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aziz Şefimize 
şükran borcu 

Türk parasını koruma 
·kararnamesinde tadil 

av s•a•a•t TEL&B.A.FLAB 

Bugün Taksimde «İnönü ged- Hariçte oturan ecnebilerin Türkiyedeki paralan 
s1,. nin açılış töreni yapılıyor. Oe- bl''ked' An k 1 ibr - tile 
çen yıl Şehir Meclisinin verdiği bir o ır. ca ma acı ıure 
kararla başlayan bu bayındırlık harice çıkarılabilir 
eseri İstanbul halkının Milli Şefe ,,,... __________ , 

b ğ'lılı A•lt•ra t <Telefonla) - Dün 
derin sevgisinin, sonsuz a - Resmi Gazetedo çıkan bir karama- ç f • . k d• 
A°ının, maddi değeri belld dilediği meye göro Tilrk parası kıymCLlıtl i çıye re ) 

Stalingrad önünde müthiş 
bir boğuşma oluyor 

ölçüde yiiksek olmayan. fakat koruma tararnameslnln sc-klzlncl 
her halde cana yakınlığı çok bü- maddest değ~tlrllm~tır. Buna gôı-e; • 
yük olan ölmez bir timsalidir. banlcalar, Türıc parası olarak yapılan Ziraat bankaıi krediyi İstanbul ~ehirlilerl, İnönü gezisi tevdiatı mllsaadestz hiç bir suretie 

Almanlar, cenupta ve şimalde Rus hatla· 
rında açtıkları gedikleri genişletiyorlar açılırken dünyanın, binbir tehli- ecnebt parasına. tahvll edemezler. iki misline çıkardı 

ke ile dolu, fırtınalı, kara günle- İkamethlhı Türkiye d!fınd~ bulunan • Loıuln 4 CA.A.> - St.allngrad mu- geatnde Alman htıcumlan pii*nıtlll- açWdan ve ltualann rerı çekllme .. 
rinde Türk yurdunun, seçkin hatıtl Ye hOkmt 48]ıı4lann Türkiye- datllerl ıtert:re çetdlmlf olmalamıa mtıftilr. mecbur tsıdıtıanı tt.ırM ettnmekfıe.o 
§ahsiyetlnden kudret ve güven deltt mr.llannın iratları ve aatıı bcd~l- Ankara 4 (Telefoo.la) - zı. ratmen hem taradan v. Mm de ha- Cephettet.t Reuter muhabtrlnın dlr. 
taşan bu her zaman uyanık Bek- lert aermaye n lft!lrlk hıs&elerlnln raat baıikasl. htlk'dmetln ta- vadan yapılan hUcumlann en flddet- ffaratm& göre Stallnıgradın flmall ltafk&aranın d.lier teelmlerlnde 
çisine karşı duyduğu şükranı bir gellrıert H Ttlrlc l*'Ulle olan her rarile çifçtye ppılrtıakta olan :tstne hll& mukavemet edlrorıar, 19.rblstnde de Almanlann millılm bl.r Alman taaniıılan plbtihtillmllftlr. 
daha tekrarlıyacalt, sonra ve da- ne-tt meTCuttan ve alacaktan ve yerU ktedlyt lk1 mlsllne çıkarmış tepeyi ifgal etıneıerı Jllz1lnclen mQ- Mer~zde RJev bölgesinde a1il 
ha Sonra gelecek bahtı.yar nesil- ve ecnebi menkal kıymetıerl blt>k:c- ve bu hususu Ziraat banka.sa Almanlar, Btaılngradın cenubu gar- vazene bozulmu.stur. Bu kesimdeki taa.rruzlan hattında ,.eni blr habef 

dl M bl bankaya yatını tm'"tl bWn~. Rus hat.larnıda açtıktan ge-
ler Onun adını taşıyan bu yerde r. uanen r :1 tktt - şubelerine tamim e "l r. dlAi genlşıetmet için, utradıttan ıa- taamn harelcltı Volgaya yayılmak gelmemlftlr, refah Ve huzur içinde 

nefes alır- ması kanun ve taram:ı.mr er z;.- L J .._, aıak m ha be batt tıtld&dı.nı gllsterm~lttedlr, Esasen Rus VJcb1 4 CA.A.> - Rua mldata& 
Blndan bulunan meb&llt Ue Tnrkt1c- ylata ba ...... y u re . ına teblııt de So.,,.etlertn bu ıruntalcada hatlannı yaran Alman arh1ı ve ı>l7&• 

ken. vatan ve millet Wrgeyiclsl de · ,...ıaeat m..,.f •• mnba,..ıan ,. ... -uı.aıu. · ,.n.ıemt tank •• tanare ınmıek- .. rt •-ini hlldlnaeırtedl•. do tun•U•rl sıaııng"'d•• mu.ıaı.-Kahramanın heykell önünde karşılamak nzere hariçten gönderi- Bam tattanal Ye hususl ha.llerden ~ır. Alınan topçuw da Ru.s patar- sta.llngrad lçhı tehlike a.rttı.tı bu tem çeınbert lolnde Uerllemete desaygı ve hayranlıkla eğilecekler- len aerbes dl:SY!zlertn satı,ınctan mi\- bu şektl~ tredl ltllfadı ye ikrar ya- yalarını flddetll blr aı.ı .. ıtına al- sırada Novoro.stst.ı ete aynı tehllkell \~ ediyorlar, Almanlar, Sta.Jtnın,. 
dlr. . tehustl maddeler blokajdan müs· pılması Matt1e Veklletlnln ve tev- ınıştır, duruma dilımütUlr. dın şimali gamlslnde yllt&etc blr 1111· 

Bu eserin, adını taşıdığı Bü- temadır. Harlçt• bulunan ha tiki ve dlat ıe.... da kamb'1o mft"""'l>O Rualar hallanm 1aran .. aralarına onn geceki resmi Ruo teblıtlnde, No- ll7t. cenubunda fevtallde ll••~ll< 
yük Şahsiyete nlsbetıe mütevazı hükmt şahıslatın Türklyede bloke merctıenntn metıtml,etlns baltlıdıt. giren Atman tankta.rlle botufuyor- ?Oroslskintn 4lmall gatbl&tnde, Al- ehemmiyeti olan bir tepeJt hGcum~ 
oluşunun bir özrü ve bir değeri alacaklarını lsttra ve menkul kıymet- Bn nevt paraların harice Çtkanlm.tuı ıar Ruı teblttlne göre Kletatara. bdl· manlann, Ru.a hatlannda bir gedik zaptetmlşlerdlr, 
vardır. ıertnı tesellüm edecek şahıslar kam- qatıda.kl mallann lhracı ıuretlle · ----------·---------------------

özrü, bugünkü zor şartlar al- blyo mürakabe mercllerlnden mü- mümttındnr. Bloke paralann trans- J M h • d 
tında başanlmış olmasıdır. l!r saade alarak Türle llralarını istifa fert hakkındaltt mukavele Te e.nlaı- B. Rooseve tin ısır cep esın e tanbul, aziz Şefine sevgisini gös- tarihinden itibaren bir ay !çlncte malar hllldlmleı:t mahfuzdur, 
termek için daha geniş günlerin Merkez Bankaıma ve menkul kıy- Anason. yabanı domus et.ı, YA$ sez- • - tk 
gen!J imkA.nlanru bekliyebilirdl. metleri tesellüm tarlh1nden lUba- ze, kök boya, ha.h, lllle taşı C93T le- yenJ 00 Ü h k At d d 
Fakat 0 zaman, dünya çöküntü- ren aynı müddet içinde dlledlklerı bir aenestn~n eyyeltl tllttln mahsulü> ya.ş are a ur u 

banka.fa tevdle mecburdurlar, meyva, ~Gven, prap, likör, gUlyağı, h 
sn ortasında kuvvetli bir millet- Türklyedekl hakiki ve hilkml şa- kehrlba, ma.den ayn, zımpara cev- c Bu topyekfuı arb, tol>' 
le mamur bir vatandan doğacak hıslar tarafından Tilrklye haricinde heri, prtna tOapeal, kuru üzüm 941 --~- f l bite ekt" 
ttzametll eser ya~ı~da en zengin bulunan hakiki ve hükmi ıahıstar mahsulü, fındık MO Ye Hl Dlah.sl!lü yeaun za ere c ır. lnailiz ve Amerikan tayyareleri gece armagan zaten sönük kalacaktır. lehine Türtı: :ırası tı.zerlnden . kredi silnııer... 

6 
Bugijnkil törenin dejterl. ahvalin. açılamıyaeatı glbt tevdiat. ta yapıla- Karamamenliı dlfer fıltraları. bu Vqi...- 3 (A.A.> - B. Roo- gündüz Mihver askerlerini bombalıyor varattığı ırfiçlükler içinde fstan- mu ye Tilrldyede bulunan ceneblle- malların ne aureııe thraq edlleceğln1 sevelt, bµgün beynelmilel talebe 
but şehrinin bu şükran amtım re hıo hl• •rntıe TD.t pamU• lkm- "'"" etmetledlr. birliğine hitaben bir nutuk Irat .. .. .. 
seve seve ve hızla başarmış olma- etmiş bu arada harbeden Ame- Londra 4 (A.A.) - Mısır batı enelki günkünden yüzde 20 nU.. 

sıdır. Tı'caret odaları ve borsalarıoa rlkan
1 0

askerlerine de Başkuman- çölünae durgunluk yeniden av- petlnde fazla bomba atılmıştır, Bu ba.şandan dolayı İstanbul <1.anl&nnm ve Ytirik18§1Mmın det etml§tir. Mainafih Müttefik İngilizler. 'bu hücumlarda ft 
vaum Dr. Lt"ltfl Kırdara teşekkür kalblertnın derfnliklerf.nden ko- h•n .lcttnetıert, geceH gtlndOsHl as 15 MfhYel" ta~ dÜfÜl'-
etmek isteriı. Zira onun, yorul- pup gelen bir mesaj göndermek Mlliver topl)lluklarma Ye gerile- riı~ler, kendileri de 10 tayyal'9 

mak, yenilmek bllmeyen gayreti, verı'lecek g anı• ş salahiy Qtler istediğini söylemiş ve demiştir ki: rlne karşı hücumlannı rekor teş- kaybetm1$lerd.1r. Fakat beşlniQ 
fstanbulun az zamanda çehresini Ci ) Ü «Siz. genç Amerikalılar, bu- kil edecek derecede şlddetıendlr- pilotu kurtulmuştur. ileğtştıren ımar hareketı ıçtnde gün memleketimizin en güzeı, en m1ş1enıir. Çarşamba günü 1nglllz H f l' 
bugün, bu mizel fırsatla da şeb- iftihara değer ananelerini ta- ve Amertkan tayyareleri, blr gün- ay a ımanına 
rln ve şehirlilerin yüzünü ağart- . Vek&let üç büyük ıehir Boracı ve Odalarına haklmk ettiriyorsunuz. Bunun de altı defa Mihver zırhlı kunet- hava akını 
ınıs bulunuyor. mütalaalarinı bir proı'e . laalintle en gilzel tarafı, ne için savaştı- lerlne ve asker topluluklanna Lond..ra 4 (A.A.) - Mlhver 

Bundan dolayıdır ki «İnönü ge- ~mızı bilmekte olmanızdır. Sizi hücum etmlşlerdir. Bombalann tııyyareıerı, dün Fillstlnde HaJ· 
zlsi•) nın a.cılışmı, buızünkü şart- bildirmelerini emretti . Salomon adalanna, Kızılde~~e hedeflerin or~ında patıadığ'ı ve fa Iimamna taarruz etmişlerdir. 
lar içinde dahi veni Türklvenln • veyahut Fransa kıyılanna gotil- lnfilildar olduğu görülmüştür. Şehir dJiında bazı hususi binalar. Yapıcı kudretine vakışır şekilde Ticaret veuıetının ,,,.,.,.. hakklle t.ıanbul Tiea"'' °""" " tıo•&0SU1d• ren yolun büyük yolunwun de- Düşman bütün gün buna mu- hasara u#r&mıJtır. Ölü ve yarata 
Ongellerl ve zorlukları yenerek, kontrol edebilmek ve flat tmrrnıertne yapdan müteaddit toplantduda buı vamı olduğunu biliyorsunuz. k et' etm~tlr mr günde voktur 
hlc bir şevden memnun olmama- mA.'nı olmak tiz~re Ticaret odalarlle esaslar tesblt edllınlftt. Proje haltnde Bi~ler burada size karşı olan şim- avem · • · · 

Y1 Met edinenlerin göz bovayıcı borsa.tara yent .sallhlyetler ver~eğlnl tan~m edilen bu esaslarda allvre sa- diki ve gelecektekl vazlfelerimizl B w·ık· Salomon adalan 
itirazlarına aldıns etmlyerek, yazm14tık, tı.şlann da ne suretle yapı!aca~ı ve tamamııe müdrik bulunuyoruz. 1 1 e 
yanma ve güzelle~tirrne hareke- Ticaret VekAleti, Ankara, tst:mbul spekillA.syonu önleyici tedbirlerin de Bunda kusur etmiyeceğ'İz. ·Evlnt-ı • 
tinin arkası kesilmlyeceğlne al~- ve İzmir Ticaret odalan ve borsaları- neler olablleceğt göstert1mlıtt. Ticror~L 

7
.e döndüğünüz zaman geçen se- -----

met sayıvoruz. En elverişli ve na gönderdiği bir yazıda keyfiyetten VekAretı bu projeyi tasvip etmiş ve ferki gib' mak niyetinde de- Reutere göre bugün 
geniş zamanlarda İstanbula alA.b.darıan malt\mattar etml.f ve ba- takat ~rsaların tam blr salD.hlyette ğillz Zar~/~ıdır . 
Uzun yıllar na.,.lbolmamış mede- zı dlrekttfier vermJftlr, ~allfabllmesi için kanun ve nizamla- B. Roose it .ıttkunu elbir Ankaraya gelmeıi 
nt ve güzel şehir manzarasını. e~ tereken toplanacak ve eskt mevzuata · lığıle çalışmakla bu topyekwı 

