmuş ise de vaziyette l farb bidrı~etindçnberi, lngiliz 
bir dcwiRiklik vuku bulmamıstır. tayyareleri 100,000 den fazla mayn 
Mı.ittefik tayyareler Japon üslerine dökmiişlerdir. Kiel kanalına, Baltık 
taarruzlarına devam etmi~lerdir. denİ/.ine, dü<;m n denizaltılarımn 

Salomon adalaıının şimal doğu- geçtikleri Norveç Vt Fransız sahil
sunda uçan kaleler'n taarruı:un;ı u;;- • ıerine de ma,> nlnr dökülmfüıtür. İn
rıyarak p;eri dönme ~e mecbur kaLın r,i![z tayarcl"rt bu mavnları dökmek 
Japon filosu hakkında yeni bir ha- ıçin 5 milyon kilometre utunluğun· 
ber alınamamıştır. da uçu .lar yapmışlardır. 

PAZARTESİ 21 Eylfil 1942 

Ingiliz Bahriye 
nazırinın nutku 

• 
Donanmamiz, bugün 

harbden evvelki 
durumundan daha 

kuvvetlidir 

• 
Londra 21 (A.A.) - İngiliz 

Bahriye Nazırı B. Aleksander 
dün Jradettiği bir nutukta, son 
27 ayda lngiliz donanmasında, 
batırılan z

0

ırhlı, kruvazör, uçak 
gemileri ıve muhripler yerine ye
nilerinin ikame edildiğini ve bu
gün lngiliz donanmasının narb
den evvelki durumundan dah.a 
kuvvetli bulunduğunu söylemiş 
ve <:!emiştir ki: 

«Donanmamız, birçok muh
ripler de kaybetmiştir. Fakat 
burıların yerine daha fazlasını 
koyduk. Kanadanın yardımile 
kuvvetli bir korvet filosu yaptık. 
lstikbaldı:. görülecektir ki, İ'l'l
gil tere, nasıl kendisini ve bütün 
dünyayı kurtarmış ise, clonan
ması da vaziyetin iyile?mesine 
miihim bir amil olmuştur.> 

B. Aleksandcr, ikinci cephe 
meselesi hakkında sorulan suale 
şu cevabı ~·ermiştir: 

cBu iş salahiyetli makamlara 
bırakılmak lazımdır. lkinci cep
henin açılması lazım gelip gel
mediği ve ne zaman açılması 
icabe-ttiğini oolar tayin edecek
tir.> 

J 

Von Kleist 
Alman karargahı, 
Kafkas cephesinde 

öldüğünü tekzibediyor 

Bertin 20 (A.A.) - Alman or
l:iuları Başkumandanlığı, gene
ral Von Kleist'ln er meydanın
da öldüğünü iddia eden Reuter 
ajansı tarafından yayılmış resmi 
Sovyet iddiasının da hakikate 
uymadığını bildirir. 

İki Rus generali muhare· 
be meydanında öldü 

Moskova 20 (A.A.) - Sovyet 
generallerinden Kornilof Drugof 
ile Mişof'un ateş hattında öldük
leri resmen bildirilmektedir. 

Von Papen Sofyadan 
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Stalingrad'ın içinde 
hili dövüşUIUyor 

Kafkasyada Groınl istikametinde ve Novorosisk 
cenubunda muharebeler devam ediyor 

BerJin 21 CA.A.) - D.N.B. blldlrl· Stalingrad şehrinde netice alabil~ 
yor_: Al_man kıtaları Stallngrad şeh- mek için sonsuz gayretler sarfedi-
rlnuı içınde ve bilhassa şehrin şl- yorlar Gel"' h b ı .. . ~n en son a er ere go-
mal kısmında şiddetli savaşlar Al ı h · ··d f 
ynparak ilerile-meğc devam et- re, ma_n ar,. şe rın mu a aasına 
ınlşler ve nğır çapta bombalar ile pek az bır t.esır Y_'.lPmışlar. bazı nok
d~mo.n ıaş~ ve levaz:ın yollarını talarda gerılemege mecbur kalmış· 
bombardıman eLm~lerdir. lardır. 
İki petrol katarı yakıldı J:?ün ,gece yarısı Mo3k~~~da ~-eş-

B 
'

. 21 (AA redılen resmi Rus teblıgıne gore, 
er ın . .) - Hazer denizinin S ı· dd K fk M 

batı kıyısında bir keşif uçuşu yanan ta.~n~ra d ve n asyada oz-
bomba tayyarc!erlmiz, cenuptan. §İ- do~ t~ kanlı ç~rpış~alara . dev~m 
ınale gitmekte olun sarmçh petrol edılmış, ce?he~ın . dıge~. ~e.~~mlerın
vagonlıı rından miirek.kep iki uzun ko.- de ehemmıyc-t1ı bır degışıklık olm
tan görerek bomba ve mitralyoo m~ştır. 
ile hücum cylcmlşlerdır. İkl katar Sovyet tebliğine yapılan ilavede 

Kafkasyada Mozdok çovresinda 
şiddetli muharebelere devam edil
miştir. Almanlar, bu kesimde 1 00 e 
y• kın tankla hücum etmi~lerdir. 
Ruslar 18 tank tahribetmişler ve 
200 den fazl:ı Alman öldürmüşler
dir. 

Novorosisk'in cenup doğusunda 
Ru3 ba'hriye sil5.hedanzları, yaptık
ları İnatçı mulvırebelerde iki düş
man piyade bölüğünü yoketmişler
dir. 

1 tamaınl!a yakıtını!! ve demlryo- Rus ankerleri, Stalingradın ayrı ayn 
1 lu da ağır .caplı bombabı· lie kullanıl- kesimlerinde Almanları püskürt
! maz cerecedc hasar:ı uğralılmışlır. müşler, birkaç sokağı da geri al
. Londra 21 (A.A.) - Almanlar, mıjlarcır. 

Voronez'de Ruslar, Almanbnn 
bi.kaç mukabil hücumunu püskürt• 
müşlerdir. Üç günlük muhareb•le;.. 
de 3000 Alman subay ve askerini 
öldürmüşlerdir. Karadenizde Rua 
harb gemileri bir düşman muhrib~ 
ni batırmıılardır, 

1 
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Hindistanda 
vaziyet 

Bahadur mihracesi 
uzlaşma lüzumunu 

ileri sürüyor 

Münih şehri ve Sar 
havzası bombalandı 

Kalküta 21 (A.A.) - Sa.ha.dur mlh
cacesi Hint - İngiliz cemlyetinln 
boplantwnda iradettığl bir nutuk
ta bütün Hlnt partilerinin toplana
rak bugünkü çıkmaza ve ftddet ha
reketlerine nihayet vere<;et çareleri 
aramlan, harb gayretlf:'rlnl arttıra· 
cak bir uzlaşmaya varılnıast ve Hlıı
dinstan içln btr anayasa yapılması. 
Itizuınunu ileti sürmii.ştÜ!', Baha.dut 
mlhracesl, B . Churchlllln yenl beya. 
natında Hlndlstnıı hakkındaki söz
lerlnl değiştireceği ümldl.!11 izhar et
m~ ve İngiliz BaşveklUnln temina
tına rağmen birçok bölge-Jerda vazi
yetin emniyet verecek mahiyette ol
madı~ını söylemiştir. 

Münihte büyük yangınlar çıktı, şehir 
alev dalgaları içinde yüzüyordu 

Londra 21 <A.A.) - Cama.rtesl ge
cesi İng1.Uz tayyareleri lkl büyük teş
kll halinde Almanyaya hücum eyıe
mlflerdlr. Teşldllerden blrl Sar hav· 
zasına, lklnclsl de Münih ~hrlndekl 
hedeflere baarruz etmi.şt.r. Sar hav. 
zasında bombardımanuı netıcesl, ha
vanın kapalı olınasmdan dolayı tes
blt edilemeınlş ise de Münihte ha.va 
açık olduğundan taarnızun neticeleri 
görülmüş ve bUyük: yangınlar çıkarıl
mıştır. Münlhtekl askeri hedefler ve 
fabrikalar bir buçu.k saat bombardı
man edllmlştlr. Dört motörlü blr 
bombardıman ta;ryareslnln plloLu, 
avdetinde Münlhe yapılaıı taarruz 

Patna'da vuku bıılan kargaşalık- hakkında şu tafsilatı veıml.ştlr: 
ta 10 klşl ölmü.1. 6 klşl r:nal::ı.nmı.ştır. - Şehirde ışıklar söndürülooilk.-

Nehrunun damadı 1 sene ten az bir zaman sonra i.ıüyıik atev-
ıerln yükseldiği görülmüş ve en şld

hapse mahkum oldu 

deLll lnflliklar duyulmuştur, Bütiln 
şehir, bir alev dalgası içinde bUzü
yordu. Sonra şehri, kara duman bu
lutlan kapladı ve bUyıilc yangınlar 
görllldü. Yangın alevlerl. 150 ki.~ 
metre uzaktan görillüyordu 

Sar havzasında. yangın alevlertnln 
kızıllığı, donüşte t>ek uza 1' me.sare
Ierden görülüyordu. 

İngllterede bulunan yuk.~k rütbeli 
Amerikan hava subayl.ırından blıt 
yakmda. Amerikan hyyarelerlnln ba
tı Avrupaya. yaptla.ıı bonıbardı.man
lara daha faal bir surette lştln\.k 
edeceklerlnl. uçan kal-!lcrle daha bil· 
ylik taarruzlar ;;apılacaıtını, şlındıye 
kadar Avrupa üzerindeki akınlara en 
çok 35 uçan kal!Znln lştlralc ettiğini,, 

fakat yakında. ıoo uçan kale ile hü
cumlar yapılaca~mı söylemiıttr. 

geçti 
Sofya 21 A.A.) - Almanyanın Stokholm 21 (A.A.> - United Mısır çölu·· nde hava 

Türkiye büyük elçisi Von Papen Pres.>'ın verdiği blr habere gore Neh- Finlandiya'nın 
iaşe vaziyeti 

dün akşam Sofya'ya, gelmiştir. runun damadı muhallt harcketıedn
Von Pape'n seyahatine Berline den dolayı bir sene hapsa mahkum 
doğru devam edecektir. edilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu harbin sonunda: (9) 

- Bu fil yavrusu mu bilyükanne? ... 
- Hayır, babanın çocukluk resmi?-

faaliyeti arttı 

Alman tayyareleri 
İngiliz toplulukların1 ve 

mevzilerini bombaladı 

-·-

Fin elçisi, memlekette 
kıthk olduğunu 

tekzibetti 

Berlin 21 (A,A.> - D,N.D. aJansı- Vaşington 21 (A.A.) - Finlan-
na askeri bir kaynakta ı ver.len mı- diya büyük elçisi B. Procop, Finlıin.. 
lümata göre, dün saıbah E:aıemeyn diyada yiyecek sıkıntısı yüzünden 
ccyhesi üzerinde .'}!ddetll hava çar- halk arasında ayaklanmalar olduğu-

1 l st 1 1 
t. nu tekzibetmiş, birçok çifç'ler a>kere 

p:şma an om~ ur. A.m::ı.n ar us un 1 d w • • F" lA d. d k _ a ın ıgı ıçın, ın aın ıya n yet~ce 

blr du~man te~klllle knı.şılaşmı.şlar- miktardd yiyecek yoksa da, geçen 
dır. Avcılanml.7. düşman tayyareleri- sene Almanyanın Fıiandıy~a 100 
nl bombalarını gell.şl p.üzel o.tarak bin ton yiyecek gönderdiğini söyle
savuşına.k rorun<ia bıl'a.kmı.c;lardır. mi~ ve Almanyadan ~önderilecek yi
Bir cHi.şman uçnltt düşürlılnıütür, yecekler!e bu sene de k••lığın önioe 

Berlin 21 (A.A,l _ El1lemeynde geçileceğıni kaydederek, F'inlandiy~ 
tayyarelerlmla, düşman t;.ınk ve asker nın sırf yiyecek gönderdiği için AJ. 
topluh.ıklnnna, kn.myı.m k"'llarma hü- manya ile iş birliği yaptığınt tekzl-

betmiştır. cwn ederek dağıt.mı.şI:ır. birçok kam-
yonları ateşe_ vermişlerdir'. Tayyare-
lı-rlmiz. kayalıklar arasında düşman İngilizler Madagaskar'm 
blrllk:erıne bombalar i.;abet ettirerek! merkezine yaklaşıyorlar. 
ateşe vcrmlşle1·, blrçuk tQplan sus- Lo d ... 1 (A A 1 ı ı k 

•• _ 11 ra .,, • . - .1 ,ı ız uı• 

turmuşlar, Ingıliz avcılarını pu.Jmrt- vetıerl Mada~a -kann merke:ı:i ~ 
muşlardır, Tananarlv şehrine yakl ~yoılal. 

