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Halk vurguncularla elele • 
verırse Milli Şef 

Ankara' da 

BU SAB.ABKi TELGBAl'L.A.B 
. . - . ~ . . . ·- " ,_ ... 

• hiç bir tedbir para etmez 
Geçen yıl şeker fie.ti artınca kaydettiren büyük zenginlerimiz 

hükumet yoksul halka ucuz iiat- vardı. 
ie şeker dağıtmağa karar verdi, Yalnız • pahalılıği ve iktisadi 
bunun için de bütçeye üç buçuk anarşiyi arttıran, Devleti'n zah
milyon llra koydu. O gündenberi, met ve masraflannı fazlalaştıran 
fıkaraya bu ucuz şekerin nasıl değil, memleketin ahlA.kını bo
dağıtılacağı düşünülürken ga- zan bir sarsıntı karşısındayız. 
zeteler yazdı ki hükumet, işl!i Hükıimet, en büyük tüccanndan 
zorluğunu yenemiyerek bu iyı- en ktiçük mahalle halkına ka
ltkten vazgeçmiş, bütçedeki üç dar karar ve kanunlardan kaça
buçuk milyon lira hastanelere maklı menfaat yolu arayan bir 
verilmiş. insan, b~rdenblı;-_e:. «~e süıü insanın dalavcrasmı ve ya
zorluğu acaba?» dıye. duşü.~ur, rattığı zorluklan önlemeğe çalı
ffüaraya yardım bahsı~de .~u~fı- şıyor. Ticaret lhtlkanna bir de 

---·---
Hariciye Vekilini 

Nümune hastanesinde 
ziyaret etti 

• 

Stalingrad' da Ruslar bir1 

. kesimde geri çekildiler 

metin de yenemiyecegı guçluk- • . 
ler olmasına şaşakalır. halkın ufak .. vurgunculuk hevesı 

İşin iç yüzünü yazalım: HükO.- ve memur laubaliliği katılırsa her 
met ucuz şeker dağıtmaya karar gün şikayet ettiğimiz bu i§lerin 
verdibri zaman, bütün memleke- nasıl düzeleceğine akıl erdirmek 
ti, yahut blr çokluğu değil, an- cok güç olur. Gökten inme bir 
cak bazı şehirlerde gerçekten kudrete sahip olmayan hükumet, 
muhtaç yoksullan düşünmü~t~. her şeyi bırakıp sade jandarma 
Halbuki ucuz şeker almak ıçın ve polis hafiyeliği yapsa, her 
Devlet kapısına baş vuranıar;ı;n ceşit memur suilstlmallndcn bü
sayısı o k~dar çoğalmış~ır ki uç Yük tüccar ve küçük esnaf lhtl
b~çuk ı:ıılyon lira değıl, otuz karına, halkın icadettlği hile ve 

Ankara 27 (A.A.) - Curn
burreiıi Milli Şef İsmet İnönü, 
bu~ saat 21,30 da Anka· 
raya avdet buyumıu,lar ve is
la:ı!-onda Büyük Millet Meclisi 
Reisi Abdülhalik Renda, Bq
vekil Şükrü Saracoğlu, Genelkur· 
mny Baıf,anı mareşal Fevzi Çak
mak, V:ekiller, mebuslar, Parti 

Mozdok kesiminde de meskun bir yeri terk 
ettiler, Ruslar Novorosisk'de birkaç tepeyi 

Voronez'de bir koruluğu geri aldllar 

mılyon bıle bu isteği karşılama- 1 v k d b'"tü 
, t e di vazgeçildi vurguncu uga a ar u n suç-

ya ~em z · · lan yakalamağa günün yirmi 
Memlekette ucuz şekere muh- dört saati yetmez 

taç bu kadar çok fıkara mı var? · 
Yahut, ucuz şeker isteyenlerin .. Hiç olmazsa halle kitl~i, bü
hepsl alacakları şekeri kendileri tun şuur ve vicdanile hükılme
mi yiyecekti, almazlarsa şekersiz tin ahlA.k ve insaf yardımcısı ol
mi kalmış olacaklardı? Hayır. mazsa, hiç bir tedbirin önliyerni-

Hüktimet istanbula kömilr da- veceği buhrandan - çok geç
ğıtmak için herkesten blr vesika mez - bizzat halk bugünün on 
isliyor ihtiyacını tesbit ederek misli sıkıntı çeker. Mlllete, bu 
listeye' koyuyor. istanbulda, evin- çetin günlerde, bl~ !lhllk ve bir 
öe kok sobası olduğ'Unu ileri sü- kontrol vazifesi düşüyor. 
rerek maden kömürü isteyenle- Necmeddin Sadak 

idare beyeti reis ve üyeleri. An- Berliı, 28 (A.A.) - Alman or-
kara valisi, Gamizon komutana dulan Başkumandanlığı, Alman 
ve EırJtiyet müdürü tarafmdan harb bayrağınm 25 cyluldenbcri 
seli.rnlanmı~ardır. Kalabalık bir Stalingradda Komünist partisine ait 
halk kütlesi, Milli Sefi hararetle binalar üzerind-: dalgalandığw:ı 1 bil-
alkı,laınıthr. dinnekledir. 

CwnhurreİIİ ismet İnönü, İl- fıvvclce haber verildiği gibi AJ-
lasyondan Nümune hastanesine man L.ıtalan ıehrin merkezinde ıid
giderek iki ameliyat ıreçirmİf detti sokak muharebelerinden ve 
olan Hariciye Vekili Nwnan Me- evden eve çarpışmalardan sonra 
nen encioğlunu ziyaret etmitler tdhkim edflmiş evlerden mürekkep 
ve buradan Çankayadaki kötk- adalan V! betonlu ıığmaklan le ge-

L erire ritmi,Jerdi.r. çir .• 1işlerdir. -
___________ _ ,..). Vichy 28 (A.A.) - Almanlar, 

Madagaıkar'da ıon 24 ıaat zarfında Stalingradda 
muharebeler yeni terakkiler kaydeylemişlerdir. 

Vkh 28 (A A ) _ Madagaskar Londradan gelen haberlere göre 
adasın~an aıdı~~ son haberlere mareşal von B~ck. ~uvvetleri yen~ 
göre, Tananarlve'ln 40 kilometre ce- den Rus mevzılerını yarmı~lardır. 
nubund& .şlddetll çarpışmalar olmak- Sokak muharebeleri deıvam ederken 
tadır, Kuvvetlerlınlz mukavemet et- Alman tayyareleri, ıehrin henüz: iı
meıctedlrler. Fransız kuvvetleri epey gal edilmit olan mahallelerine bom
e.slr almışlardır, balar yağdanyorlar. Almanlar yeni 

rin sayısı yüz blni geçmiştir. 
Yalnız bunlann istediği en az 
kömür verilse, bu kış istanbul
Clakl ev sobalarına yüz elll bin 
ton kömür l!zım. Her yıl bütün 
istanbulun yaktığı kömürün ya
ı:ıap:ıd1'll !azla. 

, lstanbulda, kok sobası olan 
bu kadar ev mi var? Bunlar al
ö.ıklan, bir veya iki ton kömürü 
kendileri mi yakacak, ve alamaz
larsa kömürsüz mü kalmış ola

Kömür havzasında 
büyük bir çalışma var 

bir tip tayyare kullanıyorlar. Al
man bombalan, düıtülderi yerde 15 
metre genişlikte ve 12 metre derin
likte çukurlar açıyorlar. 

Novoroıisk cenup doğusunda da 
Almanlar yeni terakkiler kaydet
mişlerdir. Crozni petrol mıntakaıı
nın ihatuı ameliyesi inkişaf ediyor. 

caklar? Hayır 
Hükumet zaman zaman ucuz 

fiatıe basmalar, kumaşlar dağıtı-

İşletme programında tayin edilen 
miktarda kömür istihsal ediliyor 

Londra 28 (A.A.) - Stallngrad'da 
muharebeler klltiyen gevşcmemlştlr. 

yor .. ~ı:nı~rı d~ğıtando~~~:za~~~ Zonguldak refikimiz yazıyor: ~imlze göre kömür tevzi ve satış 
rın onu ınca ınç ' etı Kömür havzasında istihsalat gün- kurumwıun stoklan vardır 

General 
Wavell 

s~:iya lt.°Iis ~e /a~ş~. ko'::Jm- de 8000 ile 8800 ton arasında olup Havzada ise 50 - 60 bln° ton Umumi harb durumu 
ıg.~kn, a mışb. eş ır~ aanın o·'nü işletme programının tuttuğu se- kadar kömür ocak hannanların-
u veren ır magaz • v1 d d dl d ğılı d . hakkı d b tt ömründe altmış liralık kumaş ye e eva~ e yor • . a yı uruyor. Bunlann t_a- n a eyana a 

0 .... 1 1t r 1 k elbise glvmemiş Bir kaç gun devam etmış olan şınması için havalann iyi gıt- bulundu 

Aynı hız ve şiddetle devam ediyor. 
Rus tebUğln& yapılan 1lft.\'ede Al

man hücumları bilhassa. çetin olm~ 
v& blr kesimde Almanlar ernzl k.a
zanını.,lardır. B~ka bir kestnıde 
Ruslar, Almanları, bazı binalardan 
atmışlar ve kendilerine 600 telefat 
verdlrmşllerdlr, 

Moskovadan gelen bir habere göre 
Ruslar, şimdiye kadar bttknc; yi1z bi
nayı ele geçtm1lşlerdir, 

Sovyetlerln şehrin şimal batısında 
yaptıkları taarruzların hedefi, Sta
llngra.d tc;lndek1 Rus lruvvetıerlle 
blrle~ek ve Alman sol kanadını teh
dit etmektir, Almanlar, bu tıe~
büse mukavemet ediyorlar. 

Diln gece yansı Moskovada neşre
dllen Rus tebliğ1ne göre 27 eyIQ.l gü
n ti Sovyet kuvvetleri, sıaı:nı::rad. 
Mozdok ve Slnavlno'da çetin çarpış
malar yapm~ardır. Cephenin diğer 
kee!mlerlnde maddl bir değl§lkllk ol
mamıştır. 111 - 26 eylülde blr hatta 
zarfında Ruslar 159 uçak kaybetme
lerine mukabll 206 Alman u~aRt dü
şürmüşler ve veya yerde tahrlbeyle
mişlerdir. 

Kara.denizde 2,000 tonluk blr mlll.
ver taşıb gemlsl batırılmıştır. 

Rus tebUttne yapılan lllvedo şöyle 
denilmektedir: •Moedolc mantak&Sın
da dilfmanın Mozdok bolgesinde 
tank ve piyadeden mllrckitep 1.ın
yllk düşman kuvvetıerUe muharebe 

lngiliz Kıraliçesi 
bronşitten rahatsız 

edildi, Bir demlryolu istnsyonunda 
yıplan muharebede düşmanın G tan. 
kı t-:ı.hrlbedlldJ. So\'yet süvartıerl 
Ustün dQ.şmnn kuvvetıerlnJn tazyıkı 
karşısında meskün bir yeri terket· 
tiler. 

Novoroslsk'ln cenup doğusunda 
birkaç tepeyi ve meskOn yeri işgal 
ettik. Bir günde 1200 düşman subay 
ve erlni lm.ha, 6 tank, 5 mltralyös, 
4 siper havanı ta.hribettik. 

Slnavlno bölgesinde halJanmıza 
glrmlş o!an düşman kuvve~lcrını im
ha muharebelerine devam edllmek· 
tedlr, 21 düşman tankını tahribettlk. 

Voronejde küçUk bir koruluktan 
Almanları atmaı;a. muvaffak olduk.. 
Düşman 1673 ceset ve 3 top bırakmış
tır.• 

Moskovadan blldirlld.l.Alne göre -.. 
mal bölgesinde Buz denizinde bir 
Alman denizaUıs dlp bombalartıe 
batırılmıştır. 

Ruslar Stalingradı tama· 
mile tahribedecekler 

\'ichy 28 (A,A.> - Ru.syada çık• 
m:ı.kta olan Kızıl Yıldız gazet~I, elm.. 
di yapılacak her bir geri hareketinin 
Ruıı ordularını felAkete süriiklı>mesl 
muhtemel o!duğunu yazmaktadır. 
Rusların, Volga adalanın, St.alln· 

graddan son Rus neterı çeidldlğt va
kit şehri tamamen tahrlbetmek nl· 
yetiyle, top ile tahkim etmekte ol· 
duklan söylenmektedir. 