Amerikalılar, çıkarılan 
kuvvetleri takip ile , Buna göre, odalar ve borsatar mü~. nna bazı mUevy!deler vu'ını terviç . . . ve nu , .'I..:: beklem"yor 

ıor sartıar arasında ve kı~a za- bakmıyarak bugünün tart ve tcap?a- eylemlftlr tl, ticaret. oda!an ve bor- harbin topyektllı bir zaferle ne-

manda vermeve muvaffak ?lan rına. zaruretıerıue göre bir ııvan pro- ular için yeniden kanunlar ihz:ırma tlceleneceğine işaret ederek bl- Londra 
4 

(A.A.) _ Dün gece Lonclra 4 (A.A.) _ Bu aaba" 
Valimizin azmi, bul?iin. bu yurek Je hazırlayacaklardır. Bu projeler ey- bu zaruret de Anın olmuıtur, . tlnniştlr. . Ankaradaki Reuter muhabirinden Amerikan Bahriye nezaretinin ne.-
kabartıcı olavla ümitlerimizi blr ını nyı içinde Tlca~ Vaki\lcUne gön- İzmlrden blldlrltdl~lne göre Izmlr b 

1 
b' habere göre B. retiği bir .ıebliie göre Japonlar Sa· 

meıgul 

t derllml4 olacaktır, Ticaret odası ve borsası muştcrı>k bir A • 1 H t• • d dı uraya ge en ır. .. .
1
• B .ıı 

1 
d ,. 

kat daha art ınvor. Bo tı 1 h kk d iz 1 b() to 1 t it 11 klletl · latedlğl mıra or mın ama Rooaevelt'in ıah•ı mumusı ı . lomoo a.u& arının cenup ogusuna 
Necmeddin Sadak ,... ::.~:..::~.,.:,ın;:', ~. ~,~,. .. ;; P.':,J~~' :::.:"maıa' •..ı•~•tt«. da öldü WandeJ Wilkienin bu~n Anh••Y• a•lm ç.J..amu~.,du. Ame•il•!~I·~ 

' Budapeste 3 {A.A,} - Macu MI- varması hcklenm~ktedır. B. Wıllue, kara.ya çilcanlmıı olan Japon mufr~ 
Milli Şef'in İngiliz Vekı·ııerı·n tetkı·k Başvekı·ı tanat naibi Horthy'nln damadı kontıKahirede Mıaır Başvekili ile görüı- zelerini takiple meıgul bulunuyor

Jules Karolyl dün blr tayyare kaza- müştür. Irak ıefiri, Amerikan mü• lar. kıralına taziyeti sında ölmüştür. mea8ilini ziyaret ederek Kıral naibi Bahriye nezaretinin başlr.a bir 
Ankara 3 (A.A.> - Relslcıimhur seyahatleri do•• n u•• yor 35 ya..,ında olan kont Karolyı Ma.rl namına lralcı ziyaret etmeğe davet tebliğine göre Uza~ ?oğuda Am': 

4--met ı' nönü, Kent dükünün ölüml car hava kurumu reisi ldt, n aslte . . B w·ıı.· b d .: mem- rikan denizaltılara bır Japon hafif 
u h k ti lnd hl cı alııll'•t.t etmııtır. . ı ıue u ave~ • . . ,_

1
• dolayıstıe İnglltere kıratına blr tıı- ava uvve er e zm ... • · l k b l • k - kruvazörünü, bir petrol, akı naıır. •Y• Ö d 

-•· in"l'IZ kıralı Blndlğl uçak dün ötledea aonra nunıyet e a u etmif ve pe ".a. • ,_h .,ı. tor ille creL: elyet telgrafı g n eu1.ü9, " · Münakalat Vekili Dün oece yarısı Tuna nehrine düşmüştür. kında Bağdadı ziyaret edecefinı ve bır ıtUÇUA vapuru P Y ~ 
da buna teşekkürle mukabele et- e ümit ettiğini ıliylemittir. batırm'flardar. J mtştır. doğuya, Ticaret ve Ziraat Erzurum'dan Aksara'ya Zonguldakta otomatik 

Vekilleri Eıkitehire hareket etti telefon Ticari ve mali anlatma· 
lar heyeti reisliği 

&nura 4 (Telefonla) - Eskl Sü
mer Bank umum mtıdUrll B. Burhan 
Zihni, Hartclye Veklletlnde yeni teş.. 
tu olunan tlcarl ve maU anlaşmalar 
müzakere heyeti ttlsllğlne U.yln olun
mUjtur. 

Anbra 4 (Telefonla) - Münaka
lat Veklll amiral Fahri Engin, dünkii 
trenle 15 gün devam edecek blr tet
kik seyahatlne b:ı.tlamalı: üzere Kay
seri, Sıvaa lstlk1metlnde hareket et. 
mııtır. 

gittiler Zonguldak (Akıam) - Şehri-
Enurum 4 (At~ml - Baş•ıekll B. mizde otomatik telefon te•İ•atı ya· 

Şükril Saraçotlu, refak~tlr.de orge- ılmasına akında baılanacaktır. 
neraı Klzım Orbay, üçür.cll mııret- P:==;::::=:'Y==:==::=ıı:::=:.m-!:ıı::ıııı::::.::=== 

Ballkesirde bir c:nayet 

Bir müddetten bert istanbulda tet-
kl f ki klkatta bulunan Adliye Vekllf Hasan 

Çok ÇOCU U a · r Menemencloğlu fehr;mıze gelmiştir. 
ailelere teker Ankara 3 (Telefonla) - Ticaret 

Vekil! doktor Behçet Uz'la Zlıaat Ve-
Ankara 4 (Akşam) - Çok ço- klll Şevket Hatipağlu bugün otomo-

cuklu fakir ailelere yapılacak şe- bl111! Polatlıya gıttıler. Orada hubu
ker yardınu hakkındaki hazırlık') bat vaziyeti üzertnck tctklklerde bu
lar ilerlemekte ise de tevzlatın lunduktan sonra Esklşehlre geçı..ııer. 
1~ birlnclteşrinden e\'Vel yapıla- Eskişehir 4 (Akşam> - lJugün oğ-

b 1 1 ktadır leden sonra Eskişehir fıalkevincle mıyacaöı an aşı ma · çlfçltfrtn iştirak ettıgı bil.rilk bir 
• toplantı yapılacnktır. Şehrimize ıeıen 

Ekmek karnelerı Tlcaret ve Ziraat Vekilleri nıllstah-
DahUlye VekAletı, İstanbul bel<!dl- ~llle haosbihalde bulunacaktır. 

,esinden telgrafla ekmek karnesi Ziraat Vekili toplantıdan sonr:ı 
tevzıatt hakkında malümat istemiş- Ar!rlyeye gidecek, oradan da Adapa
tlr Knznlnrdnn bu hususta mnlümat zarına ı?~ecektlr, V"kll glt,t.:gı yer
lst~ndlğlııden bu akşam \'r L:ülete ce- !erde l:~y t'ns:ıt~lerlnl . ~ezeı-ek, pul-
vap verllecektlr. luk fııbrıkasını gorecektır . 
Atır ı,çı karnesi katı ge-lmediğıa- Ticaret Vekilinin a-Iqam. üıert An-

den yenlal btenmlft.ir. . 1 karap dönlaeal muhteme1dır. 

tıı. va.11 ve komutanlar :.mlıınduğu I» i. k k a ~ I e rı 
halde saat onda. Karstan hareket ey-
lemlı. yolda köylerde tetkiklerde bu-
lunmuş ve saat ıs te Sarıkamı.p · Ôrnek bir daire 

Gazozcu Ih rahim, oğlu Mustafa 
tarafından bıçakla öldürüldü 

gelmlitlr. Balıkesir (Aqam> - Pazar günü 
Bntvekll, Or:luevlnde bir mü~aet C lerd b dituncla P&f&bah• tehrhnl7.d• btr katil vakllS\ olmuş, 

dlniendlkten sonra ortaok:Jlda i)ğle ~ • • u leni kaldaim ai- İbrahim a~da bir g~u. oğlu 
yMneğlnl yemiş 8onra yoluna dev:ım çede çoplenn eY e a. Mustafa tarafından bld:irülmüştür, 
ederek aaat ıa' de Hasanklıleye gel- neklerin çopldajına rumıtbk. Bu cinayet halclı:ında aldığıınız malu-
m1ştır Hasankalede Enruıun vall Dün alüala daireclen ıu yazı mat şudur: 
vekili 

0

ve belediye reisi ve halk tara- celcli: Asariçi mahallesinden gaz<YZCu :tb
tından karşılanmış, şehir bahçeSlnde cCazotede intİ§ar eden yazıda rahim, pamr günü saat 20 sulann
blr müddet istirahat etmiş saat bahis mevzuu olan keyfiyet incelen· da tarlasından evine bir araba tavu."1 
19 da Haeankaleden harakct . edete:C mit ve mahallinde yaptırılan kon- getırmlf ve tçerlye taşımak için oğlu 
s:ıat 20 de Erzuruma gelmlştJr, trolda mıntaka onbaııaının vazifesini .Mustafayı çağırmıştır. 

Ba~vekll gece yansı, şehrimizden ihmal ettiği ve halka iyi muam~le- Mustafa ise, babasının bu ça~ınnn-
Aksaraya hareket etmiştir de bulunmı.dığı anlaıılarak teczıye .!arına kulak asmamıştır. Oazozcu Ib-

d 1 edilmlt ve ıikayetin önlenmesi için rahlın oğlunun bu hareke,tlr.e kızmış 
Almanyadan mal O U gereken tedbirler alınmııtır. Saygı- ve Mustafayı tekrar çağırdığında, \l 

185 vagon geliyor lar ... > da şu cevabı vcrm~Ur: : 
Ankara 3 - Almanyadan mal Belediyenin aWtala daireaine. te- - Ben, fl.mdl kavun filan taşıya-

dolu 185 vagonla 3 ııvınç, Tilrkl- tekküır eclerk• çalıfQ'UIDlll diier mam, bana parn IAzım. diyerek ~:ıba
ycye müteveccihen. yola ~anı- alibla dairel .. ar.- olmua t.- atn,a ayat dtrenıtştlr, Gazozcu I~ra
mıştır. a....ı ...... . hlm. cıllı&nua btl nztrettne büab"l.bı 

asabll~ ve hemen ltooarat Mu,. 
tataya bir tok.at atnu~ır. 

Henüz 19 y~larında !1ul~an Y'tl 
gUnd'1ız3en de biraz ıçkl tçUıtt anla.§ı• 
lan Mustafa, babasından yedlğl tOe 
kattan müteesslren. yanınd:ı taııttti 
bıçaRını ~erek, yorgun, ~rgın taN 
!asından dönen babaa IbrahlmlQ 
muhtelif yerlerine sokup çıkararall , 
öldürmüştllr, 

Gürültüyü duyan ve o civarda bu• 
lunan zabıta memurlanndan Alt At .. 
tıneı koşarak katili yakalamalı: lst.e
mlştlr, Fakat iş!edlğl kor:~unç clna• 
yetten gö:i-erl dönmüş olan lt'Btll ev .. 
Jô.t, zabıta meımuunu da tnçaklamıt. 
sonra kendisi de ba)·ılmıştır. Etrat• 
tan ko~an zabıta ınC!ntırları kat4 
Mustafayı yakalamışlar n ' acW,yeJt 
vermlflerdtr. 



Sah1fe 2 

SÖZON OELiŞi 
Kısa kesmeğe dair 

Y ıbın hikAyesi tarafldannm sayısı giinden güne artıyor. 
Herkes uzun uzun anlatmak metine müpteld. Fakat ba

ialım herkes uzun uzun dlnlemck taraflısı mı? 
Konuşurken, Wşmızdmı geçen iyi veya fena vakalan, 

bildiwmiz hikayeleri başkalarına nnlatırkcn çok uzatıyor ve bu 
yüıdcn toplnntılanmızda dinleme buhranına sebep oluyoruz. An· 
L"ltnn «Beni neden dinlemiyorsunuz?» diye sorduğu zaman cıDin
lemiyorum, çünl{ü uzattınız!» diyecek vaziyette değilseniz haliniz 
h~raphr. 

8özü uzatmak. Bu le.ti" bir huydur. Bakın tanıdıklanmdan 
başlıyarnk rnsln<lığınız ye· düzeltiniz. asıl mı diyorsunuz? 
Şöyle olabilir: tl'ç dört sene evvel bir arkadaşım bana Parlsten 
yeni gelen bir tanıdığım takdim etmişti. Üçümüz bir yere gidip 
ofnrdult l{onuşnmya başladık. Yeni arlmdaşımız fırsat bulduk
çn bize basından J!'eçenleri anlatıyordu. Fakat en kısa -hikayesi 
ynnm saat sürmekteydi. Belli ki sözü kısa kesmek hakkında en 
11 fak bir fikire s:ıhip değildi. O nk um saatlerce onu dinledik. 
Y"ni tanıdık oldui:ru için tnbii Sf'.S çıkarnmıyorum. Nihayet üç 
Min sonra huluşmak üzere aynldık. Arkadaşımla yalnız kalıncn 
'h:mn sorilu: ((Nasıl, delilrnnlıyı nasıl bulduk?n Çok iyi bir ço
cuk, dedim. Fakat hikfıyc1erini bir de kısa kesmesini bilse ... Ak
l•ma şfu'Jc bir çnre ı!'eliyor. Bir dalın buluşunca biz ikimiz ona 
ynvct kısa birer hikftye nnlatnhm ve sonra sözii ona ''erelim. 
n-.ıuıltm ne apaca'k? 

l\tntabık knJd~k. "Üç ,;in sonra üç arkadaş kanırlaştırdığtmız 
yrrdc tekrar buluştuk :\tasaya oturur oturmak yeni dostumu
::un bir hikfıveye başlu·ncağını sezince dedim ki: «- Şimdi he· 
:rimiz bnqmı7.rlan ı:cçen bir ,·akayı anlatalım. Ben başhyorum.» 

