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lngiltere Alman 
esirlerinin kollarının 
bağlanması hakkın
da bir tebliğ neşretti 
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lngiltere ile 

Amerikanın Çinde 

imtiyazlardan 

vazgeçmeleri 

Zeytinyağı ve pirinç BU BA.Baaai 'l'ELGB.APLAB 

Zeytinyağı tacirleri, beyann ame 
vermemek için ya~lar.ı bakkal

lara daaıt.yorlar 
Stalingrad'da muharebe durdu 
iki tarafın da yeni hareket için 

hazırlandığı haber veriliyor 
İngiltere ile Amerika. Çin.deki Ellerinde plrlno " r.87tln1a.A'ı bu- ,_, __________ ,, 

yabancılık imtiyazlannı kaldır· lundu.ra.nlann t1o gün :r:artında M
maya karar verdiler. Londra ile yanname verme~e tlbt tutulduğunu 
~aşingtonda neşredilen beyan- dlln yazınJ.ftık. AlA.lcadarlar ellerlnde-

1 iki :11-t1.- tin b kl malın mUttannı, kimden sa.tın 
name er hw-.u.uıe u me- alındığını ve flatfnl tesl>lt ederek bft-
seleyi Çlnle kanuşmaya ~azır ya.nnamelerln1 V'emıek! hazuiığı.nıa. 
olduklarını. yakında Çin hükü- başla.ınışJ.ardır. 
metine bir anlaşma taslağı sunu- Zeytlnya~ tüccarlan ellerindeki 
~~ğını bildiriyor. mallan tevzi eım.tşlerdlr. Tüccardan 

İngiltere Ue Amerika, nezaketli nw. alan blr kısım bakkallarla ardl
bir dikkat eseri olarak bu güzel Ye sahl.pleJ:1.nln yağlan piyasaya çı
kararlannı Çin Cumhw·iyettntn kamuyara,t uzun m~ddet #kladıklan 
otuzuncu yıldönümüne rasgetir- ve bunlan flatıer yiiueldlk.ten sonra 
mişlerdir. piyasaya çıkardıkları yazılmıştı. Be-

yanname vermeğe mecbur tutulanlar 
Rus - Japon harbinden sama eski malan saklıyamıyacaklanndan 

Mançu imparatorlarının boyun- dün bakkallarda her günkünden faz
duruğunda:n kurtularak Cumhu- la zeytinyağı tenekesi. bulunduğu gö
rtyet ilAn eden bu beş yüz milyon rUlmilştür. Böylece eskl mallar der
lnsanlık koca Asya ülkesi ger- hal piyasa.ya çıkarılarak beyanname
çekte hiç bir zaman ne birlik gör- ye ithal edUmemesine çalışılmıştır. 
müş, ne de sürekli bir Devlet dü- .Flatıerde durgunluk vardır. Dıln btr 
.,.enine ka bil · t' z an tüccar, bir buçuk asitli ya~Iarı top-.., vuşa mı.ş ır. am tan 185 kuruşa satmıştır 
ıa~an 1ş başına geçip değişen PO· . Evvelce de yazdı~ ğıbi piyasada 
litikacıların elinde, devrim sar- pl.rlnç azdır, Şuradan buradan ge
sınt~lan, hazan komünist, bazan len pirinçler, derhal müşteri bularak 
millıyetçl kavgaları geçiren Çin, satılmaktadır, Trak;radan ve Boy. 
beş yıl önce Japonyanrn tecavü- abattan gelen yenl partl plrlnçler 
züne uğradıktan sonra aklım ba- bazt ta.clrler tarafından tM - 170 ku
şına t.oplıyabilmiş, bu felA.ket, ruşa verllıne-ktedlr. 
vatansever bir asker etrafında az Şehrtmfadeki çelt!k fab~alan he-
2ok sıkı mnu birlik hareketi do- nüz tam faaliyete g~ed.l~den 
gurmuştur mevcut plrlnçler, eski plrlnçlerotr . 

· Yakında plrinç getlrllmemne ba.,ıa.na-
Türk tarihtnln Asyayı ilgilen- ca.k ve flatıe düşecektll'. 

<iiren çok eskl devirlerini bir ta- ttç gilnlln hitamında şehrlmlzde ne 
rafa bırakırsak Çinle aramızda. nılktar plrlnç bulwıduRu anlaşıla
politika il~kinliği yoktur. Böyle cak~ır. Al!kada!' mem~r1ar, köşede 
olduğu halde, hiç ldmgeye zararı (D3VUIU eahife 2, aühm 2 de) 

Zeytinyağı 
fiati düıüyor 
---••ı---

1,5 aaite kadar olanlar 
120 kurut fiat kondu 

• 
lzmir 10 (Telefonla) - Ba

lıkesir ıvaliliği, Belediye tarafın· 
dan zeytinyağına k011an toptan 
fiati Valiliğimize bildirmiştir. 

Ayvalık, Edremit, Bürhaniye 
zeytinyağlarına r '; aside kadar 
olanlara 120, 3 aaide kadar 
olanlara t 10, 4'~ asitlilere de 
100 kuruı fiat korımuıtur. Sa
b'unluk yağlar 95, zeytinyağın
dan mamul aabunların toptan 
kUosu 60 kuruştur. 