Londra 21 (A.A.) _ Batı çö- Adanın umumi rnllsl A met kaıargA.
lündc dün yalnız müttefiklerin hava hını a±ı.nın C"nu~und.ı b!.ı ŞE"hrt 
f 1. t" l C . . ... nnkletmlştı!r. 
aa ıye ı o muştur. umartesı gunu B ın· ·ıı k ı T ı hr1 T b "' . . . . ır gı z o u anana.r v e n-

0 ruga yenıden hucum edılmış, den 80 kllomctre uz kt.ı bulunuyar, 
rıhtımlara atılan bombalarla 6 ıran-
~ın çıkmış ve ~iddetli bir infilak du-
yulmuştur, Müttef;k tavyareler, Bar- Malta adası üzerinde 
dia'ya da hücull\ etmişlerdir. Londra 21 A.A.) - Cuma gece-

6 gUn içinde müttefik uç.akları si Malta adası üzerinde müttefiJl 
Mihver kuvvetlerine 230 toı."l bom· 1 uçakları 2 Mihve~ deniL uçağını dü-
ba ,-ağ•lırmışlardır. ! şürmüşlerdir. 



Başbaşa konuşmalar 

K IHhköyde bir ziyaretten dönüyordum. Hava serindi. Va
purun güvertesinde beş on yolcu vardı. Arkaya doğru 

tir yerde oturmak üzere giderken orada, ti sol köşede yaşlan 
•tuzla kırk arasında bir kadınla bir erkeğin başbaşa konuş
makta olduklannı gördüm. Belli ki bu tenha yeri mahsus seç
mişlerdi. Kadın bir şeyler anlatıyor, erkek etDmiş onu muhab
laetle, ağzının içine bakarak dinliyordu. İçimden cris~ bir ask 
IBhnesi! dedim. herlediğimi görimce yüzüme baktılar. Yakın
lannda oturmak doğru olmıyacaktı. Rahatlarını kaçıracaktım. 
Rrmen sağa döndüm. Onlardan dört sıra önde bir yere ilişe
rek gazetemi açıp okumaya başladım. 

Arkamda kalmalanna rağmen )ine zihnim onlarla meşgul
•ü. Devir naMI bir de'rir olursa olsun ırşk işte hükmünü icra 
ediyor, diyorı«f um. Şu aşk denilen şey ne devir dinler, ne yaş. 
insanı on dokuz yaşında da. kırk yaşında da, harb umamnda 
da, sulh samanmda da ziyaret eder. fşte misaU arkamda. Fakat 
fil işıklar nasıl da hemen belli oluyorlar? O insanlardan kaç· 
malar, o tenha köşelere çekilmeler, saatlerce haşhaşa konuşma
lar. iki isığm biribirlerine anlatacak ne çok da şeyleri vardır. 

Ben bunlan düşünürken vapur Haydarpaşayı geçmiş, köp
rüye doğrulmuştu. Geriden esen Tiisgir işılklann tısııtılannı 
iulağımın yanından geçirip denize götürüyordu. Bir şey anlaşıl
nuyordu ama o fısıltılar bana aşkın sesi gibi geliyordu. Bir aralık 
INlhis en ll'araretll yerine relmiş gibi sesleri yübeldl Kadın: 

- Vallahi değil beyefendi, bu hiç akhmıza gelmedin dedik
ten sonra kahkahalarla gülmeğe başladı. 

Şaşırmıştım. Şu <(beyefendi" sözünün Aşıklar dilinde ne işi 
ftl'dı! Kadın devam ediyordu· 

- Tasavvur edemersiniz Tabak tabak börek! Rem de ne 
lf.izel kızannışlar görmeliydiniz. Adeta kapıştık. 

~mı hafifçe çevirip onlara baktım. Erkek teessüfler lçin
tle: «Hata etmişim. fena ka~rdımn diyordu. 

- Tabii kaçırdınız. Bugiin Celile hanımefendinin çayı ol-
ılufunu bilivordunuz. 'Üstelik davetliydiniz de. Kızıltoprakta 
kiç oynamaya gitmenin sırası mıydı? 

Kadın kahkahalarla ~ülüyor. erkek ağhyacakmış gibi, bö· 
ıeklı-Jin peynirli mi yoksa kıymalı mı olduğunu soruyordu. 

Benim yanlış tahminimi farketmesinler diye gazet.eml to-
parlayıp alt kamaraya indim. Şevket Rado 

................................................................................ 

Mahkemelerde: 

Pabuçlarını bırakmamış! 
Suç·u inkar ediyor: "Ah şu sabıka,, diyor 

-·-
ZavallJlann işlerini altüst eden dört buçuk ay hapis yatmış, ka

Jıep u sabıka meselesi. Vaktile çakçılıktan ve hırSizlık suçlarm
bir hata i Jeylp kötü yola sap- dan da muhtelif mahkumiyetleri 
mı lar, sabıkalı diye lekelenmiş- var. Bunlara karşı da: 
Jer, sonra ıslahı hal edip fenalık- _ Bir kazadır oldu Fakat bu 
tan vaz cçmişler amma, polisin işleri bıraktım Nam~sumla ya

F enerbahçe • Taksimi, Vefa • Süleymaniyeyi, 
Davutpa§a • Be ykozu yendi 

Beşiktaş, Feneri 3 -1 yendi 
Lig maçlarının ikinci hafta karşı- Fenerbahçe 8. Taksim O 

laşmalanna dün FenerliahQe ve Şe- Fenerbahçe ~tadında ıünlin ,egıl
ref stadlannda devam edLmişUr. Ga- ne birinci küm" maçı Fenerbahçe ile 
latasaray, sah hissesi verllmetlllı Taksim arasıncin yap~m:.ştır. Halit 
takdirde Beşiktaş ve FPrıerı>aht'eye Oa!lbhı idaresinde yaJ)llan bu maça 
karşı takım çıU.rmıyacağı hakkın-
daki. kararını dünden ltlbarln tatb!- Fenerliler: Cıhat - Muammer, Mu-

rat - Aydın. AU Rıza, Ömer - Fikret, 
ka ba.şlamıJ \e Beflkts~a karşı ta- Naci. Mıizdat, Rebii, Halit §eklinde 
kun çıkarmıyarak hftkmen mağıubl- bir takımla çıkmışlardır. Oyuna lıü· 
yeU kabul etmiştir. Aynı sahada bu- yfik bir silra~e başlıysr. Fenerliler 
yük bir kalaba ık önundc yapılan kalay'ıkla haklml}e~i nJmı~ar vr llk 
Fenrbahçe - Beşiktaş hususi maçını devrede 3, ikinci devrede de 5 gol 
Beşiktaşlılar kazanmışlardır, Her ild yapnak ınaçı 8 _ 0 kazaunııalardır. 
stadda oynanan )tg maçlan umunıt- l 
yet ıtibarlle normal geçmiş ve Fe. kinci küme maçları 
nerbahçe - Taksime. Vefa - Süler· Dün Fener ve Şeref stadlarmda ya
manlyeye, b-tanbulspor - Kasımpa-ı pılan ikinci küme mac;larmda Top
şaya gallp gelmişlerdir. Geçen sent- kapı, Alemdarı 8 - O, TJııkapanı, De
lkinci küme şampiyonluğunu kaza- mirsporu 7 • 4, Rumellhlsar, Kurtu
narak blrlnci kumeye terfi eden Da-j luşu 5 - 3 mağlftp etmişlerdir, 
vutpaşalıler da emekt:ır Beykozu I Beıiktaf, F enerbahçeyi 
mağl1ip etmete muvaffak olarak bil- 3 1 d" 
yik bir varlık g~termşllei'dlr. Maç- • yen ı 
lann tafsl!Atını sır:ıslle blldlrJyoruz. Saha hissesi verilmediği için Be-

şiktaş ve Fenerbabçe ne maı; yap
Dovutpafa 2 • Beykoz 1 mam:.1p karar veren Oalatasaraylı

Jar dün bu kararlarmı tatbik etmiş.. 
Şeref stadınd:ı. günün ı:k maçı Da- ıer ve ilk olarak Penerbah~ sta

vutı>aşa ile Beykoz arasında yapıl-, dmda Beşlktaşla yapacaktan maçn 
nnştır, Hakem Tanıtın idare ettı~ı takım çıkarmamışlardır, Bunun üzerl
oyun sıkı bir ·c;ekifme halinde devıım ne aynı stadda Beştkt~Ia Fenerbahçe 
etımiş, birinci devre golsüz nlarak arasında hususi blr maç yapılmıştır. 
berabere nihayetıenmlştir, Hakem Şeklbin idare ettiği bu maça 

İkinci devreye Davutp~alılar çok her iki takını şu şekilde çıkmıştıı·: 
818-~tll başlamışlar veı Beykozlu Beşiktq: Mehmet Ali - Hırlsto, 
oyuncular çok durgun oynadıltlann- Yavuz - Rıfat Ömer Hilseyin - Saim 
dan hakim o'mutlardır: Bu sırada Halis, Hakkı.' Cahlt.' Şükrü. ' 
uzaktan savrulan bir ılitü Beyk02: Fenerbahçe: Cihat - Muammer, 
kalecisi elinden kaçırmış ve Davut- Murat _ Ömer, Halil. oal!p - 1''ikret, 
paf&.lılar bu suretle galip vaziyete Kadri Melih İbrahtm Halit 
geçmı.şlerd!r. Bu sayıdan sonra hli- s~tli b;şbyan o~un ille dakl
klmlyetı ele alan Davutpıı..şalılar list kalan mütevazin gec;m\f ıse de 
üste yaptıklan akınlarla Beykoz ka.- 15 tnci dakikadan itibaren Beşiktaş 
lesini tazyıka baf.la.mqlar ve bu sıra- hAkim.Jyeti almıştır. Bu t.lrada Samı 
da sağ içleri vasıtaslle ikinci golleri- ve Halis Beşiktnşa iki gol kazandır
nl de yapm~lardır. Bundan sonra DWjtır. Devreyi 2 _ o galip bitiren 
canlanan Beykozlular hucum hatlı- Beşikta.şlılar lklncl devrenin ortasm
na geçen Bahadırın şahsi gayretııe da bir sayı yaprnıtLar ve Fenerll!er 
yegane gn!lerini çıkarmışlar ve mü- 32 ncl dakikada İbrahlmln yaptığı 
sabaka bu suretle 2 - 1 Beykozun golle buna mukabele etmişlerdir ve 
mağ'!Ob!yetlle nihayetlenmlştlr. müsabaka bu netice değı.ş..meden 3-1 

., 

·HARS DURUMU~! 