Ve e-eli i ın_izel bir vaka anlatmaya ha ladım. "Üç dakikada 
~na f'Tdi. Sıra arkndnsıma f!e)mi!rtl. O da hikayesini iki dakika
da bitirdi. Ve ona hita~n: nBuyumn dedik, şimdi ~iz anlabnız!n 

Zeki cocuk. va1Jycti derhal anlndı: Naklettiği hikftye altt 
c!nkiJt11ifa hitmis bulunuvordn. 

Simdi o zatla gayet iyi ahbabız ve kendisi dalma kısa hikii
ycler an!ntan bir wt diye mcshurdur. 

Znman böyle ne yapalım? Dinlemek en güç iş. Zaten bu işi 
lınyntındn sonuna kadar muvaClalayetıc haşama bir kişi çıkmış
tır. Adını bilirsiniz: l\Jarko paşa! Ne yazık ki o da ölmüş bulunu-
yor. Şevket Rado . 
Şehir bahçe ve 

bostanları 

Bir lıeyet, bostan ve 
bahçe kurulacak sahayı 

tesbit edecek 

Zeytinyağı 

stokunun tesbiti 

Y ağcılarm elindeki 
mallar tesbit ediliyor 

bnir 3 - Ticaret Vekaletinden 
Şehir içindeki bostanlarla eebze alakadarlara gelm bir telgrafta 

ıre meyva bahçeleri ötedenberi la- zcyinynğı tacirlc.rinin ellerindeki 
ğun aularile sulanıyordu. Halbuki mallan saklıyarak atol. yaptıklan 
bu hal Hıfaıssıhh<ı. kanununun hü- ve piyaııaya ıırzetmediklerinin nn
ltümle;ine aykırı olduğundan, bu gi- ln§~ldı.ğı biUi~ilmi§ ve kimlerin ~el
bi bostaalarla bahçelere kuyu ve ya· lerınde ne mık!~r yağ . bulundugu
huı Terkos gibi akar su tesisatı ya- nun acele tesbıtı ve pıyasanın çok 
pılmııdığı takdirde buralarda meyva rakından tnkibedilerek Vek&lete 
Ye sebze yetiştirilmcı;İnc Bc1ediyece günü gÜnüne malumat verilmesi is-
müsaade edilmemişti. tenmiştir. 

Bu tedbir, §ehrimizdeki bostan ve .• A~a.kadarla al~ıklan bu emir 
bahçelerin sayısını hayli azaltmıştır. uzerme derhal tetkıklere ve stoklan 

Şehircilik mütehassısı B. Prost tesbit etmeğe başlamıştır. 

Muhabere kursu 
Şehrimiz posta ve telgraf lda.re:e

rinde çal~an kadın memuıl:ır:ı. tmş-

Mahlemel.id ı. 

·Sarhoş k8vgası 
Gazinoda baılıyan münakaşa sokak ortasında 

iki kişinin yaralanmasile bitti 

İsmail adında blrl yanında. blr ka.c 
arknda§J ne BeyoAlunda bir gazinoda 
ralo içerlerken Hasan adında bir içki 
merakbsı da nrkadaşlarile birlikte 
başka. bir masaya. oturmuş, ~t~Cler 
bo§alıp kafalar dumanJaı;ınca masa
dan mMaya. sarhoş şakalan başla
mıştır. Paknt rnkmın t.eslrlıe biraz 
sonra şnka ciddileşmiş, nihayet kav
gaya dönmüştür. Gürültü bilyüme~c 
başlayınca gazino garsor.lan aray:ı 
girip knvgccılan yatıotırmışlat1dı.r. 
İsmail ııe nrk1ıdnşlan gece geç 

vakte kadar ıçlp e~lcndtkten sonra 
gazlnodıı.n çıkmışlar, Hasan da arka
daşlarını alıp hunlan tnklbetıniştir. 
İki ~arho_ş kafilesi sokağın tenha blı 
yerine gelirtce. gazinoda yarım ka1an 
kavgayı tazelemlşler, kafile reisleri 
olan Hasan ile İmıaU tekme ve yum
ruklarln blrlblr:erinl dövdükten son
ra hiddetlerini yencmfyerek bıçakla
rını tekmlşlerdir. KaV!r.\ sonunda ikl
sı de yaralnnmıştır. 

Yaralan ted:ıvl edlldilt.ten sonrn 
adliyeye vertlen kavgacıların muha
kemelerine asliye ikinci ceza mahke
mesinde başlandı. İsmail vnkayı şöy
le anlattı: 

- Ben, arkadaşlarımla gazinodan 
çıkınca Hasan da blzl takip ctınlş. 
Maksadı beni vurmak idi. Yokla nr. 
kadan yetişerek bana çattı ve kütür 
etme~c başladı. Kendisini yatıştır
mak lstedlmse de dlnlet~medlm. Su
ratıma yumruk vurdu. Eh, ben de 
bir az tar.laca. Jçmlştfm. Zilıuma 
ı:arhoş değildim nmma, ne de olsa 
sinfrl<!'rlm -gevşemişti. Hasan yumruğu 
vurunca ben de kendimi tutamadım 
ve mukabele ettim. Bu deCr. Hasan 
bıçak çektl, kamıma saplamak üzere 
saldırdı. Elinden kur"ıAilamıyacağımı 
anl:ıyınca kendislnf korkutmak üzere 
ben de bıçağımı çektim. Fakat Hasa-

nı vurduğumun farkında değilim. Bu 
~ kasten olmamıştır. 

Hasan da. bw1un aksini iddia edi
yor: 

- Kavgayı ben çıkam111dım bay 
hAklml Gazinodan çıktık, Y<'lda gt. 
derken İ.smnll birdenbire geriye de
nerek; .sen b!zi takip ed1yorsım. 
Maks:ıdın nedir?• diye bana çattı. 
Ben, kendisini t:ıklp etmedl!;lml, cv1m 
o tarafta olduğu için bu yoldan git
tiğimi söyledlmse de dinlemedi. se
bepsiz yere bcnfm!e kavga çıkardı. 
Bir aralık bıça~ı da çetdp bent ya
raladı. Ben ona bıçak çekmedim va 
vunnndım. İsmail beni vurduldan 
&0nra her hald~ kendi bıçağı ile ka
zaen kendLcıl de ynralanmış, 

Bir aralık iki r.ıaznun blribirlertne 
bakıştılar. kaş, g15z iıınretıerlle kısa blr 
konuşmadan sonrn Hasan devam ettı: 

- Bay hiıklml Bu kavga sarhoşluk 
yüzünden çıkmıştır: İsmail ne ara
mızda hiç bfr meselı:ı yoktur. Rakının 
tesirlle sebepsiz yere tavgn ettlk ve 
ikimiz de yaralandık. üst.elik bir de 
haı>s:haneye gltmtyellm. Ejen d~
\ıtmdan vazge;!yorum. İsmail de d~
vacı değlld!r. Barı.çtık. Bu iş böylece 
kapansın. 

1sm:ıll de, H::.s:ın~a. ba~tl~nı ve 
davasından vaz geçtiğini :ıöyllyerck 
davanın lskatın~ karar V<'rllmeslnl 
istedi. Fakat ortada yaralama va
kası vardı. Şahsi haktan vazgeçmek
le iş bitmiyordu. HO.klm: 

- Peki, dedi. Mademid iklnlz de 
davanızdan vnzgeçfyorsunuz, şahsi 
hnk di'mılarının lskatına karar ver
cllk. 1'nkat bin!>lrinfzl yarnltıdığmız 
Jçln hukuku Amme namına muhake
meye devam edilecek ve kimin suçu 
sabit olursa. cezasını çekt<:Pktir. 

Şahitlerin dln!enmesi için muha
Jı:eme b:ışkn güne bırakıldı. 

Peynir stoku ve fiatleri Çivi bollaştı 
Mıntakn ticaret müdürlilğü ı:eynlr Satışı serbes bırnküan çivinin kl-

stoku ve flatıeri etrafındaki tatkik- losu t-0ptan 115 kuru,:ı satıırnatt.adlr. 
Jcrını bir rapor halinde Ticaret ve- Perruı:endccller t.-Optan fl:ıt üzerlnC; 
kAletıne bildirmiş.tir. ylizdc yirmi Itar tıave ederek satış 

Yaz günlcrlnd.? buzhıı.ne!erden çı- yapmaktadır. 
karılan tenekelerdeki peynirler sı- Satq;lar sebcs bırakıldıktan ı;onra 
caııın tesiri ile çok miktarda 611 ko- piyasada çıvı tcllnşmıştır. Tüccar, 
ynvermekt.edlr. Pcrn.kendA?cl c:.ı;nafıı 1htlyacından fıızln çivi almak ıstemı
yapı.lan toptan sat~lardn fire düşü- yor. Yakında mevcut stok1ann ve 
rülmed!ğlnden peralccndc satışJar gümrüklerde bekletflenlcrln ply:ıs~ya , 
zararlı olmaktadır. Bu hal Jkl ay çıkanlması beklendiğinden flatıerln 
daha devam edecektir. Kışın peynir- d~PccAi umulm:ıktadır. 
ler fnzla fire vcmıe<1ıntnden ticaret Perakendeci tüccıır elinde pek a7 
odası tnrnCından teblt edllen fl:ıt üze- çivi vardır. Hepsi, flatler1n ncu1Jama
rlndcn peynir satllnbllı:ı::e~t nnlaşıl- sını bcklemektedır. 
mıştır. 

İstanbul buüıanelcrinde peyniri bu
lunan tüccar, ıstjhssl ~erlerinden pa
hah mal aldık!ıın:ıdan şlk1ycıt etti
ğinden bu mfirneant ta Ticaret Ve· 
kA.letıne aksctt.ırllmfştfr. 

Balıkpazarı cinayeti 
muhakemesi tchrin imar planını hazırlarken "yal

nız güzellik bakımından değil, şeh
rin iktisadi zaruretlerini ele göze al
:uış ve şehrin muhtelif bölgelerini bu 
esaslara göre planlaştırmıştır. Bu 
arada şehrin ihtiyacını karşılamak 
üzere - evvelce yazdığımız gibi -
Okmeydanı, Kasımpıışa ve civarıcıda 
da geniş sebze bahçeleri ve bostan
lar kurmağı münasip görmüştü. 

müdürlUk binasında tahsis edilen bir Darülacezede yeni bir 
odadn te!gnı! muhabere dersi ver11-
mektedlr. Muhabereci olarak. ye1 Lş· paviyon 

Beyoğlunda Balıkpazarında kun
duracı Yaninin dükkanında çırak 
14 yaşında YB'liyi kunduracı bıça• 
ğile yaralayıp öldüren ayni dükkan
da çırak 17 yaşınd11. Pavlonun mu· 
hakemcsi ikinci ağır ceza mahke
mesinde bitirilmiştir. Katil Pavlo
nun hareketinde katil ka.sdi görül
mediğinden ve 18 yaşını ikmal et
memiş olduğundan ölüme sebebi
yet vemek suçundan dolayı iki bu
çuk sene ağır hapse konulmasına, 
1400 kuruş muhakeme masrafı ve 
ölen Yaninin babasına da 600 lira 
manevi tazminat ödemesine karar 
verilmiştir. 

Ancak bu geniş sahada ne cins 
meyva ve sebzenin yetişebileceğini 
kati rurette tayin etmek üzere bu 
arRzinin jeolojik vaziyetini tesbit et· 
mek liizumu hasıl olmuştur. 

tlr11en bu kııdın memurlar askerlik Vali ve Belediye Reisi Dr. B. 
ve hastalık glbl sebepler!e boşalan l.Utfi Kırdar, vaktile içtimai rnev
erkek memurların yerine getirilmek- kileri müanit iken sonradan zaru-
te ve bu suretle muhabere lşlerlnln t v 1 · · D ··ı d 
aksamaması tem.in olunm:ı.ktadır. re e. ı.ı~rıyan.ar ı~rn aruvaceze e 

• Eyıru 1942 

Almanlar Novorosiski'den 
15 kilometre uzakta 1 

• 
Stalingrada karşı taarruz devam 
ediyor. Batı çölünde durgunluk var 
Doiu cephesinde: 

Alınanların Stnlingrad oehri-
ne karşı ıiddetli tazyıkı ve bu 
mühim san~i ıchrinin şinr' ba
tıdan ve cenup batıdan maruz 
bulunduğu &ifte tehlike devam 
etmektedir. Londra rad.yosu 
Stalingrada tevcih edilen hü
cumlar hakkında §U enteresan 
malumatı veriyor: 

cŞehrin ÇO\'Tesi devamlı Al
man hücumlarına maruz.dur. 
Evvela pike bombardıman tay• 
ya.releri Rus mevzilerini bomba 
ve mitralyöz kurşunu yağmuru· 
na tutmakta. arkadan tanklar 
ve lanklann arkasından da Al
man piyadeleri dalgalar halin
de taarruzu geçmektedirler. Bu 
hücum dn"lgalan üçer saatlik fa
sıla ·ile birbirini takibetmekte
dir. Almanlar, mütemadiyen 
muharebe bölgesine taze kuv
ıvetler getirdikleri cihetle. hü
cumların arka::ı kesilmemekte
dir.> 

Dün öğleyin nevedilcn 
resmi Sovyet tebliği evvelki ge
ce Rwı kuvvetlerinin Stalingra· 
dın oimal batısında ve cenup 
batısında düşmanla şiddetli çar-

detmiııtir. Sovyet öğle tebliği 
Novorosiskinin şimal batısında 
düıımanla şiddetli çnrpış:o~alar 
yapıldığını bildirdiğine göre Al
man kuvvetlerinin Karadeniz
deki bu ikinci mühim Rus 
deniz üssüne doğru yürüdükle
ri anlaşılmaktadır. Esasen Mos
kovada çıkan Kızıl Yıldız gaze
tesi de tebliğe ilaveten çok 
ıiddetli bir muharebe cereyan 
ettiğini kaydettikten sonra Sov
~et kuvvetlerinin bir kesimde · 
yeni mevzilere çekildiğini sakla
mamıştır. Son haberlere göre 
Almanlar Nov-orosiskiden 15 
kilometre uzakta bulunuyorlar. 