Japon halkına 
bir ihtar 

Kıraliçenin sıhhi durumu Amerikan uçaklarının 
süratle iyileıiyor hücumunu beklemeliyiz 

b cır k a ı ı~a ~ ocukla dolmuş. fena havalann Arızaya uğrattığı mesi elverir. · -·-
ır a ım ço u ç . nakliye işleri de esklsl glbl dü- "' Lond 28 (AA) _ o.. Londra 28 (A.A.) - Japon 

Bunlar, bu kumaşları alıp gıvek- zene girmiştir. Limanımızdan Kömür sarfiyatımn Londra 28 (A.A.) - General ra • . . . . ... un g~ce halkına, hava hücumuna karşı 
cekler mi. alamazlarsa çıpla kalkan Üsküdar Necat c-evim t hd"d" \Vavell, Yeni Delhi'de umumi harbfne,redilen resmı bır teblıge gore uyanık bulunmalan için ihtarlar 
ını kalacaklar~ Hayır. ve Sakarya vaptlrlarile ' el;ktrik a 1 1 durumu hakkında ıu beyanatta bu- 1 Kıraliçe Elizabet rahatsızdır. Şid- yapılmış ve şöyle denilmiştir: 

Fıkaı:ayı~. d.ıye, ucuz şeker al- ve şeker fabrtkalanna kömür Kömür sarfyatının tahdidi lunmuştur: detü bron:ıit Kıraliçenin geçen haf- c(Amerika:.ıı uçaklamun müte-
mak içın ?ukumete el uza. tanla .. - tevzı· ve satış şubeslnı'n t . ...4-anbul maksadil alınması diicünülen c:Ruslar dayanacaklardır. Mütte- ta takt 1 .. • 1 madiyen üzerimizde ur-acaklan - b d k :.~ -t fkl · k' b I "k" . h . ya an ayn masına manı o mut- . .,.. 
n~. en çogu, s~ am .. var ıye . o- ve İzmir şubelerine l2,000 ton veni tedbirlerden bahsetmiştik. 1 er ım an u unca ı ıncı cep eyı 1 • •• • • ve düşman deniaitılannın sahll· 
mur isteycnlerın yuzde yetrnışi, kömilr gönderilmiştir. Elektrik idaresi, Şirketi Hayriye açacaklar~ır. Atlantikte vaziyet dü- tur. Fuat sıhhı dur~mu suratle ıya- lerlmlzin yakmlannda dolaşa· 
ucuz basına, kumaş almak için Bafra, istikbal, Tan, Dumlupı- ve Denizyollan mümesslllertnln ı:elmck.tedır. Mısırın Garp çölünde le~mekte olup endııeye meydan caklan günlere hazırlanmalı-
caddcyi kuyruklama dolduran- nar Zonguldak vapurları da kö- iştirakile geçenlerde vllftyette bir Mihver taarruzu durdurulmuıtur. verecek hiç bir sebep yoktur. vız ıı 
ların hepsi bunJ~ı-ı hemen başka- mü~ yüklüyorlar. Bunlar da toplantı yapılmıştı. Bu toı>lantı- Japonlar, Pasifikte çok meşgul ol- , ... ................. .. H .. ın111~1Hın1111111111H1111111n1111111111111nınu 
sına _satmak ve fmt f~rkından b~ş Devlet Demiryollan için lS,OOO da kabul edilen esaslar Vekiller dukian ve aldılclan yerleri hazan ile Bu harbın sonunda: ( 1 O) 
on Iıra kaza~mak _ıçl.n isteyıp ton yu .. klerini tamamlayıp bu- tf!yeti tarafından tasvibedilcrek meşgul olduk.lan için Avustralyayı 
alıyorlar. HukCımettıtn_ l>lhyasayyia günlerde hareket edeceklerdir. bugünlerde blldirllmesi beklen!- istila edecekleri ıüphelidir.> 
nispetle ucuza sa ıgı erşe or General, Birmanyayı geri almak 
toplayıp fazlasına satan bir çeşit Kömür tevzi ve satış kurumu Y · için bir plan hazırlamakta bulundu-
kücük ticaret bir halk vurgun- İstanbul halkının ihtiyacını kar- Kararlara göre nakliye vası- ğunu ilave etmiştir. 
culuğu türedi Buna Devlet ne şılamak için motörlerle de kö- talan seferleri tahdid edilecek, İkinci cephe meaelesi 
yapsın? · mür naldetrneğe karar vennişt~. geceleri muayyen bir saatten 

Bizde de vesika usulünü bü- Son gtınlerde fenıv havalar yu- sonra vapur, banliyö trenleri, Vichy 28 (A.~.) - Lort~aı: ~a~ 
tun e a a' t mil etmek fikrin- zünden nakllyatın sekteye uğra- tramvaylar işletilmiyecek, hava- m~rasında Harbıye Ne~a.ret.ı ıkıncı 

şy Y eş masından dolayı İstanbul halkı- gazı cereyanı da muayyen bir must~şan Lord Creen ıkıncı cephe 
de olanlar var. ö~· h k.k d 1 b. t 

H lk d ~ t ı cak "kalan nın endişesi yersizdir. grendl- saatten sonra kesilecektir. a ın ~ ~oru an ır sua e §u ceva-
a a agı ı a vesı hı vermı2tar: 

karşılayacak kadar stoklarımız clngiltere bugün 1 3 cephede gay-

veya istihsalimiz olduğunu fa:- Maçka'dakı· eskı· " müsait şartlar altında çarpıımalt-zetsek bile, vesikalar dağıldıgı tadır.> 
gün, yeni ticaret yolundan bü-
tün vesikalar, yani memleketin • B. Willkie Çin'e gitti 
bütün eşyası gene bazı insanla- it ı f t• b • Çunking 27 (A.A.) _ Wendell 
nn elinde birikmiş olacak, bu a yan se are l ınası Willkie'nin Sinkiang'a geldiği re.-
""'c:yaya gerçekten ihtiyacı olan- ,. ç" • men bildirilmektedir. 
iara el altından pahalıya satıla-
caktır. T obruğa devamlı ha va 

vesika usulünü tatbik ederek Belediye, evvelce vadedildiği gibi, burasının h" 1 1 lstıhlaki müsavat ve adalet üze- ucum arı yapı ıyor 
nne kuran memleketler, yalnız lstanbul şehrine terkedilmesini istedi Londra 26 (A.A. > - Müttefik 
Devlet teşkllfttı sağlam, bükü- tayyarc:ler, bir haftadanberi _her ge-
met adamları i ı düşünür ve ted- ce muntazaman Tobruk lım~ına 
birli memurla~ namuslu olan . Maçkada ~ski İtalyan sefareti dak\ inşaata devam ed~leceği sı- hücum e'dlyorlar. Bu hücumlar, Ji
yerl~r değildir Bu memleketler- bınasının Emlfik ve Eytam ban- rada 1911 senesinde Italya ile manda boıaltma işine o kadar bü
i1e bu işleri'n iYI yürümesine yar- kası tarafından 1,190,438 Ura aramızda harb çıktığ'ı için inşaat yük hasarat yapmı;,tır ki, Mihverci
"ı eclşn en büyük amil halkın kıymet takdir edilerek satılığa yanda bırakılmıştı. Bir kaç sene ler, nakliyatlanm 400 kilometre da.
ah1rftıa 've disiplinidir~ Yazık ki çı~a:ıldığını yazmıştık. İtalya evvel tstanbulda daimi bir sergi ha batıda bulunan Bingazi limanile 
lm kanun karar propaganda ~ukumeti, Meşrutiyetten sonra binası kurulması bahis mevzuu yapmağn mecbur kalmışlardır. Bu 
\re' ceza ııe' beş on 'ayda beş on Istanbulda yeni bir sefaret binası olduğu sırada bu bina hatıra ise, mareşal Rqmmelin nakliye i~le-
!enede elde edilen mllİt servet- yapma.).'j için Maçkndakl bu ar- gelmiş, fakat bazı müt~hassıslar 1ini güçle~tirmektedir. • 
lerden değildir Sulh zamanında sayı satın alınış ve malzemesinin serginin şehrin merkesi'ııde ol- B" 1 l h • 
btıe, senede 

0

dört beş bin lira .çoğunu 1talyadan getirtmek su- mnsı lüzumunu ileri sürdükle- 1! spanyo ıe rı 
Sarfettikleri mükellef otomobil- retile binanın inşasına başla- rlnden binanın sergi haline ko- fırtınadan haraboldu 
lerlnJn on liralık plaka vergisini mıştı. nulmasından vazgeçilmişti. Bu Viday 26 (A.A.) - ispanyada .................................... 
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Kadınlığın geleceği 

f igaro'da Gucrmantcs yazıyor: Geçen akşam radyoda Ge-
orges Ohnet'nin <ıDeınirbane mildürii» isimli dramı tem

sil edilmeden evvel bir kadın spiker vakanın hııngi devirde geç
tiğini yumuşak ve hafif alaycı bir sesle şöyle anlatıyordu: ııKa
dınJann elleri üşümesin diye manşon kullandıklan, yüzlerine 
peçeler örttüklerl, atlı arabalarda doln...,c;tıkJan devirlerde... Er
kelderin bir kadının şerefi için düello ettikleri, dövüştükleri de
Tirlcrde ... » 

«Bilhassa bu son cümleyi sö Ierken kadının sesi değişti. 
'.Mağrur bir hal aldı. Belli ki o devrin tahayyiilü gururunu okşu
yordu. Bu haz biran sürdü ve hemen arkasından dram bac:Jadı. 

cılnsan bu kadın spikerin, yalnız bir kadının şerefini kur
tannak için erkeğin hayatını tehlikeye koyup dövüşe atıldığı o 
artık masnl olmuş de\irleri göziiniin öniine getirince duydu~rıı 
haz ve hasreti pekaıa anlıyor. Zaman ne de süratle değişti: Er
kekler şimdi büsbütün başka şeyler için Jolıçtan çok daha mah
~edici sı1ahlarla dövüşüyor ve artık kadınlar da bu kavgada 
kendilerine düşen yerleri alıyorlar F.skiden onlara acıyan, ya
hut şövalyece hislerin tesirile kadınlan bu kanlı i e kanştır-
nmmaJa gayret eden harb şimdi onlan <la içine aldı. Milyonlar-
ca kadın fabrikalarda çalışıyor, milyonlarca çocµk annelerin
den uzakta, milyonlarca zevce himayeden mahrum olarak hnr
hln me.şakkatlf'rine kntıanıyorlar. Uykusuz gt>eelerin, mahzenler
de beldeşme-.nin. harabelerin, yangınlann. ıztnaplann, demirler 
\'e atcslcr altmdn ölmenin ne demek olduğunu art1k onlar dn 
biliyorlar.» 

l\'luhan-ir in~anhk tarihind eki bu değişmenin kadınlığın 
gclecei{indc de akisler bırakacağından şüphe etmiyor. Dünyanın 
yeniden tanzimi, cemiyetin ıslahı projelerinde kadmclan avm 
feclnkfı.rlıklnnn ve mecburiyetleıin yıllar boyunca isteneceğine 
işaret ediyor. 

N" kndnr doğru! Kadın narin bir çi~ek, bir süs, bir znif 
mahli'ık olmaktan utık cıkmıştır. Onu cemiyet hayatından uzak, 
k"narcla. evde tutan diiş:ince yaşını ço'ktnn doldurmu,, ihtiynr
Jam·~. ve zihinlerde asırlarca işgal ettij?i yeri bıralı:mıştır. Bu 
muazzam k:wea yatısmca her şey ırlbi kadınlıjın da gidişine 
)'l!ni bir }'Ol ç!ıill!llş olacak. l\Juhakkalc olan şey bu yolun eskl-
r<;n,.. hic benzemiyeceğidir. Şevket Rado 

Barbaros 
ihtifali 

An karada 
at yarışları 

Dünkü karşılaşmalarda Beşiktaş - Beykozu 
Davutpaşa Kasımpaşayı, Süleymaniye 

Taksimi mağlup etti 

Fener de hususi maçta Beşiktaşı yendi 
Lig mnçlarının üçüncü harta kar

şılaşmalarına dün Feneı.tançe ve 
Şeref stndlarında devnm edilmlştlr, 

Maçlnnn tafslldtmı sırnslle bildiri
yoruz: 

İkJncl devreye Beşiktaşlılar büyük 
bir gayretle başladılar. Beraberliği 

bozmak için bütün enerjllerlle çalış
tıkl:ınndan kolaylıkla Beykoz kalesi
ni sardılar. Fakat gerek Beykoz ka-

Da vutpaşa 7 - lcclsl Bülcndln ve gerekse emektar 

ı Bahadınn harlkullide kurtnrlfla.rı 
Kasımpaşa blr türlü sayı yapılmasına lmk~n ver-

Şercf standında günün llk maçı mlyordu, 
Kasımp:ış:ı ile D:ıvutpaşa arasında Daklknlar Uerlledlkçe sayı yapama-
yapilmışbr. maktan fısap!an bozulan Be~iktaşlı-

Geçen hafta Beykozu mağlup eden lar ellerlno geçen birçok farsatı da 
Davutpaşa takımının Knsımpaşa kar- bu arada kaçırdılar. Oyunun bera
şısındn nlacnğı netice büyük bit berllkle .nlhnyetıeneceğl Omit edlllr
merak uyandırmış ve kümenin bu 1 ken ve tam 30 saniye varken sold.ıın 
yeni takımı sahaya en kuvvetıı kad- ortalanan bir topu kale ynkmmda. 
ros!!e çıkmıştır. Buna mukabil Ka- yakalıynn Sabri 51kı bir §fitle gole 
sımp:ışalılar geçen haftnki istanbtil- tahvll ettl. Ve ma.ç ta bu suretle ve 
spor maçında oyundan çık:ınlan Şe- güçlükle 2 - ı Beşlktaşın gnlebesile 
re! ve Kümll gibi lkl kıymetli oyun- bltU, 
cusundan mahrum bulunuyordu, Süleymaniye 4-Taksim 3 

