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Yiyecek fiatleri 
Son günlerdeki artışlelra karşı 

lüzumlu tedbirler alınacak 
Ticaret Vekili dü~ İzmir'den Denizliye 

yalıyla Ankaraya ddn'iiyor 
gitti, Isparta 

· Ankara 22 (Akşam) - Ticaret Ticaret Vekilinin mek, Ege vilA.yetlerl halkının ih-
tvekft.leti son günlerde zarurt ih- seyaliati tlyacını mümkün oldujtu kadar 
tiyaç maddeleri fiatlerl üzerinde- lzmlr 22 (Akşam) _ Ticaret ucuza temin eylemektir. Vekil bu 
ki art hakkında vilAyetlerden V kill dün öğl d l p tid şirketlere her kolaylığt temin 

ış • e , e en evve ar e, edeceğini söyledi. 
gelen malumatı ve alınması lü- zahire ve kuru sebze tacirlerinin Vekil saat 14,45 de Alsancak 

BU S.A.B.4.BKİ TELGB.4.PLAB 

Stalingrad ağıT toplar 
tarafından dövülüyor 

Şehir dumanla kaphdır, geceleyin yangın
lar uzaklardan görülüyor, bütün kadın ve 
çocuklar Volga'nın karşı kıyısına geçirilda 

~umlu tedbirleri incelemektedir. toplantısına reislik etmiştir. Bir garından, trane bağlanan hususi Moskova 22 (A.A.) - Reuter 
~icaret Vekill Ankaraya döndük- milyon lira sermaye ne Ege za- vagonla Denizliye hareket ettl. muhabiri bildiriyor: Stalingrad, 
ten sonra lüzumlu tedbirler alı- hlrecllerl 200 bin lira sermaye ile Burada Denizli dokumalan koo- Sivastopol kadar kahramanca 

t ' perattfl müme.ssUlerile konuşa- çarpışıyor. Şehrin şimal batısın-
lngiliz 

donanması 

Almaıılann kaybettlkleri yerleri geri 
::ılmak teşebbüşü neticesiz kaimıştır. 

Moskova radyosunun bu s:ı.balı bt:
dirdlğlne göre Ruslar bumdfl. strn
tejik ehemmiyeti olan lılr tepeyi 
zapLetmişlerdir. Gene bu radyo v'.l
roııez nııntakasmda Rus.nrın pek 
mühim bir mevkii geri a!dıklarııu, 
diizlnt>lerle blokhavzlaıı tahrtbcttilt
lerlnl bildirmiştir. 

nacak ır. Mamafih Vekil seyahat kantariyecller şlrketintn kurulma calc ve 4 saat kaldıktan sonra ls- dan cenup batısına kadar yanın 
ettiği yerlerde hemen icabeden smdan gaye iaşe maddelerlnl 1s- partaya geçerek oradan doğruca ay şeklinde bir cephe vardır. Bu 
emirleri vermektedir. tlhsal merkezlerinden tedarik et- An.karaya dönecektir. '- cephenin uzunluğu 50 kilometre-

Eti Bank bayilere 
kömür vermiyor 

Kömür almak istiyen herkes Kuruçeş
medeki depoya müracaat edecek 

Hamamcılar kendilerine kömür verilmezse 
hamamlarini kr:ıpatacaklarini bildirdiler 

Eti Bank'ın kömür aatıı vo da-
' lıtma ,ubesi, dünden itibaren, ev• 

~elcc beyanname verip de ya hiç 
kok almıyan, yahut da ihtiyacına 
kar-oı pek az alabilenlerin istedikleri 
miktarı üçte bire iblağ etmek au
retile satışa başlamıştır. Ancak kok 
almak istiyenlerdcn bit kısmı doğ
rudan doğruya Kuruçeşme depo
sundan kömürünü almak üzere Eti 
Bank'm satış şubesinden ordino al
mak için beyannamelerini vermit
lerse de halkın büyük bir kısmı 
aemt bayilerinden almak üzere ba
yilere beyanname vermişlerdi. • Ba
yiler de ktndilerine müracaat eden
lerİın beyannamelerini tarihlerine 
göre sıraya koymuşlardı. 

fedakarlık yapmağı göze alarak baı
yilere milracaat1 tercl.b etmişlerdir. 

Eti Baıık' ın son karan karoııında 
bayilere ümit bağlıyanlar inkisara 
uğramıılardır. Halkın ~olayca kö
mürünil alabilmesi temin edilmek 
istenryona Kuruçefmedekl izdihamı 
azaltmak üzere bankanın bayilere 
de kömür vermesi, yahut kendisİnin 
şehrin muhtelif noktalarında satı~ 
merkezleri açmMt lazımdır. 

Hamamcıların bir 
müracaati 

Benzin 
istihkakı 

• 
Bugünden itibaren tam 

olarak verilecek --·--Vilayetten tebliğ edil.mİf tir ı 
12/6/ 942 tarihinde görülen 

lüzum üzerine günliik benzin is
tihkakları tahdide tabi tutulan 
takı1i ve hususi otomobillerle 
kamyon ve kamyonetler~ 22/ 
9 / 942 tarihinden itibaren ilk 
tahdit kararınamesindekl miktar
lara göre benzin verileceği teb
liğ olunur. 

J 

Başvekil 
Dün Hava kurumunun 

tesislerini tetkik etti 
Ankara 21 (A.A,) - Başvekıl Şük

rü Sara~o~u. bugün sa.at 10 da Tilrk 
hava. kurumunu ziyaret edecek ku-
rumun Wsislerlnl ve E tlmesut tay
yare fabrikasındaki çalı.ş:nafan tet
kik etm.J.şlerdlr. l3a.şvekll Saraço~lu 
bu tetkikleri sonunda. Anadolu ajan
sı muharririne şu beyanatta. bulun
muşlardır: 

dir. Almanlar adım adım ilerli
yorlar. 

Şehir kalın duman tabakalarile 
kaplıdır. Geceleyin yangınlar 
uzaktan görülüyor. Sokaklar, 
meydanlar tayyare bombalan, 
güllelerle delik deşik olm~tur. 
Bütün erkekler çarpışıyorlar. Şe
hirde sivil kalmamıştır. İhtiyar
lar, kadın ve çocuklar Volga 
nehrinin öteki kıyısına geçiril
mişlerdir. 

Son durum 
Londra 22 (A.AJ - Rusyada.n ge

len son telgraflar Stallngrnd'da Rus
ların vazlyetlnln blr parçıı düzeldl~l· 
nl blldlrlYor. Reute r aJansuıın mu
habiri Almanların son 24 saat zarfın
da :hemen hemen 1lerl~m.edıklerlni 
b11dlrm~1r. 

A!manl2r tank ve piyade hareke~ı 
ve tayyare bom.balan He mukavemeti 
kıramayınca aP,ır muhasara. toplan 
getirterek şehri dött"me!h başlamış
lardır. 

---· ---
yeniden 2 zırhlı 

servise girdi Sovyet tebliği 
• I.oııdra 22 ı A.A. l - Ge~c yarıı.;ı 

Moskova'da neşredilen S·J :~;et teb ı-
Londra 22 (A.A.) - 35 bin ğl: 21 eylülde Ste.llngr1ct, Mozdolt 

tonluk Anson ve Hor zırnhları mmtakalarında çetin çarpışmalır ol-
aervise girmiştir. Yeni 2 zırhlı muştur. Diğer bölgelerde maddi de-
hav·. hücumlarına karşı daha ğ!.şikllk yokLur. 
muk.aıvim haldedir. Torpillere General Vitmar ne diyor? 
kar§ı çok iyi muhafaza altına Loııdra 22 (A.A.) _ Alm~ı~ rady•>-
alınmıştır. Her biri 2,900,000 sunun askeri muharrırl general Vıt-
İngiliz lira.sına malolmuştur. mar dün gece Alman radY0.5lında şu 

Bunlardan başka. 40 bin ton- beyanatta bu!unrouşLur: Rusya gibi 
luk Llo.."l ve Temeraire zırhlıları blr düşmana karşı netice!erln kol:ly-
:nşa edilmektedir. Bunlann aer- ca ve süratle elde edilemıyeceğlnl 
vise girme tarihleri çok gizli tu- herkes analm:ı.lıdır. Böyle l.>lr du~-
tuluyor. mana diz çi)ktürmek koby değlldır. 

Rus maneviyatı birkaç ağır darbe ti·? 
Amerikan bahriyesi ezllemez. Onlara karşı muvaffax:ıye~ 

için yeni tahsisat yavaş yavaş olabilir. 

Vaşington 22 (A.A.) _ B. Kafkasya'da Almanlar 
Roosevek bahriye için 2 milyar ilerliyorlar 
731 milyon 155 bin dolar tahsi- \ 'icby 22 (A.A,I - Sta:lt~grad'da 

sokak muharetelerl devam edlyo-. 
Karkas cephesinde Mo7..dok mın- sat Iııtemiştlr. Bunun 100 mil- R ı 

takasında. şlddetu muharebeler olu- u.9 arın şiddetli mukavemPtlne n~-
yor. Almanların banklar ve hafif mıt- yonu tüccar gemilerine silah men. Almanlar . bir milttar ı:erllemiş-
ralyözlerle yaptı.klan hücum gerl konmasına ıarfedilecektir. lerdır. Şehir üzerinde blr"ok hav.ı 

ı muhr.rebelerl olmuştur. 
atılmıştır. '- Kafkasya'da Vld.demirovsk ve Te-

bahrlye müfrezesi büyük Alman kuv- büyuk kayıplar verm!.ştlr. nuba doğru ner! harekeUııe devam 
Novoroslsk'ın cenubun1a bir Rus! .. 1 rek'I zapteden Alman kuvvE't1~rl c.!-

vetlerln1 tuza~ düşürmüş, bunlar Volk<'l cephesinde Slno.yadl.no'da ediyorlar. 

Fransa' da 
tevkifler 

Paris'te 5000 kişi 
tevkif edilmiş 

Nevyork'ta 
taksiler 

Üçte bir derecesin"de 
azaltılıyor 

lsveç seçimi 
Komünistlerin kazann1a· 

sı Berlin' de alaka ile 
karşılandı 

Eti Bank'ın tekrar satışa başla
ma.it üzerine dün bankanın Satı, ve 
tevzi müessesesine müracaat eden 
~ayilere şimdilik kok verilemiyec~ 
gi ve bankanın ancak doğrudan 
'doğruya kendisine müracaat ede.n
lerin ihtiyacını karşılıyacağı bildir!l-

.,. tnİıtİr. Bu vaziyet karşısında bayi
ler de müşterilerine kömür veremi
yeceklerini bildirmişlerdir. 

Hamamcılar cemiyeti İktisat Ve
kaletine müracaat ederek, hamamla
ra verileceği evvelce bildirilen 5 20 
ton kol~ kömüdi. dağıtılmadığı tak· 
dirde müesseselerini kapatacaklarını 
bildirmişlerdir. Kömür tedarikine 
kadar odunla idare olunması isten
nıİ§ ise de Belediye, şehirdeki 63 
hamamın sent!lik sarfiyatına karşılık 
olarak yüz bin çeki odun veremiıye
ceğinl bildirmiştir. 

Kııı giinlerinde yakacak miktari
ntn arttırılması icabedeceğiınden, 
çalı çırpı ve ded parçalarile su ısıt
mak kabil olamıyacak.tır. 

- Türk hava kurumunun te.slsle
rlnl gezdlm. Memleket havacılığının 
~ellşmesl bakımından çok isabetli 
geniş bir plb üzerinde çal1şıldııtını 

gördüm, Bu plliruu gerçekleştirilme- Londra 22 (A. A.) - Fransız 
si. ve havacılık lhtlyacımızm tama- hududundaki British United Presı 
mile karşılanabllmesı lçln, milleti- muhabirinin bildirdi&ine göre Pa
mlzln gösterdiği a!Akanın daha. çok ris'te verilen emirlere itaatsizlikten 
kuvvetlenmesine ihtlyaq vardır. Ha- ve bomba hadiselerinden dolayı 5 
dlselerl 90k iyl ka.vrıyan hnlkıtnı7.m, 
ba~rmda büyüttüğü bir eser olan 
hava kurumunu, gayelerini) daha 
çabuk uslaştıracağına enıiutm. 