Alman tebliğine göre Anapn
nın cenup doğusunda, Mihver· 
ltuvvetleri bir çok müstahkem 
tepeleri }iücumlıı zeptetmİŞlcr, 
Novorosiskide ve Karadcnizde 
bir rnotörbot, iki petrol tankı 
iki nakliye gemisi, altı büyük 
yelkeı:ıli yani ccman 14.500 
tonluk Rus deniz taşıtını batır
mışlardır. Bütün bu malumat 
gözönünde tutulursa, Novoro
siakinin de pek yakında düşme
si muhakkak sayılabilir. 

Mısır cephesinde: 

pışmalar yaptıklarını bildirmek- Mısır cephesinde, Mareşal 
tedir. Bu tebliğe yapılan ilave· Rommelin ilk ileri hareketini ta· 
ye göre şehrin ~imal batısında kibeden durgunluk dün de de-
cereyan eden şiddetli savaşlar vam etmiştir. Dün öijleden sonra 
esnasında 1 1 Alman tankı tah- neşredilen Ortaşark lnciliz resmt 
rihcdilmiştir. Cenup batı çe,vre- tebliğine göre, çarşamba gecesi 
sinde Almanlar Rus mevzilerine cepheain hiç bir kesimınde ka-
girmişlerııe de kanlı müdafaa ra harekatı olmamış Almanlar 
muharebeleri neticesinde geri da lngilizlerin cenup kanadına 
püskürtülmüştür. Fakat haıka karşı hücumlarını tekrarlama.-
bir kesi:-nde Rus kuvvetleri, ye- mışlardır. İngiliz topçusu ile 
ni mevzilere çekilmek zorunda tayyarelerinin baolıca hedefini, 
kalmıştır. Mihverin zırhlı lcuvvetleile El-

Alman tebliği ise, Stalingrad hümeymat ve Ruveyyat arasın· 
önünde hnva teşkilleri tnrafın- da ıııkı§mııı oları Mihver nakli-
dan sıkı bir surette desteklenen !fe kuvvetleri teşkil etmiştir. ln-
Alman ve Rumen kıtalarımn giliz hava kuvvetleri bir rekor 
düşmanı müstahkem istinat nok- teşkil edecek uçuşlar yapmışlar 
talarından attıklarını, Rwlann 6 Mihver pike bombardıman ve 
mukabil hücumlarını püskürt- 9 avcı tayypresini düşürmüşler-
tüklerini, hava kuvvetlerinin de dir. Mihver hava kuvvetleri de 
§chri ve Volgadaki nakliyatı faaliyet göstermişlerdir. 
şiddetle bombardıman ettikleri- Tibliğc göre bir bgiliz torpil 
ni haber vermektedir. tayyaresi Sirenaik sahili açıkla-

iki tarafın tebliğinde müşte- rında bir düşman gemisine tam 
rek bir nokta vardır. O da Sta- isabet temin etmiştir. Uzun mea-
lingrad etrafındaki muhıırebele- zilli tayyareler, Mihver gemi 
rin son şiddetini bulduğu ve kafilele.rine muvaffakıyetli hü-
şehir için tehlikt-nin büyüdüğü- cumlar yapmıştır. Dün gece de 
dür. orta biiyüklüktc bombardıman 

Kafkas cephesine gelince, Al- tayyareleri, Eddaba yakininde-
manlaın Grozni mıntakasına ki muharebe hedefler.ine taar-
knrtı taarruzu yeni bir terakki ruz etmiştir. Tebliğe göre dde 
kaydetmemiştir. Londraya gö-- edilen netice bilhassa mcmnuni-
re Alman kuvvetleri Grominin yet vericidir. 
şimal batı yolunu kapayan Te- Alman resmi tebliği, Mısır-
rek şehrini aşamamışlardır. Bu daki hareknttoo pek kısa bah-
mühim petrol kuyuları mıntaka· sederek lngiliz mevzilerine kar· 
sından 60 mil uzakta bulunu- oı yapılan taarruz esna:ıında 
yorlar. tahribedilen düşman .tank ade-

1 
Batı kafka~yadaki Alman ta- dinin elli bire r,ıktıKını haber / 

B. Prost'un yaptığı teşebbüs üze
rine ynkında şehrimizin tooınmış je
oloji ve ziraat mütehassıslarından 
mürı•kkep bir heyet bu sahada Ümt 
tetkikler yapacak ve bu tetkikat ne
ticesinde bu sahay:ı ekilecek meyva 
Ye sebzelerin cins ve nev'i tayin olu.-

Haber a!dığımL~ göre kadınlar- yem hır pa.vıyon ınşa etmege karar 
dan telgrnf muhabere ~emuru ye- vermişti. Belediye imar müdürlüğü 
tlştlrllmek üze.re Anknrada bir knrs tarafından 5 2 kişiyi alabilecek bu 
açılmasınn karar verilmiştir. Altı ay yeni paviyonun planı ha.zırlanmış 
mfiddeUe devam edecek olan bu kur- ve inşaat keşfinin yapılması için fen 
sa şimdilik 25 talebe alınacaktır. heyetine verilmiştir. Bina üç katlı 
Kursu bitirenler, telgrafçılı!h mes- olacak ve iki kişi bir odada ikamet 
lek edinmek isterlerse, T.P.T. ldate- edebilecektir. 
sının ımtlhanmdnn ve namzet.ılğln-

arruzu ise yeni tcrakkiler kay- ".'eriyor. ı 

~ .................... ~~~~~~~~~~~' Parti müfettişlikleri . 
de.n geçerek b:ı.rcme dahil olacak.. 
lardır. Konya valisi mezuniyet 

aldı 

Cümhuriyet Halk Partisi Balık
esir bölgesi müfettişliğine İçel meb· 
usu Tur!ınn Cemal Beriker, Kocaeli 
bölgesi müfettişliğine de Bolu meb
usu B. Celal Sait Sirer tayin cdil
rr.işlerdiT. 

Kaşar peyniri pıyasası , 
Piyasada yapılıın t!tkiklerdC' kaşar .. .İzmir 4 - Üzüm piyasasının cy

peyr.lrlnln tesb!t cdllcn fiaı üzerL'l- lül ortalarına doğru Rçılacağı tah· 
den snltıldı!P ve elde l:ıol miktarda min edilmektedir. Piyasanın açJl-

naÔ\ktır. Yapılacak tatbikat planı, , ..................................... .. 
bu heyetin elde edeceği ilmi netice- bir kısmında büyük bir koruluk ve Konya - Valimiz B. Nizamettin 
fere göre hazırlanacaktır. fenni tesisatlı süthanelerle ahırlar da Ataker yirmi gün izinle lstanbula 

Bundan başka bu geniş sahanın meydana gelecek.tir. gitmiştir. 
ka.~ar peyniri bulundu~u :.uılaşılnıış. "h" . Ti y k·ı · b" 
tır. ma tarı ını ıcaret e .u etı tes ıt 

• 
}er ... Güzel dolaplar ... Aynalar... - İstenirse mahzen kısmını da 

• • 
1 LU 

AŞK VE MACERA ROMANI 
Tefrika No. 56 Yazan: (Vi • Nd) 

Fena mısınL .• Allah Allah, Tavanında yanan kuvvetli bir avi· sonradan böyle oda heline getire• 
sebep}... ze... biliriz ... 

- Fenayım işte... - Aferin Rıza .•. Havanın ağır- - Merdivenle indiğimiz tarafı 
- Hasta değilsin her halde. lığı kalmamış... Ne rütubet, ne küf mı}... Ne hacet, Rıza}... Burası 
- Hayır... kokusu ... Cidden usta bir işçi imiş- maksat için kafi ... Kılığımızı değiş· 
- Para ııkıntısı mı çekiyorsun} sın··· tirip çıkıveriyoruz... Öteberi eşya 
- Çekmoorum, hayır. - Sayenizde efendim... Vanti- 11aklıyoruz ... Mahzen olduğu gibi 
- Öyleyıse.. losyon tertibatı yaptım dıı... sarnıç halinde kalsın, daha mi.iııa-

- . .. - Bu geçidin bulunmasını da, sip ... Dikkati celbetmez... Günün 
- Bq üstüm.... (onlara nezaret etmeli... - Cevap 'Vermiyorsun) yapılmasını da sana borçluyum ... birinde fazla yağmur olunca su bas.-
Bir takırtı işitildi. Yerin dibinde- - Haydi öyle olsun... Rıza, bir ıeyler eöylemeğe hazır· Paraya ihtiyacın olunca, Emin efen• maması için denize akıntı yeri ya-

ki boşluktan, kapağın kalktığı nolt• Üıt taraftaki toparlak gündüz !anmışken vazgeçti. Elindeki feneri diye söyle, sana istediğin kadar ver• pacağıni ıöylüyordun... Yaptın 
taya bir merdiven dııyandt. ışığı söndü. Şimdi artık, Borjiya yere bırakmıştı. Ayvazın yardımile sin ... Dolaplara bütün e~ yerleş• mı} .•. 

- Hani ışık) Melahotin tahta merdivenle indiği kocaman ve ağu merdiveni tavan· tirildi değil mi) 
Aşağıdan bir de fener yandı. boşluk, ancak aşağıdan bir fener daki delikten a•a;;ı aldı. Tabii efendim... Tekmil - Bütün emirlerinizi yerine ge• 
K E • d k"l ·ı ..J J d " ., 1 tirmek en birinci vazifem .•• öse mın, yanın a ı ere: zı.ya.sı e ay~ın anıyor u. Fen erin zıyası titriyor; boo mah· emir eriniz yerine geldi. 
- Siz yukarıya .•• Odaya .•. - em- Üç beş basamak dnha ... Vücu- zende, üç insanın gölgelerini kor- - Gocukla, çizmeler). - Öyle hoşuma gidiyorsun ki, 

rini verdikten sonra, Bedriyenin bu du bir rütubetlc snnlmı~tı... Ayağı- kunç ııckilde sallıyordu. - Hepsi. Şeytan şu Atiyeyi kocasındnn bo~at, 
mttdivenden a§nğı inmesine yar- nı taı bir zemine hastı. - Yürüyün bakalım ... içeri gi- - Kalpaklar: seninle evlendir diyor ... 
dun etti. Büyük bir prens~ edasile 8oıdu} relim... - Onlar da efendimiz .• , - Fakat efendim .•• 

Kadının, vücudu boııluktn kaybo· - Nasılsın Rıza) Rıza, fenerle öne düştü. Yirmi - Mükemmel... Genı; kadın bir kahkaha attı: 
lup dn toprak se\·iyeıinde yalnız - Allnh ömrünüze bereket ver• metre kadar gittiler. Etrafına bakınar~k: H h k k B 
L- k 1 E . h . - ayır, ayır, or ma... u 
iHlfı ıı ınca, mın, yarı azın, yarı sin efendimiz... Sayenizde gayet Bedriye: - Kuru sarnıç, biraz zeka, biraz muzipliği sann yapmam... Böyle 
laeyeunlı, usulca: iyiyim... - E •. Anlat, lstepan... • de- gusto, biraz da azimle ne hale gel- gizli entrikalı olunca zevki daha 

- Güle güle Borjiya Melahat) - Peki senL .• Sen nasılsın lste- d•ysc de, Ermeni ayvaz s~Clece ho- di bak .. . Ortası.ıı~ra~~ m.~~~~).. çoktur, farkındayım .•• Biliriml böy-
dedi. pan) mur~anmekla cevap verdı. - Evet ... _Bızım ordug~mu~ du- le şeyleri bilirim ..• Esasen Atiye ka-
- Peki sen} Mahzenin alaca karanlığı içinde • Bır taşı kımıldauılar. Umu~madık vn.rın .. başladıgı ~okta ..•. Şı~dı bu· nn olsnydı, köstebek gibi yerin al-
- Seltımlık kapısından dolaşıp bir homurtu işitildi: bır manzara hasıl oldu. Zemmi, ta- lundugumuz yerın tepesı seluml,k .. . tından ona varacak yolu arar keş-

mrılıyım ... Ne olur ne olmnz, yuka- Genç kadın taş zeminin düzlüğü j lılarla örtülii. tamamile penceresiz kapıdnn doğruca knyıkhaneye ge-

edecektir . 

Darülacezede sünnet 
düğiinü 

Dün D:ı.rWtı.cezedc kıı k klmseu z 
çocuğun sünnet dfiAünü yapılmıştır. 

Bu münasebetle müesııescd" ı;ocul~· 
!arın ~evlndlrllmesı için nde~a btr 
düğün manznrıısı verecek şekilde Ler · 
tlbat alınmış. hokkabaz, Karaef)z, 
bando mızıka. lncesaz ne ı;:ocuklor 
ıevindlrllmlştlr. Yapılan diiğfınün 
m:ı.srnfını ynln1z müessese temin et
miş, bu veslle lle tüccnrdnn bay Hayrl 
ipan 1k1 yüz lira teberru etm!şt!r. 
Davetliler haı>..ır!nnan büt<.:de lı.a21 
edilmişlerdir. 