Bıı.hkesir Belediyesinin tesbit 
ettiği bu fiıı.tler İzmir piyasasın
da duyulur duyulmaz, yüksek fi
atle aatrrtak için malını elinden 
ç&armak istemiyen zeytinya~ 
cılar araairıda telaş . uyanmıştır. 
Zeytlnıva~ fiıı.tlerlrıin daha dıı. 
düıeceği bahmin edildiğinden 
İzmirdeki tacirler de ellerindeki 
mallan çıkarmağa başlamışlar, 
bu euretle zeytinyağı fiatleri lz
mlrde de dilımete başlamııtn. 

dokunmıyan, tarihi kadar mede- ---- - ------------------

Londra 11 (A.A.)- Stalingrad Sovyet tebliği bardnnan etmiştir. 
müdafileri, yedt haftadan beri de- Lonch I I (AA) _ O" Cephenin diğer kısımlarında ye-
vıı.m ed en karılı çarpıtmalardan ıon• M- -'- ad ·dü. So un geb-ce gane mühim hadise, Voronez' de ve 

M"- k t1 •• d d oım:ova a rıe~re en vyet te ..:ı.__ l '-.. . I ! d Ru l ra mver uvve ermı ur urmue- 1..... So k l , S .ı· d ~o ens ... uı şunaun e , arın ta• 
lardı.r. Bu durdurmarun muvakkat 'gu vyet UVTet Cl'.t t uıgra arruzudur. Bu taarruzlar neticesi:ı: 
mı, devamlı mı olacağı eonra arıla.· c~etinde ~aziyetlerinl düzeltmi!" kalmıştır . 
şılacak.tır. Dün gece Alman Haber lerdır. 1 ; UUfmAn tankı hasara ug- 1000 uçakla hücum 
ajansı tarafından rıeıredilen tebliğ- rahlmıı. bİT bölütü 1mba edilmiştir. 
de doğu cephe9inde mevzii muha- B~ bölgede düşman müfrezesi Moskova 11 (AA) - Reuter 
rebeler olduğu, iki tarafın yeni ta- ka<lın ve çocuklan önilno katarak muhabiri bildiriyor: Almanlar s~a
arruz lçin hazırlanması ihtimal da- ilerlemekte iken Sovyet kıtalan baş- lingrad müdafaasını yarmak ve bir 
hilinde bulunduğu hildiriliyordu. ka sokaklardan dolaşarak kadınlar-- köprübaıı kurmak için uğraşıyol'lar. 

l ukl k t d Uçaklar himayesinde yapılan hü-
Moskova radyosu da ıehrin sokak- ıı. çoc an urtannış ar ır. b' "k 1 Al 1 

d 
l 'h cumda ır gedı açı mış. man ar 

!arın a çar~ışma arın 111 ayet buldu.- Vicby 11 (AA.) - Doğu cep- bir sokağı almışlarsa da Ru, far kar-
ğunu bildinyor. S~alingradın ıimıı.- hesinin muhtelif noktalarından ge- 01 hücumla Almanları atmışlardır. 
linde Ruslar mevzıt taarruzla du- len haherler, Almanların durumları- Almanlar 9 tank kaybetmişler 300 
rumlarını 11lah etmiıılerdir. nı ıslaha mu.vaffak olduklannı gÖe• "I" · l d' ' . • ,, o u vermış er ır. 

Kafkasyada Mozdok bölgeainde t~.rıyor. Rusların, ~ksen.ya paraşut• Amerikan radyosunun muhbiıl 
Ruslar ted afüi muharebeler yapmtş.. çuler kullan~rak, bırçok. no~talarda Moskova radyosile verdiği haberde 
!ardır. Bir Sovyet cüzü 4 hücumu yaptıkları lıucumlar netıcesu: kıı.l- 23 ağustosta Almanların binden 
püskürtmüıtür. Tuapse• ye doğru mı~tır. fazla uçakla taarruz ederek ban 
il~rlemeğe çalııan Mihvex kuvvetle• Stalingraddıı. iki tarafın topçusu mahalleleri tahribettiklerini ve her 
ri azimkar muka'bil taarruzla dur- büyük faaliyet göstermiıtir. A lman gün hava tıı.arruzlan yaptıklarını 
durulm•.ışlardır. hava kuvveti birçok yerleri bom• biJdirmiıttir. 

Fransaya 
akın 

Esirlerin kollarının 
bağlanması meselesi 

niyeti de eski, bu sabırlı, çalış-
karı. kanaatlı millete karşı Türk

rde bk sevgi vardır. Japonyanın, 
rf emperiyallst emellerle Çine 
ldırması yüreklerimiıdeld bu 

Ömer İnönü 
105 Alman uçağınin 

tahribedildiği bildiriliyor 

Londra 11 CA.A.> - Cwna gililil 
600 tayyare taratuıdan ŞlmaU Fran-

lngiltere hükômeti dün akşam bu 
husust~ bir tebliğ neşretti 

sevg-lvi arttırdığı gibi, o zaman 
Milletler Cemiyetinde ve dünya .. 
(Ja liAkim olan Büyük Devletlerin 
~aoonva korkusu karşısında bu 
tecavüze sevirci kalmaları millet
lerarası haklan koruyacak sanı
lan Cenevre yapısında ilk çatır-
dıvt do~urmuştur. . 

Beş yıldır, hiç kimseden yar
<ıım gönnedeın üstün bir düş~ 
ına.nla tek başına, parasız. silah
sız bo~şan vatansever Çin ge
nerallnde, bütün dünya kana ve 
atN1e "Verildikten sonra ortaya 
atılan prensiplerin ilk koruyucu
sunu görüyoruz. Nasıl kl Japon
yanın Cine saldırışı bugünkü 
öünya kasırgasının, o zaman 
kimsenin farkına varmadığı ilk 
babercisi olmuştu. 