Nevyork 22 (A.A.) - Müdafaa 
nakliye bürosunun emlı-na.meslne gö
re taksiler üçte bir azaltılacaktır, Bu 
suretle 11.700 taksiden 3,900 ü orta
dan çekilecektir, Bu kamr üzerine 
senede 37 mllyon litre benzin, 13 bin 

Berlln 22 (A.A. l - Yun resmt 
mahfilden blldırillyor: Siy8st mah
fillere gbre İsveç soçimindl' kımunı.s~ 
mcbus1arlll fazl.nlaşına~ı Avı up:ınm 
istikbali noklnsmdan leLklf: edı!m •, 3 

de~er. Komünl.stllk İsveç·tc .} ~nı tc· 
meller kum1ağa ınmaffak olınıış ... ..ı \ ~ 
bwrn genlşlctm eğe çalı~ac:ı ·~l.r. Bu, 
bolşevik d~11a karşı ın .f'ııtıe 1) 

blıle~n Avrupa 0.evletlerı t!iraL.u~a 1 

dikkatle takibedilmelidlr. 

Kuruçeşme doposundan kömür 
almak için uzun uzadıya sıra bekle
mek, kamyon bulmak gibi bin bir 
müşkülat vardır. Bunu göz onune 
Jtlan birçok kimseler, kömürünü ra
hat alabilmf"k için birkaç lira daha 

Evvelce deri parçalarınin kilosu 
60 paraya alınırken şimdi 1 5 kuru
şa çıkmıştır. Çalı fiatl de dört ku
ruştan 14 kuruşa fırlamıotır. Mahru
kat satış ofisi, bu hususta iktisat Ve
kat.:tinden karar beklemektedir. 

Memurlara elbiselik 
Maliyet fiati üzerinden lngiliz kumaşı 

ve yerli kumaşlar dağıtılacak 

Hariciye Vekili 
Almanyadan 3 doktor 
geldi, rahatsızlığında 

iyilik görülüyor 
Ankar• 21 - Hariciye Vekili 

B. Numan Menemencioğlunun ra
hatsızlığı münasehetile Almanya• 
dan Dr. Feneabruk, Şmlt ve Brov
hlrıg Ankaraya gelmiılerd!~. Vekl-

Mem.urlara ucuz elblı;ellk kumaşı da!tıtllması birlikler tarafından. yi- lin rahatsızlığında iyi1ik g<SrUlmelv 
ve giyecek eşyası il& ylyecck daıtıt~ yeceıc nuı.ddelerlnln tevziatı mınta.k.ı tedir. Vekilin yakanda yat.aktan kal
:(nak Uzere bir müddettenberl Tica.- ticaret müdürlllğü. kanalı Ue yapüa.- kabUeceği ümldediliyor. 
fet VekAleU tara!mdan yapılan tet- caktır. trlcaret VekA.1ett yiyecek 
klkler ilerıem~tır. ma,ddeleriııln ftatıerl He rekolte ve Nafia Vekili Erzincanda 

Memurlara evveli\ elblsellk kumaş stok mlktarlamn tetkik ettirmiştir. Erzincan 2 _ Nafia Vekili gene-
dağıtılace.ktır, Bu hususta VekAıet Memleketin müs+:ehllk sım!ını"' ı All F c b L ı • 
ıaratından verilen karardan dün .. Y • ..,. ra uat e esoır nuraya ge mıt. 
fehrim1zdek1 blrllkler umumt kAtl - muhl~ bir kısmını ma~ll :zUmre tet" yeni şehirdeki lnıaata \e ku.rutula
llfl haberdar edilmiştir. P ~ettı~nden tal:ı> . azaıı:ıca. tüccarın oak ~ra:ıiyi gezmiştir. Belediye ta
. M~murlara. maliyet fl.atl üzerin- ta.dır~ pcyasayı d~üreceğl umulmak- ra~ıı~dan oereflne bir z.iyafet veril-

~en İngiliz kumaşı ve yerli kumaş. Esnafa bevzio.tı.. birleşik esuıı! clml- mıştır. --------
1a.r dağ:ıtılacak.tır. Blrl~lcr umumt yetlerl müdtirlü~ü· tarafından yapl- Futbol mı·ııAı 
k!tipliği elbiselik kumaş ıthalinl, ma- Iacaktır 
l.lyet flatl Ue miktarım ve tE.vzlatın İ · 
ııe yolda ynpılablleceğını tetkik et- thalat etyasi hakkinda tak 

1 
m I m iZ 

meğe başlaml§tır. tetkiki 
Tetkiklerin netlclsi bir raporla. ve- er 

k!lete blldlrilecek, stok miktımna ve İthaH\t e~yası satışlarının .~rbes 3 maç yapmak üzere 
Almanyaya davet edildi 

mal ithalln~ göre Ticaret Vekaleti bırakılması üzerine eıtnd~ p;Hası o!an 
tarafından alınacak karardan sonra her fu·satçımn bnüne gelen her nevi 
memurlara e blsellk kumaş tevzılne ithalAt malını sntm alarak ı:akladı
başlanacaktır. ğı, bir k!sn~ının gizil gl.dl yuksek !l- Ankara 22 (Akşam) - :Alman 

bin kiı;: tevkif edilmiştir. lA.stik tasarruf edJiecektır. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bl'ııdıın sonra ~ıra i!e heı· nevi it- atıe s:ıtı.dıgı yazıltnt-5tı. Spor te{Jkilatı tarafında~. 3 maç 
halat e~y ~ ı ve y'yecek ınaddilerl tev· Yeni karardan soma plyas:ı.d1 hasıl ı;rapmc. k üzere, Türki.ye fı.ıtbol ta-1 
aiatına. geçllecektlı'. Ithalat eşyası .(Deva.mı ıahife 2. ıütun 6 da). l~ınu _Almany~y.§ı ~avcı e.9.ilıı.:.ıiıt.ir. 

Bayan - Hayırdlf \nşallnh, bugqn sokakta kimse 1twıuşmu1orl,. • 
Bar. - .. uıaıı. la cYahu• yuak edilml§til'. belki! .. 

Stokholın 21 (A.A.l -- İsveç umıı
mi seçimlerinin ilk merha:c ı şu ı E'
tlceleri vermiştir: Sosy=ı.'lst. demo•~
ratlar: 831 (33 kayıp>, çlfı;I partı,1: 

212 (36 kazançl, ınuh:ıf.ızah.aı part ı · 
266 <15 kayıpı, ahali partisi. 169 ( 6 
kazanç), konıtlnlstler: 42 ll6 lts.
zanç), milli paıll: 3 (bir kayıp), 

Stokholm gazeteleri sec;ıın~cn' aıt 
olarak yaptıkları tefsirll'rdc bu ne.. 
tlcelerin. umumi efkarın lnrafsız ııt 
polltlkasım ve milli birliği l..;teJır.ı. 

nl ve İsveç'ln demokrat r"jlmlne ıtı
madını bir defa dah!\ teyit ettiğlnl 
bl:dlrmektedlrler. 

Roman yada 
Bir iaşe mürakibi direğe 
bağlanarak teşhir edildi 

Londra 21 (A.A.l - Resmi Almıı.n 
ajansının bugün bildirdiğine gorc, 
Kôstence iaşe murakaba bureısu dl. 
·rektörü, kara ror.'llmn konLro1ımll 
alt kanunlara aykın harek:Etlnden 
dolayı te§hlr dJreğlne hağ:aıırnışttr. 

Elleri ve ayak.lan bağlı olnnı.k umu
mi meydanda altı gün t"'şhlr edilen 
dlrektörlln önünden büyuk kımu 
kadm olınl!k üzere blnlerc:ı halk g~
miş ve suçlu ile nlay ederek yüzun• 
tükürmü~tlir, 

Bir Kanada muhribi battı 

l 
Ottava 22 (A.A.l - Kuna a'ıım 
~tava tcirpido muhrlbl bu· düşman 
torplll ile batı~ıt1r •• 
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Salomon adal rı 6ELiŞi 
Para ve Teşekkür Nüfusu 150 bini geçmiyen bu adalar ı , AJ 1 K fk 

T kur bi~ ne\i paradır. Paranın geçmediği yerde o ge- nasıl yerdir? Ne yetiştirir? man ar a asya-
çer. Hiç bır menfaat beklemeden size ikramlarda bulu· 

nan dnmın hakkını ancak teşekkürle ödlyebllirsl.nJz. Kahve- d • d • ı 1 d • 1 
hanede, p tahnncde içtiğiniz kahveler, çnylar, yediğlnlz pasta- a yenı en 1 er e 1 er 
lar cebinizden kırk clli kuruşu ötilrdülü halde mlsaftrllkte bir ÇQ,, 1 

kaç tesekkür hesabınızı kapatmak için yeter. 
Paranın icadı teşekkürün kıymetini azaltmıştır. l\lerh\lm 

Ahmet lla im bir mecmuaya vaı:dığı yazı !çbı kencllslne ~kkttr 
etmeye gelen ve ellerini uğuşiurnrak: cıllnkkınızı nasıl &ltyece
imi bllemiyonımrı diyen mecmua sahlblneı 

- Eğer ben bu yazıyı para icat edilmeden evvel yazmış 
olsnvdını vazi etiniz cidden mil.şkül olurdu, demi • 

Bu söz de gösteriyor ki insanlar hak1ann teşekkür yerine 
para lfo ödenmesini tercih ediyorlar. Pam verildikten sonra ise 
tesekkiire lilzum knlmnmış olur. BaMrallara, fınncılara, kasaJ>" 
Jara bize ancak para mukabilinde vercllklerl oeyler için te.şek· 
kiir etm m<'..mlzin sebebi şüphesiz budur. Fakat diln bir gazete
de görilü~im ekkür ilAnı devrin değişmfş olduğunu bana an
Jııttı Arl1k \ ercll~mlz paraya hm da teşekktlr llfive etmelt ~ • 
zınu?·eH,or. Ciinkii bir pnstırmacıya hitaben yazılan bu teşekkür· 
de övle <leni ordu: 

İmal etmt olduğunuz pastırmaların lezzet \"e nefnsett 
karsı~ımln havnınJık duymamalt mtımldin delildir. Sizi ve cld· 
dm çok ii k olan sanat \·e maharetinizi takdir eder, bcnlm 
eihi nfrımm tadmı bilen nıO erile.re bfr~le nefüı bir gıda maddesi 
haZ'rlnclığıım: lcin foseMrlir etmcvt vnrlfe billrfm,,, 

re kad"'r verinde bir teşekkiir! Du satırlnn okuyunca evvelki 
Aiin bana yiiz elli lnınış mukabilinde bir kilo pirinç veren bakkala 
te<:e kiir etmPdt"n <'ıknrke.n onun y{izUme ters t b kmasmın 
seb<'hint imdi onlıvorum. Meğer yuknndald misale uygun ola· 
:rnk c:;4iv1e <lemem fcabec'liyonnuş: 

Bav bakkal! Depcnuzda saklayıp fiaUer iki misline çıktığı 
2."'mnn hana o:!ltm k imkft.nına malik bulunut1uinınuz pirinci 150 
lmrucı ibi az bir para mukabillnde vermek surctile t-frndı nlle
mf' nefis bir pilav yedirdi~nizden dolayı tesekki.lr eder, derin 
'gılanmı unnnm.» 