EVLÜ 
Sevgili Vnldcm Vasfiye 

Saydnm'm ölümünün üçün
cü yıldönümüne tesadüf 

eden 5 Eylfü !>42. Cumarte"i 
günü öğle namazını mütc:ı
kip Ercnköy İstasyonunda 
Zihni Paş:ı camiinde mevlO.cl 
ol~unacaktır. Arzu buyuran
lann tepiflcrini rica eylerim. ı 

Ot+~· S!!vd~n ~ 
~~~~~~~E~~{J 

gelirim, güulim ... Şu kapnğı kapa- - Ben çok fenayım) vanı, duvarları hulasa her tarafı ha- - Tabii öyle olacak .•. $u giz,liıfeder miydin) ••• 

n kile· d<" bir rot kırmasınlac. üzerinde birknc adım atmışkoo dur- b.!,r, .2d!h• .Jı;jn~ . .X.'"11B!!§.~k_m~~~!.· ~~.i~~l!.C: ~~!:~:·~ __ _ (Arl.::ısı var} ............ ~=-=-



• Eyltil 1942 Sahife s 

! AKŞAMl>AN AKŞAMA 
.Karısını tahkir 

edeni tokatlamıyan 
adam 

( ŞEBiR DADERLERi ) f' YEDiKULE ZiHDINLARINDA 
Kadıköy Gümrükteki Usküdarm l Tefrika No. s l'aum 1-ıcı.,. F. sERTELLI 

-· 

Halk evi eşya dilekleri Y ambafımuda bir küfür dıl· 
~du. 

Sonra iki tokat ac-si: 
Şlmlk. •• Şırrak... Muvakkat kabulü yapıldı Mallarin1 çekmek için 
- Vay ·-Karata... Bana wnı- açılış töreni Cumhuriyet tüccara verilen mühlet 

Şemsipaşa ocak kongresi 
eivelki gece toplandı 

~onlDl ha 
7

··• bayramında yapılacak yarın bitiyor 
- Üstelik bir de kirala diyor... Halk Partisi semt ocakları kon· 
- Derim elbet... · · ) d kt 

-ı l d ·· "k gresı içtima arına evnm etme · e-- Hem ynnımdru:i kadına dikiz Bir müddettcnberi in"a edilmek- 9~7 • 938 sene erin e gumru • " ı · f dir. Osküdarda Şemsipaşa semt seçiyor, hem de küstahlımn•n dere- te olan Kadıköy Halkcvi binasının lere geldiği halde sahip erı tara ın· lk 
o .. - k l 11 ocağının da CVV'C i akşam kongre· cesini görüyor musunuz, ey ahali... insaatı tamamlanmış ve binanın in- dan piyasaya çı arı mıyan ma a- K d 

· il si ynpılmı"tır. ongre c ileriye sü-Sağdnn soldan sesler: "aahna nezaret eden Belediye imar rın çekilmesi için tüccara ver en ~ 
" ek · B rülüp kabul edilen dilekler §Unlar• - Arnnn vurma ... Aman taban- müdürlüğü proje şubesi müdürü 8. mühlet yarın sona erce tır. u 

canı cebine koy.. Cürmüm,.,.hut Rükneddin Yüney tarafından mu-- müddet zarfında gümrükten malı· dır: 
..., k 1 - Üsküdarda bir kız lisesi ır..clıkcmCJine vcnrsin... vakkat kabulü yapılmı .. tır. Binenın nı çekmeyen tüccarın malı mınta a 

,. f d ı arılmıısı: Ü4küdar orta mektepleri-Fe:knt lıayır... fş işten geçmicti. nçılma töreni bu seneki Cümhuriyet ticaret müdürlüğü tara ın an a ı· " 
.,. b rıi bitiren kız çocuklar lise tahsiline Ok yaydan fırl:.1n• .. h. Deminki tokat bayamında ynpılacaktır. narak tıatılacaktır. Gümrükler aş 

___,, 1 devam edebilmek için büyük müş· aeslcrini aratacak bir, bir daha silah Kadıköy yeni Hnlkcvi binası, müdürlüğüne bu husustn iızımge-
ıd d kül&ta uğramaktadırlar. Çoğu fa-•~i <'uyuldu. evvelce tesbit edilen plan ve pro- len direktif verilmiş o uğun an 

l kir olan bu muhitin çocukları için Yere yıkılan bir vücut ••• Bir il".11- jcye tamnmile uygun bir şekilde mıntaka ticaret müdürlüğü i e müş-
ti. .. Kan oövdeyi .,.ötürdü •.• Çığlık· mşe edilmiş, çok modern bir bina- tereken hareket edilerek gümrük- btı liseye çok ihtiyaç vardır. 

"' .. f 1 2 - Üsküdar halkı, tapu mua-
lar ••• Polis düdükleri .•• Karakollar •• dır. çinde 850 kişiyi alacak geniş- !erdeki ma11arın birnn evve piya· rneleleri için lstanbuldaki tapu dai-
Mahkcmeler... Hapir.ban.eler... likte gnıyet büyük bir toplantı ve eaya çıkarılmnsına çalışılmaktadır. b 

1 resine gitmek mec uriyetinde kal-"""'"' müsamere salonu vafdır. Dün akşama kfldar bu sene ere l b d 
k ki maktadır. Evve ce urz. n bir tapu Dcnec<:ktir ki: Bundan başka büyük bir J"imnas· ait maJlnrdan pe az. gümrü er· 

1 sicil muhafızlığı mevcuttu, Halkın 
- Namus belası ••• Ne yapsın? ••• tik salonu içinde duş ve soyunma den çekilmiştir. Mal sahip eri güm- İstanbul!\ inmek külfetinden kurtul-
Ve umumiyetle böyle denildiği yerleri mevcuttur. rüklere müracaat ederek hoş depo 

'lt_ ) d kl d mnsı için bu muhafızlığın yeniden '-indir: Memleketimlı.in zabıta ra· Halkevinin diğer ihtiyaçları da ·ou amadıkların an, gümrü er e d 
"' b ) ek k teşkili i!!tenmekte ir. porlan ekseriya incir çekirdek-ini karşılayabilmesi için binada geniş ekleyen mal arını hemen Ç ece 3 _ Üsküdar halkı, kışlık ma-
cloldurmaz st:beplerden dolayı çık- musiki salonları, kütüphane ve Par- miktarda paraları bulunmadığınr den kömür ihtiyacını hala temin 
mış vakalarla doludur. Çoğumuz, ti ile diğer hayır müesseselerini ala- dan dem vurmuşlnrdır. 

k edememiştir. Bazı kimseler ya Ku-bir küata}un taarruzuw.. uğrar uğra- bilecek odalar, Halkcvinde açıla.. Son bir i i sene içinde gümruge 
maz. baston kınncı)•a., kan çlkann· cak heykel ve resim atelyelerine gelen mallann ııahiplerine peyder- ruçeşmeden, yahud da Kadık~·ün· 
aya, mahkemelik olunerya kadar mahsus salonlar yapılınışıır. Kadı- pey tebligat yapılarak on beşer den kömürlerini almaktadırlar. Kış 

1 k hl g elmeden evvel Üeküdar kömür mukabeleyi şart biliriz. Aksi takdirde köy Halkevi, imzalı bir arazi üze- gün Ü mü et verilmektedir. Bu 
tercf'unizin lekeleneccğine kani bu- rinde inşa edildiğinden kısmen üç, müddetlerin hitamında mnlını çek- ihtiyacının temini için Etibankın 

k Üsküdara kömür goodermesi rica 1unuruz. ısmen beş kat üzerine tertibedil- meyenlerin malları da mıntaka ti-
k edilmektedir. Geçen gün yukanki vakaya şahit miştir. Ev, modern bir mimari üze· cnrct müdülüğü tnrafından alınara 4 - Üsküdarda Gülfem soka-

olmftll1 üzerine, vaktile Pariste gör- ıine yapıldığındnn Kadıköyünün ~n satılaca_k.:.tı...;r·~------
ğına lamba konulma!ı, 5 - Bu-clüğüm diğer bir b.Dc?iseyi hatırla- muhteşem binalarından birini teş- k ı O 

c1ıın. kil etm~ktedir. Stokçulara günkü ihtiyacı arşı amıyan skü-
·~· dar Halkevi binasının cenişletil-

KAlabalık bir caddede. hususi bir Lastik tevziatı k d • k mesi, 6 - Ayııktan mahrum iki 
t re 1 Yo fakir ve ihtiyar adamın İaşelerinin ~ks otomobil durdu. çinden iki ,ık Otomobil lastiği tevziatının Be- temini. 

lladınla silindir ,apkalı bir erkek lediyeden alınarak Birliklere veril- Ocak kongresinin bu dilckleı-i 
indi. Mıığaza ~a?1ekanlannda. ev- diğini yazmıştık. Bilahare tevziat Mıntaka Ticaret müdür· vilayet idare heyetine bir raporla 
Yeke dikkatlennı celbeder:ı bar eş· Birliklerden de alınarak Ticaret ofi- bildirilmiştir. Kongre toplanbııının 
yaya tekrar bakınıı.!< İ!.temif olacak- si umum müdürlüg· üne verilmi•tir. )üg"' Ünün yeptıgı"' tetkik- p · L B ,, ~ 
ı rd .,, sonunda artı ıı:aza reisi . u.ıtfi 
• 

1
• Bundan ıonra tevziat licaret ofisi )erin neticesi Aluoyun gerek Üsküdar kayma-

Tarn vitrine yakl:1Şbklan ıırada, umum müdürlüğü tarafından yapı- d 
sarhoş yahut mütereddi, pejmürde lncaktır. ı' kanlığı, gerek Bele iye Reis 
luJıklı, ufaktefek, mendebur bir be- Sabşı ıerbea bırakılan gıda mad- 1 mua v~nliği sırasında Üsküdara yap-
ril kadınlara doğru ıendeliye sende- Barbaros türbesinin delerinin bol miktarda her • tarafa tığı ~ı~met ve y~rdım~an . dolayı 
)İye yakla.şh. • • ııevkolunabilmesi ve fiatlerin dü· j kendısıne teşekkur edıl~e:ıın.e al-

Kaba, ayıp bir söz söyledi. (Eı:ki . tanzımı ~ürülebilmesi için bankaların tü~ kışlar arasında karar venlmıştıı. 
tabir üzere charfendaılık• etti.) Bt:şıkta§ta BArbaros türbesinin cara cmtna üzerinden kredi açıp 
Elile de küstahlığını ileri vardardı avlusunun tanzimi İ!JİD«" başlanmı~ açmıyacaklnrı hususunun tetkik Beton İntaatta 
~ bilem tır. Avluda güzel bir bahçe inıta mevzuu olduğunu yazmıştık. Tica- çürük malzeme 

O dere=-sevimriz, öyle sinir bir c~i1.eccktir. Güzel Snnntlar akade· ret Vekaleti, bu hususu incelemeğe 
bali vardı ki, ihtimal kaldınmdan mısı t~rafınd~ yap.ılan Barbaros mıntaka ticaret müdürliiğünü me- kullanılmıyacak 
fcçenler hücum edip bu meşhut cÜ• heykelı ele Cumhurıyet bayrıımına mur etmiştir. Tetkikler yapılmış Son zamanlarda şehrimizin muh-
rüm üzerine cüretknn patııklıyaeak- kadar tamamlanacak, bu suretle ve istihsal mıntakalarındaki yiye· telif semtlerinde yapılan yeni bina· 
lardı. heykel ve bahçenin açılma töreni ! cek maddelerinin ıtok miktarları )arın inşasında kullanılan malzeme-

Fakat ifi silindir (>npkalı centil· 0 gün yapılac~~ ı ve alım fiatleri tesbit edilmiş- nin bir kısmının eski binalardan ç.,. 
mene baraktdar. r • • tir. Yapılan tetkikatta tüccara cm· karılmış çürük tuğlalar, paslı demir· 

Qysa P...Uli miydi, Amerikalı Afıyan, Edebıyab Cedide taa üzerinden !nedi açılmasına lü- ler o!duğu nnla,ılmıştır. 
mı, yoksa lngiliz mi? Tayin edemi- müzesi olacak zum hasıl olmıyacağı neticesine va- Beton inşaatta demir çubuk bu-
•-emm Her h•lde pe'- gu"'•el Fran 1 ı lamıyanların eski putrelleri lrnllan-
., ..... u· • " " "' • Şair merlıum Tevfık Fikretin rı mış ır. 
-·-· ''-on11ır.uyordu İn'yar1_ -==1eç n t v kAI . d dd 1 • dıklan IY0°

0 ru"lmektcdir. Bu suretle 
• ._ 

11
' -v • -., "'" Rumelihisarındaki aşiyanı Belediye ıcare e n etı, gı a ma e en "' 

yüzlü, babac .. --ı. sportmen bir tarafından istimlak edilmişti. stokçularına şimdilik bankalardan yapılan binaların mukavemet dcre-
adamdı. Hani tabiat bazı tabular- A"iyan cimdi b' bek i tarafı • kredi açtınnıyacaktır. cesi az olduğundan, Belediye, yapı-
d b• b" .. t __ ,, • • ' " ' " ır ç n N h f ) · k · · lacak ye · · tt b'lhaasa bet an ıç ır ~cu ~zenıeı~ı esır- dan muhafaza edilmektedir. Bele- o ~t, nsu ye, mercıme ' pırınç nı ınşaa a, ı on 
ıemuı ~em.ik. de~,. u~. ~~ her diye, aşiyanı hususiyetine göre te.n· mahs~lu mevsım~nın sonundayız. binalarda beynelmilel inşnat esasla
ıey kend~ermde bınncı cınstir. Os- ziın ve İmar etmeğe karar vcrmit" Bu sebeple bol mıktarda stok yok· nna riayet edilmesini ve çürük mal
telik c~mıyet ~e mesut kap~ar aç• tir. Bu itibarla aşiyanın bir (Ede- tur. Fnkat ycai ıene mahsulü nor· zeme kullanılBC'I in~aatın derhal ta