Oyunıı. Kasımpaş:ıhlann hü~umu Fcncrbahçe stadında günün ilk 
ile başlandı. Bir mü~dct ortada ve karşılaşması Sfileymanlye ile Taksim 
mütevazin geçen mus:ıbaka yavaş, arasında ıldı Takımla üsa-
ynvaş D:ıvutp~ kalesi önüne intikal 'Vl k tteya~ · ü-...... dcnn m 

tıtl V .. , .1 1 uvvc oıması y ,;wı n maç çe-
e. • e bu sırada Husnmrddın gt ze Un oldu. Ve karşılıklı bir şc!dldc 
bır sıyrıJışla Kasımpaşarun :tesA.nc vnın 1 1 rdan Sül 

1~ .. ., ....,1 an eayı a .sonra ~yma-
go unu biraz da kalectnin hatasın- nlyc1ıler 4 _ 3 galip geldller 
dan yaptı. Bu sayı Davutpaşalı1arı • 
ha.rc!~etc gctınU. Cnnlı bir tempo İ. Spor 1 - Vefa 1 
tuttu.ran mühaclm h:ı.ttı kolaylık.la Günün ikinci maçı Vefa ile !st.n.n-
Kasımpaşa kalesini sru-dı vcedcvrenln bulspor arasında yapıldı, Hakem Se
sonların:ı doğru Orhan takımının !Aminin lda.reslnde ynpılan bu ma
berabcrllk .sayısını çıkardı. BlrlncJ ça takımlar en kuvvcUI kadrolarllc 
devre to.kımlann ynptığı birer sayı çıkmışlardı. Maçların tahmin y:ı.zı
ne. ber:ıber1ikle nlha.yet buldu. sında işaret ettiğimiz glbl takımlar 

lkJnct dev.reye Davutpa§alılar bil· müsavi kuvvette oldultlanndnn kar. 
yük bir enerji ne. başlndılar. Ve he- ~ıl~ma çok çekl§mell geçll, Maçın 
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DURUMU 

Kafkasya'da Almanlar 3 koldan 
ilerlemeğe çallşıyorlar 

Stalingrad' da kanlı muharebeler devam edi
yor, durumda esaslı değişiklik yoktur 

Doğu cephesi: 

Sıalingrad' da durumda esa.alı 
bir deği~iklik yoktur, •Rualar 
ıehrin ıimalinde taarruz ederek 
Alman çemberini yannağa ve 
Almanlann yanlarını tehdit et• 
meğe ça1ışıyorlar. Almanlar da 
Volga kıyılarını tutarak çemberi 
tamamlamak ve Ruslara nehrin 
karvı nhilinden yiyecek ve talc.
viye kıtası gelmesine m&ni ol
mak istiyorlar. Bu kreketler 
ıyapı1ırken ıehrin içinde ıokak 
muharebeleri bütün şiddeti)e de
ıvam ediyor. Evler, aoltaklar 
elden ele geçiyor. 

Kafkas cephesine gelince, Al
manlar burada bir taraftan 
VJadikafkas, diğer tarahan da 
Grozni istikametinde §İddetli 
tazyik yapıyorlar. Alman kuv
vetleri bir miktar ilerlemiş oJ,.. 
makla beraber Ruslann ıiddetH 
mukavemeti devam etmektedir. 
Bir Alman kolu da Karadeniz 
nhilini takibederek Tuapae li
manına doğru ilerlemeğe çalı· 
şıyor. Burada da çetin muhare
beler olmaktadır. 

Berlinden gelen haberler, Al
mnnlann gerek Stalingrad ıeh

, riode, gerek Kafkasyada ilerle-

~ 

diklerini bildirmektedir. Sovyet 
~bliileri ise Almanl&ra. bUyük 
kayıplar verdirildi~inden bah
setmektedir, Doğu cephesindeki 
lnnlı muhareıbeler heniiz icat 'I 
aafhaya girmekten uzak.tir. 

Mısırda: 

Hava akınlan ve topçu ate§İ 
olmu~tur. İngiliz - Amerikan ha
va kuvvetleri yeniden Tobruk'u 
ve diğer Mihıver üslerini bom· 
bardıman etmi§tİr. Tobruk'ta 
birçok yangınlar çıkmı~tır. Bu 
cephede İngiliz - Amerikan ha· 
va kuvvetleri daha fazla faali· 
yet göstermektedir. 

Uzak Doğuda: 

Avustralyadan gelen haber
ler, Ja.,onlann Yeni Gine ada· 
ıındalri ileri hareketinin durdu
ruld:.ığunu ve bazı hücumlarla 
Japonlara büyük kayıplar verdi· 
r:Jd:sini bildiriyor. Salomon ada
larında durumda değişiklik yok
tur. Bu mıntakndn Amerikan -
Avustralya hava kuvvetlen de-
vamlı uçu:ılarla piyadelerinin 
hareketlerini desteklemekte, )a
pon gemilerine bombalar at
maktadır. 

men iklnci daklknda Orhnnın aya- birinci devresinde her lkl takımın 
Diin Beşiktaştaki türbesi Çifte bahis 39 lira ğ11c gruiblyet golünü çıkardılar. D:ı- bütün gayretine rağmen &ıyı yapıla-

önünde merasimle 90 kuru! verdi klkalar flcr1eclik.çe Davutpau:ıwann madı. Ve takımlar salından golsfiz 
çok yüksek bir oyun tutturdu.klan ve ol~rak berabere ayrıldılar, 

iaşe işleri Maçkadaki eski 
ltalyan sefareti 

binası 
yapıldı Kasımpa§alıan çember içine adıkla· Iklnci devreye Vefalıla.r büyüt blr 

1 
Ankara 2 7 - Ankara sonbahar rı görü!dfi, Bilhassa fiç orta müha- enerji ile bnşladılar. Ve beş1ncl da- Dahiliye Vekaletine 

En hüyük Türk denizcisi Barbaros at yarışları bugün başladı. Neticeler cimin bllerek ve görerek oynamaları kikada sağdan ortalanan topu Jta. bağlanması için tetkikler 
lttifali dün sabah B .. criktaştnki tu .. r· §Öyle.d_ir:_ . . . . yüzünden Kasımpaşa kalesi her an ı>an Haydar sıkı bir ,;ltlc Vefanın •1 ı· 

..., B 1_ M tehlike atınt1yordu Nitekim maç nı- gnllblyet golünü yaptı, İstanbulspor- ı er ıyor (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
besi öııündc kalabalık bir halk küt- mncı ıı:oşu: encvı, bmncı, Tır- h tl ln 

_1_· .k. . K d " .. .. aye en ceye tadar kısa tasıla'ar· lulnr bu sayıdan sonra açıldılar. Sı- l satılıiTa çıkarmış ve Şekercı·ynn 
lesinin iştirakile yapılmı•tır. yru;:ı ,1 ın. cı, a er uçuncu; . . . b. )-,,.,. crr.J d h t ı kı h'" ı ,_ a•e işlerinin Ticaret Vf!kuletin- b "' " lk k T k b """~ bV a a ynp ı ar ve ?>u su- ucum nr.ıa Vefa ikaleslnt sardı- ,. ~ isinhıde zengin bir tacire sata· 

Merasimde Vn:i -ve Belediye Re-- ı~.c~ .o§u: • omur.~u_. .. mncı, retle maçı 7 - ı glbi yüksek bir sayı Jar, ve 25 inci dakikada vakur den alınarak Dahiliyf!ye bağlanma- ğı 
İ!i Dr. 8 LGtfi Kırdar Donanma Sı:ıva ıkıncı, Ceylantek uçuncu: frukllc kazandılar. Genç Davutpa- vnsıtasllc bernberllğl temin ettiler. eı <lüoünüldliğli yazılmıştı. Haber en sırada Emltik ve Eytam ban-
kum~da~ı amiral Şük;ü Okan, as- .Oç~n~~ k?ıu:. Kon~ ~iri~ci, Ko- şahları bu galebeden dolayı tebrik Mt.ç karşılıklı akınlarla ve sert bir aldığımıza göre, bu husustaki tetkik- kası burasını satın almşıtı. Em-
ker~ ve müiki erkan, vapurcular, nıısa:-1 ~~ın'.:1. Sıfkap uçunc~: . . ederiz. şekIJde devam ederken 1 - l berabe- ler hayli ilerlemiştir. lak bankası, binanın arsasını if· 
deniz t~kil:eri mensuplan da luızır • Dordunc_u. k~şu: Gu~gad':? .?m~- Beşiktaş 2 - Beykoz 1 re nihayetlendi, Son günlerde yiyecek maddeleri raz ederek satmağa daha o Zil.-
bulunmuştur. CJ, Demet ıkıncı, Karabıber uçuncu; H 1 üzerinde görülen devamlı fiat yük- man karar vermişti. 

ıh 'f 1 • Beşinci koşu: Destegül birinci, B .. ~~kr:L slltndınBdak günün son maçı ususi maç ar selişi, İstihsalin noksanından ziyade o vakit bu karan haber alan 
tı a e tam saat 1 O da denız Lan· V d" 'k' • H b .. ,. .. b ""'Vı ·.._ e ey oz arasında yapıl· Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi 

dosu•ıun çaldığı lstikliil marııı ile k amd ınDı ıncı,··ı .. as n uçoncul 2: u dı, Yukarda işaret ettJğlmlz gibi stok malın piyasaya çıkarılmaması Kı d b" 
başlamnı •ır. istiklal marşı çalınır· ·oşu a estegu un ganyanı lira Beşiktaşlılar aynı günde iki tarafta F suretile ihtikar ~apılmak gayretin· r ar, ınanın konservatuar 
hn limandaki bütün vapurlar, dü· vermiştir. da tnkım çıkarmak hatasına. düş- enerbahçe 3 • J den ileri gelmiştir. yehahut bteir k~ehkaktepk yapılması için 

Altıncı koşu: Sekban birinci, Al· tüklerlnden hu mn,.ı şu "'ekil· de bir Be•iktac. O Yiyecek Iiatlerinin bu aafha:ya ş re r ·ı mda merhum dük çıU":aak büyük ölüyü selamla- " " Y Y B k"l D s d 'd 
1 b d ceylan ikinci gelmiştir. takımla oynadılar: gı"rmesı· u"'zerı"ne hu'"k.t.met ihtikarla aşve ı r. ay am an ricada 

mı~ ar ve u sıra a Barbııros z.nma- O ~ b 1 t k d 
d k. k f l 1 çüncü ve beşİlnci !koşular ara· Mehmet Ali • Hftsnü, Hırlsto - Hü- Saha hl .... e~l ihtı"JAfı y"-ünden .... _ daha e"aslı •urette mücadele ede- U unmuş U. Dr. Refi. Say am 

nın a ·ı .ıyn et eri taıı\Yan er er tür- Ö ""' - ... = ..... ~ 0 b rl kab 1 d k t 
henin önündeki direğe şanlı hayra· sında çifte bahis Destegül - Konca ~yin, mer, Balm - Sabri. Hakkı, haya çıkmıynn Gnlatasarny yerine bilmei, için iaşe ihtiyaçlarının temin u cayı u e ere sa ış ya-
ğımızı çekmişlerdir. 39 lira 90 kuruş vermiş.tir. rahim. Şeref, İbrahim. Fenebahçe Ue Beşlk't.a.ş tnkımlan ve miirakabesini Dahiliye Vekaleti jpılmasını Mali~re Vekfllet_lne .tav. 

Buna mukabll Beykozlu!ar emek- ıırasmda tertip edilen husus1 maçla- teşkilatına vermeği muvafık gör- siye eylem~şti. Banka şımdı bl-
Bu.1dan sonra Türbeye Vilayet, Çapa Akşam kız sanat tar Bahndır müstesnn tamamen nn .revanşı dibi Feneroahçe stadın- mektedir. Vekalet, ihtikAra karoı nayı satılıga çıkarmıştır. 

lstanbu' lcumnndanlığt, Donanma okulu genç oyunculardan mürekkep b1r ta· ~. yapıldı, Büyük bir kalabalık yeni ve ıiddetli tedbirler alarak ha- . VaU ve Belediye Reisi Dr. Lt"tt-
kumandanlığı, Parti, Liman ve d~ kımla sahaya çıkmışlardı. onunde yapılan bu maça her tki ta- yat pahalılığile esaslı surette müca· fı Kırdar, bina satılınca enkazın 
ğer teşkiller tarafından gönderilen Çapada Selçuk Kız sanat enstitü· Adnan akının hakemliği altında lam şu şekilde çıknuş!ardı: dele etmek azmindedir parça parça satılacağını ve ifraz 
relenkler konmu .. ıur. sil içinde bir cAkşam Kız sanat oku- başlanan maç derhal Beşlkta§ın b:ı,s- Fenerbahçe: Cihat - l\1 u'mmer, · edı"lccek aı·saiarda da veni bı"r ~ ~ kısı alt ~ aı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J 