Diinyn. eki dünya değil. Artık ticaret. arada para olması
na rn ':'.rı11rn bir Jfituftur. Paranın teşekkiirll Jfü:um~z laldıltt de-
virler cok geride lmlnu bulunuvor. Şevket Rado 

Mohkemelerde: 

Zorla misafirlik olur mu? 
Genç bir kunduracı çıralı 

hapse mahkum oldu -
2 sene 

Maznun Ali, yirmi beı yaşlannda firliğc gidiyorum diye yanlıolıkla bu 
bir deli'mnh. Kunduracı c;ırnklığı ya- kadının kapısını çıılmı§ım, Kapİ açi
pıyormu . f;,. e taarruz ve mesken Jıp yanlı.lığı anlayınca döndüm. 
masuniyetini ihliil suçlarından mah· İçeriye girmedim ve girmek de lsto
k.cme:1 c verilmiş. Kendisi suçunu medim. Kadı:ı beni knpının SnUnde 
tamanıil inkar edemiyor, tevile çn· görünc\l çığlığı butı. Suçum olma
lı ıyor mma, auc;u tevil ile örtülc- dığı halde beni yakaladılar. 
miyecek kadar açık. Bir gece Edir- _Seni evin içinde yaklamıolnr. 
nekctpı civarında bayan Dürdane· Ali bu defa ıözünll değiotirdiı 
nin evin gitmi , zorl İçeriye gir- _ Bay hnkim ı Sizo doğrusunu 

mi • aöyl"'eyim. Ben bu kndıni taııımn. 
A !iye yedinci C('Ul mahkemesın- Anısmı evine giderdim. O gece de 

de davacı vakayı öyle anlatıyor: u~radım Fakat her nedense 6enl 

f j 

Stalingrad' da tilfek, mitralyöz ses-
lerini duyurmıyan korkun~ 

iştialler oluyor 
Doiu cepbealnC!e ı 

$alingrad muharebed ıon 
derece ıiddetlcnmiıtlr. ~ndra 

Salomon adalnrırun mevlı.iini gösterir harita zndyoau, bu muhuebe bailın-
Bir müddettenbert gelen tel- !usu beş altı yüz kadardır. Ada.- da Moskova muhahJrinden aldi· 

graflar Salomo:n adalarında şld- da ekim tecrübeleri iyi netice tı ıu mal<ımatı vedyoıı <Stalin-
detll muharebeler olduğunu bll- vermemiştir. Yalnız meyva ~ç- ıırad' da göğU. 8 8filse çok ıld· 
diliyor. Bu adalar BilyUk Okya- lan yetişttrtlebi1In4tlr. ı\ detll muharebeler oluyor. So· 
nusun cenubunda, Yeni Ginenin Salomon ndalannın iktisadl kaklar mUternadlyen bir elden 
doğusundadır. Yedi büyük ve bir bakımdan kıymeti azdır. Bu ada- diğer ele geçmektedir. Ruslar 
çok küçük adalardan mürekkep- ıar askerlJk bakımından ehem- birçok mUdafaa adalari vUcıuda 
tir. Büyük adalar şimalden ce- miyetıerl dolayıslle harb sahnesi getinni§lerdir. Buralarda inatla 
nup doğuya doğ'ru iki sım ola- olmuşlardır. Filhakika bu '\dalar mukavemet g8ıterfyorlar. Şehir· 
rak dizilmiştir. Şimalde Bougain- bir çok boğazlara hfı.k1mdlr. de mlitemadlyen korkuno lgtl• 

ltlma.n ltf blitine glSre, Kafkas 
4•ı:dıe.ind• 'tere1l mm.takasında 
Rtta milstahkcm mcvldlerlnde 
yeni &"Cdikler a.çılmııtır. :Alman
lar burada Vladimlrovak fehrlnJ 
f~ptetmlılerolr. Vladimirolvak 
Jiuer denizi yolu Uzerlndc mil· 
hlrn bir ıehlrdir. 
Mımdaı 

Vaziyette devlşlklik: yoktur. 
ijavn akınlan devam etmekte-
alı. 

Uzalı: l>c>Audaı 

ville, Cholseul, Yashel ve Ma- Avust"'alya'dan da 1'150 ldlomet- aller olmaktadır. Bunlar o lladar 
·
1 

-'del tlld' ki f)M- ı Salomon adalarında ve Yeni laita, cenupta yeni Oeorgie, Gu- re mesafededirler. Avustralyaya s-ı ır 11 an ve mltra y82 
adalcanal ve Saint Crtstobol ada- Tlınor ve Yeni Gine adalan ka.- •ulerl kaybolmakt dır.> Qlne'de hareket durmuştur. Bu-

tm M k el =n 1 fi na mukabil Hindistan hududun-lan vardır. Guadalcanal'ın § a- dar ynkl'n olmamakla beraber os ova an tn te ara ar 
llnde Florfda ve Tulngi adalan y1 da Rua1arin ıklclotl muk.aıveme.- <la hava faaliyeti artmı~ır. 
bulunuyor. Tulag1 adasındaki icabında bir hareket 1çln çok 1 tinden l>a.haetmekte ve cStalin- Oıın gelen haberler mevalm 
Tulagl şehri adalann merkezidir, sıçrama tahtası olab1Urler. Sa- grad muhuelieal bitmek 1ısyle rUzg!rlannın durmaaı Uzedne 
burada güzel bir llmn:n vardır. lomon adalan bilhassa Yeni dunun, ~eni ba,lamııtır.> d.. Japon tayyazderinin Hint hudu-

Japonlnr tarafından ~gal edl- Brttanya (N. Brf tain) ve Yeni mektedir. ~unda, Bengal vilayeti üzerin· 
Unclye kadar adalar 1k1 kısma Irlanda a.dala.nnın Japonlar ta- Diğer taraftan Alman teblltt de uçmağa başladıklarını, b~ 
ayrılmıştı. Birlncl kısım Bou- rafından ~gal edllmesinde'n ve Stallngrad'da yenJ mev:ıller teda pasif korfınma tedbirleri 
gatnville lle Buka küçük adasın- YenJ Gine ye Japon askerleri çı- zaptedildiğinf bildiriyor. Gene alındığını bildiriyor. 
dan mürekkepti. Bunlar eskiden kanlmasından sonra ehemmiyet ,.._.._~~~!!""!!!~!'!!!!!!"'!l!!!!!!'!!!!!"!!!!!!!!!!'!!!!!~I!!!!!~""'!"!~~~~~!!!!!'!'!!'!!~" ,,.. 
Alman müstemlekesi iken 1921 kazanmıştır. ••• ·- -- - -~- - -

de Miııetıer cemtyett ~~~ saıomon adalarına Müttefikler M ISlr' da Memurlara 
~vu~~a=~=ası 9000 7 ağustos sabahı asker çıkarmış- elbiselik 
Jdl~etre karedir. Diğer ndalar lar ve Guadalcanat, 'l\ılagf, ~~ lngiliz ve Amerikan 
a~rudan dolm•ya İngiltereye vuto, Tanambogo, Makambo } 1 • • kini ~ (D·- .. __ ıt._ ı ınc· 'ı --Lifede) 

vn e.•... 28 bin kil Florlda"run bir kısmını, dlger tayyare ennın a arı --. Ulr&UJ MU) 

bağlıdır ve mesahası o- bazı küçük adalan işgal etmiş- olıuı targa§alık, blrllkler umumi kA-
metre karedir. 1 rd1 J lar şlmdl karşı ta- tıp~t tarafından tetkik edilerek T -

Büyük adalar dağlıktır. Bazı e r. apon 1 Müttefik- Loodra 22 (A. A.) - İngiliz caret vekAletlne blldlr11mtşttr. Tlca-
tepeler denizden 2440 metre yük- ~~ =~or ;t'~ göze tayyareleri Tobrok'a büyUk blr akın ret vekaleti, vcktılet tcşk11lıtlandır
sektir. Bu adalarda sönmüş bir er lar~a tutunm _ yapmı,lar, lyf neticeler elde etmlı• ma umum mOdUrilnQ bu hususu 
çok volkanlar bulunur. Ikllm alarak bu ada uş }erdir. Amerikan tayyareleri de Bin· ettıt etmek tızero §ehrlm1zc Könder
sıcak ve rütubetudtr. Her taraf- lardır. Fakat diğer taraf~:.~: ~ul'yl bombnrdıman ctmlılerdir. Jn4ıtlr. 
ta orman vardır. Muz pek çok ponlar geceleyin asker çıku.ıu.uı.r.. !ki bombardıman dıı o kadar halsa- Dlln birlikler umum! kdllpllğlnc~e 
yetişir Ormanlar yüzünden ada- muhtelit adalarda, bilhassa Gua- ra acl:)ep olmu~tur ki l>unlann tn· T1caı1lt VeM!etl teşkl!Alla.ndım1a 
lann tçerlerlne glrm.ek gUçtür. dalcanal'da cephe kurmuşlar ve mirleri çok uzun sürecektir. umim mlldürll B. Avni, mıntakn. ti-

r 150 bi Ameriknn kuvvetlerine taarruz d k ı 1.... caret müdürü B. Baha, blrll~er umu-Adalann yerll nü USU n,. Binanzl d uça savar ar Kıta zaı-
dlr Bunlar ckserlyetlc insan et\ etmeğe b~laınışlardır. Şimdi bu manda austurulmU§tur. Ancak U9 mı kMlb1 ve kAtıp mu v1nlcrln1n 
yl . n"' il di B yaılann nü- adalarda llluhnr beler oluyor. d'. dehT d GU dU l§tli'Ak\ ne apılan toplnntıJo. 11.ho.ıat yen va.uŞ er r. ort top ate~ e ı ayor u. , n ıı §eklllerl, gelen eşynnın satış le te'\'Zl 

1 T.. k vapılnn akında tayıyarele.r pek az tarzı, vfl~yetıerln lhtıyncı, p1yns~ 

Sovyet - B lgar ur mukav~etlc kartılaomışlıırdır. Bir- nın yenı karardan 60nrald dltnımu 
• • çok ;büyük yangınlar çıkmıJtar. konuşulmuştur. • gazetectlerı Tobruk'ta mahrukat depolan tu- Piyasayı normale yannştarmak için 

mu .. nascbetlerı tu1muı. dehıetll infilfiklar olmuıtur. blrllklerln ne yolda çalışmaları l!ı.
Bunlar 3000 motTede uçan blr tay- mn gelece~ sorubnU§, ve b3ll knnı.r-

Londra' da Polonya ;vareyJ earsmııtır. Yangınlar 100 ki- 1ar alınmıştır, Birlikler umumi kA.· 

Gerginlik baıgöıterdiği 
bildiriliyor 

ı.ti.hbarat Nazı_n_nın. lometre uz.aktan görUlüyordu. ılpllğt ttbalfltm muntazam ve tevzi.-
. atın normal ,ekllde yapılnbllmesını 

ziyafetinde bulundular KOÇO K HABERLER temine çalışacaktır. Dunkl\ toplantı-
da alınan karatlnrdan Vek{tlet ha-

- ~ece l nnsı idi. Henüz ~al· kabul ct~cdi. Eh, inaan her zaman 
mışt.n . K pı çal!ndı. O sııatte mıs~- girdiği evden bByle birdenbire ko
fı~ gel~ez yal K~pının ar~na ~- vulmnz yal ... Bellı:i pka yapıyor 
dıp <Km~ o?>. dıye ıe.91endun. Bır diye, içeriye ırirmek için ısrar ettim. 
erkek ıesı: c:Bırnz kapıyı aç. Acele Kadın olmaz. diye daya.ttı. Benim 
ve ?1ühim bir . ıey aöyliyeceğim> de kaf a.m biraz keyifli olduğu için 
dccı. Merıık ettım, kapıyı araladım. b" 1 kovulmak canımı 11ktı Hiç 
Dışarıdaki. adam, birdenbire olan- d~~l:e bir kahve içip çıkayı~. do
ca k~vv~tıle . k.nptya dayandı v.e dim. Ba;vDll bu defa cCan kurtaran 
açıp ıc;erıye gırdı. cBen bu gece mı- yok mu)> diy' haykırmaia baıladı. 21 (A.A.) - ZUrihte çİ· 
anfir geldim> dedi. Aklım başımdan 1 • · Ü Ü ha 1 d' B i Bem 
gitti Bir erkek benim evimde nasıl tın ıç y z yde' ır. r:_ei~ on~n eiv • kan Nouvelle Gazetto'in Budapcıte 

Londra 21 (A.A.) - Pat aJan• berdar edtıecektlr. 
11 bildiriyon Geçen cuma giinU Po· * Bomontide blta fa.brikuı clva· Haber aııntımızn ıOrc satışların 
lonya istihbarat Nazın Stronıld, in- nndakl bostanda 1:>1r heMJz içinde ~s bJ.rakılması plya.!ayı d1lT.en1J 
gUterede bulunan Tllrk ıa:ıetecilerl dün bir ceset bulunmuıtur. İlk tah- koymadı~ndan Ticaret VekAlttl, fır
terefine bir aktam yemeAl nrmlt- kikatta bunun Mehmet Şevki adın- ıatçılıır, lüzum~ yere ınııl aakh
tir. Polonya Baovekill ve Bafku· da otu_z yaılannda biri ?]duğu anla- n.nlar ve kara borsaya mal ~ıkaran
mandanı general Sikonld ile Bat· ılmııhr. Hasanan eesedı morga kal- lar hakkında. yenl ve mühim bir ka-