Almanlar yerii ta~rruz. 
hazırlığı yapıyorlar 

Stalingrad'da birçok mahallelerde 
yangınlar çıktı, binalar harap oldu 

Doiu cephesinde: 

Salingrad' da sokak muhare
beleri ıiddetini kaybetmeden 
devam ediyor. Moskova ve Lon· 
dradan gden haberler, bu mu· 
harebeler için ctarihin en ıid· 
detli muharebesi> demektedir. 
İki taraf gece gündüz durmadan 
çarpışmakta, hücumlar, kartı 

hücumlar biri-birini tekibetmek· 
tedir. Şehrin birçok mahallele
rinde yangınlar çıkmıı, binalar
dan çoğu tamamen ha.rap ol· 
muttur. Stalingrac\' daki bu çar· 
pıpalann daha bir müddet ıü
receği anlqıhnaktaclır. 

Dün gelen haberler, Alman
ların Stalingradm tamamen zap• 
tını beklemedM baıka nokta
larda harekete geçtiklerini gös
termektedir. Bunlardan birisi Kaf
kaı cepheıidir. Stalingrada karıı 

taarruz başladığındanberi burada 
hareket durmuş gibi idi. Şimdi 
Almanlar yeni takviye Jr.ıtalan 
göndermişler ve Terek nehrinin 
cenubunda Groznf petrol haY
zasına doğru ilerlemeğe baıla
mıılardır. 

Almanların tauruza geçtikle
ri ikinci nokta da Stalingradın 
ıimalidir. Burada Allllall kuv• 
vetleri Don ile VoJga nehirleri 
arasında ilerlemektedir. Bu kuv
vetlerin Volga aahiline vardık.
tan 110JlJ'a nehri geçmeğe mi te
ıebbül' edeceği, yoksa ıimale, 
Moakovanın gerilerine doğru 
mu dönecekleri henüz belli de-

Kadıköy suları niçin 

fildir. Her halde Stalingradın 
zaptından aonre. Almanların 
önümdihdeki bir iki aırlık za
mandan istifade Ue mühim bir 
harekete giriıecekleri, Stalin
aradın şimalindeki taarruzun bu· 
nun için bir hazırlık olduğu an
laıılmaktadır. 

Mısll'da: 

Sükunet devam etmektedir. 
İnailiz • Amerikan hava kuv
kuvvetleri büyük f aa1iyet göate
rerek muhtelif hedefleri, bilbaa
aa T obruk limanını pddetle 
bombardıman ediyorlar. Alman
lann buradan mühim kuvvet· 
leri çekerek Doğu cephesine 
aönderdikleri bildirilmektedir. 

Uuk Doiucla: 

Salomon adalanndaki mu
harebeler durmuıtur. Japonlar 
burada Amerikan hava meyda-
nını ele geçirememişlerdir. 
Amerikan kuvvetleri takviye 
edildiğinden, Japonlar harekete 
devam etmekten vazgeçmiıler .. 
dir. Şimdilik iki taraf karşı kar
ııya bulunuyor. 

Buna mukabil Yeni Gine' de 
Japonlar yeniden ilerlemişler· 
dir. Son Amerikan tebliği Owen 
Stanley dağları ile Moresby ÜS· 
ıil arasındaki muharebelerden 
bahsetmektedir. Bu, Japonların 
dağlan aıtıklannı gösteriyor. 
Vichy'den gelen bir telgraf Mo
reaby limanının durumunun çok 
tehlikeli olduğunu bildirmekte
dir. 

KOÇOK HABERLER 
elinden bir türlü yakayı kurta- şamağ'a karar ~erelim 
ramıy?rlarynıcı. Hiç bir günah iş- Diyor. LAkin bu ka;an bir tür- Vefa 4 • Süleymaniye O 
lemed klerı halde .sabıkala:n ol- ı·· rin t mi · 

Be.şllttaşın galebesile bitmi:ıttr. Bu 
maçın revanşı gelecek hafta ayn: 
sahada yapılac&ktır. 

kesildi 
Kadıköyden Bostancıya kadar * Beşiktaşta sinema önünde arka

imtidat ederek ve havallyi sula- daşı Hasanı çakı 1Ie yar:ılıy .. rak b.u
.... ,. ana bonlnun il&-...-... ~üne sebebiyet veren T kin adındaki 
.z-- ..,_....,,.. çocuRun mnhat.:emesi ltt ncı aRtr ceza 

du 1,.49.. ık k k 1 1 u ye e ge ire yor. Iklnci karşıl şnıa Vefıı ııe Süley-
u '°"' s sı ya a anıyor ar- man ye arasında yapıldı Hakem Ba-

mı Hepsinln agzında aynı te- Sadeddin! gece yakalıyan be~- haeddtntn idare etttRt bu oyuna vc
nne Ahi Şu sabıka kaydı olma- ci Mehmet de hAdiseyi anlattı. fanın hiicumlle ba~landı. Dalın ık 
sa. nun Sadeddın de bu id- - Gece Tahtakalcden geçiyor- anlarda muteaddlt gol fırsatı 3akal1-
diayı ileri suruyor. Tahkikat ev- dum. Bu adamı, Mustafanın yan Vefalılar bir türlü bu fırsatıar
rakına nazaran bir gece gec va- dükkamnm önüne yüzükoyun d:tn istifade edemediler, Ve ancak 
ktt Tahtakalede Mustafanın dille- uzanıp bir demir ile kepengi ara- devrenin son1anna doğru Haydarın 
Unının kepengini aralamış, içe- lıyarak içeriden ipleri çekerken yaptıtı golle devreyi 1 - o galıp bitir
rlden tp demetlerini çekerke'll gördüm. Ben yaklaşırken farkı- diler. İkinci devre de Vefanın bakl
mç üstünde yakalanmış. Bul- na vardı ve yerinden fırlayıp pa- mtyetUe ~~~ etti. Ve Süleymanl
tanahrnet üçüncü sulh ceza mah- buçlannı orada bırakarak kac- ye kale.sı önunde cereyan eden bu 
bınesinde da.vacı d hA.diseyi bu mağa başladı. Koşup kendisini kısımda Hdsi Haydar ve biri Zetl va-

• a . ..-4 n1 in sıtasıle ile; gol daha yapan Vefalı-

Knrek mukavemet 
şampiyonluğunu 

Galatasaray kazandı 

gan içinden geçen ve raylarrn mahkeme L'lde bıtlrllıni tir. Muha'ke
aıtına tesadüf eden bir parçası me oonunda Tekinin suçu snblt oı
dün sabah arızaya uğramıştır. muş, ancak suçu işlediğ, zaman ken
Sular idaresi bu ~zanın tamiri dlslnin 18 yaşını 1kmal etmemiş ol

i.st.anbul &U sporları aJanlığı tara. Jçin bütün ekiplerile çalışmakta- ması ve Hasanuı da kavga çıkaınr.ak 
1mdtuı tıertibedilen kürek mutave- dır. Arıza bu sabah ikmal edil- Teklnl tahrik etmesi göz onun<le tu· 
met şampiyonluğu müsabakası dün mlş ve Kadıköy clvanna normal tularak altı sene alır hapae konul
Beykoz ne Moda arasında yapılmış su verilmiş olacaktır Ancak bo- masma ve bin lira aıtır para cezası 
ve bu suretle su sporlan m~slm1 ta- şalan borularrn dol~ zamana ödemesine karar verilmi4tır. 
panmıştır. mütevakkıf olduğundan bugün * Hasan Koç adında bir işçi Be-
Mevsımın bu son yarışına Galata- d K d kö 1 kı t bektıe bir evin çatısını tamir ederken 

mıray, Fenerbahçe, Demil'Spor, Bakır- e a 1 Y c varının su 81 n ı- çatının direğini çeknıi4 ve çatı bir. tetilde anlatıyor. Fakat Sadeddın Ya,!caladım. K~ın-·... ç • ar~a- ıar maçı 4 _o :tazandı1ar. 
iddialara itiraz ediyor: dıgını sordum; «Araba !çın bıraz köy Balkevl ve müsabaka harici ol- sı çekeceği tabltdlr. denblre yıkılmıştır, İşçi Ha6an çatı 

- Yalan yazmışlar, bay hA.- ip lAzım oldu da alıyordumı> di- 1. Spor 2 • Kaıımpaıa 1 
tim! Ben öyle şeyler yapmadım. ve itiraf ettl 

mak üzere İzmltten gelen KA.lıtspor enkazının altlll.da kalarak muhtelıf 
kulübleri tştlrfı~ etmişlerdir. T ecrübeıiz güreı yerlerinden ağır yaralanrru§tı~. Ya-

Ben doğru yola girmiş bir ada- Pabuç bahsi her halde Saded
mım Doğru yolu arıyorum. Kim- elinin kaba~ayılık gururuna do
lenin dtikk!nına malına el uzat- kundu. Yennden fırlayıp: 
madım. Gece Tahtakaleden ge- - Yalan bay hlkirn; dedi. 
eerten işgüzar bekçi beni yakala- Ben öyle gürültülere pabuç bıra
dı. Hic bir günahım yoktur. kanlardan değ'ilim. Pabuçlanını 

Sadeddin do v ru yola girdiğini da bırakmadım, kaçmadım da. 
Deri stirüyor amma, evvelce lğrl Btmlan bekçi uyduruyor. tnan
büğrü, dolambaçlı yo\larda bir mayınız sözlerine. Sabıkalı oldu
lıayll pabuç e kitmiş, san mah- ğum için her suçu bana yüklet
tdmivetınJ de yeni bitirmiş. Hır- meğe çalışıyorlar. tstanbulda bir 
IJZlık suçundan Eyüp mahkeme- sürü hırsız var. Davacının dük
llnde bir sene, Beyoğlu mahke- kA.nını anlardan blr!ni'n açmadı
meslnde yedi buçuk ay hapse ğı ne malOm? .. 
mahkftm olmuş, Tahtakalede Sadeddlnin ~vkifine karar ve
lıya adında birinin dükkan ke- rildl ve diğer şahitlerin clinlen
penginl aynı şekilde aralıyarak mesl için muhakeme başka i.ine 
UJıt paketlerini çaldığından bırakıldı. 

BİLLORŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 72 Yazan: (Vl • Nft). 

Günün son karşılaşmıl.Sı İstanbul- 13 deniz mm uzerindP- yapılan mü- müsabakaları ralı işçi Beyoğlu hastan<!ıılne k Jdınl-
sporla Kasımpa~ arasında idi. Ha- sabaka çok heyecanlı olmuş ve Bey- mıştır. 
kem Ferldunu!l idaresinde oynanan kozdan hareket eden tekneler Kan- 20/9/942 pazllr günü İstanbul gü.- * Salih adında biri Çembeı !ita a 
bu maça her !kl taraf ta büyuk bir lıca önüne kadar çetin bir çekişme reş kulübü salonunda y;,.pılan tec- Tavukpazarı cıvarında şüpheli bir 
süratle bqladı. Karşılıklı hücumlar yapmışlardır. Buradan 1Ubaren ra- rübesiz güreş milsab:ı.kası neblcelen- vaziyette dolaşırken po ı 1 r kt"lld 1_ 
arasında geç n müsabaka çok zevk- kiplerini atlatan Galatasaraylılar miştlr. Teknik neticeler şurı.ardır: ni yakalamıolardır. Kar k lda Sa 1_ 

sız olmuş ve ilk devreyi 1stanbulspor- nihayete kndnr bu vaziyeti muha~aza 36 kilo Suitan (Oureş) birinci, hin u~ri aranmca koynund 210 
Iular ı - o galip bltlrm4Ierclr. etmişler ve 1.13.36 lle İstanbul kurek Yani (Kurtuluş> Udnci, . gram afyon btL nmu tur 8 h ka-

İklncl devre~e Kasımpaşalılar cok mukavemet şampl onluılunu kazıuı- 61 kilo - Vahit Akyiiz CKasıınpa- çakçılık mahkemesine ,· r ..m ş af
hızlı başlamışlar ve 12 net dakiitada mış ardır. Galatasarnyla çok sı~ çe- şa) birinci, Mustafa Çellmsız (Ka- yonları nereden a dığının l"' biti iç ı.ı 
beraber ik golfinü ~pmışlardır. .klşen Fener ,µer Beylerbeyi onunde sınıpa.şa) ikinci. tahkJkata glri<-ilmıştlr 
Devrenin soDJarına doğru İstanbul- ve ikin~ vaziyette iken lanşı terket- 66 kilo - Alı Yılmaz (Kasımpaşa) - • 
sporlular penaltıdan yaptıkl:ın golle mlşlerdlr. Modaya Bakırköy Halke- birinci, Sül~ın:ı.n Güler (Ka ımpa- Refik1erimize teşekkür 
tekrar galip vulyete t:eçmlş'erdlr. vi ikinci, Demir ı>or üçüncti olarak ~) ıkinci, 
Oyunun bundan sonra,ı asabi ve gelmişlerdir, Izmit Ka~ıt·porlular da 72 kilo - Basri Oktav CKasımpa- AKŞAM'ın 25 inci intisar yıl
sert bir hava !cinde geçnıl~ ve hakem müsabaka harici yarışı O::ı.latasaray- şa) birinci, Mehmet Aii (Kasımpa- dönümünü tebrik eden Cumhu
blrblrlne tekma atan ikl Kasunpa- dan iki dak ka sonra 'kinci olarak oa> ikinci. rfyct, Sondakika, Ta viriefkar, 
şalı ve bir İstanbulsporlu oyuncuyu ı b!tlıml~Ieıdlr. Ynnştan sonrn ajanlık 79 kllo - Mehmet Er <Oiireş> bl- Yenisabalı. Vakit ve Vatan refik
çıkarmıştır, ve müsabaka 2 - ı İs- tarafından kazananlara kupa ve ma- rlnci, Nazif Erman tKasımpa.şa) lerimize teşekkür ederiz. 
tanbulsporun galbeslle bıtmiştlr. dalyaları verllml tir. ikinci, 

Yeni yol vergisi kanun 
rinde, bir lr.amçı gibi sağa sola şak· - Ah benim arkadaşım! ..• Ah belki ikimizi bir arada görmelerinde layihası 
lıyordt.ı. Cidden, akıllı bir adamı benim vefalı dostum!... Yıldız sara· mahzur vardır ... Onun için hu ıey- Vekiller Heyetine gönderilen ye• 
çileden çıkaracak manzara. Aynı ·,mın o kargaşalığı içinde seni öldün den evvel şu kapıyı kilitlemel~im ..• ni yol vergisi kanun lAyihasının esas
zamanda, kapkara dört el, pencere- zannedıyordum... Halbuki bura- Adetim kapalı odada yatmaktır ... lannı geçenlerde yazmıştık. Eski ka-

·n kenarından, pancurun aralıkla- daymışsın ... Demek dünya gözile Faka. ıarl,_ Juk yüzünden bu sefer nuna göre Vilayet Huauai idareleri 
nndan kalın ipek perdeleri itiyor. görüşmemiz burada müyeBSer ola- ihmal etmişim ... Hah, işte, kilitle- tahail ma3r1afı çıktıktan sonra vergi 
Dışarının mehtaplı bir gece olduğu cakmış ... Fakat ne aksi ... Şu pe& dim ... Anahtar da, manivela vazi- tahsilatının yüzde on beşini Nafia 
anlaşılıyor. Bir çift fıldır fıldu göz, cerenir. tokmağını çervinneğe de fesini görecek ... iskemleye !)'ooiden Vekaleti hc:'a.bına mal asndıklarına 
adeta insan gözü, odaya bakıyor. takatir.ı1 yektmiyor: .. 1 Kaı;ı~ı~ a

11
nah- çıkıyorum, bak ... Ah Haplesf... Ca- yaytırr~akkta ıdıler. 

Ve daha aşikar: ~Kvvkkl tarını a ara manıve l grbı ıtu ana- H l F k d enı anun projesi mucibinde He-
C!.-nvarak yerinden blk.tı. Göz-ı Hafifçe seslendi: . Kvıvkkl> lar... nım op eb... a at pancur a .. d l .. ~ ' ()'ım... ,_ A susı ı are memur arının ucret ve ma-

len debıett-.ı teatekerlek açılm11b. - Hoplesf Sen mı&in) cu··ce Ruh·ı .·ık o··n .. e o derece bu··- ,a •. 1ma sıkışıK ... Neyse ..• Oh... çı- 1 k k . h l 
L f b • .. lakemleden indi. l ı aş arı çı tı tan sonra vergı ası atll!' 

llayluramadı. Buna rağmen, &en• Bu eefer, öt.e tara tan, . irk.a9 ke- yük biı deh•et~ kapılmı•ken •imdi ıyor... .. d k k N f. V k"I . h 
...1!-: '- b' d h -'-- dı _..t.._LL-tJ uh bb tli b h ,.. y " " Pe~erenı·n d1•1nda1-ı· mahluAk onu l b k k j nın yuz e ır 1 a ıa e 0 etı ~ .ini tutamıya.raıt 11 a a a&11U ' re, m~ 1 m a e ır ay- niçin böyle sevinerek yatağının ..... .. K çeriye fırtına gi i, 011 oca ve sabına mal sandıklarına ya.tırılacak• 

Yılaıı biçiminde bir weyin yastık- van aet:ı: üzerinde hopluyordu acaba)... gidiyor sanarak. haykmnalarım art- kapkara bir vücut atıldı. Onun atıl- ! tır y eı."li projede ücret nispetleri ço• 
lu üzerinden ııyn)a.rak perde ara- - Kvvilll Kvvkkkf Kvvvkkkl Se . . d il . . . d Sa bhJıordu. mas.ile .. beraber, iskeT?lenin üzerin.- i g·aimakla beraber Vilayet Hususi 
LL ·d•·1 L_,dıgı" nı, pencereden ç-'--p r:: __ demı·n 1-endı· kendı'ne ccid- h I v:r.cm enahe erıltı .. tnyor u. r- R h. k d · k d k k b ld Z k ...., ... ıt..,, 11U ~ K _ ba u ı ar asına onere : e ı cuc ay o u. ıra oca ma:ıı~ 1·darelerı-nı"n hı·ssesı· azalmı•tır. 

h k·ıd .. d.. d. 'mak k f d·v• h ld oş ugunu, m mur ugunu. ıının k k v I ,. llltbiini vazı se ı e gor u. ı O• > on eranaı 'Ver ıgı a e av h::IA h . . tt _ Sus f... _ diye seslendi. rr.u.., küç. ü. insanı.. ucagı .. na a. mış, Belediye Muhasebe müdürlügv Ü, 
"--ı.ı zamanda, acayı·p bı·r havvan lı:: d. · -LiJ ··k IA ·ı b ··ı gnaını, •• asa er ıeyını unu u. d d l d b rv ,, . ve en 1111 Ve& vu e a 1 e oy o - e·· . ..::ı_ h' t hal"'-) .. d l . Şimdi geliyorum, Hoples 1... Benim o anın ıçın e, Se'V nç e ort ır ya- yeni karıun proı· e ine göre tahsil edi-• . d d .. k b. .. ba I . • u,...... ır e UK e agır per e erı k d 

-. pencerenın ışın an: çuşece.. ır agır f . ş ı ~~sı jyma- küçük ellerile kaldırdı. Tokmakları sevgili kapı yolda ım... na 0 turuyor u. lecek yol vergisinin Vılayet bütçesi 
- Kvvvklı:k... • ~Odaragmen~ ?edııne m 0 adma- üzerihdelı:i ıeritlerile bağladı. Sonra Hayvan bu sözü anlıyarak sustu. - Bırak, 1-lopleıl... Dur, Hop· üzerincieki akıslerini tetkik etmekle 
Ruhi: ı. nın ıçın e zıp zıp 8lçra ı: b. · k 1 kt• O · b t B Fakat parmaklarının, kaf•s ar'---ın- lesi. •. Delilık etme, Hoplesl. . . me• u'du .. r. Bu tetk"kler netice ind 
- A ..• - diye ıevindi. - Acar - Alır Hopleaf. .. AlıJ Hopleaf ır ıs emk ebçe ı. lzuıne aa ı. k<>- " ıuuı "' la> H I 1 H leııı! Se T H yu anca u surete pancurun to - da asa::ıi asabi kımıldandı~ hissedi- Fakat d inliyen kim? .. '. lstanb ı vila e· e düşcck hissenin 
Gene, dı1&ndan: les~~.~ Ol O~ ... vgı 1 

op· mağına ulaştı. liyordu. B~l~~anın bir lahza ev-~ Hayvan, Yı}dız arnyından pek tu•arı belli olacaktır. 
'-'-k ~-- ha" S h H 1 f vel gelmesı ıçın: iyi tanıdıg·ı, aho plık cd rek .. ~ultan - Kvıvv~ 1 Ve dişandan, ona, tempo tutar- - .;,eti r ••• en a, op es ··• 

Paırur tahtaları bkırdadı. caaınaı Sen burada ha) ..• Ah canım Hop- - Hnnnhl Hınnnhl - diye hafif Hamidin kar ısındu da d ima şaka· 
Korkusu, sevince inkıli.bediyor- _ Kvvvkkkl Kvvkkl... 1(:81. •• Ah h&G"atım Hopleıl... hafif inliyordu. ştığı cüc i bul mı: tu .. Onu 1'>p 

ela. Perdelere artık ümitle, mubah- Deminki yılan biçimli kara uzun Kartı taraftan da bir buluşma Cüce: gibi atıyor, e y knlı:, ordu. 
lietle hı kı,ordu: neane odaya pencerenln' aralıİJııdan sevinci ak.ediyordu. - Dur ..• Dur... Sabret hele, Ruhi, Hoples'in boynuna sarılı-

Olabiür mi ... Bu, olabilir tekrar ainnifd, Bu. bir maymun k• - Kvvvkkkl •.• Kvvvilll... dostum ... Ben de aeni, aenin beni yordu. 
rufuydu ... Yutılm, ,-orpma tize- CUce Ruhi Adeta •eed •deydi: sevdiğin kadar aevvorum ... Fakat 4Aıkası var) 

• 
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, harblerin. afetlerin ancak bu 
ada faydası olabiliyor. Ersatz de

,ey, insan zekasınm ne bot bir 
zahürüdür: O, tarihin ve tesadüfün 

iyle değı1, aramayla, çabalamay
ıökten yağdmlan bir kudret bel· 
dır. 