BU.yük Demokrasilerin bugün 
Cindeki imtivazlarından vaz geç
meleri, hiç şüphesiz, kendileri icin 
yüz ağartıcı bir harekettir. Ja
ponyava karşı savaşta, İngiltere 
lle Amerikanın başlıca kuvvet 
diye hesaba kattıklan bir milleti, 
türlü imtiyazlar altında hı11a sö
mürge savmak, hak ve adalet 
tlüsfrnceleri sövle dursun Demok
rasilerin yeni ilan ettikleri sulh 
prensiplerine de aykırı düşerdi. 

Esasen, gelecekte Japonya ye
nilir, Cin eskisi gibi toprak bü
tünlüğüne kavuşursa, yıllarca 
sürmüş lstikHU harbinde milliyet 
tluygulan sertleşmiş, benliği 
uyanmış bir milletin eski imti
yazları ve kapitülasyCYnları bıra
kacağınaı İngillzlerle Amerikalı
lar da inanmazlar. işler ters gl
tler de Japonya Çine yerleşirse 
yabancı imtiyazların gene hük
mü kalmıyacaktır. 

. . 

Dün Hava kurumunun.genç 
kartalları arasına karışlı 

sa'ya. yapılan akında. Almanlar ağır Londra 11 (A.A.) - Almanlar\ Cenevre anlaşmasında esirlerin 
kayıplara uğramışlardır, Ame~n tarafından Dieppe akınında esir bağlanıp bağlarımıyacağı hakkında 
hava kwnandanlığının tebliğin~ göre edilen Britanya kuvvetlerinin ziıl.- bir kayıt yoktur. Mukavele sadeee 
akına 115 uçanka.le ve Liberatör tay- cire vurulması hakkındaki exruin ge- insant muamele emrediyor. İnsani 
yaresl ve 500 avcı tayyare.si lştlrlk rl alındığına dair malumat gelmedl-- muamele nedir) Bu, vaziyete göre 
etmiştir. ıo5 Alman uçağı ya tahribe- ğinden aynı miktarda Alman ha.rb değişir. Emniyete ıı.lınmı~ esirlerle 

. Ankara 10 CA.A.) - Türk hava ku
rumunun yüksek mühendis mekt:ebl 
talebeslnin uçuşlan için açmış ol
du~u kursu bltlren Ömer tnönll'ye 
bugün saat 16 da. hava kurumunun 
havacılılk okulunda törenle turizm 
brövesi. verllmlştir. 

Törende ha.yan Mevhibe İnönü, Bü
yük Millet Meclisi reisi Abdülhalik 
Renda, Başvekil Şiikrü Sa.raçoğlu, 
Riyasetıcumhur umumt kA.ti1ıl Kemal 
Gedeleş, hava müsteşarı Tuğgeneral 
Zekl Doğan, Rlyaseticumhur hususi 
kaleın mtidürü · Süreyya, matbuıı.t 
umum müdürü Selim Sarper, ~ebus
lar, gazeteciler, uçucular ve hava ku
rumu erk~ı hazır bulunmu~lardır. 

Türk hava kurumu başkanı Erzu
rum mebusu Şükrü Koçak töreni 
aça.rak deınşitlr kl : 

e:Bugün sevinçli bir başannın tö
renlnl yapmak üzere burada toplan
mış bulunuyoruz. Bu tör~ hava ku
rumu tarliıçesinln şerefli bir yapra
ğını teşkll edecektir, Aziz Büyük Şe
fimizin oğlu Ömer İnönU. bugün 
Türk ha.va kurumunun genç kartal
lan içine katılmıf bulunuyor. Baş
langıç ve t ek!i.mül uçuşlarını büyük 
b~ i~ıtizam ve pürüzsüz bir itina Ue 
bıtlren ve yüksele mühendis okulu ta
lebelerinden olan Ömer İııönü'yli bu 
başarısından dolayı ha.va kurumu 
namına. tebrik eder ve kndlslne tu. 

rl:ı:m brövesi ile alameti farikasını dl1m~. yahut hasara. uıtratılıruştır. • · · · • t h b h • d · d ' Bu arada 48 Alman avc tayyare.si eaınnın zıncıre vuru masının emre- mu are e aa nesın e esır e ı• 

vermekte iftihar duyarım, katı olarak düşüı:iilmüştu!.. 3B tay. di~Jiğf Ottava'da resmen bildiri!- tenler arasında fark vardır. Alman 
Ömer İnönil, ha.va. kurumunun ka.- yare muhtemel olarak tabribedllmlş, miştir. Dün akşam bu husuıtıı. şu ln- hükumeti muharebe sahnesinden 

natlan seni dalma şerefle hatırlıya- 19 tayyare hasara uğratıımı.1tır. giliz tebliği neşredilmiştir: uzaktaki esirlerin kollarının bağlan• 
caktır, Seni ilk uçuran bu yuvayı Oieppe akını esnasında salahi· masını emretmiQtir ki bu yasak edil• 
unutmamak Türk h"va~·•1ıı..~a bU Hücumda Five Lllle çelik ve loko- ~ 

' " \A..\ 6 .... - yetsiz bir makam şöyle bir emir mi...hr. 
glnle, enerjlnle her zaman yardım ve motır fa.brlkalan büyük hasara u~- =~== .. =============a 
htznıet etmek, hepimizin senden ıs- ramıştır. 4 tayyare kayıptır. Avcı tay- vermiştir: c:Evrakı imha etmelerine 
tedl~ budur, En candan ı..stediğlmiz yareıert k!milen dönmüşlerdir. meydan vermemek için imkan olur- !IB :1. .k .k a. C; I e r:: 
de bugünku gibi hr işinde muvaffak sa hatb sahnesinde bunla.nn elleri 

Sivil tersane için yer olmandır.. . B w·ıık· bağlanacakhr.• Yapılan şikayet 
Kurum başkanının hitabesinden • 1 1 e üzerin~. böyle bir emir verilmişse 

llOnra, Büyük Millet MeeWıi reisi Ab- geri alınacağı, çünkü bundan bütün Kömür depolannın KuruçeJmede 
dülhallk Renda, Ömer İnönü'nün göğ- harb esirleriınirı ellerinin bağlanaca- olutu bütün o bavalinin tadını ka• 
süne turlzm brövesinln alameti fa· Ne dereceye kad a r ğı manası çı.kabileceği bildirilmiştir. çırmıştır. Fabrikalann teh ir içinde 
rikasını taknu4 ve Ömer İnönü şu Bu suretle verilen emir cerhedilmiı- yapılması boyuna tikiyetlere sebep 
sözlerle teşekkür etmiştir: resmi aıf ab var? tir. olur. 