. · f' I "> K d' . Se h ne taarruz etme ım. "'"'&ten ıçer ye h r. • :yı.ııyorı 
111haılsad ır o ul r ld? ısınEe:. d n ker do adrn atını~ değilim. )'alan s8ylü- muOaı:ıBı , laar ·ehrine yapılan hava e yan ıı ge ın. vım en çı , ç u o .. 

ar. dığın yere git. Benim evimde ne yor. hUcum • tizerlne Sofya ilo Moskova 
işin varh dedim. cBen doğru gel- Şahitler dinlendHcr. Hep:sl de, arMındakJ münasebetlerin blrde~M
dim. Zorla burada misafir olaca- bay~:ı Dürdanenln bağırmasıni du· re vablınleıtiğinl g8ateren belirtiler 
ôım> diye odaya yürümeğe hlkıt- yup ıeldiklerl zaman, Aliyi evin ha, ;&tem.ittir. VamadaJ:l P.uı 
b. Kapıyı nçıp; cCan kurtaran :yok içinde buldu'klannı, orada yakala- korısolosluğunun kapatalmuı, kon
muh diye ıı.vanm çıktığı kadar yıp zorla dışanya çıkardıklarını vo ıolosluk mt.murlan tarafından yapı· 
haykırdım. Sesimi duyan komşular, Alinin, bayan Oürdaney! tanimadı- lafı askeri caausluk hareketlerinin 
bekçiler, polil er geldiler. Aliyi evi- iıni, o ;ece aebepsiz yere zorla içe- neticeaidir. 
min ic;ind..: yakaladılar. Kendisi sar- riye airdiiini ı8yledi1er. Macar ~az~teleılne bakılık-ıa, 
ho;ıtu. Davacıyı~ Cezasını istiyo- Ali, ıahitlerin lladelerlnJ de ka- kon:soloıluk binalarında yapılan 
rum. bul etmedi. Fakat hem tahkikat ua~tırmalarda, Karadenizdekl _Bul· 

Buiddinya karıi ne diyeceii ıo- enalcı, hem tahltlerln ifadelerilo ıu• gar ukert tahkimlerinin pllnlan bu• 
rult111 Aliı çu aabit g8rüldiJ. İki ıene bapae ko- lunmuştuı. Varnadaki Sovyet kon-

- Hayır bay hukiml dedi. Vaka rıulmaaına karar verilerde mahke- ıoloau Ue konsolosluk Jnemurlannın 
8yle değildir. O gece blra:ı fulaca mode tevkif edilip hapishaneye yakında Tilrldyeye hareket edecek· 
kaçınnı11m. Bildiğim bir eve mlsa· g8nderildl. lerl bildirilmektedir. 

vekil muavini ~ikola)cJJyk, Hariciye dınlarak tahkikata baJlanmııtır. rar almak tızeredlr. 
Nazın kont Raczynskl. TUrkiyo bU· * Ticaret VekAletinin daveti J • 1• A k 
yük elçisi Rauf Oıbay, Hariciye ve üzerine. birkaç gUn evıvel Anbraya apon amıra 1 n a-
İatihbarat Nezaretlerinin birçok altınlı olan İstanbul Mıntaka Tıca· radan döndü 
yübek memurlan bu ziyafette ha· ret mildllrU B. Baha ıehrfmf:ıe döiı· Japon amlrala Namura dün An· 
zır bulunmu1lardar. mU§tÜr. Tıcaret mUdürll, ıehrimlzl karadan <lönmüştür. Amiral Tür-

latihbarr.t Nazarı profea8r Stroo .. ilgilendiren muhtelif ticari me'vzulu kJyede gördüklerinden çok memnun 
ki ile Hilseyln Cahlt Yalçın blrlblr- etrafında Vekalette al&kadar ıuhe oldufunu aöylemlş: cBUyUk Türkl· 
lcrlntn ıerefine kadehlerini kaldır- müdllilerine izahat vennf§'tfr. yenin aösterdiği gayretler beni mU
mİJlardır. Ziyafet ıaınimt bir hava * Bcyoflunda oturan Alek.sıırıdr tehaaslı etti> demiştir. 
içinde dc!vam etml~tlr. TUrlı: aazete- adı1!da. bir di~ doktoru Tarabyada -·-
elleri Polonya kuvvetlerinin harbe denı2 banyosu yaparken ytıkaek bir İRTİHAL 
gittikçe bUyUk bir ıslçUde lttJrlk taoın Uzerlnden suya. atlamıf, k~rnı Teessürle haber aldı!1ımzıa göre 
ettiklerini 8frenmi~Ierdlr. parçalr.narak almU§tür. Profesör Dr. Neşet ömre İrdelp'lıl 

annesl ve eski Niğde mebusu KttmU 
n_ J vazifesini gören bir payandaya ya· da aırada da aezhct liıraluyor. İrdelp'tn ltardcşt bayan Makbul• 

lama ... Gözüm karuıyor .•• ua)'l a- İrdelp dön vefat etmiştir. 
caaım ... Eyıvabl .. Beni nereye aö- pııtı. Orada da bir iki .allandı. K.afealn dıgında. duvardan duva- cenazesı bugün saa.t ı2 de Kadı:-
tijrU "" Ben! de kendi kabl· Artık. korkusundan, CUcıo hiç aes ra ağaç kütükleri aokulmuotu. Hop- ır--de Mühürdarda ClhanseraskerJ yorsun,. •.. 1 • • fnı L 1 n- rln VJ u.u 
lenden mi ıandın)... Ben mnymun çıkarmıyor. tiraz etmiyor· v- mu• lct aerbe. kaldıkça, 11un ann ""e , • IJOU.~da 82 No. h evinden lı:nldınla• 
d r.·ı· yahu B"y]• hllf döndü- kadderata barakmıg bulunuyor. do cjbnnastilrinb 7apıyorı kendınl cak namazı Oğleyln Osmannğn Ca.. 
eaı ım, . .. u ... d d x.. f d" d B' " k K h t rllcU yerlerden geçemem... Hem, Ara. a aıra a 18zU aoa •• tara a onna,ıda biue ıyor u. ır eu çana• mJlnde &ılmarıı aracna me me• 

nereye kuzum nereye ııidiyoruz? ... laabct cttikçeı ğı vardL Köıede hir de kamçı Clu- lal'lığına detnedllecektır. 

BİLL0R$İ$E 
AŞK VE MACERA ROMANI 

' . 1 di. y .., c- Düıenem bittim ... > diyor. ruyordu 1 Her halde yaramulık Sa.tın profesör NeşeL Ömer trdel{l 
Tefrika No. 73 Yazan: (VA. N4) _ F~~~ ar~t aöy ~;md · an 1 Fakat ıonraı edince bununla dayak yiyordu. Ş.. Ue lJ. KAmll İrdelp'e Tt diğer atıeıert 

nyBa ~1 daıı~ ı geçdır orku .. ...1...-tara- c- Bu hayvan benim do~um- rada ıokulu olan fit, daha &fi" ha.• ~nına bat aaA"lı.lı dileriz. 
u wı u•u yer o pe mUDA d B f 1 ,_ H ek t1 , d u f l.7--' 1 öatınh· Q1Qtk gönderllmeınesi merhumun - Çılganhk etme. yahu... Bu-ıyor, yakalıyor, boynuna dolayor, lı dı ur... ana cna I& etmez... er r e erm e gtct ne pıc.ns ne nalyett lttılzamıdandır. 

rada Sultan Hamit yolc ... Ben de uıaealne bfn<llriyor, çocuk Kihl ıöi- Y • • halde fena bir ıyere ıötUrmiyecek· yordu ~ir. Bir do tahta aıra rv:rdı. 
artık eski eoy.tan değilim... Aiır eiine baabnyor ve bir at cambazı May1!1un, hır müddet odanın için- tJr ... > Kim biJir, Köıe Emin, belki bunun Muallimlere ev 
baılı bir aiyaaiyim .. , Bıralc ... Karp- beygiri halinde odarun içinde fu de aevınçlc koıtuıduktan aonra~ Şirnd!, Köıe Eminin acl&mlığı, tite üzerine oturarak, Sultan Hamldln J\nkara 

2 
I _ 1lkoltul öğretmen• 

Lklı oturalım ... Bak sana no hedir- dlSnllyordu. Amma ne büyük meha- muhabbetini ifade edl~ oeklinl ktı~ı tazafta knlnılfh. Bu bina, katırı, yük- acvgill hayvanını aeyre dalıu, onun- lerJne kıdem zamlarile mesken be\. 
1 1 v• Am "f S retle GürUltU etmebi-'n koltuk· derecede pnrlak bulmamı~ olacak k.i, aek ve ta tepesi kafeall bir duvula la phlaşırdı. dell•rlnı'n ıverı"Jm••I hakkın '· 1.azır• ye er get recegım... an, u • • • u- .. • "' ' k 'bl ld'ğ' enccreden fırladı d 1 Ak "' kıa "' ..._ a .. :n 

Ju burnunu da surntuna aürUp <!uru- !ardan, aandalyelerden, alırara la- Biz ~ ae v 
1 1 

P kal d lına ya~ baremi .. end a~ı ~l!J~: j~a, kek- Pencereden içeri girmeleri Uzerl• lanan layiha Meclise verilmiıt:r. 
7or... Bu 8pmenfn maymuncnsı kemlelerlnden lılçblrlıne çarpmadan, Caagacıni ın ın ~ı..ı ög"· kanç. ıg~ı-ı..eivrlnnduı ığrier,,_ evkı er: - ne Hoples, misafirini itte buraya Bundan aonra mesken !bedeli yerine 

• b' d vi d b J pla- pı~mıJtı. cey, yavruıu .sau 8 lerinın ın ..,u n en ge gıra mamıJ• ' O . 1 l 11 ld K f ıl k B 
1 mı)... Anhyorum, anlıyonnn... ır oey e nn~ en, op uyor, ıı sündo t"'tuyordu. Ktıh art ellerinin, tt Kendi mahrem kısmına ancak oturttu. emır 11 e ne a L a e- muııllimlero ev ynp aca br. u 1 

Bend n ayrılmak istemiyonunl ... yord~ ... Bu hahlc. babası tutmuı blr Hh kuyruAunun yardımile harekete · ~l kontrol alhnda bulunan kapı- sin bir tuafına atılmı~ duran Uo beo için bir ~apı kooperatifi kurulncak• 
Şayet IU'ZU edersen eni buradan Zeneye ibenzfyordu. geliyordu. B 1 a§llğı biz vaziyet al· ı:'n milaaadel aUyesile gfrillzdi. Fa- elmaya çekerek tekerlettl, aldı. So': br. Öğretmenler, mnn§lnnndn."l ~ı 
alır, knçmrım .•• Tıpkı, Köso Em!- Faknt git.gide daha coıtu. dıfı, Sami pa§Allın eİyaset arkada· ka;t l~tc, Hoplca, Cliceyl en ngılmaz ra bunları avu~unun içinde 8;rkada blr ıey kC3Uerek bu evlere. ın~!,P 
nln aeni alarak Sultnn Hamldin o Cüceı eını da 8ylece tepetaklali ettl~I olu- l den a~nyordu. Hem d harem aına ikram attı. Kendi de ~ır tnno olacnklardır. 20 senede 14 bın og• 
me hur hayvanat bnhc;e&indcn !)ura• - Dur yahu,.. A~ elvertr, •• yordu. Sakız ağacınd aatlanclı, aal- k:~a. ta tepeden girlyorl~rdı. alıp hatır hatır tyemeğe baı adı. retmen ev sahibi olabilecektir. 
lara aparttığı ıbi.., Ab, ah ... No Zatcıı başım dönUyor, midem bw • landı. Cüce, :Yıldıı ıarayanda. Çer- Maymun elile bir pencere itti. Cücenin elma fil n yıyece~ hali • T k • • 
kıymetlisiydin padi§ hın aen ... Eğer nıyor ... Beni allıık bullnk cttlJ\f ... kea kızlarll<ı 90k de.fa kolnn ~nur• Girdiler. yoktu. Güç bela nefes nlıyordu. ~e.; ~ a Vlm 
çnlınmnmı~ olsaydın, ıenl alır, ıilp- Bıralıi ... • denıele hacıet kalmac:li. <!u. Fakat hiçbir .alancalı eafau ona Burası pek gnrlp bir odaydıı , ki hayvan lbunu da Earkettl. llfostıyl Ramazan ıı _Hızır 140 
hesiz, Selnniğe, Alatini kö1lc:üne ka- Ruhiyi bir tellı ald11 i>u <terece heyecan vorme.mlıtl. Kaıeec koı'kocaman lblr demir kapar k, ona uzattı. Hatt& baıına s. im. Gfi. Öğ, iki. Ak. Ynt. 
dar götürürdii... _Nereye? ... Ne yapİyorsunr... Derken, Hoples, •nkız -~acından kaces ... Adeta bir at camb~zı knfc- doğru kaldırarak .birkaç yutum iç• E, 9,58 11,3? 5,59 ~25 12,00 1,81 

Ar ın hııyvan, valen edcrekı'ah Hopleal... Durl... Allnh a~kınl'I knntıı Hnwırtn hlr kavi" clzdiı bi· si. .. Belliydi ki! .Köse Emın, may'" meslne yardım e~tı. 'CA k ) Va. 5,07 6,4113,07 lli33 19,08 2o,4:1 
C b A J A k " d b -• .. ""' I · 1 , • , ·' 1 .. ,...r Ara- T ası ıvar . uceyı il il ucaııın a avaya ab· """'.. ~-, · 
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AKŞAMl>AN AKŞAMA 

Bir hovardalik 
hikayesi 

( ŞBBiR &.&8~RLERi) 
Buğday unu l Bina vergisi 1 Şerefiye resmi 

1 
~aliail için dalia 

ameH yollar aranıyor 
Belediye birçoli emlakten 
reıim taliıiline J;aıladı 

Sahife ! 