••• 
Haber alıyoruz ki, Bulgar ko1111ula-

tbnız da, dut ağacından çok iyi ev• 
ı iplik yaparak, insanlığın tabi-

en zorla elde ettiği nimetler üze· 
bir yenisini katmıılar. Birçok 

unlardan bu yeni iplik ketenden, 
>iindeL, İpekten, pamuktan yapı· 
t...ıara kıyasla daha iyi imiş. tn.al
Jı.ıa bütün insanhk, bu harb buluşun· 
d-.. sulh günlerinde sağlıcakla istifa· 
.te eder de ırkdqınuz ve komşumuz 
ll.dıarlan daima bayırla anar. 

:f.:f-11-

lkinci ve daha tatdacak bir bu· 

"-'= İskandinavyaldar, kurutulmut ba-
lllc tozuna, bazı aebzelerin gene ku· 
"'-tulmut tozunu, ve cl,aba üzerine de 
Laz, kimyevi maddeler katıyorlar
lbaş, Bundan çikolata elde ediliyor• 
~: Biçimi ile. rengi ile, lezzetile, 
lokuaile! 

Ve kuru balık çikolatası, pa• 
~er içinde, daha timdiden ,im .. !n 
'-kka? dükkinlarında satdıyormU§. 
Y .Jond.ı bize de geleceği lfÜphesiz· 
.. İr. 

Acaba bu yeni bulutun harbden 
IOnra da ömrü olacak mı? Ampulün 
~vapzınw aratmadığı gibi, bu de-
111z. toprak ve kimya mahsullerinin 
terkibi ete kakao ağacmı aratmıya· 
eak mı? Yoksa harb zamanlarma 
lbbsus bir gıda halinde mi kalacak? 
'tikainif ile mi anılacak ? •.• İakandi
llav çikolatasını hiç tatmadığımıza 
~ bu hususlarda tahmin bile 
J'İiriitemeyiz ! 
a.ı_ Ancak ,u kadannı söyleriz: Ar
~-bizin. Karadeniz Qf&klarile taka· 
-..ınıyacağız ! Onlara: 

- Siz. hamsinin lıadayifini, hoıa· 
"2.ı Japarmışımız ! · diye takılannya· 
teiız. 

Zira bize diyeceklerdir ki: 
- Avrupalılar çikolatasını yap· 

blctan ıonra, neden hoşafı obna· 
&uı7 

Ve ~tihar edeceklerdir: 
- Bn balulctan tatlı yemek yap• 

111•iı dl\ba evvel keşfetmişuk da ••• 
••• 

Bu vaziyet laıt"ı11..,... lal* ...._ 
tnez şöyle diifünilyoruz: lurk milleit
nin zekast da bu tarz eru.tz'lar bul
lhağa sarfedi1meli değil midir? 

imar müdürlüğü 
istikametlerini çiziyor 

İnönü gezisi arkasındalti Mete cad
desi, Taksim bahçeslnın arkasına 'ka
dar uzatılmıştı. Bu caddenin burada
ki Kı.ş!a önünden Vallkonai:;'l ile Dol
mabahçe arasındaki yeşll sahaya ka
dar uzat.ılması Prost plônı kabından 
olduğundan Belediye hn:\.L müdürlü
ğü yolun istikametini ç!ıerek proje 
hazırlamaktadır. 

Bu yol, bir kpldan Dolınabahçeye 
inecek bir koldan da Em!A.k caddesi
ne balhanacattt!r. Bununla Maı;;kada
ki tramvay caddesine çıkmak mi.i.m
kün olacaktır. Bu suretle Taksimden 
Maçkaya kısa bir otomobil yolu te
min edilecektir. 

Zeytinyağlar 

Tüccar istihsal mıntaka
sinda fiati yükseltiyor 

Yeni zeytinyağlar İstııııbul piyasa
sına çıkarılmadan yolda flatlandıi!ı
m ve sıkı bir takipten sonra yaka
lanan bir kısım muhteklrlerin adli
yeye teslim edildiğini dün yazmış
tık. Yağlar bugün piyasaya çıkarı!a
rak satılacaktır. 

kanunu 

Komisyon bugün 
projenin esaslarını tetkik 

edecek 

Ticaret odaları ve borsaı::ı.n ka
nununda yapılacak yen! esaslann 
tesbltlne memur edilen ticaret oda
sındak! encümen, mesa!slnt bltir
m!ştılr. Komisyon bugün toplanacak, 
encümen tarafından hıı.z.rlanan pro· 
jenin esaslannı tetkik edecektir. 
Tadilat projesinin bir huftaya ka
darı Ankataya gönderı:nı sl JAzım 
gelmektedir. 
İzmir ve Ankara ticaret odaların

da da aynı maksatla toplantılar ya
pılmaktadır Yeni tlcaı·et odaları ve 
borsaları kanunu İstanbul, İzmir ve 
Ankara ticaret odalarının elblrll!\"lle 
çalı~ma1annı da temin edecektir. 

Şehlmlzdekl piyasa de!!;lş\kliklcrı 
fiat kontrolları, ithalat ve Hmıcat 
hareketleri tııcaret c;dalanncA yu
kından taklbedillcektır. 
Yapılan tetltiklere gö• e bir şehir

de her hangl bir maddt>nln yokluğu. 
flat yüksekliği diğer ~ehlrlerle ve 
bilhassa istlhsa: mmta:ımları lle dal
ma aJAk.ah bulunmu~tur.. Tlcııret 
Vekaleti bu gibi değl.şlici!klerlı bir 
kül halinde en kısa zarr.anda tetkik 
edip bir karara varabilmek irin U· 
earet odaları arasında tam bir blrllk, 
anlaşma ve' muhabere "snsını koya
caktır. 

Kontrol memurları faturaları tet
kik ederek fazla kar almak lstıyenle
rin Uhlş ticaret yaıpmnlanna mani 
olmağa çalışmaktadır. Edremitten 
İstanbula kadar kllo başına 15 ku-
ruş masraf konmuştur, * Evvelce Eminönü kazası Belediye 

Komisyoncular, kilo başına bir, ya- başhekimliğinde vekaleten buhmnn 
n toptancılar iki kuruş kar alarak doktor bay İhsan Gedlkpaşada s:ırl 
satış yapmaktadır. Kontrol memur- hastalıklar mücadele merkezi baş
lan komisyoncularla, yan toptancı- heklmli~lne naklen tayin edilmiştir. 
ıarı kontrol edebilmektedir, * On sene k!ldar Kumkapı nahlyc-

Tüccar, fiatıerl istihsal nuntaka- s1 Belediye hekimliğinde bulunmuş 
sında yükselterek mal yüklediğin- olan doktor llasip Sol Bakırköy ka
den yakalamak kabll olamıyor. Kati zası Belediye ba~heklm1!~ıne terfia11 
tedbir alınmadığı takdirde fiatlerin tAyJn edilmlştl!", 
daha da yükseleceği söylenmektedir. Uzun müddet Alemdar nahiyesi Be-

Kıt meyvaları gelmeğe 
batladi 

Son günlerde tstanbula çok mik- J 
tarda meyva, ollhassa üzüm gelmek
tedir. İyi çav~ üzümleri scy9ar satı
cılarda 30, manavlarda 10 kuruşa sa
tılıyor. Kavun da fazla(lır. Buna mu
kabil bu sene karpuz nispeten azdır. 

Son günlerde piyasaya kestane, ay
va gibi kış nıeyva.lan da gelmeğe 

başlamıştır. Kestanenin kilosu 40-50 
kurustur. Kebap kestaneler 60, ka
buksuZ.:arı 120 kuruşa satılıyor. 

Bu sene elma boldur. Bursa havall
s!nde.n gelen Amasya cinsi elmalar 
40 kuruşa kadar satılıycr. Yakında 
Adanadan llk mahsul portakal gel
mesi bekleniyor. 

Peynir fiati 
Buzhanelerde fazla 

mal bulunuyor 

Beyaz peynirin Azam! perakende 
satış fiatı tüccarlann teklifi üzerine 
140 kuruş olarak kabu edlldiğtnden 
bu fiatten yüksek mal .satanların ce
zalandırılması clhetine gid.!mektedir. 
Tüccar şimdi 140 kuruşu az buldu
ğundan lyi cins peynirler buzhane
lerde bekletfferek yağsız ve az yağlı 
peynirler satılmaktadır. Yağlı pey
nirlerin ileride flatlerin ~·ükseltılme
~i ümit edildiğinden daha blr müd
det piyasaya çıkanlmıy:ı.ca~ı anla
şılmaktadır. 

Havalar so~uduktan sonra fire 
miktarı azalacağından piyasada da
ha bol vP dah::ı. iyi cins peynlrleı· bu
lunabileceği ümit edll\yor • 
Sıcaklardan kaşar peynirleri pek 

çabuk müf..eess!r olup bozulduğıındırn 
iyi cinslerin piyasaya. çıkarılması için 
havaların soğumaSJ bekleniyor. Aza
mi flat perakende olar:ık kiloda 210 
kuruş o1arak tesblt edilmışti. 

Bu sene buzhanelerde b~kletllen 
kaşar peynlrlnln miktarı her sene
kinden fazladır. 

Ankara ile İstanbul Belediyeleri yi- ledlye heklmli~inde bu!nnmş ola.1 
yecek tlatıerini blrblrlcrı!1e bıldlnne- doktor Necaeddin Atasa~tın Kumkapı 
ğe kadar vermişlerdir, Ankara Beledi- nahiyesi Belediye heklmllğlne naklen 
yesl İktisat işleri müdürlüğü her ay, tayin edimişUr. 
Ankaradakl yiyecek flatıertnı tesbit' ,---------------------·------,

1 

ederek tstanbula. bilcUrecek ve istan- İstanbul Belediyesi ilanlari 
buldan a,ylık fiat raporu alacaktır. 

İk1 vllA.yette flatlerln düşürülme:.!, Keşif tedeU İlk tıeminatı 
mal mlktannın çoğaltılması için alı
nacak kararlardan Beledıyeler ha
berdar edller.ektır. 