Ç~leıık koyma merasiminden lu> açılmıştır. 0 muhit kadın ve ına girdi, Kolaylıkla Beykoz Murat - Öm~r, Ali Rıza, Esat • Flk· le maç S - O Fenerin galebeslle nlha.- mahalle meydana gelerek bu gti· 
ı.:ın.a denız· talim alayından müret· genç kızlarının yemek pişirme, biç· kalesini saran siyah beyazlılar bi- ret Nacı Müzclat RebU Halit veUendl 1 bl d eh · h k 

rlncl gollerini 15 tncl dnkikada kn- ' · ' • • " · ze na an ş rrn ma rum a-tep iki manga, türbenin bahçesinde ki, diki, ve saire öğrenme ihtiya9"' Beşiktaş: Mehmet - Yavuz, Yani - G J t 7 1 v a·· .. k B ek'l' 
la L 1 k zandılar. Bir kargaşalıktan istifade Rıfat, Osman, Fev-li _ vecdi, n..hlt, a a asaray - acagını uşun. ere a_.şv_ ı ın havaya üç el atı• yapmı.,tır. nm ıLarşı ıyaca olan bu okula .,. v.. lkl dl Ü ri h k- te 

" " -L-iJ eden Şeref kale önünde yakaladı~ı Mehmet, Hüseyin, Şükrü. Beyog"'lu 2 ev~.e • vaa zc ne u ume Du.ıdan sonra kürsuy·· e gelen Be- tı.uı.ıı" vnziyeıtleri enstitüye devamn 1 tt t t 1 l di ah d 
k ırsa an bomba gJbi bir şütle tn- Hakem N.lhadın 1ciaJ'e81nde ya""- Saha ._, __ 1 lhtllA•ı .~ ... .,.vıen Fe- mu .. ra .. caa e.m ş, ş m .~ asın a 

-ı'kta• kaymakamı, Preveze denı"z za- müsait olmıyan adınlnr ıve kızlar kımı -•ı bi ..- u.ı.:>.:>= u~ :T'"' .... '"' İn i i ld - T ksI .. " nı g ..... P r vnzlyete geçirdi. Bu ıan bu maça Beşiktaşlılar nispeten nerbahçe • Bcşlkta., maçlıı.ıınıı çık- onu gez sı?. n yapı ıgı a m 
ferE-ıi türk tarihine sunan büyük türk alınmktadır. Kayıtlara başlanmıştır. sayı Bcykozlula.n fazla çnlışmaya zayıf bir takımla çıktıklanndan oyun mıyan OalatasarayWar dün Beykoz kışlası ve muştemi!!tmın o1du~u 
amir-.lının hamaeetlerini anlatan ve -111111111111111111ııuw111111ıııııım 11111111111 11 "'11111111-.. sevkettı. Ve canlı alanlarla Beşiktaş umumiyet 1t1barile sarı lfıcivcrtlUe- çayınnd büyük bir klabalık önünde gibi bi'nanın Beledıyeve terkedıl-
Lu kahraman türk denizcinin yü- barüz ettirmiştir. kal~lne nkmağn başladılar, rln üstilnlü~U altında geçtJ, Birinci Beyoğl~por ne husust b1r kı"Şılaşma meslnt ıica etmiştr. Beledye, bu 
ce namının bugün denizcilik tarihi- Nutuklardan sonra deniz talim Bu sırada oyun mütcvazın b1r şc- devreyi Fenerlller Halldln yaptıRJ. bir yapmışlardır. binayı ya konserva.tuara tahslı 
mizd, muvaffakıyet ve kuvvet sem- alayından mürettep bir tabur, mek· kll almıştı, Nlhayet Beykozlular bu golle l - O galip bltlrdl?cr. Osman - Adnan, Faruk - &ı.llm, En· yahut da burada bir mektep 
bolü olduğunu söylemi§tir. tepler, kız ve erkek izciler tarafın- çalışma.nın mükMatmı 32 ncl dakl- İklncl devrede Pene.r'ba.hçenin çok ver, Kemal - Hikmet, Arlf, Gündüz, açacaktır. Esasen Maçka ve Ni-

B "k ı__ k l kada gördüler. Soldnn yaptıklan bir gfi .. ze .. ı v .. c tekn. 1k bir oyun çı.kA.rdı'" Muzatter, gazanfer -kllnde sahaya şan+"'"Inda bı"r çok mektepler • ~· ta~ ~yma amından aonra dan yapılaı. bir geçit resmi e mera.- kınd t a-• 6 ' "'" ~ 
L 1 d a 11 op tuu olarok sah geçtl, ve goruldu. Düzg!in oyunlannın seme- çıkan san kırmızılılar Ahmet Ade- toplandıgyı ı'çı'n Pı·ost bu havaı1• ... t a:ürsüye ge en eniz teğmeni Er· sime nihayet verilmiştir. ..,~ı l &ık bl '"•ü J' 

..-. ç n ·ı r §u~ Beykozla be- reslnl almakta geclknı1yen san JA- mln hakemliği altında yaptıkları bu btr ku"ltür mıntakası olarak tes-
tuğrul da heyecımlı bir hitabe ile Gece, &rbaroı'un türbesi pro- taberllğlnl temin etti. Ve devre ı - ı clvcrtlller RebU ve Milzdnt vasıtası. açta 7 2 gnll ol k yrılmı 
Barbaros'un muvaffakıyetlerini te- jektörlerle aychnlablmıştır. bernbere nihayetlendi, l 1e lkl gol daha yaptılar ve bu suret· m n - P arn ıı. ş- bit etmiş ve bu semtin imarını 
·~ııııııım ... ~~~----,...~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~--~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~"'!'!'""'"!!'...,."""!!'~~~~~ .... ,,..."""""'~~~~~~~~~~~ın~r~d~ır~.~!!!!!!~~!!!"'!'!!!!!!~şa~zı~T~ez~ea~n~ bu bakımdan başarmak üzere 
- planrm çizmiştir. 

'lıerkesi-:1 önünde yapabilseydim ... gizli saklı duran bu kağıt, nasıl ol- me karoı nezaketsizlik yapmış olur- Eski ,sefaret binası Belediyeye 

BİLL0RŞİŞE 
Ya Rabbi ... Ne olurdu)... r.luştu da çalınıp bqraya kadar gel- dı.m lıem de dışarı filan çıkmak ie- terkedildiği taktirde burada tesis 

Ellerini .~~~ürle ileri uzat~. ~nr· mişti ... Havsalam almamıştı... Bu- ter belki, diye dü§ündüm ..• Bu tarz edilecek müc~se&', kültür semtl-
yola etcklıgının beyaz fonu uzenne, nun da sım o melWı cücededir ... bir nezaketsizliği yapmadım... Sa· nın merkezim teşkil edecektir. 

AŞK VE MACERA ROMANI 
Tefrika No. 79 Yazan: (Va • Nft) 

bebek eli gibi yumrukları aksetti: Sabah olsun, ağzından alacağım ... dece, aufanın dış kapılannı kilitle-
- Bunlarla mı bu işleri becere- Hem de bak nasıl... dim ... Böylece, misafirimiz kat'i 

cebin, biçare ... • diye hayıflandı... - Melun cüce... Boyu devrile- şıkilde emniyet albndadır ... Bir yer-
Çare yoktu! si. .. Sultan llamidi devirdi!... den bir yer.: kımıldıyamaz ... Gayet 
K .:ndi kendine ıu karan verdi: - Sultr..n Hamidi devirmeainin us~lıklı manevralarla ağzandan 

c- Ah. . ne olurdu)... _ di-ı cBenim ihtişamlı vücudumdan - Madem a.slancasına olamıy.?r, acı.s~nı da fitil fitil bumun dan getir- icabeden sırlaJ"ı koparacağım ... 

~
r. - Gerçi Allah beni alil. ucube korhalardı. Yalvarealardı yakarsa- &"..nsare4sına ... Ne yapalım>··· Bun· meCli::· Cüceyi bir düşünce almııtı: 

' y ' · b Ali h b" 1 uce · r halde yaratmış; fakat kqke bat- la?"dı ... Tövbe etselerdi ... llaçlann Ter;;. ıc: k·:d .a koy e yaratmı~... ~ah . c- Hoplea iyi ki beni oradan aL-
ları:- benzememekliğim bu tarz· menfi tesirli olanlarını onlara kendi a&atınl ha. esıne •. ~r§ı d~lmadz... «alı h d ... - dedı. 

1
- !!eb~ dı çıkardı. Belki de bu harem dairc-

Cla değil, başka tarzda oll!IG'dı ..• eUerile verdirtseydim... Sevgilimi d' kjray 1 anım, curum ortagına e- eyv 'S lı eHme~dn.un do a.~~ ... 1~ alı.den kurtulmak daha kolaydır ... 
Şakatlığı: ı, ne bileyim aağ11lık. dil- ayı~Jım ... Ve Köse benden öy-

1 
: ün' b M k . :eyd:k ~ an h' . ~~ ı -"Levır 1'!ımı Bak hele ıoracağı ıuallere ..• Parıö· 

.Wik, tcpallık olsaydı .. . Fakat dev le l:orkı.syadı ki, Handanı boşama- kb kn ey... ~r etrı ı;;as~yı asS 1 el e~ ırı a ~ur ettu men mest:lcei... Kim bilir daha ne-

~üsseli, gayet kuvvetli bir iıısan ha· ğa meo'bu olsaydı... Zarar yok, o }açı ldırl~ mıpınız.. · • apayıp a oy- ra5y 1b ha~ım :. . b ,_
1 1

." ler ... Ve hep.si de malumat vermek 
d b 1 d Ş. d" 'ki .. 1 ' - b d f k b e g e ım... - il a . nıçın eıt eme ır . d·~· 1 Fak .n e u unl<.y ım... ım ı, ı pen- guze ııı:ız ana varmasay ı, a at u ş· d" I • 

1 
... ıııterne ıgım mevzu 8J',., at ıu 

çemi ıu karyolanın altından uzata- Kösenin d'" olmasaydı... Mademki - Canır..ı .. · Ne ha~t) ... ım 1 gece eyın (Yanına n9Cn de ıu- gizli hane dedikleri de neymiş) ... 
- 1• l L_ l K'" Em' · Orh C!_. ·be · · N h t 1 " O ı.. nu blr ıılcıştırsan)... Ali h k 1 d 
;n:.K, saray ı namın a ose ını an uumı yı sevıyormuş, onn - r. ace o ur mu r... e.,.er y ~ k F a vere apamasa ar ıı ıu esra-
ayaklanndan ynknlasaydım ... Bağır· varsaydı ... Zira, Orhan bey, Han- ı yde: da ..•• Hane ( 1) bile apa· O b 0 I 0 

... ena aaıtoşt~ ... ra da vakıf olsam ... > 
azılar, çağıranla:·. elimden kurtulama dana layık bir kocadır ... Hem gii· çık... .-Jnden parşömen görünü- b ~ ryı Eış:r.ı.d B~ ıyeyır1!· Meydandakiler de bu mevzua 
salardı. Onları yere yuvnrlasam, ha- ze!, hem iyi bir insandır ... Halbuki yor.·· I~ ~ 0 sun... r en en ° ıısına gı- dönmü:lerdi. 
v; ya kaldır.snm, boşlukta aallasam, &d~-c Orhan beye layık değil... Köse: erım.Ç .• k . • " Saraylı· 

ikinci küme maçlari 
İkncl küme kulilpleri arasında di1n 

sabah ~ret stadında yapılan lllJ 
maçlannda Anadoluhlsar - Ramiye 
8 • 1 galip gelml, Galata lle Beylcı'bC
y11 -ı berabere knlmışlardır. 

Tohumluk buğday tevzii 
Tekirdai (Akpm) - ZU.a\\t 

Bankası müıtahsillerimize peşin pa• 
ra ilo kilosu 2 7 kuruştan tohum!~ 
bu~day satrnağa başlamıştır. 

Meriç sahilinde inıaat 
Edime 26 (Akşam) - Edime Me• 

rlç sahlllnde yapılacak mııluhuz ın. 
şaatınn. (12.000) lira. ayrılmıştır. 
Yakında. müteahhide ihale edilerek 
1nşanta başlanacaktır, 

• L~ • ...:ı T ki k B""t"" t' 1 . ğm J • -'-] • d" • ,__ - ı ıp gıtmcsın r ... K . k • ge•ıe ye ~ çaıs'V~ım. epe ta a u UL serve ıne, asa etine ra en - ,. ruı;; ıma geür ınız, ~yın- _ K b"l d ğ"I - apamıyaco sınız haneyi de-
cotir .. em, knfa kafaya çarpşam, ada- layık değil... Liyık olmıyanlan ayı- valide . . • - dedi. - Yana . .. Şu _ N'a. 

1

1 
e 

1 
... mck>... .--1~ 

lelerini nğrıtsal". , kemiklerini incit· rabilseydim, layık olanları evlendir- parşömen meselesi... O gün ilk de- ç'.~~ .. k' . (Arkası var) 
im 

t • ydim: ııcvdim ... Ve bunu, hilekar gibi, giz.- fa olau\k bu gizli gözü nçamk bana - un u ılıt altındadır. 
• -:- \1cıunlnrl.. Yaptıklannızı !i~e~ .gizliye, ent~~nlnr~~ değil, til-,gösterdiğin vakit, içinden mahut - Ay, yattığı odayı mı kilitlecJI- (1) Bunun saraylı dilinde çekme 

d ıyeııdr ... 1 e [(ıhı, sansar gıbı degıl, mertçe, parşömen çıkınca nasıl §aşalanıış- niz, fem) mfutas;;na geldi~ni romanın bq ta· 
J ı 1 ' ' , • ,. 