~sayın başkan, hava kurumwıun Manıı adalarından Sert'e yapılan Şimdi de sivı1 tenanenin Pendik· 
turizm brövesini aımağa. muvarra:t Vichy 11 AA.) - Vaşington- ıı.kındıı. S Alman esir alınmııtır. te kurulacağı haber venliyor. Ter• 
olduğum için büyük sevlny ve şeref dan bildirildiğine göre, gazeteciler Bunlann kollan bağlanmqtu. Ge- aanenin, Pavli aduile. güzel koyile 
duyuoruın. Bana bu bahtlyarlıitl te- toplantısında Reisicumhur B. Rooıe- milere dönmek için Alman işgali al· hir sayfiye yeri olan Pendikten baş• 
mln eden h~va kurumuna ve yuce ıvelt'e B. Willkie'nin k'-1disini ne tındaki kışla önünden geçmek lazım ka bir yere kurulması kabil değil 
bluayşınnkanınHaa y!irkektenundminnkletıer bohrço- derec~ye kadar temsil ettiği ve ne geldiğSıden bu tedbir alınmıştır. Bu- miydi? Acaba Marmara denizinin 

• va urum a sayın - y u1 
calannıa şiıkranlanmı sunarım. derece resmt sıfatı bulundugu sor • na rağmen Alman esirlerden dördü ilerideki kıyılarında tersane yapd• 
Sayın başkan. öğütleriniz ve dilek- mu,tur. B. Rosevelt bu suallere ce- kaçmağa kalkı~tığından bunlar öl- maya daha elveri,li yerler yok mu• 

lerlniz benim için pek kıymet!ldlr- vap _ _vennemiştir. dürülmüıtür. dur? 
ıer. Bütün hayatım.da aziz hava ku- ••H~HHHHHn•1181111111111111181111•11H•11•1111111111111 1 1 11••nınnınıı•111111111111111 1111 11111111181111111111 

rumumuza hizmetlerde buluıumı.ğl\ 
çalışacağım. ı 

M.lsatfrler büfede ağırlandıktan 
sonra hava okulunu gezmişler ve 
saat 17de dağı~lal'dır 

Istanbulda ekmek 
sarfiyatı niçin arttı ,? 
60 çuval fazla un vermek suretile 

ekmek işi halledilebilecek 

Bu bakımdan Demokrasilerin 
bu kararında - tıpkı Çine esaslı 
.yardım gı'\ıi, geç kalmış blr ha
reket olmakla beraber - bedava 
öa olsa, bazı prensiplere bağlılı~ı 
gösteren ve Çin.de belki az çok 
maneviyat yükseltici sembolik 
bir tavır olmak değeri vardır. Dün de oehrin bazı EuiJılıı.ri öniln- retl meydana çıkmıı bulunmı&ta· 

Necmedclin Sadak d~ . kal~bıı.~ık görUlmUı, fakat polisin dır. Karnenin kaldırıldığı İ•tanbul 
.------- - ----·, muş~enl~rı. sıraya koyması . Uzerine Belediye hududu lıarlciınde ve fakat 

1 
tevzıat ıntızam altına alınmıştır. İs· v·ıa b l u1 Ih k 

AKŞAM --·-----
Sayın okyuyuculanna bay

ramı tebrik eder. Gazetemiz 
bayramın birinci ve ikinci 

tanbul fırınlarına, ıehrin nüfus mik- 1 y:te ağ 1 h unıı.n mü a at 
tanna göre un verilmektedir. Hal~ halkının da ellerindeki karnelerle 
buki birçok fırıncılar, bazı kimsele- İstanbul fmrılarındıı.n e1'mek aldık
re i~lememiş günlere ait ekmek kar- lan göz önUnde tutulursa ekmek 
nelerinin kuponlarım keserek ek· istihlakirıdekt artışın ve bari semt• 
mek verdikleri gibi, karne uaulünün lerde bunun rıetlcesl olarak baı glS"" 
kalktı"ı Anadolu ehirler' de 
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~ HA~~ DURUMU ~ 
Eski bir çete reisi, kansı ve 2 çocuğu 1 Dog"' 0 ceph • d 1 

Manisa'da müthiş bir cinayet 
El öpmek 

B ayramlann gitgide şöyle bir hususiyeti olacak. Denecek ki: 
Çok eski samanlarda küçükler büyüklerin ellerini öper· 

lercll. Sonra Adet değişti. Büyükler küçüklerin ellerini öpmeğe 
başladılar. Şimdi yalnız senenin bir kaç günü, Şeker ve Kurban 
hayramlannda o e!llld Adet hatırlanır; küçükler büyüklerin el· 
k-rlnJ öperler. 

bağdaki evlerinde öldürüldü ı esın e 
değişiklik olmadı lmı1r 10 (Teleforua) - Mani- manda ucu sivriltilmiş demir 

sacla bağlar arasında kulesinde parçalarile yaralanarak öldürül-
oturan Hüseyin adında biri düklerini göstermektedir. 