rruş, o msan: «!?e~ ·ye !!"'1n ı1e. d_o- biyatı Cedide müzesi) haline k • mnl senelerdeeki mikdar kadardır. ti! edilmettini alakadarlara bildir-
lnınm-• bır omur ıuregelmıştir. 1 ° y b ·· 1 t b ı ·• miştir . 

• • ""T • .. • • nu ması kararlnştınlmıştır. Müzede e on eş gun sonra s an u pı 
Talıhın. b:r. comertlıği ruhlarda çok başta Tevfik Fikret olclu~u halde ynsnsında görünmeğc başlıyacak-
defa .bar. alicenaplık yara~. • Edebiyntı Cedide üstndlarının ese.r- tır. Bu sebepledir ki fiatlerin düşe· 

Silmdır ·~~kalı da, o cıns bahtı: !eri, el yazıları, kitapları Tevfik ceğinden korka:ı tüccar mevsim 
ra:Jard~ bm olduğunu ~~h~ bel}ı Fikretin eşyası teşhir eiilecektir. sonu mahsulüne bugünkü fiat üze
etti. O ki her ,ey yapab?.irdı: Sag· Müzenin açılış programı hazırlan- rinden talep göstermemektedir. 
lam yumruklan vardı! Kuatabın çe- k d 

.• k bil' d'I C:-L") L---d ma ta ır. 
nesmı ıra ır 1 ""'°ıt er ,(MUU a: Fenerbahçe kulübünün 
Onu Adliyeye teslim edebilirdi. Ya- S_ i!'le ve cam fabrikasının 
but dııha muhtaaan: Suratına tülcü- :r kongresi toplanıyor 
rürdü. Fakat, bu yollardan birine satı§ bürosu F enerbahçe kulübü umumi ktı· 
sapmadı. Yüzündeki latif tebessü- Şişe ve cam fabrikasının Kara- tipliğinden: · 
nıü bozmaksmn, pkalaşırcasma, köyde Perşembe pazarındaki satış Verilecek izahat üzerine idare 
mütereddi sarhoşa dedi ki: bürosunda, nufus kağıdını ibraz heyetini tadil vecya yeniden inti· 

- Ahbap! ••• Madamlar galiba edecı her '"atandnııa bir numnra ve- hap eylemek üzere kongrenin t 3 
boşuna gitti ... Fakat onlardan biri ilmekte ve bu numnra ile sırası ge- eylul 942 pazar günü saat ondn 
pek sevdiğim zevcem, diğeri evli lene su hardnğı, kavanoz, sürahi fevkalade olarak toplantıya daveti 
Ye mesut hemşiremdir... Hiçbirini tuzluk, komposto tabağı, çay bar- idare heyetince kararlaştanldığın· 
lana terkederniyeceğirni ô)rüyor- dağı, vesaire mnliyet fiati ile satıl- dnn sayın iizanın 0 gün ve 0 saatte 
IUll ••. Binaenaleyh affını rica ede- mnkta idi. Satış, tevzi edilen numa- lculüp merkezini teşrifleri rica olu~ 
rim ••. Ne yapalun: Allah sana da ralann hitamına kadar durdurul- nur. 
laayı.rlı kumet versin... muştur. Bunların ancak bu ay sonu- -""'"u"""''"'"""'"'"""' ..... "'""'_'_ 

Ve bu teneuül etmiyea halile, ca kadar biteceği anlaşılmıt oldu
faciayı komediye çevinn~ olda. Ci· ğundan I ilk teşrinden itibaren ye
..,.dm kahkahalar )'tikıeldi. Müte- nidm numua dağıtılmasına ve bu 
cavis mahçup, pel'İfan ıendeliyerek suretle satı~a baıılanacaktır. 
azaklaştı. Silindir '8Pkalı İle, wf Umba §İşesinc ihtiyacı olanlara 
süzcl 2ekismm. latif blleti ruhiye- 13 kuruşa lamba şiş~si de vcrilmek
einin, nükteli misacmuı aqesinde tedir. Fakat bunun için mahalle 
~ne şanü teref içinde otomobiline mümessiJliklerinden, evinde elek
ltindi. Yoluna devam etti. tTik olmadığına dnir bir tezkereyi 

Kendi başına da. başkasınınkini 88h!I bürosuna ibraz etmek lazımdır. 

Milli kütüphnnemızın ve herkesin 
bek'!.edlğl bir eser nihayet doğdu: 

SEVDA 
YAZAN: nJRAN AZİZ BELER 

Tercüme eserlere tercih edılecek 
yegane roman. 

iNKILAP KlTAPEVl 

ile beliya aokmaksıl:m .•• .,,.. 
Bu adamın misali, pek çoklan

mıza, pek çok vakalarda ömek teş
lül edemez mi 7 Ve böylelikle bir
çok zabıta vakalaıı da öı\Jcnemez 
mi? Bir zeka lnvıl::unı ile tabanca· 
bin ateş almaaına mani olmak me
Clenilik değilmidir? 

(Va - Nu) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bakırköy hayvan sergisi 
Bakırkö;· hayvım ıergUi 5 eylul 

cumartesi günü öğleden ıonra Veli
elen i 

ÖLÜM Mevlud Eski Sadrazamlardan Mustafa 
Zevcem ve kıynıeuı annemiz Safiye Naili paşa ile eski Baş teşrifatçı 

Tcmba~fil ruhuna ithaf edilmek tize- Kumil Bey hafidesi, Ferik Hilmi 
re 11 ey 1942 ~uma günü öğleden pnşa kızı eski Hariciye Nazırı Tur· 
sonra Paşabahçe lnclrköyıi camtı "e- h ' · k' z· t 

1 lü 'V an paşa qı, es ı ıraa umum 
rt! ndc mev t kıraat edUeceğind~n üd" .. H · B d ı · M )ek 
merhumenin bilcümle nkraba ve ah- m uru a~ı~ ayın .ır ı. eşı c 
baplannm yevmi mez..'Wrcla t<?,şrltlcri J-?nnımefendının hemıııre~ı ve E.sm~ 
rica olımur Nayman; Leyla Devrımel, Ecla 

zevci: Emekli subay. Sıcyidgazl Kulin ile Es~d ve Hilmi Bnymdır-
Tembay. lınııı t~yzelerı 
Oğullan: Üsküdar orta okulu mü- K ER 1 M E 

dür muavini Salın Türe, Polat topçu Hanımefendi pek uzun bir huta• 
gedikli mektebi .mu:ı.lllmlerl11den yılz- lıktan sonra vefat etmiftir. CenaJ>ı· 

Bir lokantada 173 ekmek 
karnesi bulundu 

Emniyet kaçakçılık bürosu me
murları, Beyoğlunda bir lokanta• 
nın çekmecesinde cylul - Birinci 
teırin aylarına ait 173 tane karne 
bulmuşlardır. Lokantacının ku kar• 
neleıi ne suretle ele geçirdiği nraş· 
tırılmakta ve hakkında kanuni ta: 
kibata devnm olunmaktadır. 

IRADYOI 
4 eylül euma ötJe n akşam 

12,30 Program. 12,33 Müzik (Pl.) 
12,45 Ajans haber;erl, 13 Şarkı ve tür
küler. 

18,3 Fasıl sazı, 18,40 Müzik <Pl.). 
19 Konuşma. 19,15 Oyun havalan, 
19,30 Ajans haberleri. 19,45 Klfı.s1k 
Türk müziği. 20.15 Radyo Gazetesi • 
20,45 Müzik CPI.). 21,15 Temsil. 22 
Salon orkestrası. 22.30 Ajans haber
ıerı ve borsalar. . 

!1 eylül nmartesl sabahı 
7,30 Program. 7,32 Vücudunuzu ~a

lıştıralım. 7,40 Ajans haberleri. 'l ,55 
Müzllı: <Pl.). 

ŞARK Sineması 
Bugünden ttibaren 
1 -PAULA WESSELY 

MARiAiLLONA 
2 • EMiL YANNİNGS 

DOKTOR KOCH 
(Ölüme karşı sav;ış) 

Filmlerinden mürekkep cid
den şayani temaşa bir prog
rama b lı or. 

- Ya blrz bunu ispat edersek •. o 
samtın etendlmJze ne dlyecetsln? 
Kendini nnsıl mtidafaa ed!eekaln '/ 

Şimdi ık.i cambaz bir !pt.e oynu
yordu. 

Ortada bir suç, bir htuiise 10ktu. 
Fakat, Jkis1 de blrblrlnl tehdlt ecll
yordu. 

Ceylt'uı nğa - ne de olsa - kurnaz 
bir tnkl Jdl. Yıllardanberi sarayda 
bin blr entrika görmüş, bin bir dol@ 
çevirmlştt. Drrhal zeytlnyn~ı gibi 
suyun üstüne çıkmanın kolayını bul
du. 

- Eğer bcnl bunüfila tehdit edl
yorsamz, pişman olursunuz! İş mı. 
raya yalana kalırsa. ben bunlan slz.. 
dt::ı iyi blllrim, Şimdi efcndlml7ıe gi
der ve: .Kızlar blneşml~1er .• sizi ze
hirlemek için do!ap kuruyorlar!11 <]er
sem, hepiniz mahvolursunuz. ceı
l~t . ağaçtan elma koparır gibi b\r 
anda. başlarınızı kopanr. Ateşle oy
nadığınızı unutmayın .. \'C benim te
pemi kızdırmayın. Hepinizin canını 
ynknr, lcşlerlnfzl bir dakU:nda yere 
serdlrlrlm ! 

Kız~ar büsbütün korktular: 
- Aman a~am, biz yaptık. sen 

yhpmaı Bize merhamet et! 
Diye ynlvnrmağa başladılar. 
Zühal bu l§te yalnız kıılınca, ha

renıağası başını çevirdl: 
- Fesat kazanını kimin kayıınttı

~ını şlmdl anladım. Artık cıınm aw
cumun 1çindecllr, nccml Oilrcil tll
kLsi ! 

Ccy!An ağn, 7.ühalln od:ısında da
ha fazla durmadı. Sert bır ır.·,ır!n 
çık1p gitti. 

* Ceylan kendi r.ekA ve tecrübesine 
gilveı:lyordu, 'Kadının fendi, erkeği 
yendi!• sözünü hiç hatırlamıyordu. 

Zühal ondan önce davrandı. 
- Bu işlerde geciken kaybeder. 

Dfişündüklerlml padl~aha arzetmell
yirn. 

Dedi. O gün Sultan Murat sarayın 
bahçesinde kU§larla meşguldü. Zühal 
bunu görünce bahçeye inmek istedi. 
CeylAna görünmeden, başta bir hfl· 
remağasmın yardımlle kapıdan çık
tı. Sultan Murııt carlyesln1 g~riincc: 

- Kız, bana blr fincan temiz su 
getir •• kuşlannıa vereceğim. 

Diye seslendi. Zühal bu fırsatı ka
çırmndı. Bir fincan temlz su alarak 
padlşnhın yanına lı:oştu, Bu :tşl ha· 
rema~Jarından biri de yapabilirdi.. 
Fakat., padl§ahın ıözü Zühale iltş
mlştı 

Gürcü kızı suyu verirken, Murat 
sordu: 

- Sen nerelerdesin Ç{>ktnn bert? 
- Odamda duanızla meşgulüm, 

şevketlim ı Etrafınızdaki hnrlyelerden 
bize sıra ge1mlyor. 

Sultan Murat yan gözle Zfihalln yil
züne baktı: 

- Ne demek istiyorsun? Kim~ 
bu ha!lyeler .. ? 

Zühal söylemekten çekir.medl: 
- Asilmanın Venedlk elçlslle glz

llden gizliye mektupi~~ı ıöyIU
yorlar, §evkelllm 1 

Murat birdenbire elindeki su fin-

- Bu'· kabil de~ıı. Benim haberlı,;.. 
olmadan *1raydan dışanya blr tut 
blle uçamaz. 

- Ya. içeriden yardım görürse? 
Murıtt cattyeslnln kolundan tuttu: 
- Şu $ndaki baklayı çıkar ba-

kayım! Senin ltulağın deliktir Duy 
duklnrmı, blldiklerlnl bana açıkça 
söyle! 

- Korkanın, şevketlim! 
- Kiınden korkuyorsun? 
- Cey;al! anadan .• 
- Bu işte onun da parmağı var 

mı? 

- Evet, şevketllml vencdık elçıst
ne gônderllen gizli mektup!an o gö
türüyor. 

- Bwıu neden bann vnktlle gellp 
haber vermedin 

- Ceylan beni tehdit ettı, şevket
lim ı ·~er söylersen, ben de sent 
padişahı. zehlrllyeceksin diye lekele
rlm. Boynmıu vurdururumh dedi. 

- Vay -$lçnk \ay! Demek ki, Asil
manın ;venedlk elçlslle m~J..1.uplaş

mnsına yardım edlyorl Meğer,· yılan• 
lan :koynumda be!flyormuşum da ha.. 
berlm yok • . 
•suıtruı Murat derhal bahçeden sa
nıya diindü •. 
Odasına çı1tt1. 

:VczlrJ azam da o sırada saraya geJ... 
m.lştl. 

Sultan Murnt, Knra Mustafa paşayı 
çağırttı: 

- Ceylanın şimdi başı vurulsun. 
Asüma.n da zindan!\ atılsın, 

Deyince, Musafa paşa şaşırdı: 
- Aman Şevketlim, bunca yıl efn .. 

dlmlze sadakntJıı. hlnnet eden Oey
lAnı bir cnriyenln sözüne kapılarak 
bederetmeyinl Onu da zlndana attı
nn •• İşi aoruşturnhm. Eğer tahr:.kkuk 
etmezse. başı boş yere vurulmuş olur. 

DedJ ve OeylAnın başını kurtardı. 
Mustafa p~a Asümand::.n dalma 

şüpheleniyordu. 

Zühel rolQnde muvaffak olmuştu. 
Sultan Murat çabuk karar veren, 

tereddüdü se\'mlyen bir hlikümdQ.rdı. 
O gün Asümanı yakaladılar .. Bir ara
baya bindirerek Yedlkule zindanına 
götürdüler. 

••• 

Şöva.lyenin kızı zindana 
atılırken ... 

Asilman hakkında uzun bo)'!u so
ruıturmaya lilzum görmediler • .Mus
tafa paşa, Osmanlı sarayına yabancı 
kadın girmenin mahzurlarını Padi§a
ha anlatırken: 

- Bunlar günün blrlndc c!cudimlzl 
zehlriemekten de çekinmezler. Zlra 
Venedlklllerıe aramız açılmıştır. 