Bu akşam S U M E R Sinemasında 
Bütlln telair halkının aabll'ıızlıkla beldediji: 

BUENOS - A YRES 
TANGOLAR ÜLKESi 

Senenin İlk Büyük muaiklll ve ıarkılı filmi baıılıyor. 
Bu mmde KJtar kıalı ALBERTO VİLA'nm 

DIOSA COSTELLO ve MAUREEN O'HARA: 

Öyle ytikaek ıeele konutuyorlar 
ki, bir kompartimandan ötekine is
ter istemez kulak misafiri oluyo
nmı. Yağlandınyorlar, ballandın· 
yorlar. Ağu.lannm ıulandıiı hikaye 

Baıka madde kariıtiran 
fırıncılar mahkemeye 

verilecekler · -·- ile ôeraber teaannl ettikleri şen ve ıuh tangoları ve ruhnevaa 'Ar-
. Bina TO?Pl temmuz, eylul, .kin- Belediye tarafından iat.1mlik sure- jantln kitaralarmı dlnliyecelıılniz . .. : 

................................. lııtanbulun ekmeklik unu için ıeh· citeorb lklnciklnun ayle.nnda ve ttle açılan cadde ve meydanlata ba- Bilıhuaaı LOLITA. EL ÇHACO. SlMPATICA • AMARILLO. 
~.";.ie·nc· e evlerinden birine ıitmit· .. hı ı. ·~ı. ·. '--"l d"l' d kan binalardan ist.1JnlAk kanununa RA.NCHERO ARCE.NTINO tangolar0ını dinliyecek ve en cer1iez.eJi .._. rimize aelen hububatın nev"l ve cin· "on takaıtte tansı e ı ır, ı:amanın a -'·-

•-- • - L_:ı....ı • d ly 1 ı._ - '· k d ba göre Belediyece teretıyt resmı .,....... 'Ye cazı"beli danaları ıöreciılnlz. 
.... ..ı r...uayyen olmadığından, de~r- t-.ınunı ö em en er na& ın • • maktadır. 8on ıentlti'Ot 'elU1ıniz1n 

Fakat daha evvel, bunları davet emnlerden ötlltülüp de fmnlara v.. dz karan verilir. Fakat bu kararın muhtellf ı;emt1erlndt &çılan aokalt ve Bu lllqam ~ yerlerinizi evvelden aldırınız.----~ 
eden: rilen un kantıkb. Son zamanlardı alınma11 için birçok kırtasi muamo- meydanla yüzünden 11mdlye kadar ,,..., ___________ _ 

- Sa para cihetini dü.tünmeyin... verilen unun balia buidaydan ol- lelere llizum vardır. Haciz ihtar n· mÜhlm ~da ,eretiye resmi ta- IY V lıttildlll için 

• d~ •• • ınaaına raimen ban fırınların çıkar· rlalı:~~atrii ~.._nu.hll a olarlak dt~~ziı;nTedhl· ha.tkut ettır1lm1ttır. Ş~Ol bunların _:ltpıedm ) 
Kend11ane eormutları d ki ek ""n halitası çok bozuk- Ir, 111ı mana eye aaı ır, 15en a - tabsmne başlanmıof;ır. J:tiibuki tereli- teulilt& en f. mayan 
_ Sen mangiz tutuyor muaun 1 an megı silat lı:omisıyoouna verilir, ikf nilsha Ye ttsmı istenen binalardan be.zıli.n manlık mey anlarında mek-

All Mahir otlu emekli 
yllzb~ tayyareci 

L!? tu. d h ·1 ll ı ,.ok aabip~er der..ışt•- .. itir. lerl) b~ ölçUşen korkuaua bir 
1U ••• Belediye bozuk ekmek çıkaran a ta ·' cetve yapı ır. y 

6 • .. UMJ ul d 
- Metelik nanay! fınnla t~it etmlıtir. Bunlardan Bu cetvellerin ve rhtar varakalan• Belediye, senelerdenbert tabsll edl- kizın barik & e maceruı. 

tfAYRONNAS 
- ?en amma, bizde de arama... alınan uün u:ıeler kimşahanede tah· mu tanzimi zamana mUtevakluf ol- lemeyen teretlye remılnt alabllmek K A N 

be Ban Uzere Mlen ,gayrlmenkub klmtn uh-
- Dedik ya ııö~···. ~ li! ettirilmektedir. Bu tahlil netice- duğundan, aenede dört defa yapı- desinde l.!C onu bu :resmi vennekle 

bırakın. ... Amma •• t~mb~lenme iyı sinde luğday unundan başka diğer lan bu lı için birçok memur kulla- mükellef tutmaktadır. Belediye, bu 
lıulak venn. •• Hepmız bırlikte bana bir nevi un kullanıldığı ıab~t olurıa nılmakta. ve 1V1ıkit de kaybedilmek- iddiasını teyit için ıstimllk kruıunu-

ÇELIKKANAD 
21/9/942 günü Haydarpaşa 

Askerl Hastanesinde vefat et
miştir. Cenazesi 22/ 9/942 Salı 
günü saat 11 de Hastaneden 
kaldınlara.k öıtle nnmazı Teş
vlldye co.rnUşerifinde kılm
dıktan sonra Ferlköy nne knb
rlstanına detnedilecekUr. 

8yle muamele edeniniz -ki, ~y.a fırıncı mahkemeye ıv-erilecek ve kul- tedir. Kutaai formalite azaltıldığı nun bir maddesini 1lel1 sürüyor. Bu VER 6 • s • 
müthit bir zatım. .. Tabak~an bır !andığı kanııli unu rıereden aldığıni ta?;dirde hem zamandan, hem de maddeye gtlre §eretlyeye t4bi olan 1 1 
sigara çıkardım mı, tırP dıye, ku· iıpata mecbur tutulacaktır. memur aayuından tasarruf edilecc- tOa.yrlmenkub Un tapuda tescil edll-
manda aJmışçaauıa. kipriplori çaka· ğinden vergi tahııili için daha ame- r mesl 10.zımdır. Bu vaz!yete göre aatı§ 
cakslllJ% ••• Kadehimde rakı azaldı ResmAı bı· nal ar li yollar bulmak üzere tetkikler ya- esnasında ahcının tapu kaydına ba.. Kendls1 pek genç yaşta 

Umumi Harpte orduda ~
ztle almış ve az znmıın ron
ra da tnyyarecilfğe intisap 
ederek: bugüne kadar mesle
~e olan aşkını her veslle ııe 
ispat etmiştir. Milli harekete 
lşt.ırak ederek vatnnseverll
~ı ispat eden Hayn'yı her 
tanıyan öltimüııe milt~essir
dlr. Allah rahmet <'ylesln. 

mı dolduracaksınız... Saçmalıuam pılmaktadır. Bu hususta hazırlana- karnk mnl şereflyeye t.A.bl ise ona 
bile: cEvet elendim... Hakkınız cak pr< je }üz.umu haliı:ıde hükumete göre pazarlığını yapması lflzımgel-
..,. ... Avn• kerameti» Sonra, odala- .1 kt" mekte tnıl§. Bununla beraber, ken-J·- ven ece ır. 

ra çekileceğiz... lste4iğiniz ikramı Badanaları bozulmuı __ dllerlnden şerefiye 18tenen bir çok 
)'aptırtm kendinize... Kut sütü bile ] d klmseler, itirazda bulunmaktadırlar. 
lael&L •• Sabahleyin sekizde hepiniz: olanlara Be e İye Türk • Bulgar ticaret 
cVamelerimiz var... Paralan bey tebligat yapacak gÖrÜ§melerİ Üsküdar cinayeti 
•erecek! Bizim haddimiz defilt •.. » Ticari temaslar yapmak Uzere ev- muhakemesi 
diye incecik kıraraın~:·· .~ kala- Belediye zabıtası talimatnameai- vel& ıehrlmize gelen ve ıonra An· Osk ıdarda gece yarıaı evine git-
:;~ Y~.;;;:e. .. <;,,~u beye:;:· nin b!" maddesine göre, yeni yapı- karaya giden Bulgar ticaret heyeti mekte olan kahveci 63 yaılarında 

1 k az;;t ~ rad•• a ~ az.it lan cadde ve meydanlara bakan bi- Ankaradaki temaııluına devam et• Kemalin baıına taıla 'VUrarak ölü· 
~?, ;;· te u a ~. ~ na yüzlerinin badanalanması ]Azım mektedlr. Mangal kömlirlerlne mu- müne sebebiyet vermek ve cebinde-
;;:.u~or; R~t ..• b"l~tın Rad gelmek.tedir. Üç ıene evvel Beledi· kabil Bulgarlara balmumu ve tuzlu ki paralarını almak suçlarından ma2'!" 

Si oci ~ gı ~~ ıy;um... • ye, ıehrin bcllibaılı caddeleri üzerin• balık satılacağı yazılmııtı. Bulgaris- nun Abdullahın muhakeme.ine dün 
~ •:; kora b~ d= ~- deki bina .ahlplerlni binaların hada· tana balmumu ihracı eski anla~ma- ildr.c.i ağırceza mahkemesinde hat-

:.ın ! 0 d:rn:~ ır ~- nalannı yenileotinneğe mecbur et- ya göre devam etmektedir. Yeni an- lanmıştır. Abdullah tuç'11nu tama· 
~odu~ elifed~I ~ma: ibtiy • mfıti. Aradan Uç ıene bir müddet lt..ııma meriyete girdikten sonra da mile inkar ederek bu vaka ile alalca
bir :... k trol ır ed .Z!_ a, T aten geçtiği için bu binalardan bir lcııımı· ihracata devam edilecektir. Balık 11 olmadığıni. söy]emiıtir. 
Dinle ;.,.;.n R e Sa~ ~··· nın baya n badanaları bozulup ihraç zaı'l\anı nerıüz gelmemiştir. Pa.- Kemalin kansı Zehra da, Abdul· 
ba dedi •. d~~ ~ o- ıolmuıtur. Belediye, bu bina sahip- lamutlar henüz büyüdüklerinden lahın daima beyaz elbise giydiğin( 
f.nd ~ iim, od '° tara: lerlni tekrar blnalannı b0:1atıp hada- teşrinievvel iptidasından sonra ıev- ve karşılarmda oturan İffetin evine 
el aı':... leceluin ;ım =:ı nalatmaia mecbur etmek iııtemi~. 1 kıyata başlanabilecektir. sılıt ıık geldiğini, vaka geceli de be· 
ata h ~e Alınc ~:- Allahuu fr.kat çimento, kireç ve sair malze• y ·.z elbiseH bir adamın Kemale ta1-
- • ~.:_... a.Ti.