858,70 64,40 Saraclıaneba~mda Atatürk caddesi üzerinde bu
lunan Bozdoğan kemerinin !..'\'miri. 

1198 87 tı9,92 KasL'nprşn Halk Hamnmmın kazan tamiratı, 

Bizde bulunmıyan İptidai madde· Bugünkü program 
ler için. evet. Fakat bir tarlla: Ersatz 12,30 Program, 12,33 Müzik (Pl.), 

Keşıf bedelleri ile llk te'mJnat mJktarlan yukarıda yazılı 1oler ayn ayn 
açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve MuameUit Müdürlüğü 
kaleminde görüleblllr. İhnl"lfri 2/ 10/ 942 cuma günü saat 14 de Damı Encü
mende yapılacaktır. Tallp!erln ilk teminat mektup veyJ. makbuzları, ihale ta
rihinden (8) gün evvel Beledi:, e Fen İşleri Müdürlüğüne mUracaat!a al:ı.cak
lan Fenni ehliyet ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer veslka1aıiy1e ihale 

Qeshn yerinde kullanılıyorsa. onun 12,45 Ajans haberleri, 13 Fasıl heyeti. günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. cl009h 
•azifeaini mükemmelen ifa etmeli· 18.03 Bayan okuyucU::aı-dan fasıl, 
dir. 18,45 Dans orkestrası, 19,30 Ajans Tahmin 
d ~la Bulgarların dul ipliği pyet haberJerl, 19,55 Beste ve semailer, bedeli 

* İlk 
teminat 

0ıs:unurken ikide birde kopsaydı, 20,15 Radyo Gazetesi, 20,15 Bir marş ---
Lu bulu,, bulUlf sayılmazdı. Olsa olsa öğreniyoruz, 21 Konuşma, 21,15 MU- 2087,50 
aahtE>karlık, hilekarlık olurdu. Keza, zile (Pl.), 21,30 Konuşma, 21,45 Sen
Jald ı k b' foni orkestrası, 22,30 Ajans haberleri 

156,56 Yıldız I, inci pansiyonlu ilk okulunun :rıfük ihtiyacı 
1ç1n alınacak yaş sebze. 

• iZ 1 ağıtlar İçinde çikolata 1· 
Çltn(i bir madde piyasaya çıkar da. ve borsalar. Ja. Yann sabahki ıungıam 

ttiı lezzeti, kokusL çikolata olur- 7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça-
la, faltat mide bozarsa? Gene ol· hştıralım, 7,40 Ajans haberleri, 7,5S 
hllıdı. Müzik CPl,), 

l>eınek ki, c<sahte» ile «ersatz» l ı1••••••••••••11l. 
~<'smda kıldan ince, kdıçtan keskin 
ır fark vaı Birincisini yapan kara 

~htayı. ..• İkincisini bulan altın harf· 
t-le tıırıhin iftihar lavhasına ... 

••• 
Kanaatimce biz, böyle marifetli 

!c•t1ardan ziyade, zeki.mızı kliıik 
llnkanlarm tatbikına ıarfetsek ~e. er
lalz bulalım derken hile uçurumuna 1 
dıi,mesek isabet ederiz. Balıktan çİ· 
lrolata olarak degil de balık diye bol 
Loı istifadeye kalksak daha muva· 
fık olur. 

Beyaz perdenin ilahi yıldızı 
JOAN BEN'NETI 

JOHN HUBBARD 
ADOLPHE MENJOU 

Nefis bi: komedide sizi kahka
halarla güldürecekler. 

ZORLA 
KAHRAMAN 
Yakında: MELEK 'te 

1440,0-0 108,00 _ Silivri B·Jğa Deposu için alınacak < 18000) kilo saman. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı mevad satın 

alınmak üzere ayrı ayrı aç:ic eksııtmeye konulmuştur, İhaleleri 2/10/042 
cunıa günü saat 14 de Daımi Encümende yapılacaktır. Taliplerin llk temi
nat makbuz veya mektuplan \oe kanunen ibrazı l!l.zım gelen diğer vesllro.la
rlyle lhale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. <10137) 

Katip aranıyor 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel J,letmeleri 

Umum Müdürlüğünden : 
İşletmemiz Şişli tamrihanesinde istifa eden bir katibin yerine lısc me

zunu iiç erkek kAtibe ihtiyacımız vardır. 
Askerlikle alakası olmayan isteklilerin nüfus hüviyet ciizdam, hüsnü 

hal kftğıdı, 4 adet vesika fotoğl'afı ve şimdiye kadar çalışnu.ş olduları mil
esseselerdeij. alınmış iyi hizmet vesikalarile birlikte 23/9/942 çar§rullba gü
nü saat 14 den 17 ye kaci:ı.r idarenin Metro hanı zemln katıııdaki Zat lş-

j leri ve slcll müdürlüğüne ınüracaatıan lüzumu b!ldirilir, «10171» 

l 
İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli İlk teminat 

nın Son Haftası 

MUAMMER ve Arkadaşlan 

Millt oyunlar Festivalinde ön alan Kastamonu 
ekibinin meşhur davulcusu K A R A Y ı L A N ı N 

1ştira.k ve bazı Değişil.)liklerle 

95 inci T E M S 1 L 
Salahaddin Pınar'ın , iştirakile Bahçemizin Saz heyeti 

~ı----••••Telefon: 42690 · 

Yarın akşam: S U M E R Sinemasında 
Meıhur Arjantin kitaristi ALBERTO VİLA'yı 

MAUREEN O'HARA ve DtOSA CASTELLO 
ile beraber çok güzel bir tarzda yarattıkları 

BUENOS - A YRES 
(TANGOLAR ÜLKESi) 

Büyük musikili filminde teganni ettiği cLOLlTA>, cEL CHA
CO>, cAMARllLO> 'Ve cRANCHERA> ARGENTlNA> namın· 
daki 4 yeni tangoyu dinliyecekalniz. 

Cidden berkesin botuna gidecek bir film. 

·-- Unutulmaz LA KONGA'nm Unutulmaz Yıldızı 
JUDY GARLA N D'ı 

önümüzdeki Perşrmbe akşamından itibaren 

S A R AV Sinemasında 
Gösterllmeğe başlanacak olan 

Kiiçiik Nelly 
(LITTIE NELL Y KELL Y)-

Cazip ve neşeli şarkılarla dolu en son musikili filminde 
tekrar görecek'Siniı:. 

L,A LE 
24 Eylfil Perşembe akşamı 2Yeni mevsime eşsiz bir 

filimle başlıyor. 
BARBARA STANWYCK - HENRY FONDA'nm yarattlğı 

MEMNU MEYVA 
Yeni mevsimin ilk şeref hamlesi olacaktır. 

DİKKAT: Numaralı koltuklar buf:"linden itib~ren kapatıl-
, J 

~-----•maktadır. Telefon: 43595 ______ ,, 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Açık Atttırma ilaiıı: 
ı - Müessesemiz serum hayvanatına ald .. ıs. baş sığır müessesede ke· 

sllerek yalnız etleri satılacaktır. 
2 - Satı,ş, 28/ 9/942 günlbıe rastlayan pazartesi saat 14 on clöı tte Pt.:ıı

dik bakteriyoloji enstitüsü .satı.'3 komlsyonunca yapılacaktır. 
3 - İsteyenler hususi §artnameslnl her gün müe..c.seseye gelip gorebl

ilrler, 
4 - İstekliler 112030 lira muvakkat teminatı ve 2490 numaralı kanun 

çevresindeki vesikalarile birlikte satış komisyonuna satıştan bir saat evvel 
müracaatları. ıı994lo 

Toprak mahsulleri ofisinden 
Otomatik telef on santrali satılacakt" 
o L 45 tipinde Ericsson marka otomatik telefon santralı 32 dah!li aboneli. 
3 Harici aboneli 
5 mükfı.leme devren o:uaynı anda on makine beraber kor.uşab1lir,ıı 

harici dahile bağlayan mutavassıt telefon makinesi, kuru redres•.ir, imla 
nftzım.ı ve 2 adet 24 voltluk aktımülatör bataryesile komple. 

hteklilertn santralı görmek üzere umum müdürlüğfunUzemuracaat et
meleri ve 30/9/942 tarihine kadar tekliflerini göndermeleri ilftn olwıur. 

cl0219• 

Üniversite rektörlüğünden 
Bu yıl üniversiteye kabul edilecek talebeden tıp tahsili için müracaat 

edenler .600ıı ü, eczacılar 080• nl, d!şçller cı60o ı geçtığı takd:rac fizik, 
kimya, ve biyolojiden, kimya mühendisliği için müracaat edenler ele d00D ti 
aştığı halde fizik, kimya, ve matematikten yazılı imtihana tabl t.utt.lacak-
lardır . 

İsimıerl iki defa iftihar llstes!ııe geçmiş olanlar imtihansız alınacaktır. 
İmtihanlar fen fakültesinde 20/Birinci Teşrin/942 tarihinde yapılacaktır. 

İsteklilerin 15 blrlnci teş~·ın akşamına kadar fen fakültesine müracaat 
etmelere d0057• 

Diğer bir misal: Diyelim ki yağ ••• 
J.1ah1iıta en müsait nesne ... Ve bu· 
Riin ateş pahası... Orta Aınadolu
"lln mil)onla koyun ve ineğine ot
lak teşkil eden Konya vilayetimizde 
hile kilosu 400 deı sablmaia baş· 

N t ld n k lOOO-kl, 2po-kuruş 217_11ra 50~. lstanbul Bölge Sanat Ok ulu Müdürlüğünden: 
Gu~eba roh~sf:ı~~:lndekl Tıp fakültesi serirlyatlarına lüzumu olan yu· ~i ~l~emlzin kayıtl~rını tecdit ettirmek üzere velllen.le bir?te 

ladı. Karsta 380 İmİ4. 
Oç kitilik bir ev, zeytinyağınm 

clesteği ile de, tasarrufa rağmen, üç 
lüıodan 8f8iı yağla idare edemez. 
Öyleyse 12 lira. .bütçede yalnız sade 
t•i ... 

MAKSADIMIZ: iYİ HİZMET 

PER
• 
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Zayi - Nüfus tezkeremi kaybettim. 
YP.nisini alacağ'ımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

1898 doğumlu Rv.sya1ı Tür:c 
tebaasından O. Markof 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Medet kalabalık ailelerin haline ••• 
Geçen gÜn yolda bir çocuiun bir 

tek ayçiçeğini f'S'-kuruşa ıatm aldı· 
iını gördüm: ( Maliım ya. bu çiçe
tin çekirdekleri fııhk gibi yenir.) 