Yakın bir gelecekte tase nesillerin bayramlarda el öpmek 
ldeti hakkında böylf düşüneceklerini kuvvetle tahmin ediyorum. 
ÇünkU nereden kaptığımız belli olmıyan o fena Adet, saçlarına 
Jnr düşmüş, göbek salıvennlş, mevki ve makam sahibi koca ko· 
ca aclamlann salonlarda, heniiz mekteplere devam eden on beş, 
yirmi yaşlanndakl küçük kliçiik kızlann önlerinde iki kat olup 
hürmetkar bir eda ile ellerini öpmeğe kalkmalan, topluluğu· 
muz kinde güzel bir m5.nası olan el öpmek adetinin çığnndan 
çıkmasına, soysuzlaşmasına seb ep olmuştur. 

gece, meçhul bir kaç kişinin bas- Bu tüyler ürpertici cinayetin 
11 

kınına uğr~. kansı ve iki ço- failleri belll değildir, zabıta sıkı 
1 

cuğu ile birlikte öldürülmüştür. tahkikata girişmiş ~e katmer! ! 
Vakayı haber alan zabıta, bağ aramağa koyulmuştur. ' 

kulesine gittiği zaman dört ölü- Maktul Hüseyinin vaktlle çete ( 
yü kanlar içinde yerde set111 bir reisliği yapmış, fakat şimdi ken- ~ 
halde bulmuştur. Cesetlerin va- di halinde yaşıyan bir adam ol- \ 
zlyctı, cinayetin pek vahşice iş- duğu tesbit edilmiştir. Bu ctna- , 
lendiğnl, Hüseyin ve karısile ço- yetin bir intkam hırsle işlendiği 
cuklannın dövülerek, aynı za- sanılmaktadır. 1 

Mısır cephesinde durgunluk aerJam ediyor -
Pasilik'te Müttefik hava hücumlari şiddetlenai 

Doiu cephesinde: 

Stalingradda sokak eıı.vaşları 
devam ediyor, Rus tebliğinden 
anla~ıldığına göre, Almanlar, 
Stalingrndın içinden da Volga 
kıyılarına varmak için hücum· 
larda bulunuyorlar. Alman top• 
çusu ve hava kuvvetleri, devam~ 
1ı bombardımanlarla hücum kıt• 
alarmı desteklemektedir. 

kuvvetleri, Mihver üslerine -.e 
a:skeri hedeflerine son günlerde 
akınlarını §İddetlendirmişlerdir, 
Bilhassa Mihverin başlıca levazım 
üssünü teşkil eden T obruk limı:ını 
en ağır hava hücumlarına hedef 
tutulmaktadır. Buna neıakct, kibarlık adını veriyorlar. Hiç zannetmem. 

Topluluğumuz nezaket ve kibarlık kaidelerini yeni öğrenecek 
topluluklardan değildir. Bunca senelik bir terbiye gelenegimiz 
var. Diinyanın en yüksek, en 'haşmetli sosyetesini kurmuşuı. Bu· 
nun içinde kocaman adamların iki kat olup çocuklann ellerini 
öpmeleri yoksa bu, terbiye lcabettinnediği lçimlir. 

il 
Uzak Doğuda: 

Mahkemelerde: 

16 yaşında bir sabıkah ! 
Bizde büyüklerin eli öpülür. Zaten el öpmenin manası da 

yeni nesillerin kendilerinden evvelkJ nesillere hürmet ve saygı 
göstermesinden ibarettir. Onun için elini öpmeğe kalktığımız 
kimse bizden en az on beş )irml yaş büyük olmalıdır. Bu yaş 
fazlasının onn gerek görgii ve tecrübe, gerek bilgi ve aklı selim 
bakımından kıymetler ilave ettiği fanohmur. Biz ne olursak ola· 
lım terbiye ''e nezaket eğilip onun elini öpmemizi emreder. 

Bakkal dükkanının evvela kilidini kırmış, 
sonra damını delerek içeri girmiş! 

' 

r 
1 

1 

::ı 
1 

Ahmet henüz on altı yaşında şeymiş? diye bir tane içtim, ho- (ı 
amma, bir kaç defa hapishaneye şuma gitti, çaldığım sigaraları ı'ı 
gfrlp çıkmış, azılı hırsızlar ara- satmaktan vazgeçerek kendim ı'ı 
sında yer almış. Hftkimin sualle· lçlp keyif yaptım. Sonra da pe
rine, masum bir çocuk tavrı ile llsler beni yakaladılar. Cezam 1 

cevap verirken gözleri fırıl fırıl neyse veriniz. ı, 

Ruslar, Stalingradın timali 
garhisinde işgal ettikleri mevzi
leri tahkim ettiklerini ve bu ke
simde mevzii muharebeler ecre• 
yan ettiğiı:li bildirmektedir. 

Mozdok çevresinde de, A1-
manlar hücumlarını gev§etme
mişlerdir. Vichy' den gelen ha
berlere göre, Alman kuıvvetleri 
Astrakan istikametinde, Kalmuk 
arazisi içinde derinlemesine iler
lemişlerdir. 

Yeni Gine' de Avustralya kuv
vetleri, şimdiye kadar mütema
diyen geri çekilmekte olan Ja
ponlarla en nihayet teması teeis 
etmişlerdir. Henüz iki taraf kuv· 
vetleri runsınd muharebe ba§'" 
ladığına dair bir haber gelme
miştir, Yalnız müttefik hava kuv
vetleri. gerek Cenubi Pasifikte 
Yeni Gine' de ve Salomon ada
lannda ve gerek Şimali Pasifik· 
te Aleoutie:mes adalarında Ja~ 
pon deniz ve hava üslerine, li
ma."llarda bulunan Japon harb 
:ve ticaret gemilerine hücumları· 
nı şiddetlendirmişler, tonlarca 
yüksek infilak ve yangın bom
baları salmışlar, birkaç ktuva
zöre ve ticaret gemisine isabetler 
kaydetmişler, Japonların leva
zim ambarlarında büyük yan
gınlar çıkarmışlardır. 