7 
:t·· me tedarikindeki güçlükten dolayı 1 Gökten gelecek tehlikeye karŞ! i la vurup ka<;tıiını kençliai pcncere-

..,yeıı •uuu .... n... u • gı ... _,,. • ,_. dd · • ı ı hazır:'anma'" milletin bütün d d v ı ı .. e •· Pek• k b• ? tıuıma.tnamenın 1>u ma eaının tat· Y • •· n gör üği{nU, ı!Jtat 'OUpv_n rnapıun 
-

1
' ıen ce e ız bikını ıimdilik tehir etmlııtir. 1 :tertlerlnt ayn ayn dü.şündl\ren bir Ali olup olmadı~n? bllemedilfnl 

-HulÇl tarafına kll!".mayuı... lar dAvadır. Bu mevzua hlç bir TüI'lı: ııHylemiQtlr. ~- hlılerln ça~ınlması 
asa dediklennı yapnll§ Buna mukabil, ıehrfn ıerefli yeı- vntand:ışı kayıtsız kalnmıı7., 

1
• "' .,,.. 

Büt • lerindekl birçok resmi binaların çin muhakeme baıka gline ibırakıl-
Ün ııece - kendi tabirleri üze- 1 mıştır. 

""_ aaco'larla vur patlasın, çal oy- yüzle~ı boyasız ve bndnnasızdır. Beı- Gu••nJu••k 
naean. doldur içelim ••• Sabahleyin, ledi;:;e, rcsmf, ynn resmi daire ve Borsa r·R--A---o-·v--·o--ı 
Da2enİn beyefendi hıuretleri doku· rnüesscselc içinde boyasız .olanlan 
%a beıt l&aJa. ~ fi1ür1e1o1e dolu t.-bit etmiıtir. Bu binaların mMsup 

Baı.ı rollerde ı 
RANDOLPH SCOTT 

GENE TIERNEY 
Renkli ve muazzam film 

Yakmdaı İ P E K 
Sinemasında 

Nafia Vekaletinde: 
Ek.slltmeye konulan ~: 
1 - Su İşleri Seklzlncl ıube Müdürlüğü bölgesi içinde bulunan Toknt 

Kazovası sağ sahil sulanmıwnın 1kmall için yapılacak sulp.ma şebekesi haf· 
r1yat ve hna.lAtı amalye ve İ§letme blnalan inşaatı tahmin edilen keş!! be
deli ftat vahidi esaaı Uzerlnden d.88~.985• Ura t86• kuruştur. 

1 - Ekslltme '1/10/K2 tarihlne ıutlayan çarpmba günü saat 16 de 
Aııkarada su t.şlerl Reisliği binası içinde toplanan Su Eksıltme korasıyonu 
odasında kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

3 - iateklllf!r ekslltme prtnamcs1, mukavele projesi. bayındırlık işlerl 
genel f8ttnamest, umumi au 1fler1 fenni prtnamesı lle hususi ve fenni şart
nameleri ve projeleri t50ı Ura r00» kuruş knflılığında Su İşleri Relsll~ln
den &lablllrler. 

4 - EksUtmeye glreb11mek için istcklllertn c64.321l lira c58ı kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltme yapılacağı günden en nz Uç gün 
evvel bir dilekçe ile Nafia Vekdletıne müracaat ederek bu 1~e mahsus olmnk 
UzerG vesika almaları ve bu vesl.kayı göstermeleri şarttır. 

Bu mi1ddet içinde vesika. isteğinde bulunmnynnlnr eksiltmeye gll'cmezler. 
5 - İst~klllcrln· tckllt mektuplarını lklnc! maddede yazılı santtcn blı:ı 

saat öncesine kadar Bu İşlerı Reisliğine makbuz knr§'llıi;ında 'ermeleri ırı.-
zımdır. Postada. olan gecikmeler kabul edilmez. e:!l707ı 

lnymettar batma kat tDyil yutddan bulunduklan makamlara mürac-t !l/l/94Z İstanbul borı;a11 
esniyettk kaldırmq. Yanındaki ka- ederek ıehrin güzelliği itibarile bun- 1lı U 933 Türk .,orcu ı. ıı. n:.. 23,30 Baaiinldl propam Kütahya vilayetinden 
cimaı lann badanalaı:ının yenilenm~inl il- ı O 1938 Utramlyell 20,10 12,30 Program, 12,33 Milzlk (Pl,), ı - Nafıa Müdilrlilgü lçtn DnJml Encümence beğenilecek nümunelert-

- Haydi, yavrum --demif.- tiyecektir. ı 5 1933 lkramlyell Erganı 22,20 12,45 Ajans haberlerl, 13 Şarkı ne göre 30 adet çadır. 600 adetı kOrek, llOO adet kıızma, 100 adet yaba açık 
Ben kahvaltı meselesine çok ehem· ı 7 1934 Sivas-Erzurum I 19.95 ve türküler, 18,03 Salon orkestrası, ekslltme suretue alınacaktır: 
ıniyet .. eririm Hele doktor, yu· Teşekkür ı ı 1934 Sıvas - Erzurum 2-'l 20,05 18,45 Fasıl heyeti, 19,SO A!nru; haber- 2 - Çadırların ta.hmtnl flatı l~O kllreklertn tahmlnt tıatı ıooo, kaz-
ınurtaJann kaynar ıuda ancak ;u. ı ı 1941 Demlryolu tstıkrazı I 20.08 ıert, 19,4!1 Oda mus\ldsl, 20,15 Radyo malann tahminl fiatı 1500, yabaların 200 Ura ve muvakkat teminat. 325 

-ır AKŞAM'ın " inci lntışa.r YJ.}dönll· ı ı • • • ., ll 19.70 Gazetesi, 20,45 Müzik (Pl,), 21 Evin llradır. 
dakika kalmasın. tavıiye ettL Al f1I mönü td:>rlk eden Haber ve Beyoğlu A. Demlryolu tahvllı I-n &2.- .ııaatl, 21,111 Müzlk <Pl.), :u,so Konuş· 3 - Eksiltme 29/9/9i2 tarlh1na müsadlt salı günü saat 16 da toplanacak 
... ti. Mutfaia kendin in... Beni retwerlmJze te§&kkiir ederiz. A, Demiryolu tahvlll m Ol.- ma, 21,4!1 Klblk Tdrk mtızııı, 22,so Dalmt .Bncümen huzurunda yapılacaktır. 
tevdiıme iyi dikkat eh Üç~ dakika A. Demlryolu mümessil senet 48.- Ajans haberleri ve borsalar 4 - İsteklllertn Ticaret oda.sına kayıtlı olduklarına dair vesika lle mu· 
ne eksik, ne fazla ••• Elcejizinle Nik~L . • T. o. Merkez Bankası 163,- · vaktat teminat mettuplannı enctımene tevdi etmeleri şarttır. Ve vesaiki 
bhva1tı11 1retirinin... an meraıımı T. lş bankası nama muharrer 14,40 Tarın. sabahki proıram vermeyenler ekslltmeye lftlrlk edemezler. 
Honıdalıfmı ilk bak1ffa hiaaetti· Bayan Nezihe Sporel Ue B, Behzat T. le bankası (hamJle alt ) 14.65 7,30 Program, 7,32 Vilcurumuzu ça- a - Bu 1f hakkında fazla malftmat almak isteyenler oartname.slnl gör. 

ii ha parlak miitterinin rözüne gir- Ba.ydar'ın nlkAh merasimi cıün Ka- T. ı., bankaBJ milmesstı his. 200.- lıftı!1llım, 7,4:0 Ajana haberleri, 7,56 met tızere her gün Datnıı Encilmen kalemine müracaat edebilirler. Ha-
dı'.köyi1nde evlerune memurlutunda A. DemJryollan •lrketl ( % llO) 30 ı;o Saloıı orkestrası, rlçte bulunanlt.r oartnameyt görmek istedikleri takdirde bedelsiz olara.k ad· 

inek ~. kadmcaiız: iki taratın atmba ve doetlan buzu- A. DemJryollal'l şlrtetı (% 100> 49:so ?eslerine ıönderlllr, •998!JD 
- Sen hiç merak etme p&fAIDo.. rile yapılm!ftır. İkl tarafa &nadet!er Esklhlsar çimento 10,- Çok acıklı bir ölüm 
Fak:at, tam 0 dqan çıkar ç•lanu, dllerlz. Kredt Fons1ye 1903 103,50 Adlktü Neşveret 

Jallab elbis_ dolabına .•• ceket der· ....................................... 1 
• 1911 99.50 Mektebi m tı d tı r tı 

lop... Pencereye... cHtt ! Orada mı· poliae haber verecek defilim. An- : ; :;;;:: 62,50 merhum • Abdi ve 
llll. R~ ... Arkana bile bakma ... » cak. çıplak da çdwnam. •• ~ bir Londra Ozettne 1 sterlin ~-~5 merhum bqkltip 

B~ "' bec~ilden sonra, bey.e· hazır spor ceket aldırtıverin bari... Nevyork tızerlne ıoo dolar 1ao: 7~ :~ v":yle~~rtn~ 
·~ h~I~· sene yataflııa .. rır· Oç b9' lira da par ... ..uı. .. Arkam Cenevre üzerine 100 30.365 

:· !4:: = 'T_~= =sıra 3500 liramı aratbnn ha. .. Kbm Madrld tızerıne 100 pezeta 12.9375 ~~ı ı:ı~~:e~ 
naihucle içeri girdiii vakit kirpikle- aakıftınrsanız aakıftırın... Buldurma- Stotbolm üzerine 100 kuron 31.16 Nahit Ulcay otlu 

rind b ••. __ , --•.. la, buldunnalı, mama! BORSA OIŞINDA ve Hakkı Man""'-
ea 11'11U - 11..--: Türk altın ,......-

- HL .• Sen miain? Vallahi zab. ........................................ Ktll"e altını bir........... 33,- nun yeğenl Gala-
--& ettircl' Ve 2- .. e bu bldıae-2 cŞecaat arze- .... .. • .._. 4,!l!I tıısaray Lisesi talebesinden 
...._ an DODOfum. • 

71 Mecidiye • ı 92 
B• 1 • • • "-Jt... _L dsi • menU lapti airkatin ıöyleu · YUSUF ULCA Y 

C" ıaa soma, l'IYlllmçgv letoııu- t d, Ö tta- .ı. __ ,.,.._ rlard -~~----------
L.!L _..J• d IU'Zlll .. f~ Ullmu.JO L 
- aımce e: B ek ok imand hakim lan pek genç yaşında. dudaıtında çıkan 

sivilcenin ameUyatı tlzerlne on g1ln 
süren kısa bir hastalığı müteakip 
ailesini ve tanıyanlan elemler için
de bırakarak dün akşa.m vefat et. 
mlştlr. Cenazesi 22 EylQl 9'2 aalı 

gtınü öğle namazından aonra Yeni· 
camiden taldınlarat: saat on ilçte 
Slrkecl araba vapuru 1akelestnde 
motöı'lerle Uskildara nakledllerek 
Karacaahmette aııesı makberecln• 
detnedllecektır. 

- A ... Nerede ceketim? ... Hani L-~ P •-~ k-..cı a • _,_ ifra~ 
-Lef? C binci 3500 Jir -....1 • ._. .. IUlllm ""J'll:I Dlft eua • 
._ ... e e a v..-uı... ta bcm1t. jiploluiu da seçm&. bir 
Ne ldu?... dol.ndmcalak •eldi. 

Gizli eilence evi altüst •.• Herkee Fettan bir bdm ainmda tekmil 
~-.. • • kazancmı aTaÇ dolusu saçan. batta 

Beyefeadı ~I: lriil kömür olanlar belki aptaldır-- !maf edan.1aba. .. Ben buraya ları fakat ha kancıkça k..-.ıazlarm 
eelrebia rehned1111 ..... cH,.or... __ __. --'--1.. a-•ı ' 

Fakat bii,&k bir llicenaphldaı .J-a ne ..-.oı:ace apuu 
- Ha,.., merak etme,.Dı... SizJ (VA • NO) 

ELHAMRA-~ 
Yeni mevııimin ilk filmi 
24 Eylul Pertemb akpmı 

Atlantik Tayyarecileri 
Türkçe ıözlü 

Meraklı ve heyecanlı film 
ilaveten: Türle ıazile 

\SKER OLDUM PlY ADE 

Amcabeye göre ... 