• 
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AKŞAMUAN AKŞAMA 

MikTomanlar ve 
megalomanlar 

( ŞEDiR DABBRLERi) 

Edri bir mektup elimize geçti. im
zanın üzerinde ckıtınirinin ibared 
var. Bir genç arkadaş bunun. ne de· 
mek olduğunu merak ettiğinden, 
biz yaıldar, kendisine izahat ver

Memurlara Milli Müdafaa Yiyecek fiatleri 
manifatura istikrazı yükseliyor 

dik: 
- Kıtınir, efsanedeki köpeğin 

adıdır, malum. lıte ıu aabrlan p.· 

Dağıtmak: için liazirlık 
yapıliyor 

Elektrik idaresi 1 milyon , 2 • 4 liuruı arasında 
Uralık aatin aliyor yenf bir fırlayiı görlildü 

zan, kendini o derece pire aynaam· Hayat pahalılığı kar§ıamda iOg !on zamanlarda bUk(lmet tara~ Yiyecek Elatlerl yüksekliğini m-u
da görüyor ki, kUfısmdakiııin kö- duruma ıireıı aabit gelirlileıin vazi· fından plyaaaya çıkarılan Milli mU· lialaza etmektedir. Karadenizden 
peği olmak zilletine İniyor. Komqv- yetini nispeten düzeltmek lçln peşin dalaa lstik.raz talrvlllerine ra~bet yeni mahsul fasulye gelmeğe başla
Jurken de mütemadiyen cbendenin ve taksitle e1biselilt kwnaıı dağıtıla- fazladır. mıp& da derrnesoiı cİM fasulyelerin 
denilmez mivdi? Kansı. annesi bak· c.ağ1111 yamıı§tık. Kumaııla beraber, Haber aldığımi:ıa göre Elektrik toptan kilosu 65 den 68 kuruşa fıı
kmda creh"kam cariyenin. c-.ali· poplin, keten kumaıı, utor -.e sair idaresinin elinde bulunan birikmiş laınıştır. 
dem ariyeniz» diye:ıJer çok olurdu. manifatura egyası da dağıtılacaktır. paradan bir milyo ı lira ile tahvilat Borsada dün toptan yapılan sa-

Delikanlı. bu unutulan adetleri hiç Tevziatın ;Yerli Mallar Pazarları satın alırıması kararla~mıştır. Elek- bşlarda patate. 38 kuruştan 40 ku-
bilmiyonnus meğer Yaln12 eben· vasıtuile yapılması daha muvafık tTik idlll'esindc biriken bu para, oeh- :ruşa, dan 33 kuruştan 35 kuruşa, 
denin i işit.mis, onun da ukölenin olacağı ileri sürülmektedir. Yapılan rin elektrik teaisatının ıslahına tah· k.ışyemi 32 kuruştan 34 kuruşa, 
manasına geldiiüün farkında deiil- tetkikata göre, BirJikler kanalı ile ıis edileceğinden, tesi!ata baılana- bakla 38 kur~tan 40 lrnruşa fırla
mif ! cYa ne zannederdin?:ıt dedik. ithal edilen manifatura e,yası me- cağı zaman, tahvilata yatnılacak bir mıştu. 
ilk hecenin uyması dolayısi)e murlara yetmediği takdide Yerli milyon lira paraya tahvil o!uncalctır. İstanbula müstahsil tarafından 
eben» ;n diğer bir tekli sanırmış. Mallaı Pazr.rlan açığı yerli malı ile mal gönderilmeyince şehrimizdeki 
Şah ıiyf'tini böyle küçülten insan]ann kapatacaktır. ı· th ) "t tüccarc'an bir kısmı Anndoluya gi-
' .ıtik !..ulunmasma hayret ediyor· licaret Vekaleti, lstnbuldan ba~ 8 a eşy&SJ derek mal mübayaasına koyulmuş-
du. Bizse onun bu hayretine şaşıyor· k& her vilayet ve kazadaki sabit ge- lardır. 
duk. lirlilerin tevzinttan aynı derecede Ramazan girince tınrfiynt artacak 

- <.ayet tabii değil mi? - diye faydalanabilmesi için tetkikler yap· Son günlerde fazla ıı:aı.nı ve fiatleri yükseltmek arzusile 
aıllatmağa başladım. - lnsanıar, maktadır. miktarda geliyor mercimeklerin bakkal dükknnlann-
cbüyiilu>, "orta» ve cküçük:t gör· Manifa.tura eşyasının Jstanbul ve dan eksildiğini yazmıştık. ~klanan 
mek hususunda üçe eynlmı,lar. Ge- lzmird-e dağıhlmnsı ~nasında Yerli mercimekler tekrar bakkal dükkan-
çenl ı 1z Mıntaka Ticaret müdürlügvü, Sir- 1 , ·· .. v k'l 95 k erde yaşlı bir e.hbap .c>yle di- Mallar Pazarları ile stanbul ve - annaa gorunmege ve ı osu u-

d d ( ı keciye ve limana getirilen ithalat t l v '---1 t yor u: a:Doğru an doğruya ka· mirManifatuıa thalat Birliklerin- . . . rup sa ı maga ~ amış.ır. 
run) ( fiik ) •!.b' 1 · • kul] d • t•f d d'l kt' eşynSJnın mıktar ve cınsınden muay-• re am ..... ır erıru _!.D· en ıs ı a e e ı ece ır. 1 d hab d d'l k p• d tk•kl 
mağn ağzım al1'mamı~. Aldığımız Manifatura satışları serbe..1 bua- yen. za~an ~r a er .ar e ı me .. • ıyasa a te 1 er 
terbire. buna mnni. Eski devir in- kıldıktan ııonra halk ve Anadolu ta• t~dır. ~ımdıye kadar pıyasaya m~- Ticaret Vekaleti hesabına piyasa 
sanlan tarzında w· (refikam cari· ciıleri mal tedarikinde güçlükle kar· hım mıktar~a m~I çıkarılmıştır. Svı· tetkiklerile meşgu olan eski lstanbul 
yeniz) derne3i de şimdiki zihniyete şılaşmıştır. İst:ınbulda ithalatçıdan lengradla Sırkecı a.~asında mal taşı·' İaşe müdürü B. Mi.imtaz Rek şehri
yakıştırunadım. (Refikam hürmet- mal almnğn gelen Anadolu tacirleri ~n ~ıenler her _g;ın 25 vagonluk mizde te~kikler yapmaktadır. Mınta• 
karınız) şeklinde mütevtlSSıt bir şe· malların kara borsaya intikal ettiril- ıtha~at eşyuı getırıy~r. .. .. ka licaret müdürünü, Ticaret odası 
kıl aydurdum. Hem muhataba İti· diğini ve tedarikinde güçlük çekildi- Bı.rkaç sened~be~ı gum~uklerde umumi katibini ve Belediye iktisat 

v• • .. k k' .
1 

beklıyen ve eahıplerı kanunı yollar· i~lcri rnu"dürünü ziyaret ed-- B bar. hem de zevcemin haysiyetini gır.ı gorere • ya çe ıp gı mş veya d .. .. k • b d"l k . v ...... • 
'- -• ı I·• b". 1 N . k 1 1 k l t an yurune.re ıc ar e ı me suretı- Mümtaz Rek tetkikatı etrafında la-11orumwr .•• » "'c oy e « e tJŞ yııııı· pe az ma a ara ayn mı§ ır. l . k l il 1 h • 
sm ne kebap» diye dÜşünen yıqlı Haber aldığımıza göre muayyen ~. pıy~say~ çı ar~ ~n ~a ar. a c.r :zım gelen izahatı almıştır. 
ahbap yukanki tasnifin «orta» fasi· ve sabit gelirlilere elbiselik kumaş ve gun Sır~ec.ıyc geiktırılen hıthkaklatdcmTt~-
ı · · B ,_ v --~L '- • ı· b' ·ı asının cıns ve m tan a ın a ı· esme gırer... unuır, a;agı ,. .... an ner nevı yer ı ve ecne ı manı atura V k•t • 1• .1 k Limon tuzu ---'1 ,_. ___ , __ ... K dil • • d v t ı v ·b· h lk da b caret e a ctıne ma umnt verı me • 
nonnaı 111~n.culruır: en erını ve eşyası t.ı;ı:ı ı acagı gı ı a a u d' 
lcerıdiJen1e alakadar olruılan gökle- nevi e§ya verilecektir. Halka ne yol- te sır. .. 1 d h . . . ·1 

• · d h • · • k• 1 1 d on gun er e şe rımıze gdırı en 
re çılmrmıyanlar, yerm dibıne de ha· a ıvife tuangı şart vcd ı~tıal n ~r attıtnk.: ithalat emtiası miktarının eski ayla~ Eczacılar Belediyeye 

baş vurarak şikayette 
bulundular 

anl N f · • h-''-' .. man a ra CŞY.891 agı acgı e ı-. 
hrmıy ar... e scıı öalf goren d'I k d' Yk d b h d ra nispetle hissolunacak derecede 
L--d • il fik · e ı me te ır. ın a u ususa a• v .. . «~ enızc eu, «re am canye· . b" k I k artmış oldugu muşnhede edılmiştir. 

r.izciler», ckıtrnirdlcr» ise keza, İn· ır ır arar a ınac_a_tı_r. __ _ 

aan cemiyetinde pek çoktur. Bunla· Ek k • • 
ra, biBiğiniz gr'bi, «mikromanıt d~ me. ışı Okuyucu Şehrin limon tuzu ihtiycını karşı-
nir Onların ak&i olan «megalo· lamak üzere, hükumet 1 3 ton limon 
man» Jara da aresrra raslanz: Ken· mektuplan tuzu a}ırmıştı. Bunun sekiz tonu şe· 
düıi dev ı;ynasındn görenler... lstanbul kazaları buğday j ~ s~- keıcilerle gazozculara ve halka ay· 

Gene arkadaş ne dikl<atli insan· satın alacak 
1 

1 

nen satılmak üı:ere eczahanclere, 
IDQ! Hıc de beklemediğim bir ce- Topraklı ekmekler geri kı:ılıın beş ton dıı rliiç ynpılırken 

_ _ _ kullanı?mıık üz.ere Ec.zncılar cemiye-
vnp verdi: .. Birincitcşrin ayı başından itibaren ti emrinde elnr .. k bir ecza deposuna 

- Ha~anız var ••• • dedi. ·ı· "Ih k k'l d K Ben Nışant:ı.şında oturuyorum. ',verilmic:ti. Eczacılnr cemiyeti, lstan· 
vı ayet mu a atını teş 1 e en ar- Bir mtiddettenberi o ~enıtte bazı -s 

- Ne gibi? tal, Şile, Çatalca, Silivri ve Yalova ekmekçilerin evlere ,. erdikleri 1 buldaki eczanelerin ihtiyaçlarını 
- Evet, muhitimizde corta» ya- kazalarında karne usulü kalkacak ve ekmekler ycnemiyecek derecede r.öz önün · alarak bu beş tonu ecza-

but «normnl» dediğiniz kafada buralarda ekmek serbes olarak satı~ toı:rakla kanşıktır. Bazı fırıncı- nelere taksim edecekti. Fakat ecza 
olanlardan pelt çoklan var •.• Fakat lacaktır. 1 ıann unlara toprak veya ne ol- deposu, Eczacılar cemiyetinden bir 
t:mikruman». galiba, eski cemiyeti· Bu kımıların ekmeklik un ihtiya~ duğu belirsiz maddeler kanştır- talimat almağa lüzum görmeksiz.in 
mizin Lpİ İmiş. O rejimin aczi tahıs· cı, mahalli belediyelerce temin edi- dıklannı her gün g:ızetelerde he, tonlu': limon tuzunun iki tonunu 
lara dr. aksctm~ ••. Şöyle bir hibra· lecektir. Ancak bu kazalarda istih- okuyoruz. Bu gibi !ınncıların, bu 1 Beyoğlundaki bir eczaneye vermiş· 
nızt yollayın: Kendini küçült~. ezİ· sal edilen buğday mahalli ihtiyaçla· ekmekleri fınolannda tatmayıp tir. 
lip büzülen; clntrnir:t liğe, «hendeıt n bir sene karşılıyacak miktarda ol· abonelere verilmek üzere b:ı.zı elt- 1 Vaziyeti göz önüne alan Eczacı· 
lii{e r:uı olan İnstln Türkiyede ıimdi mdığından, buradaki belediyeler, mekçllere verdlklert anlaŞllmnk- lar· cemiyeti Be1ediye }ktisat müdür-
pek var mı? Olsa biJel cidden pek buğdayın ecrbes entıldığı istihsal tadır. Bu scbcp1e yalnız fırınla- lüğüne müracaat ederek, ~erek d~ 

rf ğil ' B'lal · emlek t k 1 h l d k nn değil, aynı ı>.nmanda ekmek po, gere1' eczane hakkında .. ikayet-az e rru ı cıs, m e ro· mınta tı ı.nna eyet er gön erere satan kimselerin de sıkı bir kon- "' 
mftRti•ı; bir devre vıatadıı;_ hıırikul 'htı' ) 1 b wd h ) L te bulunmuştur. lk•!ftat mu•'du"rlu"gvu•• 