Fakat kırklık adam on bcs. yirmi yaşındaki kızın elini ne 
dive öper? Kiiçfiklere sayf!l mı?~ zaman oğlan cocuklann dıı 
ellerin) ör>mesl JUzımrur. Kadın olduğu Jçln mi? Öyleyse neden 
kundaktaki kızlann da ellerine uzanmıyor? 

dönüyor. Galatada bakkal Miha- _ Sattlğın rakılann parasını ı, Kaldı ki topluluğumuzda kilçüğe sayl?J göstermenin de yol
lan ''ardır. Eli ~knlr, o~c;anır, hatırı sorulur. Ama eli öpülmez. 
Bunun manası başkadır. Nezaket gösteriyormUŞU7. gibi yapıp 
güliinç olmıyalım. Şevket Rado 

Un dilkkftnıru soymuş. Hem üst- 1 
üste ikl defa ... Uç ay evvel gece ne yaptın? · 
bu dükkMıln kilidini kırıp içeriye - Para ne yapılır bay hfı.kim? 1 

girmiş, çaldığı eşya ile kaçarken Çaldığım peynir bir günde tü· ~ 
bekçiler yaklamışlar. o zaman kendi. Rakl paralan He de yiye- ı 

Rus tebliği, doğu cephesinin 
şimali gatbisinde iki meskun ye· 
rin tahliyesine mecburiyet hasıl 
olduğunu itiraf etmektedir. Rus 
tebliğinde, Almanlar tarafından 
zaptedilen bu iki mesktln yerin 
i imleri ve hangi ke,imde bulun
dukları blidirilıniyorsa da Lon
dra radyosu, Moskovadan ali
nan haberlere atfen, bunların İl· 
men gölü cephesinde bulundu~ 
ğunu açığa vurmaktadır, 

Istanbulda ekmek 
sarfiyatı niçin arttı 

(Bat tarafı 1 inci uhifede) 

Belediyece yapılan tetkiklere gö
re, şayet İstanbul fırınlarına veril
melı:te olan un milttarı günde 60 
~uval daha aıtbrılacak olursa bu 
mevzii darlığın önü ahnmı, olacak
br. Tprak ofisi, Ticaret Vekaletin
Clen aldığı emir üzerine lstanbul 
ıc::.rine aıünde mürettep olan ancak 
Oç bin çuval un vermelttedir. Vila
J'et, bu mevzii darlığı öıılemek üze
re, tstanbula günde verilen un mik
tarının arttınlması İçin Ticaret Ve
Hleti nezdinde yeniden teşebbüste 
bulunmuştur. 

Karne usulüne niliayet 
verilmiyecek 

Ankara 1 O - Ankara, İstanbul 
'Ye lzmirde karne usulile ekmek sa-
tışına nihayet verileceği haberi ta· 
hakkuk etmemiştir. Bu tehirlerde 
karne usulile ekmek satılacak, yal
nız Jhım gelen unu Belediyeler te
min edecektir. Memur, mütekait, 
yetimler her yerde eski fiatle ekmek 
alacaklardır. Başkalannın a1ac:a1c1a
n ekmeğin fiati Belediyenin buğda
yı kaç paraya tedarik edeceklerine 
bağlıdır. Ekmeğe patates unu karİş· 
tırılması İçin tertibat alınıyor. 

Parti merkezindeki 
toplan ti 

fstanbul halkınin dileklerini din-
liyen mebusların İştirakile Clün Parti 
merkezinde bir toplanh yapılmlf, 

Vali Dr. B. L6tfi Kırdar da bu lop• 
lantıda hazir bulunmu~tur. Mebus• 
larimızın halkla yaptığİ temaslardan 
aldıldan neticeler tetkik edilmif, t .. 
tanbul bavalisinde ekmeğin kamC3İZ 
ataılmasının çok mahzurlu olacağı 
anlaşılm~tır. 

Z t• "" • • ı uh k ed u h cek aldım, sinemaya gittim. Gü- ,ı ey ınyagı, pırınç yapı an m a em e çay apse müşhanede böyle egvlencelerl bil- : 
mahkfım edilmiş ve hapishaneye ~ 1 

(B•• tarafı ı inci sahifede) mezdlm. İstanbula geıtnce hepsi- , 
-. gf rmlş. Hırsızlığı sanat edinen ğ d · 

bucakta pirinç saklanıp saklanmadı- Ahmet, üç aylık mahkfimlyetinl ni ö rendim. Bura a insan iyı 
ğını araştırmaktadır. bitirdikten sonra hapishaneden yaşıyor amma, para bol olmalı. 