Ankara Belediyesinden 
1 - Cebecide Aktepede ya.ptınlacaıı: Bu deposu on beş gün müddetle vı 

kapalı zarf u.wllle elts1ltmeye tonulmU§tur. 
2 - Muhammen bedeli ceman d4,469ı lira c69• kuruştur. 
1 - Temtnatı 1863 llra 22 kurtıftur, 
4 - Bunun 29/11/942 aalı ıtıntı talibine ihalesi mukarrer bujundutun

dan tart;name, teşlt cedYell ve trotlslnt görmek isteyenlerin her gün En
cömen kalemine müracaatıan ve ısteklllertn de ihale günü olan · 29/0/942 
aalı gthıfl saat ona kadar 2490 numaralı kanunun 12 ncl maddcsı snrahatl 
veçhlle tanzim edecekleri tekllf mektuplannı belediye dairesinde müteşekkll 
enctımene müracaattan. ._7777, «9974• 

Kütahya Vilayetinden: 
Kapalı zarf usullle &tslltmeye konulan Emet • Fm1rler yohmun 16 +' 

888 - 22 + 566 ncı kllomet~lert arasındaki oose inşaatının 1hu.lest günll 
tallo çıkmadılından 2490 sayı}ı 1lıa1A.t kanununun 40 ıncı maddesl muclblnct 
ifbu ,ose inşaatının blr ay içinde paarlıkla 1ha.le edilmesi karnrlaştınlm~tır, 

2 - K~lt bedeli: 68812 Ur& 3 kuruştur, 
8 - Muvakkat 1ıemlnatı: '261 liradır. 
4 -Pazarııta lftlrA.k edebUmek için vllA.yet natla müdürl~ünden ala. 

caklan ebllyet Testtasuu, muvakkat ıemtnat ınatbuz veya makbuzunu v• 
tlcareı od881 vesltuını dalml enct1mene lbru etmeleri meclıurtdlr. 

1 - Keşif doquı her ırtln dalnıl enc{lmen taıemtnde görble.blliJ'. 
tstetıııertn 1!1/9/942 ıamtnden 1Ubaren bir ay :içinde dördüncü mad. 

dede yazılı vesaıtlt Ktltahya vtı&retı dalml eneilmenıne mllracaatbın lltui 
olunur. d0212ı 

- Çürüt çarıktır amma ayda beş,ı .•• Fakat artık onda. da. yilk çeke-ı ... Zaten apartıman modası ~ıktıtl-ı ... Nlteldm öyle oıc:ıu. Biçare yılını ••• Bari bir yıkıcıya verip lcabınnı - Acaba? •.. 
on para ıetlrlr Amcnt>ey.,. cek bal kalmadı! .. Ne kadar ıamır tan sonra ben ondan umudu kes- ,.ansmda. 1>ot kalır da r.Uzüne bakan bakı.vereyim dlyorumı.. A. _ Evet, imar plaı mn bakılırsa 

koysam tAr etmJyorı.. miştbn... olmalı.. A. - Satın ha, vazgeç:.. ilerde şehir yarıyanya meydan, babçeı ... 
nlel'b:ı m,+u çot arıacatı .. 
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Açık teıekkür 
Kızımu: Perlhanın ölilmünden duy

du~umuı acıya ııerek telgraf ve mek
tupla. aerek cenaze merasimine gele
rek Iştlrlk eden akraba ve dostıan· 
mıza ayn ayn teşekkür etmeA• tees
sürümüz mAnl olduğundan muhte
rem gazetenfzln tavassutunu rlc& 
ederiz. 

Nuri Silnget ve a!Jesl 

Aydın Asliye Sulh HUkuk Mah
kemesinden: 
Aydın Ort.ı mahallesinden Bay· 

ram kızı Fatma Boxbaı tarafından 
aynı mahalleden Mehmet oğlu AU 
Bozba!I aleyhine açılan ihtar dava
ınnda: Müddeaaleyh Ali Bozbaşın 
ikametgllhı meçhul olduğundan illl
nen yapılan tabligata rağmen mah· 
kemeye gelmemi~ olmakla gıyap ka-

Nevralji, 

Kııı: • Erkek 
Ana • tık 

• , 
Kırıklık 

, 
Bil tün 

rıp, rom tizm 
ve ağrılarınızı 

'/ca blnila günCle 3 kcqa alınabilir. 

derhal keser 

Yatılı - Y abıııı: 
Orta - U.e 

rarı tebliğine ve tebligat1n ilanen 
yapılmıı.11na ve muhakemenin 16/ 
10/942 ct.ma S. 9 a talik edilmiı 
olduğundan Ali Bozbaıın muayyen 
gün ve saatte mahkemeye gelmesi 
veya bir vekil göndermesi, aksi tak
dirde muhakemenin gıyabında yapr 
lacağır:dnn, tebliğ maknmtna kaim 
olmak üzere ilan olunur. ( 10266) 

Talebt kaydına devam edllmektedir. Eski talebenin taksitlerin! yatırarak kayıtlarını yenUemelert llmndır. 
Müracaat: Her gün 10 d:ın 1'l ye kadal.'dır. Ecnebl lisanı Uk sımftardan başlar. Gündüzlü taleb& mektebin 

husuat vesaltlle nakledilir. Telefon: 20530 

* Beşiktaş As. Şubesinden: Akşe-1 , 
hlrde bulunan Maltepe Aı!.kerl Lise- • L o 
sinln blrlncl sınıfına glnneye istekli 1 
olup ta şubemizce muameleleri cere-ZAYİ - Burs:ı. birinci orta okuldan 

aldığım 6 ' 9 '937 tarih ve 8Cı7 sayİlı 

şehadetname ve difrdfincü kolordu
dan 18/12/937 tnrih n :121 sayılı 

ehliyetnamemı kaybettim. Yentlerini 
al:ıcı~ımdan eskilerinin hükmil yok~ 
tur. 

1'1ehnıet Ta~kııı 

yan edenlerln evraktan mezkür okul 
Md. ne gönderil~ olanların 28/9/ 
942 tarlhlnden 2/10/9U tarihine ka
dar mektepte bulunmalan ~rt.tır. 

Bu tarihten evvel acele şubeye mü
rncantlan ve direktif almaları m.n 
o!unur. 

DAVETNAME 

z 
Sultanhamam No. 46 

Avrupadan getirttiği Şapka modellerini 
Teşhir edeceğinden 23/9 dan 26/9/942 tarihine kadar her gün öğ
ledeı. sonra Salonunda yapılacağı SERCiYE aayan müşterilerini 
davet eder. 
• EK: Davetname almamış olan müşterilerinin işbu illnın dave
.ıye yerine kabulünü rica eder. 

r 
~ALONl'NDA 

Ramazana mahıuı büyük program 

Güzellik kremi 
En fenni formüllerle hazırlanıp 

Avrupa hemlerile rekabet edebi
lecek evsafı haiz yegane kremdir. 

Cildinizin gençliğini uzun müd
det muhafaza etmek isterseniz: 
ILONKA Kremlerinin yüksek va• 
Rıflanndan hemen istifade ediniz. 

\ııa0 ............ ;m!l .. BW .. m 

Seyahat Nakliyat Acentalıği 
Bursa Atatllrk caddesinde. Bur~aya, Uludağa gitmek isteyenlere 

otomobil temin ecllllr. ill••••••• Te!efon: 376. Te!grar: Erlm •••••••• 

i~tan~uı Eınnint San~ıIDn~an: 
Müessesemizden para almak 
isteyen sayın müşterilerimizin 
behemehal fotografh h ü v iye t ve mcmleketımı~ln Lanırunı:ş artistler tarnfından oyııannn 

l\IAHi\lUD YESARİNİN YAZDIÖI 

O IZL 
1 

cüzdanlarile birlikte müracaat 
etmeleri rica olunur. (10155) 

60 kl.şllUc büyük revü, Büyük bir ınuva.trakıyet.ıe devam ed:yor. ı 
DIKKAT: Temsilden sGnra her tarııra vesait.& nakliye \'ardır 

27 Eylül p:ızar gününden itibaren her p:u:ar saat 16 dan 18°30 a Erzurum Transit Yolu mıntaka müdürlüğünden 
kadar tam programla · Tran.slt yolunun 363/ 364 ve. 511-513 kilometreleri arasında 652"ri.77 Ura 

l Ç K İS İZ R EV Ü M AT l NE S l ı ~eşit bedelli üç nhşap köpnt kapalı zarf usullle ekslltmeye konulmuştur. 
Telefon : : 42633 lhalesl 1 İlkteşrln 942 perşembe günü saat 15 de transit yolu mıntaka mü-

~-~---~••••••••••mmliİimm••••-= dfirlüğünde müteşekkil kom.syon tarafından yapılacaktır. İhaleye cınne!t 
f t b I J d 1 k isteyenler Urnle gilnfinden ün gfin evvel v!Hl.yeto müracaatla alacak!ari eh-

8 an u an arma satın a ma omiayonundan •. y liyet ticaret odası vesikası Ye 4895,83 lira muvakkat temlnat mektuplarlle 
Miktarı Tahmin fiatt Temınatı komisyona müracantııı.n Hizımdır. Taliplerin !hale günü ihale saatinden 

Adet Ctnsi Kuruş ı,ıra K. bir saat evvel 2190 sayılı kanun mucibince tek!if mektuplarını makbuz mu-
5'ıO Kayış yular başlığı 450 217 50 kabilinde komisyona vennelert mecburidir. Fazla malfımat almak ve keşif-
300 Tasma 200 lerı görmek is~yenlerln her gün transit yolu Erzurum mıntako. mtidürlil-

, Mlktnn ile cmsı ve bir adeciinın fiatı ve Uk teminatı yuknnda ~azılı iki ğüne müracaatla göı'<'blllrler. Eksiltmeye gireceklerin bir defada ~5000 11-
ka.cm hayvnn malzemesi 2/1() !14::! cuma günü saat 15 te ıstanbu! Taksimde ralık köprU işini bltımıı., o!duklnnna dair vesika ibraz etmelcrl şarttır. 
Jandarma Sa. Al. Komisyonumuzda açık eksiltme ile alınacaktır NU!nwıe- Postada vukubulan teahhur nazan itıbare alınmıyacaktır. (9985) 
ler her gfın koınisyonumuzı:Ia görülür. Şartnrune parasız alınır İsteklilerln 
ckııı!Lme vaktinde kanunen ibrazı lcabeden veslknlan ve teminat mektup 
veya rnakbuzlarlle komisyonumuza ge!ml'leı1. (1UU63) 

D KT~LO ARANIYOR Tcksırn 242 incili 262 kırat sıkletinde bir gerdanlık satılıktır. 
lstiyenler Sultanhamam Mesadet hanında bav Ketene müracaat. 

1 

. Bu roda Kasıyer ve Daktilo ol uak çalışmak üzere Fransızca 
'llukemmel bilen bir Türk bayana ihtiyaç vardır. Kefnlet verilmesi Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
şarttır. Taliplerin Yeni Postane karşısında Mimnr Vedat caddesi 
numara 26 ya müracaatları. Fakliltemlz Kııdın - Doğum hastıılıkları kllniı:l'lnde bir aslstanlık mün-

•l!r!!m!l!ll!.!RB!Ozmm~z~mım•ı.•m•ıaıı:Eımım•ı.mm.I hıı.ldtr. Talip olanlnrııı yabancı dil imtihanı yapı!mak üzçre Blrlncltc.şrlnln 
Perşembe gfinilne kadar dekanlık kalemine müracaat etmeleri. (10283-

1 

B Ü Y Ü.K FIRSAT 

SATILIK APARTMAN 
Beyoğlu Sıraselvi Liva sokağında 1 ~ daireli 

TAM KONFORLU YÜKSEK GELiRLi 
EKREM BEY (ESKi OLİVO) APARTIMANI 

24/91942 Pcr,.embc günü aaa.t 14 te Beyoğlu Sulh Mafık"&
mesi vasıtasile satılacaktır. Müracaat: Dotya No. 59/942. 

İstanbul Belediyesi ilanlari 1 
İstanbul Belediyesinden: 

Itarne muknblll her Pazartesi günü bakkallar vasıtasııe tevzl edilecek 
unların badema salı günleri yine bakkallar vasıtaslle tenı edllece~ Ufln 
olunur. · 00324) 

Nafia Vekaletinden 
Eksilt.meye Konulan İş: 
ı - Su lşlerl scklzlncl J1Ube müdürlüğü bölgesı içinde bulunnn çarşam

ba bataklı.klan ıslah işlerinden Kirazlık - Turgutlu dereleri nrasınclnki ba
taklıkları kurutulması ve derelerin ıslahı işleri tnhmin edilen keşif tıedell 
fint vahldl esas üzerinden .ı,793,44b Ura. c07a kuruştur. 