" .1-v .,., • 1 yaç an o an ug ayı sa n 8 ma-. trol altında bultmduıı.ılması lft- ~ 
adeL"kler gösterdiği için, etrafa göz için teşebbüste bulunmuşlardır. , 1 zım gelmektedir. Bu noktaya na.. de hu işin tahkikatını mürakiplerine 
atınca, eski devrin cmikroman» fa· Zlrı dlkk:ıtl celbctmen!zl rica havale etmiştir. Tahkikat neticesin· 

boll w d al 1ar .. Man \ k•• •• •• 1 d ı ..... t R o de şikiıyot tahakkuk ederse, depo " -.gun a «meg oman» go• ga omuru e cr.m. ...ışan aşı: • . 
rüyorm. Soyadlanru:ı «Aslan:ıt lı, M h k L r· . h' . d k' \.. _J ve eczane hakkında kanuni takibat 
K la I D w d . li. z· n ru a. o ısı, şe ır cıvaıın a ı 1 yapılac-ktır 

«.rf&ap nıt I 1. r agmdırenbıt J « m· ormanJard:t ynktlnp getirtttİğİ man- llHllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll;lll~lllllllllllllllllllllllllll 
chı ___ ı_ı::n• uhaı 0 erclınas ankulakaş aymız; gal körr.üründcn bir miktarını halka 

Q$\J:ll m v ere asm12: 10 5 k Divanı Muhasebat Reislig"'inden: 
D~L • 1 • • D-- , uru§tan satmıştı. 
anı namzet en mı aranunz? «uen p· ·h · k ı k Divanı Müh:ıseba•ta mu~n·nal bulunan 20 lira nsli maa"1ı k11.tlpilklere ııasaya ı tıyacı nr§ı ıyaca ~ 9' 

· o!masaydun, !"illi. mücadele kaza- miktarda mangal kömürünün gele- yazı maklneslle ynzmağn mnkt.edlr memur alınacaktır. İmtihan 1/ Teşrint-
mlarn--..11 !:ıı dıyen ırtibat em lan _. k ld 1 evvel 942 perşembe günü o~lejcn ev·ıel saat 9,30 d:ı A:ık:ırnda Dlvor.ı Muha-
~ 1 m ur bi~mesi için namın a ırı ması mu- 5 

? K k J d. kt•• -ıv.. sebat binasında yapılacakt:r, 
mı .• . os .oc. a gen. e ıre. oru gunt vafık görülmiio.tür. Bu husustaki ka· · k il 1 be id -y Tayin edileceklerin mı!nhn~rnn d:ıktnolukta istlhrlanı~an z:ırurı bu-
!e '_il ış erım n are ed_ıYorun>:·• rar bugü . Daimi eıncümen tarafın· ıundut;undan sıhhi durumlarının bu tarzda çaltşmağa mlisalt bulundu~u
ıddıasında olan muhasebecı muavm· dan rverilecektir nıın tayinlerinden evvel sıhM hey'et;, raporıle tevsiki cihetine gld.lııcek ve 
leri mi? .. .. .. •. v Mahrukat cf~i de, mangal kömü-- haklarında muvafık rapor verilmeyenler imtihanda muvaffak olmuş olsalar 

Genç arkad8$1n bu gonıtunu dog· rl: edarikindeki güçlükten dolayı, dahi tayin edilmiycccklcrdlr. 
ru bulmuyor m.1:"unu:ı7. kömürür on buçuk kuruşa satılma- Istcklllerln 30/Eylül/942 ~arşamba günü nkşamın:ı. kadar nüfus hüvlyet 

Fakat ~u m~ahedenm eseflene- sını mümkün görmediğinden, pera- cüzdanı, mekt~ şehadetna:.ncs1. askerlik vesikası, memurlyete mani bl:
ct."k cı1ıeli y;_ok: Elbet «mikroman» kc.:nde olamk ı 3 kurucra satacaktır hastalık veya malü!lyctl o1m&d~ma dair resmi tablp raporu ve 'ki kıt'a 
d h:_,_. faal' et L-'-'eoemez. "' • 1 ı Dl "1 "ft"Ab t 1 t bi t an ~ır lJ UtA& • Zaten !!imdi kara borsada da kömür ves.ka fotoğrafı ve b r arzuhal ne vanı .- u,~ a r yase ine zzn ınü-
cMerrıı]oman» da ise büyük bir ~mef· b fiat1e wntılmaktadır. rncaatlan ve Zat lş."er1 müd•ırhi~nde bu hususa dair formülü tahrir ve im-
se itimat:ıı olduğu için belki hayatta za eylemelel'i lüzumu llful olunur. (8181) (10278) 

o bir ,ey başanr. Muhitin ckıtmir» Edime belediye meclisi 
ft ebende» lerle «mazlUmıt lar, namzetleri 
ckurban» lar, chakin ler, cfakirı> 
fer, «aciz» ler. «naçiz» le.rle dolu 
olmnsma, elbette «Yılman lal'lll, 
cKorkaım• lann, cÇelikbielb le· 
rin, cAılanyürek:ıt lerin ve cKendi
lllDeienmİt» lerin bolluğunu tercih 
etmek lizım geliyor. 

cHer teri yapanın» cılar, cbir 
teY yapamam• cdardan iyidir. 

(Va - Nu) 

Edime 26 (Akşam) - ParU müfet
Uşimlz Kocaeli mebusu, Ragıp Ak
ça'nın başkanlığında c. H, P, vllAyet 
idare heyeti yeni belediye seç.imi 
hazırlıklarını inceledlktıen sonra Par
tinin belediye mecllsl Aza namzet
ler! tesbit ve llAn edilmiştir. 

* Emniyet birinci ıube müdürü 
B.Emin Köksal ile ikinci f\lbe mü· 
dürü B. Turgut Ba~kaya Mülkiye 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •f Jk mu ettiıı i !erine tayin edilmi;ılerair. 

Ormandan kaçan iki * C. H. P. Eminönü Halkevı İşbu1-
ma - Kurtarma Yurdundan: 

yaban domuzu Aşağıdakl tşlerde çalışmak lsteyen-
Edlnıc 26 (Aqam) - Merkeze lerln Nunıosmıınlye camil avlusun

b:ığlı Knrnpınnr ormanlarında çıkan daki Yurda hüsnühal kfljpdı ve iki 
ve tcvsllne meydan verllmeden sön- resimle müracaatları. 
dllrü.len ynngınlnrdan ürkerek etrtı- Amele11k, usta çOOücü, çırak, ma
nı. kaçan yaban domu?Jnnndan lklsi rangoz, t.enckccl, tesviyeci, tornacı, 
Snmçbanebnşından şehre girml~er, elektrikçi. 
bir tanesi hemen halk tarafından ıı;ı-.-------=---........ -""'"'!!. 
it.HU edilmiş, diğeri sellnılycye do~
ru kaçmış, burada bazı l'vlere gire
rek halkı tel~ a düşUnr.Uş bir kadı-

!\lnntarsız Ayakkabı 

• Dalıa zariftir. 

Belediye sular idaresinden: 
İdaremizde nçılmş ve açı!ncak yerlerde çalıştırılmak üzere müsabaka ne 

memur nlınncnktır. Müsabaka imtihanında knzananlr sıra ııe memuriyete 
tayin l'dlleccklerdlr. İmtıihn:ı 2/Birlnclteşrtn/942 cuma günü 9,30 da yapı· 
lacağından 1stcklllerln ş."'.rt!nn bğrenmE'k ve adlarını kaydettirmek tizcre en 
geç Blrlnclteşrln 942 perşembe günü akşa.mın::ı kadar Munmelflt d:ılrest şef-
liğine mliracant ctm<'lerı lüzumu ilftn olunur, (118) 

Haydarpafa lisesi alım satım komisyonundan: 
Haydarpaşa llseslnhı 47ı8 Ura keşif bedelli tarasasında yapılaC'llk t<'crlt 

işi açık eks1ltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 6/X/942 salı günü saat 15 de Beyo~lu. İstikltıl caddc.sl Karı

man mağazası karµsınd:ı. l~i<'r muhasebeclllği binasında. yaoılacaktır. 
Eksiltme genel, hususi ve fenni şartnameleri ve keşi! hülAsaslle buna 

müteferrl diğer e\Tn.k mektepte görülebilir. 1 
Muvakkat teminat 359 l!ı-:ı.dır, 
i steklilerin en az bir taahhütte 3000 liralık bu işe benzer 1ş yaptığına 

dair ldarclerlnden almış oldut:'11 vesikalara istinaden İstanbul vıltı~et.ıne 
mürncaatla eksiltme tarlhlndcn tatil günleri hariç S gün evvel nlınmı.ş eh
~t ve 1942 yılına nit ticaret odası veslknlarlle gelmeleri. cl0220• 

Devlet Denizyolları İşletme umum müdürlüğün-
den: .... 

lljlet.ınemlzde 100 Jlru kadro ücretli bir tcbrlt maklnlstllğl münhaldlr, 

1 Buraya sı:aa ve 3856 sayllı k:ınun hükümleri dalrcslnre makin st n'ma-
caktır. 

Safüfe 3 

Nafia Vekaletinde: 
Eksiltmeye konulan iş: 
ı - Su İşleri setlzlncl şube Mudiirliiğü bölgesi içinde bulunan Tokat 

Kawvası sağ sahil sulnnmnsının ikmali 1çin yapılacak sulama şebekesi ha!
rlynt ve imalatı sınaiye ve İşletme binaları Jnş:ıatı tahınin edilen keşif bc
dell flat vahidi esası tlzerlnden .ı.685.985• Ura c86o kuruştur. 

2 - Ek.si:tme 7/10/942 tarihine tastlayan çarşamba günü saat 15 de 
An.karada Su İ§leri Reisliği binası içinde toplanan Su Eksiltme ko~lyonu 
odasında kap:ılı zarf usullle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eks1ltme şartnamcs1, muknve:e projesi. bayındırlık 1şlerl 
genel şattnamesl, umumt su işleri fenni şartnamesi ile hususi ve !ennl şart.. 
nameleri ve projeleri .so, Ur:ı. tOOo kuruş karşılı~da Su İşleri Relsll~in
den nlablllrler. 

4 - Ek.slltmeye gtrebUmek için isteklilerin •64.329.t llra •58.t kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve ekslltmo yapılacağı günden en nz üç gün 
evvel bir dilekçe lle Nafia Vekfı.letıne müracaat ederek bu işe mahsus olm~ 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı göstermeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika isteğinde bulunmayanlar eksiltmeye giremezler. 
5 - İsteklilerin tekllt me-ktuplannı iklncl maddede yazılı saatten btıl 

saat öncesine kadar Su İşleri Relsllğbıe makbuz karşılığında vermeleri ıtı-
zıındır. Post:ıda olan gecikmeler kabul edilmez. c9707.t 

Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 
İlk teminatı 

Cinsi 
Nohut 
Bulgur 
Plrinç 
Pirinç 

Mikt:m Fiyatı 
Kilo Lira Kr. 

Tutıın 

Lira Kr. 
Lira Kr. 

Lira Kr. İhalenin yapı. 
lncağı &ün saat 

Kuru fasulye 
Yeşil mercimek 
Kınnızı mercimek 

2000 45 
1000 40 
5000 1 00 
100 1 00 

3500 40 
200 40 

1000 50 

900 00 
400 00 

5000 00 
110 00 

1400 00 
80 00 

500 00 

8390 \ 630 00 29/9/942 ıs 

ı - Ankara polis eru.tltüsiinfin 942 mali yılı ihtlyncı o!nn yukarda clnJ 
ve miktarları ve muhamm'.)n flatlcrlle ihale günü y:ızılı yedl kalem kuru 
erzak kapalı zarf usullle eksıllmeye konulmuştur. 

2 - Kapalı zarf eksiıtnıes1 polis enstlıüsll binasında müteşekkil komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekler 1942 mali yılı için Tıcaret Odnsındnn nlacak
lan ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 fincü maddelerine göre ellerinde bulunan 
belgelerle birlikte tlcnrethnne adına bulunacakların noterlikten musaddak 
vekaletname ibraz etmeleri 11\i.ımdır. 

4 - Teklif mektuplarlle teminat makbuz veya mektubunu vesalr evrnk· 
ları havı usulü dairesinde ver1Jmes1 lAzımgeJen kapalı zarfların ihale saa
tinden bir .saat evvel komisyona. teslim etmeleri l~zınıdır. 

5 - Eksiltme şartnamesini gfüınek 1steyenlerln her gün Ankara. polis 
enstitüsü muhascbeslne mürncantınrı. (7928) (10011) 

Sivas Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Kapalı zarf usullJe eksiltmeye konulan iş: Sıvas kış1nlnr yolunun 

800 metre tulündckl parke ferşl l§ldir. Bu işin keşif bedeli 36528 hradır. 
2 - Eksiltme 5/10/942 ta.rlhine müsadlf pazartesi günü snat 15 de Sıvas 

hükı1met binası içinde Nnfüı müdürlüğü odasında müteşekkil ıtomlsyon 
huzumnda yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt evrak ısunlardır: 
Keşlt hüH\s:ısı, fiyat bordrosu. metraj ~tvell. tesvlyei turablye ve şose 

köprüler ve kAglr 1nşnnt 1enn! §nrtnamesl, bayındırlık lşlerı genel ~nrtnn
mesl ekslltme ş:ırtnnmes:ı ve mukavele suretidir. İsteyenler bu evrakı her 
g{in Nafia müdürlüğünde tetk.ık edeblllrlcr. · 

4 - Ekslltmcye girebilmek için taliplerin 2739 lira GO kunışluk muvak
kat teminatı Sıvas mnl sandığına yatırdıklanna. dair MaH:rc makbuzunu 
veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubunu ve 942 yılına aıt ticaret 
veslkaslle eksiltme günUndC!1 er. az U~ gün evvel Sıvas vallllğine mıima
slll işleri muvaffakıyetle başardıklarına dair referanslnrlle birlikte müra
caatla. alacakları ehliyet veslk:ısını teklif mektubu znflle birlikte dış ımrfı:ı. 
koymnlan ve keşif dosy:ı.lannı tetkik ve imza etmiş bu1unmalan 10.zımclır. 