P• · t" "' - Benim gibi, ömrünün üç gününü 
ırınç ve zey ınyagı çıkar çıkmaz tekrar faaliyete geç- dışarda, üç ayı hapishane köşe-
beyannameleri miş ve hemen ° gece yine bakkal sinde geçen adamın keyfinden ne 

Ellnde pirinç, çeltik, zcytlnya~ı bu- Mihalin dükk~:ıın~ girmiş. Sul- olacak? Bir iş bulsam çalışıp para 
Junduranlann beyanname vem:ıeğe tanahmet üçU'llcu sulh ceza kazanarak rahat ~deceğim amma, 
mecbur oıduklarma dair daimt En- mahke~eslnde s~çunu kendisi de sabıkalıyım. Nereye başvursam 
ctımen kararından dün bahsetml3- itiraf edıyor ve şoyle anlatıyor: kovuluyorum. Hırsızı kim kabul 

Mısır cephesinde: 

Kara harekatında durgunluli 
devam etmektedir. İngiliz hava 

·--- · -=--

· Müttefiklerin günden güne 
hav kuvıvetlerini arttırmaları, 
Japon filosunun serbestii hare
ketini, büyük zayiata uğramak 
korkuııile felce uğratmakta, 
Yeni Gine ve Salomon adalarin· 
da müttefikler tarafından girişi
len taarruz hareketlerini kolay
laştırmaktadır. 

-~- --~-~--

tikBeledlye, bu karan _ bazı klmsele- - GümüşhaneUylrn. Çalışmak eder? Bu defa hapishanede yatıp 
r1n zannetUA't gibl - zeytinyağı ve üzere İstanbula geldim. Burada çıktıktan sonra bir iş bulmağa y . b. . dd. a 
pirince el koymak, yahut Azam! flat çok para kazanıldığını söylemiş- çalışacağım. Olmazsa kalkıp efSIZ Jr ) } Rus ordusunda 

tek komutanlık tn.ytn etrnet tçin değildir. Diln de lerdi. Fa.kat geldikten sonra bu- memleketime gideceğim. 
yo.7.dı~ gibi belediye, gıda mad- nun yala!n olduğunu anladım. Mahkeme Ahmedin tevkifine d .. 
delerlnln elden ele geçmesinden do- tş bulamadım Aç kalınca da hır- k dl• hitl r1n ağnl Moskova ra yosuna gore 
layı flaUcrlnt milralmbe etmek sızlığa karar ~erdim Bundan üç nrarivier vhe şka eb k ç gün- Anadolu aJ·anaı Sovyet----'' ,.ı tt rı be ı ı k · ması ç n mu a eme ~ a e ve bu suıcue ~ a e se ps z 0 ara ay evvel bir gece Galatada Mi b k ld } • h b 1 d Harb komiserleri ve 

siyasi delegeler 
kaldırıldı 

yükseltenler hakkında. ltanunt tııkl· halin dükkAn kilidini kınp hır= ıra ı ı. ere aıt a er er e 
bata glr~mek tçln bu karan vermiş- 1 k t .,,,. h h tahrifler yapıyormu§ 
Ur sız ı yap ım. uç ay apse ma - N h t f l 

Karar resmen hentız neşredilme- kum oldum. Hapishaneden çıkın- 0 u ' asu ye ve 
miştlr Araya bayram tatilinin glr- ca yine işsiz kaldım. Evvelce soy- mercimek fiatleri 
dJtl gÖz ônilne alınarak karann neşri duğum dükkAndan tekrar hırsız- Birkaç gündenberl kuru fasulye 
bayram ertesine bıralolınıştır. Yal- hk yapmağa karar verdim. Gece 60 - 70 kuruştan, nohut 110 - 60 ku
nız gazeteler vasıtnslle ~tediyenin geç vakıt oraya gittim. Kepenkin ruştan, bakla 42 kuruştan. mercimek 
böyle bir kararı ittihaz ett.lğl her ta- kllfdinln bu defa çok sağlam ol- 110 kuru§tan yukan çıknınnuştır. Bu 
rarta öğrenllece~inden zeytlnyat. duğunu gördüm. Caddede daha sene istanbula henüz mercimek getl
plrtnç veya çeltik getirenler mahal- fazla durursam yakalanmak teh- rllmedlğlnden flatıer bir türlü düşU
Ierlndeki belediyelerden tasdik edll- Jikesi de vardı. D.ükkılnın arka ta- rillemlyor. 
m~ fatura. tedarikine §imdiden te- ı AJAkadarlar, her gün i:.stanbula ku-
şebbüs edeceklerdir. rafına geçtim. Orada bir dem r ru sebze geldiğini, bu yüzden glzll 

Bu suretle tarann neşri üzerine İs- parmaklık vardı. Buna tırmana- stok yapılmasına meydan bırakılma
tanbula bu mallar faturnsız gelmlye. rak dilkkAnın damrna çıkhm. dığmı, malın arkası kesilmediğinden 
cek ft kanuni takibat yapılma..-nna Tam orta yerdeki kiremltıeri kal- ııntıerin de yükselmediğini söylüyor-
ıtızum kalmıyııcaktır dınp tahtayı yavaşca roktüm. lar. Bayram dolayıslle bir iki gün-
Ankara'da pirinç fiati Tavan arasından aşağıya inilecek denberl gelen malın miktarı az l~ 
Ankam 10 (Akşam) _ Burada lyi yerin tahta kapağını kaldırıp de flatıere tesir edecek kadar dc~ll

plrlnç toptan 105 - ııo. perakende dükkAna indim. Evvela., elime ~e- dlr. 
12!1 truruşa ııatıhyor. çlrdlğim bir teker kaşar peynirın- Yapılan siparişlere bakılırsa bay. 