Bütün Orta Avrupa, Rusya, ve ıciimkün olamasın? Neticede gene 
bir kısım Balkanlar, bu ayçiçeği o avare kollann karınları doyacak 
aer'yatile doludur. Karadenizin ti· olduktan soma bunun zararı nedir? 
halinde günlere .; seyahat ederseniz, Samnnı bizim marifetli icatlar 
trenle yeçtiğiniz yerler hep sarı san devrimiz henüz - «Çok ,ökür!ıt 
1-tif ayçiçegi tarlalandır. Halkın mü demeli - gelınemittir. Zira bes
)'e-~ :b iyacı böylelikle tamin edilir. lenmek için •İmdilik balıktan çiko
ltiç de s;iç bir ekin değildir; kısa bir lata çıkannağa ihtiyacımız yoktur. 
le aıı ic:iınde zeytin ağaçlarımızı ço· Lakin ötedenberi malUın kli.sik 
i lı: ak kabil olamaz; (zeytin de- µsullere biraz himmet aösterinek 
deden kalrrmılf!) bayvanlan çabu· ersatz'a dahi müdanamız kalmaz! 
c:ak ii m .. k de imkansız; fakat bu Ayaklan sağlam basan bir adBmt 
tarzda n ... bati yaiları avare İt kolla· ellerile tepetaklak yürümek azrure
~ 'a atıl topraklanmızdan batta tini duymaz. Biz de milletçe öyle
~r- nevi mecburi is mükellefiyeti ile yİz. 
~ auna da eıkannak neden (Vl • Nu) 

karda. cms ve mikdan yaztlı pamuk açık e-kslltmeye konulmuşiur, İhalesi 26/9/1942 gunune kadar okuıa müracaaUarı. c9821 
28/9/942 taıi.hlne müsadlf p:ızertesi günü saat 15-de l.!.tanbul Vakıflar ~-ı 
U:üdürlütü binasında ~~1~~.9n komisyonda yapılacaktır. Şartıııı.mes1 her Ele§kirt Mal Müdürlüğünden: 
gun levazım kaleminde gonıJur. <9997 ı Eksiltmeye konulan l.ş: 

lst an bul Ticaret ve Sanayi odasından 
Bilumum fabrikatörler ve sanayi mü
essese sahipleri ile her nevi büyük 
ve küçük imalatla iştigal edenlerin 

nazarı dikkatine 
Odamıza kayıtlı ve kayıtsız Fabrikatörler ve SannyI müessese sahlpleti 

ile keza her nevi imaliı.tla. lşt!gal eden atölye sahipleti ilan ta.rthınaert iti
baren en geç bir ay zarfında. odamız sanayi şubesi mlidürlütüne şi!ahan 
müracaatla tem edilmekte olan sanayi sicilin~ ald bf'delalz m9.tbu beyan
namelerden. alarak ikmal ile sanayi aııbesi mfidürlü~rte imza. mukabilinde 
iade ebnelert ehemmiyetle rica olunur. 

Müddeti zarfında veya. müracaat etmekten istlnkif edenler Ticaret ve 
sanayi oda.lan kanununun maddei mahsusasına tevfikan tecziye edile. 
ceklerdir. 

Not: 
Odaya kayıt.ıılaı: ıdcll ve-slkalarmı. kayıtsızlaı.ı ıae ö.nvan .tezkerelerlnt 

hla1 milracaatlarında ldrllkt-t ıetırme~rı llzımdır. d0102. 

ı - Eleşkirt kaza.sında ya.pılan hültfunet binası ikmali inşaatıdır. 
2 - Keşif bedeli 33008 llra 89 kuruştıur. 
3 - Eksiltme 24/9/942 pe:L§embe gttnil saat 15 e kadar kaptlı zarf u~u-

llle yapılacaktır. 
4 _ Eksiltme -şartnamesi ve buna mütefvri evrak lira kuruş bedel 

mukabllinde Eleşkirt Maliye Dairesinden alına.bilir. Ve Ağn Nafia Müdür
lüğiinde görülebilir. 

5 _ Eksiltmeye girmek için isteklilerin 2475 lira 6'1 kuruş muvakkat te-
minat vermeleri ve Ağn vllfıyetinden bu l.şe glreblleceklerlne dair alınmış 
vesika ibraz etmeleri muktezicliı·. Bu vesika iı;ln eksllt.menln yapılacağı 
günden en az üç gün evvel bir lsf da He isteklilerin Agn Vilayet! makamma 
ınüracaatlan ve bu müracantıarnm şimdiye kadar yaptıkları bPnzerl in· 
faata ait :işleri ypatıınnış :darelerden aldıklan vesiitalan raptetmelerı lft
zımdır. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye gi
remeyeceklerdir. 

8 - isteklilerin teklif mektuplarını ihale günü olan 5 Birinci teşrin 
942 paza.rbesi 'giinü saat 14 e kadar Eleşkirt Mal Müdürlüğü dairesinde 
müteşekkil komisyona ımakbuı: mukabilinde teslim eaeceltlerdlr. Postada 
vuku bulacak geclkmeler kabul edilmlyccektir. crl014711 

Erzurum Transit yolu mı ntaka müdürlüğünden: 
Transitı yolu üzerinde Cağdariç mevkllnde 27177/68 lira keşıf bedell1 

ahşap köprü inşaatı 16/9/94ı cen itibaren bir ay zarfında. ve pazarlık su
retlle eski lllnlarında yazılı tartlar dahilinde ihaleye çıkarılmıştır, .10249• 



Sahife 4 

Talebe ahnacak 
Maden tetkik ve arama ensti
tüsü genel direktörlüğünden: 

1 - Madenciliğe ait muhtelif ihtisaslan tahsil etmek 
n Yüksek mühendis ·etiştirilmek üzere Zonguldak Maden 
Teknl iyen Mektebinin hususi sınıfına müsabaka ile 25 tale
be alınacaktır. 

2 - lmtthanda kazananlar 7..onguldak Mnden ocak
lnn dahilinde en az dokuz ay çalıştınlacak n yevmiye 150 
kuruş alncnktardır. 

3 - Talebe akşamlan yabancı dil dersi görecek ve do· 
kuz ayın hitamında ameli çalışmadım muvafık not alanlar 
yabancı dilden imtihana tabi tutularak ehliyet gösterenler 
Yük ek Tahsil için Avnıpaya gönderllecektir. 

4 - Staj devresinde talebe kazancı ile geçinerek dile
diği yerde ikamet P.dehilecek ancak, fevkalade i tidatlan gö· 
rlilen ve fakix oldukları anlaşılanlara &)Tıca her ay 10 liraya 
kadar nakdi yardım yapılacaktır. 

5 - Stajda ve lisanda muvaffak olamayanlar arıu et
tikleri takdirde leyli ve mecr.ani olan Zonguldak l\lnden 
Teknisyen l\f cktcbinin ikinci sınıfına imtihansız alınarak 
aym ders senesi sonunda iki sınırın imtihanını birden vtrip 
dördiincü sınıfa terfi edebilecekler. bu sınıfı ikmal ile ıd\la
den Tclmisyeni n ünvanile mektepten mezun olanlar, Dev
let bareminde «30)) lirn asıl mnn la işe bn lattınlacaklnrdır. 

6 - Iüsnbakn imtihanına girecek tnlebe a ağıdaki 
nrflnn haiz olmalıdır. 

A - Tiirkiye Cümhuriyeti tebaaı;;ındıın \'C Türk ırkın-
hulunmnk · 
8 - 18 aşını bitinnis,2; yasını gecmemis Olmak, 
C - 1 i hal \'C nhl!'ik sahibi olmak a1941 - 1942 der 

ılında mektep müdavimi olmayanlar doğruluk lta~rıdı ih
rnz cdf'ceklerdir.ll 

D - Bulasıcı hastahl.lı:ır1a malfıl olmamak, sihhati 
tam olınnk19bünyesi madenciliğe \e maden ocnl;lanndn ça
Jısmağa miisait lmlunmak, 

E - T.i e ol~unlı1k cliplom ım ibrn7. etmek ·ahut bu 
clcrrrf'dc tah"il ~ördiiğ-ü Mnnrif Vek{itctince tnsdik edilmek, 

fi' - Niifus hü\'ivct cüzclanı ve dört adet ve ika fotoğ
rafı Hrmek. 

7 - Avrupaya gönderilecek talebe, avdetlerinde tah
sillerinin iki mi 11 miiddetle İktisat Vekaleti emrinde hizmet 
edeceklerine ,·eya tahsil masrnflannı def at~n ödeyecekleri
ne dair müte elsil kefilli bir taahhiitname vereceklerdir. 

8 - 30/9/19!12 akşamına knfüır 1 tidn ve C\Takı mii • 
biteJerini Ankarada l\laden Tetkik ve Arama Enstitüsü Ge
nel Direktörliiğüne getiren veya gönderen nnm?.etlerin 
J.3/10/19~2 güııiinde Ankaradn sıhhi muayeneleri \'e 15/10/ 
1912 de yine Ankaradn aşai:rıdnkl derslerden ynı.ıh müsaba
ka iıntihanlnn yapılacaktır. 

A - Cebir 
B - Hendese 
C - Fizik 
D - Kimya 
E - Ecnebi dil 

J" eknik Okulu 

a588011 «8068ıı 

F - Nazari hesap 
G - Mü cJiesat 
il - l\llhanik 
1 - Jeoliji 

satın alma komisyonu 
Baıkan lığından r 

Au Çoğu 

T hmin Tahmin 
Bedelı Bedell 

CiNSİ Mlktan Azı Çoğu Tutarı Tutarı 
Kuruş kurut I •. Kr. L. Kr, 

İsp:mnk 5000 kllo 18 25 900 00 1250 00 
Pırasa 10000 1 12 2-l 12il0 OD 2.ıoo oo 
I.Ahanrı. 5000 Ji 18 20 900 00 ıoo:ı oo 

2500 it 10 20 250 00 :'iOO 00 
2000 • 16 25 320 00 500 00 
500() • 17 25 850 00 125:1 OD 
500 it 18 19 90 00 95 00 

2000 it 22 25 440 00 500 00 
1000 • 25 25 250 00 25() 00 
2010 it 32 35 64:1 00 700 00 
3000 Ji 28 35 840 00 1050 Oil 
100() • 20 25 200 00 250 G3 
40'.l • 20 25 80 00 100 00 
501.l • 16 22 8:1 OD 110 (ıi) 
50J il 40 45 20ı) 00 225 00 

4!)UO • 10 18 400 00 720 00 
3000 • 18 20 540 00 600 00 
lOJO • 20 25 2ıJO OiJ 250 00 
50CO ndet 5 G 250 00 300 00 
2000:> • G 8 1200 00 1600 00 
10000 it 3 3 300 OJ 30J uo 
GJOJ it 10 10 600 00 60'.I 00 
3000 il 4 5 120 o:ı 15t'J OJ 

25JOJ D 5 9 l2JJ 00 2250 00 
5JOJ » 2 2 ıoo oa 100 O:> 

10 oo demet 3 3 3 '.) 0!) 301 00 
15!WO .. 3 3 45l 00 45:1 OJ 

:ıltmıır:ı. 1000 kaio 3) 40 300 O:> 400 00 
1000 • 1~ 20 160 00 2)0 00 

Nane 2000 adet 3 3 60 00 60 00 
Sarmu ak kuru 200 kılo 6S 70 130 00 14() 00 
Ebe umecl 50' • 20 2;; 100 00 123 03 

13700 00 18725 00 
Yıldızd bulunan Teknik Okulunun 1g12 mal! yJlı lhtıyncı olup yul~.:ırıdıı 

cins ve mıkaarbrlle tahmin bedelı yazılı 32 kalem yaş sebze ıartnnmcsıne 
gore 24 9 042 perşembe gunu s at 14 de Oümuşsuyundn Yuksek :Muh<>ndls 
Mtktebı Muh:ısebeslnde toplanacak komlsyondn lhnlcst y:ı.pllmak uııere ka
p 1ı urr t u!Jle ekslltm ·e konulmuştur Ilk teml113t 1404 liradır. Isteklııe
rin şartnamesini gormek \'C Uk tem!n3tı yatırmak ilzere bir gun evveline 
kad r Yıldı 'dakl okulumıııa 'e cks!ltme gunil Gilmüşsuyund ki Yuk "!c 
MUh ndı M kt<"bl Muhnsebeslne gelmeleri. 