5 - Teklif mektuplarınıı alt lç ve dış zarflann ve vesaikln dördüncü 
madde hükilmlerlnce ve knnunl tnrJflere uygun bulunması rn.zımdır. Posta
da vaki geclkıne!er kabul edilmez. 

6 - isteklilerin tckllf zarflarını ikinci maddede yazılı tarihte :mat 
14 de kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri ll:in 
olunur, (10015) 

Bor mal müdürlüğünden: 
1 - ;Eksiltmeye konulan iş: Bor hül.iimct kona~ tamır~tı olup 06764> 

Ura 132) kuruş bedeli kcşlfllıJlr. 
2 - Bu işe alt evrak ve ~artnnmcler şunlardır: 
A - Eksiltme şartn:ıme~ı. 
B - Mukavele proje.si, 
C - Bayındırlık işleri Genel .şartnamesi, 
D - Yapı işlen umum!, fenni şartnamest 
E - Husus! şartname, 
F - Keşif cedvell, slls\lrl 1'1at cedvell, metraj cE"dvell ve salr cvınk. 
isteyenler bu şartname ve evrakı bedelslz olarak Niğde Nafia ve Bor 

malmüdürlilklerinde görebUlrler. 
3 - Eksiltme 8/ 10/ 942 tarihinde perşembe günü sant 16 da Bor hükt:ı.

met binası dahillnde toplanan eksiltme komisyonunca. yapıl~c.:ıktır. 
4 - Ekslltme kapaJ1· zart ıı.sullle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1257) Um (32J kuruş mu

vakkat teminat vermesi rn.zımdır. 
6 - İsteklinin eksiltme (:finünden en az üç gün evvel Niğde vlll\yC'tinı 

müracaat ederek ibraz cde::ek.:erı malt ve fennt reterans mukablll Niğde 
Vllfıyet ehliyet vesikası komJsycnundnn nlacaklnn eksutmeye iştirak vesika
sını ibraz etmeleri şarttır. 

Teklif mektuplan yukarıda yazılı santt.cn bir saat evveline kadar ko
misyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile göndcrllecek 
mcktuplann nllınyet üçün::ü maddede yazılı sa.ate kadar gelmiş olması ltl.-
ıumdır. Postada olacak gec1kcncler kabul edilmez. ua3t9) 

Kütahya Vilayetinden: 
Kapali zarf usulllc eks\ttmeyc konulan Emet - Emirler yolunun 16 +· 

888 - 22 + 566 ncı kllomcıre-lert arasında.ki §OSC mŞ:ıatının lh:.ılesi günU 
talin çıkmadığından 2490 sny~ı lhalnt kanununun 40 ıncı madde.:ıl muclbhıce 
işbu ~ose ln.şaatının bir ny içinde pazarlıkla ihale edilmesi k.amrlaştırJıruştır, 

2 - Keşif bedeli: 56812 llra 3 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı: 4261 liradır. 
4 -Pazarlığa lştlrftk edebılmek için vll11.yet nafla müdürlü~ünden ala

cakları ehliyet vesikasını, mu\'akknt teminat makbuz veya makbuzunu \e 
tlcaret odası vesikasını dai':lll Encümene ibraz etmelert mecburldlr, 

5 - Keşif dosyası her gün dalmt encllmcn kalemlnCe görüleblllr. 
Iırteklllertn 15/9/942 tarhlnden itibaren bir ay lçJnde dördüncü mac:\

dede yazılı vesaikle Kütahya vtıAyetı dalini encümenme müracaatınn lltl.n 
olunur. •10212• 

Divanı Muhasebat Reisliğinden: 
D17anı muh:ısebatta münhal bulunan 20 lira aaıı maa.şh klıtlpllkl~re 

müsabaka 1le memur almacakt.ır. 
ı - İlk hizmete gtrecekierdcn ortn tahsili bulunanlara ıs lltn. lise me

zunu bulunanl:ır 20 lira asll maa§ verilecektir. 
2 - Askerllğlnl bltlrm~o bulunanlar müsavi ıeraıt dalreslnde dl:erıerı

ne terc!h olunurlar. 
S - imtnuın 2/Teşrlnlcvvel/942 tarihine mUsadlf cumı:ı. gtlnil öA:leden 

evvel ve sonra Divanı Muhasebat bhıasında. yapılacaktır, 
4 - isteklilerin l/Teşr:nievvel/942 perşembe günü aqamına. kadar 

nüfus hüviyet cüzdanı, mektep {ehadetnnmesı, QS'kerlilı:: vesıkui1 memurı. 
yete mıınl bir hastalık veya. maUillyetr olmadlıtına dair resmi faQlp raporu 
ve iki kıt'a vesika fotografı ve blr arztihal ııc Divanı Muhasebaj lılvasetıii.e 
blzza~ rpürncantlan ve Zat işleri Müdürlüğünde bu husus dair f9rımilü tali• 
rlr ve imza eylemelert lüzumu ıırın olunur. <S1fill) <!Q~U~ -Ankara Belediye Reisliğinden ı 

ı - Ankara Belediye buz fnbrikasında. mevcut VQ cnioz imaline m~K· 
sus makine ve AI!t ve edevat on beş gün müddetle açık nıı-tırın~ya kOnUI· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli «245611 Ura c20.t kuruştur. 
3 - Teminatı ~184• llm o22D kuruştur. 
~ - Şsrtn;ı.meslnl görmek isteyenlerin her gün enofunen 



Sahlte 4 

Yabancı memleketlere 
TALEBE &öNDERiLECEK 

iktisat Vekaletlnden: 
Maden, izabe, makine, elektrik ve kimya Yüksek MühendJsi 

yetiştirilmek ve bunlardan bir kısmına mensucat ve kilğıt ihti
sası yaptırılmak üzere müsabaka imtihanı De yabancı memle
ketlere 60 erkek talebe gönderllecektlr. 

1.) Müsabaka imtihanına gireceklerin aşağıdaki şartlan 
haiz olmaları lizımdır: 

a) Türkiye Cümhurfyeti vatandaşı ve Türk ırlandan bu
lunmak, 

b) 17 yaşını bitirmiş, 25 yaşını geçme~ olmak, 
c) İyi hal ve ahlftk sahibi olmak (19!1 - 1942 ders yılında 

mektep müdavimi olmayanlar doJ:rruluk kağıdı ibraz edecek
lerdir.) 

d) Bulaşıcı hastnlıklarla mahll olmamak, sıhhati tnm ol
mak, bünyesi mühendislik ~·apmağa ve madene tefrik edilecek
ler için ocaklarda çalışmağa miisait bulunmak, 

e) ı~ise olgunluk diplomao;ını ibraz etmek veya bu derecede 
tah~il gördüğii IUanrif Vekilliğince tasdik edilmek 

2.) Birinci maddede yazılı e\'safı hlilz olan taliplerin Anka
rnda 1\1. T. A. Enstitüı;;ü Genel Direktörlüğüne ve İstanbul'da 
Siimerbank İstanbul Şubesine bir istida ne 21/10/1942 akşa
mına kadar müracaat etmiş otmalan lazımdır_ İstidada yuka
rıda yazılı tahsil kollanndan hangisinin takip edilmek istenil
diği tasrih edilecektir. 

3.) tstidaya aşağıda yazıtı vesaik bağlanacaktır: 
a) Nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti 
b) Mektep diploması veya vesikası 
c) iyi hal kağıdı 
d) 4 adet 6X9 ebadında fotol:raf _ 
4.) İmtihan 26/10/1942 tarihinde Ankarada ~f. T. A Ensti

tüsü Genel Direktörlüğünde ve İ.stanbulda Sümerbank İstanbul 
Su besinde yapılacaktır. 

5.) İmtihana girmek şartlanru haiz olup vesaiki tam ola
rak vermis bulunanların 23/10/1942 tarihinde sıhhi muayene
leri icrn f'diJeceğinden bu tarihte ~at dokuzda Ankarada M. T 
A Enstitüsü Genel Direktörlü~indt ve İstanbulda Sümerbank 
tstanbu1 Subesindeo bulunmaları şarttır. 

6.) İmtihan aşağıda yuılı derslerden yapılacaktırJ' 
a.) Cebir, 
b) Geometri, 
c.) Aritmetik. 
d.) Tri,onometrl, 
e.) Fizik, 
f.) Kimya, 
g.) Ecnebi dil (Bil&-ilerlne ~ött: Fransı~t"a, A1manca, tngl

lizce) 
"/ ) İmtihanda muvaffak olanlar birinci maddtde yazılı 

tahsil kollarına aynlacaklar~ır. Tefrik hakkı lmtllıan heyeti
nin salahiyeti dahilinde olup bu tefrik taliplerin lsttdiklerl 
kollarda mlimkiin membe naun itibara ahnmak suretile im
tihanda ~ö~tereceklerl muvaffaklyete ve ınhht muayenelerinin 
verdiği neticeye göre yapılacaktır. 

Heyetin vereceği karan kabul etmeyenler gönderilmlye
cektir. 

8 ) Maden Mühendisll~i için tefrik edilenler tahsilterlnJ 
1\1. T. A Enstitüsü nezareti altında yapacaklardır. Bunlar: 

a) f'rnebi memlekete gönderilmeden evvel Zonguldak ma
<len Ot':>''"'" dahilinae en a7. 9 ay ça1ıştınlaeak ve yevmiye 150 
kuru~ ~1acakJnrdır. 

b) Talebe akşamlan yabancı dil dersi görecek ve 9 ayın hi
tamınıln ameli cabşmadan iyi not alanlar yabancı dilden im· 
tihana tabi tutulacak ve eohlivet e-österenler yüksek tahsil için 
va hancı memleketlere gömterilecektlr. 

c) Staj devı:esinde talebe kazancı ile geçinecek, dilediği yer
de ikamet edebılecek ve ancak fevkalilde lstidatlan görülen ve 
fakir olduktan anlaşılanlara aynca her ay on liraya kadar 
nnkdi yardım yapılacaktır. 

d) Stajda ve lisanda muvaffak olrunıyanlar arzu ettiklqi 
takdirde yatılı ve parasız olan Zonguldak Maden Teknisyen 
l\Jektehinin ikinci sınıfmn imtihanq7. alınarak aynı ders senesi 
sonunda ikinci ve üçüncü smıflann imtihanlarım birden verip 

· dörclüncii sınıfa terfi edebilecekler ve bu sınıfı da ikmal ile 
<11\laden Teknisyenin ümranı ile mekteııtcn mezun olanlar, 
Devlet bareminde 30 lira asli maaşla işe alınabileceklerdir. 

9.) Madenden başk!ı mühendislikler için tefrik edilecekler 
doğrudan doğruya yabancı memleketlere gönderllecekl~r ve 
Sümerbankm tayin cdet'eil'l program dahilinde ve SUmerbank 
hesabına tahsil edeceklerdir. 

10_) Talebeler avdetlerinde tahsilerinin iki misli müddetle 
hizmet edeceklerine ve atesi takdirde tahsil masrafinnru faizi ile 
dcfaten ödveceklerlne dair müteselsil kefilli bir taahhütname 
vereceklerdir. 

11.) Ankara ve lstanbula diğer yerlerden imtihan için ge
lenlerden imtihanda muvaffak olanlara geliş ve dönüş yol pa
raları verilecektir. 

12.) l\faden Tetkik ve Arama Enstitüsünün yabancı mem
leketlere talebe gönderilmesine dair olup, evvelce yapılan illııı 
işbu ilanla blrleştirllmiş olduğundan buradakllerine aykın 
şartlan hükümsü.zdilr. 

iŞÇi ARANIYOR 
Ş:llılr Zümre Türk S:ınayli Harbiye ve l\Iadeniye fo'abrlknsına 
blrlncJ ve lklncl Sınır 'Iornncı Frezeci, Tenekeci ve Amele !!çt alı-

r - • 

1 
fRADYOI 

Baıftnfı:U Prorr&~ 
12,30 Program, 12,33 l\fOzik CPl.)., 

12,45 AJans haberleri, ıs Saz eserlerl 
ve f8.l'kılat, 18,03 Fasıl heyeti, 18,46 
Dans orkestrası, 1uo AJaruJ haberle
ri, 19,55 Şarkı ve tftrkiiler, 20,15 Rad
yo Gazebesl, 20,45 Bir halk tllrtcüsn 
öğreniyoruz, 21 Konuşma, 21,15 Mil
zlk (Pl.>. 21,30 Konuşma, 21.~ Sen
foni orkestrası, 22,30 Ajans haberlerl 
ve borsalar. 