2 - Ekstltme 16/10/942 tnrlhlnde rasUayan Cuma günü saat 115• de 
Anka.rada su ~lert reisliği binası içinde toplanan su c.kslltme kom!syonu 
odasında ka.p:ı.lı zarf usuıue yapılacaktır. 

S - İstekliler eksiltme şaıtııamesi. mukavele projesi, bayındırlı.k işleri 
genel şartnamesi, umumt su .işleri fennt ~artnameslle hususi ve fenni şart
nameleri ve projelert c5:>• lira aOO• kuruş kar§ıhğında au 1.§li!rl rel.s!lğtnden 
ıılablllrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için tsteklllerln •567.553• Un. c23• .ku~luk 
muvaklcat teminat vermesı ve ~kslttm enin yapılacatı günden en u U.o gUn 
evvel blr dilekçe ııe Nafta vekAletlne müracaat ederek bu 1fe ma?ı3us ol
mak tlzere vestka. almaları ve bu vesilcayı göstermeler! oarttır. Bu tnüd.dct 
içinde vesika 13teğtnde bulunmıyanlar eksUtmeye giremezler, 

ıı - isteklll.erln tıek11t mektuplarını ikinci maddedo yazıl: 6Q:ttlen blr 
saat öncesine kadar su işleri r~lsllğine makbuz karşılığında vermeleri li
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. C81U> (1027•> 

İstanbul C. Müddeiumumiliğindenı 
ktanbul ceza ve tevkif e\'\ hastanesinin 942 ma.ll yılına aıt safi ~O 

gramlık ııı.ooo Mse yoğurt, 30CO kilo ıneıc şütü ııe 2500 kilo dağlıo eti lhtı· 
yncı nçık c'bllt.mcye konmuştur. Yoıturdun muhammen bedeli 2250 Um 
muvakkat teminatı 168 Ura 75 kuruş, sütün mnha.mmen bedell 133 llta. mu
vakkat teminat 101 llra 25 kuruş ve da~lı9 etln1n muhammen bedeli 3750 
lira muvakkat teminat 281 lira 25 kqruştur, 

Sütün eksilt.mest saat 15 cıe yogiırdun 111,SO da etin eksiltmesi de .saat 
16 da Su.ltnnn:hmette ceza. e\1 tevl:lt evtn<ıe yapılacaktır. İstekliler bu hu
sustaki şartnameleri taUlden maada her ıün mesnı saatleri dahlltnde mez. 
küt müdürlükte görlUcblllr. 

İsteklilerin kanuni yeslkn~f;ll~ bJrllkte ekslltnıt alin ve saatlerinde ko-
misyona müracaatları flfwı olunUl', <10'41> 

22 EylM 19q , 

Maarif Vekilliğinden 
1 - Eskişehir bö!ge sanat okulunv..P• yeniden yapılacak, bir katlı. tesv1,ye 

atelyeıt binası inşaatı ka.p:ı.lı zart usu1Q 1le ek.slltmeya konulıntıot.ur. 
a - lJu lp.şaatın keglt b"'1tllJ cS00300• llra 81 Jı;uru~ur, 
Ş - !ıkstitme 2 Blrlncl .feşrtn 1943 cuma gfinh saat elli. t~ Ankııra4~ 

Bl\tWc Ev'klf ap:u-tımanındakl me&lekt ve teknıt ötret1ın mllsteşntlıluıcıt 
top1anacak veklllUc eksiltme. ıı.rttırma vt !halt koınl.syonund~ n,pılcı~ttw. 

4 - Bu inşaata ait fQrt!leroe TO projeler, dlh llra. 47 kunıı ıuUkAbUt.ndi 
vekllllk levazım müdürlU~ttııden alınabl1lr, 

5 - Elcslltmeye girebilmek için: 
a: dtS124• lira 43 kuru~tan ibaret muvakkat teminatın 2490 .sayılı lı:e.nUJI 

hUlcümlert dairesinde vertlmesl, 
b:. En az cıııoooo. liralık benıert inşaatın teahhllt edllclliint vt ~ 

hüd~ ifa olundu~una. dalr ve.sika göstetl!Qıest, 
c : Iilale tarihinden ü9 gUn evvel cta.tU glinlert hariç• Nafia Vetulltlnde4 

alınmış ehliyet vesikasının lbras edilmesi. 
d: 1942 senealne alt Ticaret odasından vesika alınm1f olması §arttır 
IS - 1stek1Uerln, teklif mektupla.nnı, ihale günü olan 2/I, Tettin.İ9q 

cuma günll saat 14 • kadar kom~syona. vannl.ş veya göndermto olınalan 
lbımdır. Postada vukubulacıı.ıc gecikme!erden mes'uliyet kabul edUmez 

cl009~• • 

Deniz Fabrikaları 
Deniz levazım satinalma komiıyonundanı 

1 - .Fabr.lkalanmıs malzeme a.nbarı için 85 - 140 ıtra ücretli blr b~ 
anbarcı alınacaktır. 

.. 2 - 1steklllerln bu lflarde çah.}mış olduğuna dair vesikalarile bldlkte 
Golcük deniz fa.brlkalan Oenr.I müdürlüğüne müracantlan. c9986• 

lstanbulda : Liseler Alım Sabm Komisyonu 
Reisliğinden ı 

İlk Şartnaıne 

Clruıl 
Beher kilo T. Mlkdan teminatı bedeli 

Fiyatı Kllo Lira Kr 
Beyaz peynir (tam ya~lı) 135 23800 4074,50 283 
Ktışar il 210 11600 
Sadeyağ 380 47000 ) 10180 893 
Nohut 52 1520() ) 
Kuru çalı fasulyıı 47 32000 > 
Ye~U merelmek 50 11400 ) 3J77 20!1 
Kırm!Zl merclmck ıo 6200 ) 
Kuru bakla (kabuğu 60 16500 ) 

soyulmuş> 

Yoğurt '10 83700 l 1769 ,50 
Komlsyon;.ımuza bağlı 6 yatılı lisenin 1942 malt yılı lhtlyaçlan olan " 

teferrüat.ı yukanda gösterilen yJyeceklerl kapalı zart usuıue eksiltmeye 
konmuştur. 

Eksiltme 24/IX/1942 perşembe günü saat Hl do Beyoıtlunda Liseler Satın 
Alma komisyonunda yapılacak~ır. İstekliler teminat mııkbuzu, 1942 yılı ~ı
caret oda9• vesikası vG tekllflerinl havı kapalı ıar!laımı sözO. geçen saatten 
bir saat evveııerlne kadar komisyon relsllğine makbuz mukabilinde verme· 
lerı. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Temtnat yatırmak ve şart
nameleri nlıruk ısteyenlerln Oıı.latasaray lisesinde komisyon kfı.tipllğinı 
mllrcaat etme!erı. (9602) 

Ankara Belediye Reisliğinden ı 
1 - Ankara Belediye buz fabrikasında. mevcut ve gazoz lmal'lne mah

sus maklne ve Aldı ve edevllt on beş gün müddetle açık arttınnaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bed~U c245611 Ura c20o kuruştur. 
3 - Teminatı t184• llrn ı22n kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün enc!imen kalemine vı 

!steklUerln de 9/ 10/ 942 cuma gUnü saat 10.30 da Belediye da!reslnde mü-
te~kkll encümene milro.cnatları. (8165) (10276) 

İstanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan 

Şişli Çocuk hıısta.nesl [>ı)llkllnik blnası tenu in~atı kapa?ı zarr usuıue 
eksiltmeye konubnu~ur. 

1 - 23/9/942 çarşamba gilnu snat 15 de Cağalo~lunda Sıhhat ve içtı. 
mat Muavenet müdllrlllğ{l binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat 15458 lira. 63 kuruştur • 
• 3 - Muvakkat temlnııt l 159 lira 40 kuruştur. 
4 - Mukavele, eksiltme bayındırlık işlen genel. husust ve fennt şart

n~n:eıerı. proje keşif hillA.saslle buna mütererrl diğer evrak komisyonda 
gorulebillr. 

~ - İsteklilerin teklir mektupları ve en az bir taahhütte 10.000 liralık bu 
işe benzer ~ yaptığına dair idarelerinden almtş olduktan vesikalara istina
den .. Istanbul vUhetlne müracaatla eksiıtmo tarihinden tatil günleri harlq 
3 gun evvel almmış ehliyet ve 942 yıına ait ticaret odası veslkalannı havl 
knpah zartlarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabil!nde komis-
yona. \'ermeleri. (9610) 

Adli Tıp işleri umum müdürlüğünden: 
An Çoıtu Muhammen !tati Tutarı Muvakknt 
Kilo Kilo teminatı 

Kuruş L. K. Ura Kuru~ 
Ekmek 5COO 6000 111 960 00 72 00 
Sadeyağ 11Belediye11 350 400 230 920 00 ()9 00 
Pirinç 1500 1800 100 180!) O!l 135 00 
Kuru fasulye ı;nlı 300 40i> 47 183 00 14 10 
Patates 5!lU 70() 27 189 OD 14 17 
Yeşil merclmek 200 300 45 135 OJ 10 12 
Kuru soğan 300 350 17 5D 50 4 46 
Kesme veya toz şeker 100 120 110-130 lSB 00 11 70 
Beyaz s:lbun 240 300 7(} 228 00 17 10 
Havuç 500 80~ 7 56 00 4 2J Pancar 750 1000 5 50 00 3 75 
Koyun rDlğlıı;ı 1000 1250 135 1GS7 50 126 56 

1 - Adli Tıp işleri müş:ı.nedehımeslnln MnytS/ 943 sonuna kadur olan 
ihtiyacı 1ç1n miktarları yukarda gösterilen on ikl kalem yiyecek maddesi 
açık elu;lltmeye konmuştur. 

2 - Açık eksiltme 30/ 0/ !H2 pazartesi günü saat. 15 de Soğııkçc·şmeda 
Adil Tıp Lşler1 umum mUdürlüğ!l binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin T1caret. odası slcUllğlnde k11yıtlı olm:ı.l:u~ 
ve buna ait 942 senesi oda wslko.sıru hflmll bulunmaları lazımdır 

4 - İstekliler yuka.rda yazılı maddelerin tamamı icln tekltrt~ buluııa
bll1rler, 

S - Şartname için satın alma komisyonuna müracaat edilmelidir. 
(100321 

İstanbul Mahrukat Ofisi umum müdürlüğünden 
. 1 - Ayazpaşa. Vakıf orm:ınlarından istihsal edilecek kl>miırü imal va 
Istanbula nakli içln vertıen fiat haddi 1:\yıkında. gorülmedlğlnden kati 
ihalenin 25/9/94:2 cwna günü saat 11 de yapılacağından taliplerin temtna• 
akçest olan 20 bin Ura Ue müracaa.tlan ill\n olunur. Clll 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü müdürlüğünden: 
ı - Pendik bak:ter1yoloJI enstitüsünün kapalı zart usume ckslltm ya 

konulan (200) b:lf dana nılinakas:ısı 5 Blrlnciteşrin 942 gunüne bırakıl• 
mıştır. 

2 - Ekslltmeye konulan danıı.lnrın yüzde onu hassas olncaktır 
3 - Eksutmcıye iştlrıı.k edecekler münal.."tlSaya glnnek şartlarıı;ı hata 

vesaikle blrllkto (1170> llrıı.lık teminat bedeltnl veyahut mcktub:.ınu iha
leden bir sant evvel vezneye yatunuş ve mühürlü ınektup!aı-ını d1 s:ıtın 
alma komisyonuna. vermiş olacnklardır. 

4 - İhale 5/10/942 ıınznrtcsl gunü sant 061 dn Istanbulda Cağnloğ• 
!unda erkek ıısesl yaııında Yilksek mektepler muhasObeclliğlndc p ndlk 
bakterlyoloJl enstıtUsU satınnlma komisyonunca yapıl.ıcnktır. 

5 - 200 baş yerıı vo hassas dananın hususi şaıtnnmeslnl ı;1.1ru •• k vo 
~allat alın.ak 1.ste~nle~ her gün Pendik Bakteriyoloji Enst!tu.)u mudur• 
lüğüne mürncaat edebllirler. (U 