Dootluğumuz dalma pamuk lp!lğlle 

ba~lanmış olan bir mlllctln kızın& 
nasıl güventıır? O, bu tşJ bugün yap
mamışsa bile ynrnı yapacaktır. 
Demişti. 

Sultan Murat, hiddeti g~çlnce sadık 
külestnl t~ğırdı: 

- Bu lşln lçyüzünü bana anlnt ba
kalım! 

Dedi. CeylAn geniş bir nefes alarak 
cevap verdi: 

canını yere attı: iAık:lsı var) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Talebe ahnacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
Yatılı ve parasız olarak Zonguldakta açılmış bulunan Maden 

Başçavuş Mektebinin Birinciteşrin 1942 de başlıyacak devresi için 
seçme sınavile talebe alınacaktır. 

Bu teknik mektebin biri ameli, diğeri nazart olmak üzere iki 
sömestre ayrılmış üç senelik tahsili vardır. Ameli devrede talebe 
madenlerdeki ka1.ancı ne geçinir ve Jrendfierlne birinci, lkincl sınıf 
ameli devrelerinde 100 kuruş, üçüncü sınıf ameli devre dnde 120 
kuruş yevmiye verilir. 

Aşağidaki şartları haiz olan isteklilerin nihayet 23 eylül 
1942 akşamına kadar Zonguldak Maden Teknisyen mektebi Mü
dürlüğüne vesikalarilc bizzat müracaatları lüzumu ilfin olunur. 

1 - Türkiye Cümhuriycti tebaasından ve Türk ırkından 
olmak. 4\ • 

2 - Doğruluk k~ğıdı göstermek «19-1-1942 ders yılı mezun
larile halen mektep ta1rb"si rı1 r..nlardan bu belge aranmaz.» 

3 - Bulaşıcı hastalıklarla mnıoı olmamak, bünyesi maden. 
ocaklannda amelt çalışmaya müsait bulunmak. ((Sağlık muaye
nesi Zonguldakta yapılacaktır.» 

4 - İlk mektebi bitirme vesikasını göstermek. 
5 - 18 yaşrna gtrml~ ve 25 yaşını geçmemiş bulunmak. 
6 - Nüfus hüviyet cüzdanı ve dört rulet vesika fotoğrafı ver

mek. 
Bu ş-artlan haiz olan istekliler 25 eylül 1942 de ilk okul 

derslerinden yazılı imtihana tabi tutulacaklar ve muvaf!ak olan· 
ıar ameli stajlarına başlamak üzere ocaklara dağıtılacaklardır. 

«6880» «9059ı> 

Tenis Eskrim ve Dağcılık Kulübü Riyasetinden: 
ı - K:.ılübfimüz bin:ısının 29474 ura 9 kuruş keşif bedelli ynlnn temel, 

duvarlar ve çatı aksamı fnş:ıatı knpalı zart usullle on gün müddetle cksllt
Inı'ye ko~muştur. 

2 - Iha.le 7 Eylül 1942 p:ızartesı günü s:ınt 16 da Takslmdc Sıraservller
de 57 numarada Beden "tcrblyes1 İstanbul Böl~esi )llnn&ında mütetekkll hu
sus! komisyonda. ynpılacaktı11. 

. 3 - Bu işe alt proje husust şartname keşlt hü1As:ısı umuml croslnr ,., 
mukavele orneği her gün Bölge Muhasebe servisinde veyn Takslınde Kulül) 
rnerkezlndtn (2) Ura muk:ı.blllnde ahnablllr. 

4 - Bı; işe ait murnkkat tcımlnat. miktarı 2210 lira 56 kuru~tur. 
5 - İnşn=ıta ve tal plrrin husu .yctınr alt fnzln taf.,ı.ltı.t !~ n T. kı.imd• 

Kulüp ')>lnaaına veıa Bölge Müdüı!üiune Jnesni saatleri dahi il • lU. 



&htre 11 Fı. F" q A f,l 

z 
Türk Kızlan. Türk Dellkaolılari, Alma~da 1,000,000 basılıp yağma edilircesine satılan bu hayat ve saadet kitabı, Neniz Gücüyener tara.hndan, sizin için tercsme edilmiıtir. Fiati 3S lturuıtur. 

Satış Merkezi: (Anadolu Türk Kitap Oepotu) Her kitapçıda bulunur. 

1 LAN 5 Eylul cumarteai günü aktamı 

BÜYÜKDERE 

Saat 21, 30 dan itibaren 

BURHANEDDİN Şöförlere ve Motörcülere MUJde ! 
vo 

Bir müddet ıirketimizWı muha
iebeıinde çalışmıı olan Şahat İliya 
Bahar' ın ıirketimizle bir alna ala
baı k.almadıiı.n1 görüleıa lüzum 
üzert illn ederiz. 

SENİYE TEPSİ BEYAZ PARK'ta 
Büv:ük San'atkar Ar·r r o.turk T'acaret Limit .. Şirketi 

t.tanbul s-..ı E E i 1 • DDi 
Patenti alınan ve hususi bir tarzda imal edilmiı 

olan vantilatör kayıtları muvaffakıyetli tecrii· 
belerden sonra ıatııa çıkarılmıtbr. 

ın Yaz: geceleriıne 

VEDA KONSERİ OOHULlYE SERBESTlR 
Kadıköy 1klncl 

•Ulh hukuk hl
ldmlığlnden: 

932/352 iııl••,•••••••- lıtanbul ve civar lı:öylere otobüıler vardır. •••••••••••iiı 
~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~-! Yan tarafta fo.

to~rafı gBrfilen se
nlha oemue Ore
yen mAnl akıl has
ta.lığı. dolayujle 
mahkememlzln 12/ 
12/932 tarih ve 
9421352 sayılı llı\-

------- SARACHANEBASI HORHOR CADDESİNDE: HUSUSi ______ , Fiatlar çok ucuzdur. 

Kaa - Erkek 
Ana· hk H AY R i Y E L i S E L E R i y~ •• "t.~.. 1 Umumi satıf yeri: Fazıl Harmankaya ticaret· 

hanesi. Galata Büyük Tünel Han 18/19 . 
Talebe kaydına devıı.m Mllmektedlr, Eskl talebenin tıık.cıltlerlnl yatırarak kayıtlarını yenllemelerı ltı:ıımdır. 

Mi.ıracaat.: Her gl1n 10 dan 17 ye kadardır. Ecnebl lisanı llk aınıflardan başlar. Oünrlüzlil talebe mektebin 
mlle bacredllmlştl. Hacır keyfiyetl 
llı\n edilmem~ olan senlh:ının yazılı 
hastıılı~ırun devam eyledlğl adli tıp 
~!eri meclisi raporlle tesbıt kılındı

lından hacnnın devamına Te Eren- ı 
töyllnde ömer paşa aağında 10 
·No. da oturan teyzesi Mtlnlr 1Pıll& re
fllaısı Fazlle Anderlmanın vasilik 
fatının 4 sene müddetle temdtdı.~e 
2V11042 bı.rlhlnde karar terUd.ltl all
kadarlara llAn olunur. 

~--•••••••••husus! v~aıtııe naklcdlUr. Telefon: 20530 1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 

tstıanbul asliye altıncı .hutuk mah
kemesinden: 

942/200 
Müddei: OrJel ArdlC, Mllddeltleyh: 

Agop Acemyan. Samatya Sulumanas
tır cadde No. 142, 

Müddei OrJel tarafından. müddet
.aleyh Agop aleyhine açılan thtar dl
vu için müddeialeyhin f/51942 pa
sartesı günü saat (14) t!e mahkeme
mizde hazır bulunması !Uzumu tılnen 
tıebUğ edUmesı Ozerine mwnaUeyhın 

MEMUR ARANIYOR 
idare itinde çalıpcak hir 

yüksek okul mezunu ile tecrü
beli bir kütüp1ıane Ye labcna
tuvar memuru aranıyor. Baıka 
hiç bir yerde iıleri olmamak 
.-arttır. lıtiyenlerin Yüce Ülkü 
Ll.eıine müracaatlan. 

Eminönü Yerli Aı. Şabelinden: 
1 - Eminönü Yerli AJJ. Şube3lnde 

kayıtlı levazım ve muhabere sınıfla
rına mensup Yd, Subaylann 8 eylül 
gtinU tubeye müracaatları . 

2 - Yd. 8, Sınıf MI, memuru Yah
ya Nüzhet Oğ, Abbas Rec:ıl (3S4tl» 
lle Yd. Ttm. Abdullah (49441) ln 
acele 'ubeye gelmeierl. 

o gün gelmemesi ve ya bir vf'kll gön- •••••••İlll•••••ı 
dermemestne mebnt hakkmda gıyap Dr. ABAHUN 
karan lttlhıız olunmuş •e lmll ıruı
nan bu karara alt ihbarnamenin blr 
nfisluısı da mahkeme dlvanhant.siııe 

asılmJ.f ve keytıyetln on bq gün mtl:i

Vazlfeslnden dönmüştür, Kum
kapıdald muayenehane<.Jnde her 
ün hasta kabul ve tedavi eder, 

dctıe llAnı 1çln tahkikatın 11101942 Toprak mahsulleri ofisi 
perşembe günü saat UO> •a bırakılmıt İ 
olduğu tebllğ yerine geçmek rızere stanbul tube 
11ln olunur. müdürlüğündenı 

Eminönü kaıası nüfas 1_,emurlu- Ofisimiz ihtiyacı için otuz adet 
tundan: kamyon kariıc.risi kartılıkla paurhk 

Emlnönü: Hoca.paıa mah:\llesl Saf- auretlle yaptırılacaktır. Paz.arhk 1 
fetpaşa sokak 6 sayılı ev ve 04/134 eylul 942 pazartesi günü saat 14 de 
defterin yaprağında kayıtlı ~ıko kızı Liman Hanındaki Ofit binasında 
1327 doRıımlu Manyadan doğruuı yapılacağından talip olanların mez· 
Melpo ihtida edereıt Melek bmlnl al- kur gün ve saatte ıubemizde hazır 
dığı İstanbul Müftülülünün 1517/ 942 bulunmalan ve ıartnameyi görmek 
tarih ve 952/16 sayılı ve.stkasından isteyenlerin pazarlık gününden ev
anlaşılmakla Medeni Kanununun 26 vel Ofise müracaatları ilan olunur. 
ncı maddesine tevfikan llln olunur. 1 (9564) 

Beyoğlu 5 inci Noterliğine 
Öz: 

Rumelihiaarında Bebek cadd&
ıinde 30, 32 No. la yer H: 

Boğoziçinde Rumelihiaarındaeıki Hacı Kemaleddin ıyeni Rumeli-
hisarı mahallesinde eski Türbe yeni Rumelihiaarı - Bebek caddesinde 
20 eski 32 yeni 30, 32 en yeni kapı No. lı odalı düklcan Bebek - lstin
~e yolunun tevsii için istimlake tabi tutulmuı ve ınuameli.tı evveliyeeıi 
tekemmül ettirilerek 3 71 O No. lı Belediyeler istimlak kanununa tevfikan 
müteşekkil takdiri kıymet komisyonuna bu yerin heyeti umumiyeetine 
1600 lira luymet takdir edilip mülkün nııft,. mutasarrıfları Polimya, 
Hfriıtina, Heyna' dan eulhen ve mukadder bu lı:ıymet üzerinden teferrüg 
edilmiştir. 

1
-, t 11 Fen "lerl müdürlüğü için alınacak (50> top Ozalit k.Ağıdı açık ek&ULmeya Devlet Demiryollari ve Limanları ... f letme konulmuştur, 

Umum idaresi ili.oları Mecnmumın tahmin be!P.11 C5681 lira ve nıc teminatı (421 Ura (6ın 
kuruştur. 

=-=-=-=-ı:==-=-===========:::::ı:=====::s:===== Şartname zabıt ve muıune-lit Müdürlü~ kıılemln:H görülebl!lt. lt-.c.le 
Muhammen bedeli 2799 Okl bln yedi yfü: doksan dokuz) Ura 50 (ctm 7ı t '942 Pa3llrtesı günü saat J.& de Daimi Encümende yapılacaktır, 

lt•Jru9 o!en 171l (yi1z yetınlı} dokuz'I adet alafranga Rbdtsthane su 11amesl Talipl<· rln ilk teminat me.ktJıız veya mektuptan ve kanunen ibrazı lbul\ 
<şamandıra ve muslugıı lle komple> 50 (elli) adet alafranga abdesthane su gelen dlğ<'r veslkalarlle Uule güntı muayyen saatte Da1ın1 Encllmtnde 
haznesi çamandırası (11 eylül 19421 cuma gllnfi saat (14,301 on dört otuzda bulunmaJln, (91091 
Haydarpa.,ada Gar binası dahilinde komisyon tarafından açık ekslltme u.su- * 
ıııe satın alınacaktır. Belediye ve Hususi lda re tekaüt ve yetimlerin 

Bıı ışe girmek isteyenlerin 209 Okl yüz dokuz> Ura 07 (doksan yooll ku-
rUfluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettı~ı vesalkle blrllkte eksiltme üç aylıklarının tediye günleri: 

gUnit 88atlne kadar komisyona müracaattan llzımdır. Belediye te-:11ye sıra No. Hususi İdare tediye sıra No. 
Bu 1fe alt tartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtılmaktadır. ı 400 4/ Eylül / 942 Cuma ı 200 

(9106) 401 - 550 5/ Eylül/ 942 Cumartesi 201 300 

Nafia Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan Lş : 
ı - Su t.şlerl yedinci şube müdürlü~ü bölgesi lçlndo Aksarayın Sa~lık 

köyU civarındaki bataklığın kurutulması işi tahmin edilen keşif bedeli fiyat 
\'ahldl esası üzerinden: 

•484.818• lira «70• kuru&tur. 
2 - Eksiltme 10191942 tarihine rastlayan Perşembe günlı saat c15• te 

Ankarada Su işleri relsllğl blnası içinde toplanan Su cıcsmme komisyonu 
odasında kapalı zarf usullle yapılacaktır, 