Trkl r m ktupl n eksiltmeden b r saat evv llno klldar makbuz muka-
b I de v r ~ la mıdır. Postada vaki gecikmeler kabu: ed lmez. (9567) 

Devlet Demiryollari ve Limanları !şletme 
Umum idaresi ilanları 1 

AK:ŞAM 

J '< : ~ .- ! 

-
21 Eylül 1942 

KADININ 
SIRRI 
45 ·Jafında oı-..... - -... 

masına raRmen 
yiiziinde hiç· b\r 

ile sabah, öğle ve akşam 
buruşukluk olmadığt g1b1 teni Cll! 
blr genç kızınki g1b\ taze ve yu
m uşak... İş(e Vl1anıı. Ünlvers1te:>I 
Profesörü Dr. K. SteJsknl tar tın
dan k~t ve cBloceb tabır edll~n 

şayanı hayrer. gençllk un.surunun 
slhrAmJz t~slrt budur. Bu cBto .. e.• 
flmdl penbe renkteki TO!talon Kre· 
mtnde mevcuttur sız uyurken 
cildinizi besler ve gençle~Urtr. 

qunduzlert lçln de Beyaz r nk -
ki Toka!on Kremini kull nını& 
Siyah noktalan erltlr. açık m sıı

melerı sıklaştırır v cildi bey ı.ıa

tıp k dlte g\bl yumuşatır Tok.,. 
ton Kremlerinin m~mnuntyet ve
rlcl semerelert garant.lıdlr i\lg;t 
tııkdlrde parnnız iade olunur 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

İSTANBUJ, NİŞAN1.'AŞI - KARAKOL KARŞISII\'DA --··----.. 
A N A - İ L K o ~ o il§ 0 ° le ~ <e a KIZ VE ERKEK 
ORTA • LİSE l::::j!.I ~ 16 0 i2J ı.ç;. ;;;;;;J) 0 'YATILI - YATISIZ 

KlTl:ULUŞ TARİHİ: 1885 - TiÜRKh'ENİN EN ESKi HUSUSi , ı.t ESİDiR 
Emsall arasında şeraiti en ehven ve şnhsl menfaat beklemlyen bir lllm mües3esesıdlr. QUz!de lılr tJ.ltm he
yetine m::ı.l!ktlr, önUmüzdekl ders yılında Lisan tedrisatına bllhnsso. ehemmiyet verl!ecek; ders sıatle!'l dı
şınd:ı hususi Lisan kurs'nrı açılacak milzlğe lstldadtolan çocukların b:.ı husustlkl gellşlmlne d" önem verl .. ••••nı•••••••mı•ım lecelct!ı. Teleron: 80371l ••aeemı••••a•••r:EJ•m•ıll 

Devlet demiryolları meslek okuluna 
talebe alınacaktır 

Devlet demiryolları umum müdürlüğünden: 

'rt'nl ılnden l'cn bl m ml lc.-
s yap1ın'm k uı re h"r ay-

1 - Turk o'mnk, • 
2 - Idarem!z hekım!~rı tnrafınd:ın y:ıpıltı.c:ık sıhh1t v p ikoleknlk 

muayenelerinde sıhhatte olduğu anlaşılmak, 
3 - 14 yaşını do dunnuş VC' 18 yaşını b!tırmemlş olmak. 
4 - Açılacak musabaka imtihanında kazanmak, clmtıh::ı.nlar Turkçe. 

mııtematık. ve t.ab!nt bilgi inden yapılacakt.ır.• 
5 - En az orta okul mezunu olmak. ctah ıı sevlye.,L ortadan yuksek 

olar.far d meslek okulunun birinci sınıfına kabul olunurlar • 
MÜSABAKA t\1TIHANLARI: . 

. Ankara, İstanbul, cHaycLırp:ışn ve Slrl:ec!deo Esk!IJehlr, Bı!ıkeslr, Afyon, 
Izmlr, Kayseri. Ad:ıno., Malatya, Erzurum şehlrler!nct lştet.me ınüdurlüıde
rlnde ı. birinci teşrin. 942 perşembe giınil yapılacaktır. 

Talipler nihayet 30 Eylül 942 tarihine kadar imtihan olm'lk lsLec!lk!erl 
şehtrlerdekl demir yolları işletme müdürlüklerin birer dllekçe ile müracaat 
etmelidirler. 

Dilekçelere iliştirecek veırtknlar şunlardır: 

1 
1 - İ tekllnln bu gUııkü haline uygun fotor.ro.!ı tnşıy n hüviyet cuz-

danı. 
2 - Mektep diploma ı V" yahut tnsd knamesl ıbunl ra yapıştırılan to

totırarl:ı.r da talebenin bu günkü halini gösterecektir. 
3 - İyi huy kA~tdı, 
4 - Aşı kı'.iğtdı. 
Işletme merkez.inde bulunan t tekl!lcr: yukard ~österllen dllekçe ve ve

slka.l::ırını bizzat l.ş!etme mildıirluklerlne götürerek bir kayıt numarası ala
caklardır. 

D!ğer yerlerden gelecek lstekl!ler. 20 den 28 E}lflle kadar en ynkın de
mlryol lsto.syonuna gelerek ıırou dilekte ve veslkalarmı ıs•nsyon ş"flne 
gösterecek \'e dllekçelerlnl k yıt ettirdikten ve istasyon mührll~ mıihurıet
tikten sonra s"ynhnt edecekıerl trenin, tarih, numara, ve s nUnl y zdırn
cak!ar ve bu ve lka ve dllckç'l lle trende ikinci mevkide parasız seyahat 
edeceklerdir. 

c' 

h m:ıt rı ın-

hn t 1h n • ı ı '1l \ e e '!! 

İstanbul jandarma satın alma komisyonundan: 
Bir k1lo~una t14o kuruş fıyat tahmin ectıırn «16200 .20250• kil ı k•ıı u ol 

He kilosuna 112~ kuruş fiyat tahmin edilen '10800:13500· kılo saman 28 O 
942 p:ı.z:ırtesi saat 15 de Istanbul Taksimde J. B:ı.. Al. Ko. numuw nç" 
ekslltme ne alınacaktır. Bu .ki kalem malzemenin ayn ayn lsteklıler e lh • 
lesı caizdir. Otun llk teminatı 212 Ura 63 kuruş ve slmanın teınln.ıtı dJ. 121 
lira 50 kuruş \'e her !kl.slnln birden teminatı S34 Ura 13 kuru~ Lur. Ş ll t,nnro 
parasız her gur. komisyonumuzdan alını. Isteklılerln k:lnunl'n lbrcızı tCflP 
eden vesika ve temin t mektup veyam kbudarııc eksiltme cun v sa:ı.Un:t• 
komisyonumuz gelmeleri. c9827~ 

Ankaıra Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 
Tutıorı rlk teminatı 

Miktarı Fiyata f.ira Kr. İşbu istekliler milracnat ettık1erl istasyona göre en yakın lşl •me mer-
kezine giderek orada imtihan olmağa ıpccburdurlar. Cill! t Kılo 1.ira Kr, 

f,ira Kr. 
Lira Kr. 
9:ıo oo 
400 00 

500'.l 00 

lh!llcııın y:ını• 

Llcagr gu ı sa.al 
Anc:tk miırnc at tıırlhlerlndekl tren vaziyetine göre gld"ceklerl en ~·a- Nohııt 

kın işletme merkez.ine 30 EyliH 042 tarihinden evvel yetlşcm dik •rt to.k- Bu gur 
dlrd:ı bu t rlhU'n evvel yetışebileceklert dlğer işletme merkez "rinden en PmnÇ -
yakınına glderek c,rnda lmt!Jıanıı. glreb!lt>cek!erdlr. Tale-b yo'd:ı kontrol e.;- Pirinç 

21100 45 
ıoo:ı 40 
5000 1 00 

100 1 00 110 00 
1400 00 

80 011 
5:10 00 

nasmda üıerler!nd bulundurncakları ~bu \'e lkaları kat.ır memurlarına Kuru fasulye • 3500 40 
ôstercceklerdir. 1 Y~il merclm le 

tst ~yonlard n bu surette işletme merkezlerine gelen tJ.lebe d"rh1l iş- Kırmızı mercimek 
!etme müdur1üklerlne mil~'!3at ederek yanlarındaki ve .. ıka!an yuırnrda. ya-

203 4-0 
1000 50 

zıldığı rıbl bizzat ıı'iı.k3dlt" ışıctml'ye verecek ve kayıt numarası n acakl:ı.r
dır. 

Emnivet Sandıüı Müdürlüüünden: · 
İmtihanla Memur alınacak 

Mu. ın~de munhal bulunan 75 - 100 lira. maaşlı muhte ı! yaztfcl r 
:n mur s ~mek ınaksad le 8653 No. 1ı kanunun 4 cu mıdd ı mac b n 
bir mu .ıa ıkı lı ... h ıu nçılm• tır. ImLlhan 3 T. evvel 942 t:u h ne m d.f 
cunınr g ~.ınil y pı:.ıc::ı.kt.ır. Imt h::ı.n tAılıp erin dener tuLnı'.I. \'O Bank c ı • 
me le 1 ".:l h .ıp usull rlne alt bll.,ll"rlni ve umumi ku ur! rl ıl \ ıra. 
de kudretlerini yJkl:ıyac k m"vzul1r üz rlnde lcrıı ed • ı: •ktlr. Mıı.:. ba~ J: a 
glrcc kl r n . 

1 - En nz ı ' ı z:u oım1lnn 
2 - (30) ya"ınd:ı11 bll.}uk olmama an 
3 - Fi 'i r k h 1:n t 1! ~ pml:l ve ha n ::. 

8393 

Yeni Nesil ilk 

630 00 29191912 

g n An· r po !J 
!101111 

Oku'u 
YUVA - iLK 1'.IZ - ERKEK 

Türkçe - F r :ısızc oğretiın. Yuvad ,yenilik. Bu ) ıl ort kı mı d 
çılacaktır. Her R n '.'I t 9-1 7 arasında ka) ıt y pılır Mektep 21 
'" Eylulde açılacaktır. lillil••lllll•&ms::il 

VüCA ULK •e u LiSESi 
lıamon:a Kayıtlara ba.şlanmıştır. T~!efun: 200U' 

ARANIYOR 

Şeker h l tlığına mı.ıpl !~ hnata.ar ıç.n ımal e• .rılen G!iıten ek
mekleri ecz nelerde s tılm kt'ld r. 

iki gunluk ekmek kup".>nu muk bilinde \er· n 2SO gr ınlık p ,. 
ket l1tanbuld 65 kuru ur. 