28 Eylül 1942 

1 1 

Yann sabahki prorram 
7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça-

l 
lıştıralım, 7,40 Ajans haberleri, 7.55 
Müzik (Pl.). ile sabah, öğle ve akşam 
KURTULUŞ 

BİÇKİ ve D1KlŞ 
DERSANE..SI 

l\lüdlresl: Bayan Papazyan 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

,m::E::;:ciızllliZElll'!!ll-• SARACHANEBASI HORHOR CADDESiNDE: HUSUSi a:!!813iZJEIDll-• 

Haftada dört gün kadınlara. 
günde Oçer saat Fransız usulü 
ı:a biçki ve dikiş dersi tedris 
edll!r ve 6 ayda Maarifçe musad· 
dak diploma verlllr. Ferlköy Te
penstü 116 No. Papazyan apartı
ınam. 

Kı:z • Erkek 
Ana - ttk YRiYE LiS LE Yatılı - Yatısız 

Orta - Lise 

Talebe ı:aydınn devam edllmektedlr, Eski talebenin taksitlerini yatırnrak kayıtlarını yen!lemelerı ldzımdtr. 
Müracaat: Her gün 10 d:uı 17 ye kadardır. :&ı:cnebl Usanı Uk sını!la~dan başlnr. OundUzlü tnleb<.ı mektebin 

' hususi vc.saltlle nakledlUr, Telefon~ 20530 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 

İSTANBUJ, NİŞANTAŞI - KARAKOL KARŞISINDA --•lllKimll-!'Mlill. 

~=T~ -_ İL~s! D ş o IK lb n s ~ s Ü ~.~- ~~~;~z 
M:oam·ın KOÇOK iLAN

LARI' m dilckatJ,. okursanız 
kendinize en elveriofi yurdu 

' yorulmadan bulabilirsiniz. 

KURULUŞ TARİHİ: 1885 - TtffiKİYENİN EN ESKİ HUSUSi LiSESİDİR 
Eınsall arasında şcraltl en ehven ve şahsi menfaat beklemlyen bir ilim müessesesidir. Güzide bir tallın he· 
yetlne maliktir. önümüzdeki ders yılında Lisan tedrisatına bllhassa ehemmiyet verilecelt; ders saatleri dı
şında hususi Lisan kurs!an açılacak. mUzJ.ğe ıstldadı olan çocukların bu hususta.ki gellşlmlne de önem ven -

•••••••••••••I .. ••••••••••••••• lecektlı. Telefon: 80879 e+ www •• 

MALATYA BEZ VE İPLİK FABRİKALARI T. A. Ş. 

Adana mensucat fabrikası 
müdürlüğünden: 

SATILIK TARAK MAKiNESi 
Fabrikamızda mevcut DOBSON BORLOV fabrl.Y.asında 1898 sene

sinde lma.l edUmL, 2019 numaralı blr adet tarak (Ka.rd) ma.ldnesl vazl
yctı bazıraslle (Mahalllnde görüldüğü gibi) a~ağıdakl şerait dalreıstn
de satılacaktır 

ı - Müze.yede açık arttırma. suretlle 16 a: Teşrin g42 ta.rlhlııe mii
&adlf Cuma. günü saat 15 te Adana fabrlkanuzda yapılacaktır. 

2 - Talipler mezkür taıih~ saat 12 ye kadar depozito olarak mak-
tuan fabrikaya. 450 lira yatırmı., ve makbuzu alm14 bulwıacaltlardır, 

1 
3 - Ma.klnenln gümrlik ve salr resmi, gazete ll!n ücretl, muamele 

pulları, ambalAJ ve sair bilcümle masratıar alıcıya. alttlr, 
1 • - İhaleyi müteakip bedeli peşinen ödenecektir, 

1 
5 - Fabrika haddi ltıyıkmı görmediği takdirde ihaleyi yapıp yap

mamakta sert>estıtlr. Talip olanların mezkQr gün ve saatte Fabrika
! mızda. hazır bulunmaları Uln o!unur. 

it ,, 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum ı 
MüdHll'WO.ü flAnları 

28/9/942 - 4/10/942 tarihlerine kadar muhtelif 
hatlarımıza kalkacak vapurların isimleri ve 

Kalkıt gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadenhı battı 

Bartın battı 

Mudanya battı 

Bandırma hattı 

Karablra hattı 

AJnhk Cıattı 

lımJ.r sü.r'at 

hktnderon haltı 

Salı 4.00 de (Karadeniz>, cuma 4.00 de (Cum
huriyet.> Galata rıhtımından. 
Cumartesı 18.00 de (Kad~9> Sirkeci nhtunındaıı. 
Pazartesi, sah ~.00 da (Marakazı. ı;arşamba 
16.00 da (Sus>. perşembe 16.00 da (Marakaı), 
cuma 16.00 da (Sws>, cumartest 14,00 de (Trakl 
ve pazar 9.00 da (Sus> Oalata rıhtımmdan. 
Pazartesi, çarşımba ve cuma 8.15 de (Tralc) 
Galata rıhtımından. Ayrıca. çarşamba ve cu
martesi 20.00 de CAnararta> Topha:ıe rıhLı.
mındruı, 

8111 vo cuma 19.00 da (Bartın> Tophane rıhtı
mından. 
Çarşamba 12.00 de (Bul"sal, cumartesi 12.00 de 
(Ülgen> Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 13.00 de (İzmir>, çaro.amba 13.00 de 
(Tırhan> Oalatıa rıhtımından. 
NOT: 30/9/942 tarihinden itibaren Izmlr yolu 
lklncl postası İstanbuldan ptrşcrnhe venn& bir 

ıon evvel çarşamba 13.00 de ka.lkacaktır. nu pos
tanın dönlişünde değlşlkllk yoktur, Eskisi glbl 
istanbula paıartesl 11,00 de dönecektir. 

- Cuma 18.00 de (Konya> Slrkecl nhtımmdan. 

İdrar yollan Utıhabı, yenı ve eskt BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorluğu, Me
sane ve Prostat iltihabı, Sl.Stlt ve Koli Slstitlere. Böbrek rahatsızlıkla

nna karşı en mükemmel blr UO.ç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul 
lan:ınlar vukanda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar Bütün Ec-

zane ve ceza depolarından arayınız. NOT: Vapur seterlerl hakkında her türlil malumat a..,ağıda telefon nu-

!!~•••••••••••••lllll••••••••••• .. maralan yazılı acentelerimizden öğrenlleblllr. 

Istanbul Halk Sandığı 
Türk Anonim Şirketinden: 

ı Birinci Teşrin 19-12 perşembe gününden ıtlbarcn, Glşelerlmlz 
aşağıda göstcrlldlğl saatlerde açık bulunacağını sayın müşterilerimize 
bUdlrlrlz. 

SABAH: 9.30 dan 12.- kadar, AkŞam: 14.- den 16.- kadar 
CUMARTESİ : 9.:rn dan 11,30 a kadar 

Maarif Vekilliğinden 
1 - Eskişehir bölge sanat oı:vıunun, yentden yapılacak, blr katlı tesviye 

1 
o.teJye.,i blnusı lnş:ıatı kapalı e:arf usulü lle eksııtmeye konulımwtur, 

2 - Bu inşaatın ke.şır bedell 0:109360, Ura 81 kuruştur. 
: 3 - Ekslltme 2 B.!rlncl T1şı1ıı 1942 cuma günü saat rl5o te Anknradl\ 

1 
Büyük Evkaf apartımanındnkl mesleki ve teknik ögrctlm müsteşıır?ı{tmda 

1 
toplanacak vekillik eksiltme. arttırma ve ihale komisyonunda. yapılacaktır. 

4 - Bu lnşaata alt şartname ve projeler, d5• lira 47 kuruş .nulcıı.blllnde 
1 vekll!lk levazım müdürlü~ürıdr.n alınabilir, 

5 - Eksutmeye glreblimck için: 
n: 116124• lira 43 kuruştan ibaret muvakkat teminatın 2490 sayılı kanuıı 

hükümleri dairesinde vertlnH'.~l. 
b: E.'n az .:150000• liralık benzer! inşn.atuı tea.hhüt edlldl~lne ve teah

hüdün ıfn. olunduğuna dair ve.sıka gö.rtcrllmesi, 
c: ihale tnrihlnden üç gün evvel atatll gilnlerl harlçı Nafia Vekt!l!~lndcn 

alınmış ehllyet vesikasının ibra? edllmest, 
d: 1942 senesine alt Tlcnre: odasından vesika. alınını, olması şarttır. 
8 - Istıeklllerln. teklif ml:'ktuplnnnı, ihale günü olan 2/1, Tcşrin/942 

cuma günü saat 14 e kadar kom!.syonn. verntlş veya gönderm!.ş o!.mala.ıı 
l!zımdır, Posta.da vukuhulacnit gedkmelerden mes'ullyet kabul edilmez. 

o:10095• 

Betonarme köprü inşaatı ilanı 
Nafia Vekaletinden: 
1 - A~·dın vilft.yetl dn.hllinöe ve Aydın - Menderes yolunun 7+440 ıncı 

kilometresindeki betonnmıc Menderes köprüsü ile tah!lye göz!ert ve 
4 + 308 - 8 + 330 incl kilometreleri arn.>ındakl §OSC inşaatı cı435000• Ura 
keşif bedell üzerinden kn.palı zarf u.sullle eksl!tmeye çıkanlmıştır. 

2 - Eltslltmc 16/10/942 tarihine müsadlf cuma r,tlnü eaat 15 de Nafia 
Vekdlctı Şose ve Köprüler Reis!l~l odasında yapılaca.ktır. 

3 - Eksiltmeye mütea!llk evrak ı.2h lira a75• kuruş mukabilinde Şose 
ve Köprüler Relsllğlnden alınlb!llr. 

4 - İstcklllerln tntll gunlerl hariç o~mak üzere eksiltme tnr!hlnden en 
o.z üç gün evvel bir dllekçe ile Nafia VektUetine müracaatla bu i!lbl inşantı 
yapnblleceklcrlne dalr ehliyet \'Cslkası alınalnn IAzımdır. 

Bat acente Galata - Galata rıhtımı Limanlar Umum 
Müdürlüğü bina81 altında 

Şuba acenteliği Galatı-. - Galata rıhtımı Mıntaka Uman 
Reisliği binası altında 

Şube acenteliği Slrkect - Sirkeci yolcu salonu. 

42362 

40133 
22740 

(173) 

Türk Maarif cemiyeti istanbul 
Kadirga· erkek talebe yurdu 

müdürlüğünden: 
Yurdumuz bu sene yemekll ve yatı1ı olarak açılmış ve tale

be kayıt ve kabulüne b~lanmıştır. Yurda yazılmak lstiyen orta, 
lise ve yüksek okullar talebesinin devam etmekte oldukları okul· 
lann veslkalartle birlikte pazardan maada her gün saat: 9 - 12, 
14 - 17 de yurt müdürlüğüne müracaattan lüzumu ilAn olunur. 
Fazla malftmat almak isteyenler yurt mtidürlü~Une müracaat 
etmelidirler. (8276) «1040311 · 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

ı - İdare lht.ıyacı lçln 40 - 100 mim genl§l1ğlnde ve t - 5 mim kalınlı· 
ğnıda 650 metre kösele trnnsmlsyon kayışı satın alınması ve kUm'lfl İdare()$ 
verilmek üzere 100 kab elbise ve kasket lle 100 kaputun dlktirtlınesi t.şlerl. 
ayn ayn plzarlığa konmuştur. 

2 - K&--ele knYLt lçln muvakkat teminat 375 ve elbi.s& dikim lşl için de 
400 liradır. 

3 - Trnnsın1syon kayışı pazarlığı 2/10/942 cuma günü saat. 15 de, elbıs. 
diklml lşl de 30191942 çarşamba. günıi .saat 15 de .Metro Han binasının b&. 
şlnct katında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır, 

4 - isteklilerin Levazımda. parasız olarak dağıtılmakta olnn ~rtna.m.o-
leri alarak muayyen günlerde pazarlığa LştlrA.k etmeleri. (110) 

Liseler alım ıatım komisyonu reisliğinden: 
Komisyonumuza bn~h 6 yatılı lisenin 1300 çek! <Gürgen, Meşe> odunu 

13.000 :ıra tahmin bedelle kapalı ~rf usullle eksiltmeye konmuştur. 
Fksl:tme 5/X/1942 Pazartesi cilnil saat 15,30 da Beyoğlundıı :...ıseıer Satın 

Alma komisyonunda yapılncn.ktıı·, İlk tem1natı 975 llt'adır. İsteklllcrin 2490 
sa~ıh knnunun tarlfo.tı d:ılresınde hazırlnyacaklan kapalı z.arflannı batlı 
saatten b!r saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri, Şartname Ga• 
lata.saray llseslndedlr, 001751 

il an tashihi 
5 - Eksiltmeye lştlrfık edecekler dördüncü maddede yazılı ''esaikle 942 

rılıno. nıt Tlcnrot Odası vesikası r21 150• llro.lık muvakkat temınatlanm 1 Gazetemizin 18, 23 Eyl(ll 942 niıshalnrınd:ı intişar eden liseler .sn.tm alma 
havı ol:ırak 2490 sayılı kanunun tnrlfo.tı dair inde hazırlayııcaklan kapalı j komisyonunun un odun mUbayaası hnkkındakl llfı.nında 1300 çek! odwı sch. 

. •• • • • 'ntt 1~ nnn "" tı••..,,., ıo:ı nnll lır nJmnın 1 nl 1 1 lı.rn Yı"\nlıs 
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