3 - istekliler eksUtme ve ,şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık iş
leri genel 4Qrtnamesı. umumi su (f1crı fenni şartnamesi ile husual ve fenni 
fartnameıerı ve projeleri ı2.tı1 lira c24• kuruş karşılı~ında Su işleri relsll~ln-
den alablllrler. • 

4 - Eksııtmeye girebilmek için lsteklllerln 123142• lira c67• kuruşluk 
muvakkat. temlnat vermesi ve e~slltmenln yapılacağı günden en az üo gün 
evvel bir dilekçe lle Nafia Veklletlne müracaat ederek bu t.te mah9UI olmak 
tızere vcalka alamlan ve bu ve.slkayı göstermeleri tarttır. 

Bu milddet içinde vesika isteğinde bulunmayanlar ekslltmeye giremez-
ler, • 

5 - İstektllerln tekllr nıtktuplarını ikinci maddede yazılı saatten blr 
saat öncesine kadar Bu işleri relsllğlne makbuz karşılığında vermeleri l!-
zımdır, Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (8192) 

&IDA · MADDELERi ALINACAK 
İşletmemizin ihtiyacı olaıı aoağıda cinı ve miktarları yazıla gıda 

maddelerini aatmağa istekli olanlar nihayet 1 O Eylul 942 ak,amına 
kadaı fiat tekliflerini 'mektup veya telgrafla: 

ETİ BANK ŞARK KROMLARI iŞLETMESi MADEN. CULEMAN 
adresine göndcrmiı olmaları lazımdır. 

Bu maddelerin yalnız birisine fiat telı:lif edileceği gibi, bir mad
denin bir kısmı için fiat teklif olunabilir. 

Teklifler içerisinde fiatları en müsait ve teslim müddeti derhal 
veya kısa zamanda olanlar tercih edilecektir. 

Sade yal 60000 K,c. Men:imek (yetil) 
Bulaur 12000 ıt ıt (kınnızı) 
Pirinq 15000 ıt Patate. 
Nohut 8200 ıt Soiu 
Kuru fasulye l 0200 » Salça 

Ekmeldik buğday 

7200 Kı. 
1000 » 

20000 » 
4600 ıt 

460 ıt 
130 Ton 

Not: Fiatlar Maden lıtasyon teslimi teklif edilecektir. 

551 - 950 7 ı Eylilll 942 Paıartest SOt "50 
951 - 1252 81 Eyl!il' 942 Sah 451 502 

günündt: ı;e'mlyenler 91 Eyl~.H/ 942 Çarf3mba gününde gelmlyenıer, 
Belcdlyf' ve Husust İdare tek1ll1t ve öbüzlerlnln eylül 942 Uç aylı.klan 

yukand·. ~6~terilen giinlerde clizdan sıra numaralarına göre t4!dlyı? ~lle
cektır. Ma a1 ve nürus cilııda:ılarlle birlikte Ziraat Bankasına müracıı.ntlan 
ve gUnünJe gclmlyenlertn aylıktan tediyenin sonunda verlleeeğl Uln olunur. 

(9605l 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Beypazarı kasabası dahlllnde yapılacak hilktlmet kona~ lnşaa

tının ihalesi 5 ' 9/ 942 tarihine rastlayan cumartesi gimll saat 10 da nana 
müdürlüğü odasında toplanacak kom lsyon tarafından yapılmak üzere 
kapalı zarf usuuıe ekslltmcye konulmuştur. 

2 - Keşif bedel! c157566• Ura c82• kuruş ve muvakkat teminat\ 
19128• lira 1133• kuruştur. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını, muvakkat teminat mektup veya 
makbuziarlle tlcaret odası veslkalannı ve nafla müdilrlüğilnden bu lf 
alacakları fenni ehliyet veıılkalannı h~mllen yukarda adı geçen gllnde 
saat 14 de kadar komlsyon relsllltln• vermeleri. 

4 - Bu işe alt keştr ve prtname,l her gün narıa mildürlli~ünde gö-
rebilecekleri. (6647) (8763t 

Türkiye Palamutçulare 
Anonim şirketinden 

15 eylıll 942 tarihinden itl baren temettü tevzilne başlana-
cağı sayın hissedarlara illn olunur. • 

TELEFONCU r \YAN ARANIYOR 
Bir müessesenin huıusi telefon aantralını idare edecek kadar 

tecrÜbe sahibi ve Fransızca bilen bir Türk bayann ihtiyaç vardır. 
Taliplerin Telefon idaresinden musaddalc e'hliyetnameyi hamil 
bulunması lazımdır. Müracaat: Poata kutusu 150) Galata. 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları 
İtletme Umum MüdürlüğÜnden: 

Kaptan, ~arhçı, toför. vaCcı, gemici, ateşçl aJınacaktır, Ma~lup şeratt& 
haiz oıanlann Oalate.d& İdare merke-tlndeld Baf Eıupektörlüğe mllracaat• 
lan llln olunur. r9~99. 

TÜRKiYE ECZACILAR CEMİYETİNDEN: 
Sıhhat n içtimai Muavenet Velcaletinden tebliğ edilmtitir. 

Tapudan alınr . kayıttan bu yerin diğer nısıf hissesinin l.tavri ve
ledi Andon uhdesinde iken aldığı borç dolayısile Nikolaya vefaen fe
ıailı bulunduğu anlaplmıı ve hu teltilde tanzim edilen ihbarname mu-
hatablarına tebliğ edilmek üzere notcrliğinize göcıderilmekle noterliği
nizin 6440 No. ama kaydcdilmiı ise de mumaileyhanın adresinde bu-
lunmadığı gibi ,-apılan tahkikata rağmen ikametgahının teabitine imkan 11•••••••••••••••••••••••••~1 
hasıl olamadığından adreıinin meçhul kaldığı metruhatile ihbamame bi
li tebliğ iade edilmit olduğundan kanuni müddeti zarfında müracaatla 
talı:rir verilmediği nya mahkemeye müracaat olunmadığı taktirde 3 71 O 
No. lı Belediyeler iıtimlik kanununun 18 nci maddesinin tatbik oluna
cağını~ mezkur kanunun 1 O ncu maddesine iıtinaden iki yevmi gazete 
ile neşir ve ilanile, ilanı muhtevi gazetelerden ikiıer nüıha11nın gönde
rilmesini rica ederim. 

HiGH SCHOOL 
Adana n Gaziantep merkezlerinde yeniden birer eczane açılaca• 
ğından taliplerin, tekmil ıvesıtikile birlikte, 30/ 9/ 942 tarihine kadar 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletine müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

lıt. Vali ve B. Reisi N. 
İstimlak Müdürü 

Ali Yaver Mazal 
fş1:Ju ilanname ta1ep Yeçhile illn edilmek üzere Akşam gazetesine 

gönderildi. BEY<>l;LU BEŞiNCi NOTERi 

Erzurum Transit yolu Mıntaka müdürlüğünden 
Transit yolu üzerinden Çatdarlo mevkllnde 2717'1 lira 88 lturUf ketlf 

bedelli ahp.p köprll lnf&Sl t&ı>'-lı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur, tha
leal 16~~/942 çarpmba ıtntı aat 15 de Tranalt yolu El"Zurum mıntaka mli
dUrlllfunde n1Qteşettu lloaılayon tarafından yapılacaktır. Taliplerin lhale 
rnnn thnle saatinden blr saat evvel komisyona teklif mektuplannı makbuz 
mukabilinde vermelerı llzıındır, Eksiltmeye girebilmek için vlllyet-e tı.o gün 
evvel müracaatla alacaktan ehliyet ve ticaret odası vesikasını ve 2036/33 
liralık muvakkat teminat mettuplarlle komisyona müracaatları 10.Zımdır, 
Fazla nıilQmat almak ve te,ınert görmek isteyenler her giln Transit yolu 
!:t"Lurum mıntaka mQdQrl~ünde göreblllrler. Eksiltmeye gireceklerin bir 
defada 15,000 liralık ahşajJ köprü lflnl bltltm~ olduklarına dtlr vesikala
nnı ibraz etmeleri şarttır. Postada vuku bulacak taahhüt nazan ltlbare 
alınmaz. C9413l 

Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü ticaret 
ıubesi müdürlüğünden: 

11 Ton pençellk kösele ,arapon veya Kanat, 
7 • Vaketa 

Er kundurası lmııldtı 1çln yukarda mlktarlan yazıtı kösele ve vake~ 
satın alınacııktır. Ellerlnde bu Jşe etverlfll kösele ve vaketası bulunanlann 
nümuneve evsanım tesbıt edilmek ve sonra aatın alınmak üzere '1/D/942 
pazartesl günü aqamına Udar Tl.caret tubeılne mnracaat et.melerl illll 
Oiunv. c7ln. •• 

.. 
lngiliz Erkek Mektebi : Nişantaş 

Kayıd if!erl: PAZAR!I'ESİ. PERŞEMBE günleri saat 10 - 11 
arasında yapılır. Leyli yerlerimiz mahduddur. 

tkmaı lmtlhanlan: İngilizce kısmı 16/ 9/ 1942 de 
İkmal lmtlhanlan: Türkçe ltısmı 17/9/ 1942 de (orta) 

İkmal lmtlhanlan: Türkçe tı.mu 18/ 9/ 1942 de (lise) 
Mekteb 2319/1942 çarşamba ıtünü a ılacaktır. Telefon: 810'18 

Antalya Umumi Nakliyat 
TÜRK ANONİM ŞIRKETİNDENı 
Alakadarların nazarı dikkatine: 

İstanbul Dördüncü Noterliğinden musaddak 9/7 / 942 tarih ve 
6163 No. ıı veklletname ile Şirketim.izin Gümrük servtSl ,1.şle
. de istihdam edilmekte bulunan Turhan Dehmenırll ile Hayri 
Okkey'in görülen lüzum üzerine vazifelerine nllıayet verilerek 
şlrketimlzle münasebetleri kesllm.lş ve şlrketimlz ,namına hiç 
bir muamele ifasına sıfat ve salAhiyetlert kalmamış bulundu-

ğu al!kadarlarca bilinmek üzere ilAn olunur. 

Hukuk F akülteıi Dekanlığından ı 
Fakültemiz kız tal&beslnc'en bazılan sene içinde askerıııc deralerlnt 

devam etmediklerinden tabur komutanlıluıca ısım \"'9 No, .ları fakülteye 
gönderllmlıtır, Sınıf geçebilmeleri için 14 Eylill 942 pazartest gllntl Bayeıltta 
tabur merke% binasında saat 14 de açılarak 2 hafta clO den günih (levam 
edecek olan tel1fl kuralanna l~tlrak etmewrl IAzımdır. 1atm Ye No. lan fa-
kültede Uln <.'dUmlştır. al!katlerların müracaattan. (9583) 

Münakalat Vekaleti Devlet Denizyollari 
Umum müdürlüğünden: 

tzmlr şube muhasebeslnd" 120 Ura e.ylıt; ücretll blr memurluk t.çıktır. 
Muhasel:-e işlerinde çalııt!nlf ve barem derecesl uygun vt askerllkl• 

11!.şl~l kalmam11 tallplertn ,·e.:.-lkalarlle blrllkte DenlzyoUan Z&ti lfltl'l mil· 
dftrlüğüne mllracaatıan, <95881 

Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü ticaret 
ıubeıi müdürlüğündenı 

100 kilo 18 No. maldne lpltat 
150 • el l..tl lpllltl 
110 • Ataç kundura çivisi No. t 
110 • Ağa.ç kundura. çlTlal No, 5 
110 • Ağaç kundura çlvlsl No, 1 
SOO • Bakır kundura çlvlsl No, 18 
120 • Monte çlvlal No. 24 ınümuneye göre. 

Şose ve Köprüler İstanbul Mmtaka. 1~g : ~~~umu 
Müdürlüğünden: 10 OOOçlft Nal; o.ç.lvlsl ne beraber• numuneye CB1'9 

125/2~ amperlik 8 H, P kudretinde daim! cereyanlı ve şartnamo5lnde 700 000 adet Kabara çlvlsl cnilmuneye göre, 
yazılı evsafı haiz (1700) lira muhammen bedellJ. az müata.ıne1 bir adet elek- 44 000 • adet erkekli dişllL kapsül ctoret... nümuneye glkt 
trlk kaynak makinesi pazatlıkla eksiltmeye konulmuştur. 1 000 Tabaka zımpara kAğıdı nümuneye göre 

Eksııtme 6.0.942 cumartesl günü saat II de Oalatada. Kara.köy Perçem.11 Er kundurası tmalAtınd!L kullanılmak üzere yukarda mlktar ve clnsl J&• 
sokak Cemaat hanında Şose ve Köprüler İstanbul Mıntaka mtldilrlü~ e,k,. zılı 13 kalenı malzeme satın alınacaktır. Kalem kl\lem teklif Yl\.Ptlablllr, it
alltme komlsyonunda yapılacaktır. te-ltlllerln tekllflerlnl 7/ 9/ 942 ı>azartesı güntl akşamına kadaı· ticaret tubesl• 

İsteldllP.rln (128) lira muvakkat teminatla beraber kanunun La.yln eLtltl ne •ermeleri ll&n olwıur, _ 
"'1blan blmUetı ialU11tll sb Tt .... tte kom1aybn& pımetert. · B~ malY.enienln nümuneleri bel' Ciln ticaret fubeslnde &örüleb!Ur, 

fartm .. ~ Dlaftk1da&'eden tedarit edllib111r. · ("") (D241t 