Mehmetçik yurt 
bekçisi 

Eminönü Hal.kevinin Cumhuriyet 
Bayramı münaaebetile açacağını ha· 
ber verdiğimiz cBüyük Zaferler Oj.. 
yorom~ı> aergisirun en güzel eseri
ni tqkil eden Mehmetçik Yurt Bek
çisi> projeksiyonlu tablosunun dün 
ilk tecrübesi yapılmiş ve güzide aa• 
natkatlanmız tarafından çok be~e-
nilmiştir, 

den kesip karnımı doyurdum. ram ertesi daha fazla mal gelecek ve 
Sonra 4 şişe rakı, paketlerle siga- belki bu sebepte fiatıerln ııcuzlntııa
ralar, şeker ve bir kısmını yedi- bilmesi kııbll olacaktır Fakat hct ne 
~im peynir tekerini alıp tekrar olursa olsun tacirler, ellerlndekl mal
dama çıktım. Etrafta kimse yok- lıırı derhal satmak hevesine kapılmı-

yorlar 
tu. Yine parmaklıktan tırmana-

rak aşağıya indim ve kaçtım. Ra- T d . . .. .. 
kı şişelerini sattım. Peynirleri ve una a yenı hır kopru 
şekerleı1 yedim. Sigaralan da iç- Sofya 1 O (Hususi muhabirimi~ 
tim. Ben sigara içmem. Bunları den) - Romanya ile Bulgaristan 
da satmak tein çalmıştım. Fakat arasında Tunada bir }'öprU inşası 
herkesin keyifli keyiflt sigara iç- için Bükreşte iki taraf murahhasları 
Uğini görüyordum. Bakalım nasıl arasında müzakerelere başlanmıştır. 

Ankara 10 (Radyo gazetesi) -
Mookova radyosu. Anadolu ajansının Moskova 1 O (AA) - Moskov~ 
sovyetlere alt halıerlerde ka.sdl tah- radyosu, Stalin tarafından ne§redi .. 
rlflcr ya.ptığı lddla.sında bulunmu§- len bir kararname ile tek kumandan. 
tur, lık ihdas edildiğini ve Harb Komi• 

Geçenlerde Assoclated muhabiri, serleri usulünün kaldırıldığıın bil• 
stallne tlç sual sormuş, Stalln de bu dirmektedir. 
suallere karoılık beyanatta bulun- Kararnamede kaydedildiğine gÖ• 
muştu. İddiaya göre Ana.dolu ajansı re, müatevU Almanlara karşı yapıc 
B Stallnln bu "-"",,.,atından lldncl la !L .. ··k .. d ! · t_ • ~.,-. n ıouyu vatan muca c esı, a.u• 
cephe meselesine temas eden kısmı- d 1 h b 1 h bd · 

tasd ermemiştir oerç"'kten man an arı ar e a ıştırmış, ar et 
~adolu e::Jn~sının bu beyanat ·hak- tecrübe sahihi ve askeri vazif elerinti 
kında verdiği tlk haberde lklncl cep.. olduğu kadar şeflik 9ereflerine de 
he meselesine temas eden kısım çık- ölüme kadar sadık olan muktedir: 
ma~tıi-, Fakat bunda kötü bir nl· kumandanları meydana çıkarmıştır. 
yet aramak bizde hayret uyandırmış- Kızılordu kumandanları inat1ı mu-. 
tır. harebelerde vatan sevgilerini İspat 

Ta.cıs ajansı dalma geç veriyor dl- etmi~ler ve modern harbde pek bü• 
ye, Ana.dolu ajansı, o haberi, telsiz· yük bir tecrübe sahibi olmuşlardır. 
le Reuterden almak iste~. fa.kat Onlar aynı zamanda askeri sahad" 
havanın fena olması buna. mlni ol- olduğu kadar siyasi sahada da ol• 
muştur, HattA Ankaradakl Sovyet gunlaşmışlardır. 
sefarethanesi de bu haberi alamamış- ----
tır. Haberin metnt ertesi günü gele- Sade yağ piyasasi 
bllml.ş ve bu da. Anadolu ajansı tara- durgun 
tından ne§redllmlştlr. 

Tam bir tarafsızlık esasına göre Sadeyağ flaUerlncre dün bir tebed• 
çalı.,a.n Anadolu ajansının verdiği ha- dfil olmnm~tlr. Fiatıer bir gün ev. 
berlerde Moskova radyosunun iddlıı.sı vel!tl vaziyetini muhafaza etmekte• 
gibi bir kasld olmadığını aöylemcıti dir. AHikadarlnrın söylediklerine na• 
f>lr vazlfe biliriz. zaran flat durgunluğu muhte!H se• 

beplerdcn do~aktadır, Flat tahdl• 
datı kaldınldıktan sonra flatlcr bir. 

binanın bulunduğu yerden başka bir istihfafla: den kolaylıkla çıkabilir, pagalım ... denblro yükselmiş ve lizn.mlye çık .. 

BİLLÜRŞİŞE 
tarafta yerallı yapısı olamaz ... Ya- - Bir de benden neler umuyor ... cÇıldııdıl Aklını kaybetti!> derai• mıştır. Dl~er taraftan yeni yıl malı,• 
hut pek derinlere saklanmış... Bu kadar marifetlerinden sonra onu niz mesela... sulü de peyderpey İstanbul piyasası· 

B- "k h k k k milyarder edecegwı·m. ,, Beklesı'n... l . B f'lA na çıkanlmaktndır. Ticaret bon:n.sı uyu avuzun enarına çı ara , - yı amma .. , < en ı ancayım, ya~ saklanmasuun ve yağcılıkla alA~ 
kati ıekilde bu hükmü verdikten Gözü Handanda... Boyuna bakma· falancanın kızı, fe§lllek!ncanın ka- kası <>lnuyanlann mal toplamnsınıh: 
sonra ayrıldılar. dan! Yatağın altıııda bütün esrarı- rısıyım, şu adreste oturuyorum ... > önüne geçecek tedbirler almaktadır 

AŞK VE MACERA ROMANI 
Tefrika No. 92 Yazan: (VA - Nd) 

YokUJtan inerken Köse Emin, mızı dinledi, iıitti. .. Ben k~ Ali da- diye baılana... Bu yüzden fiaUer daha fazla yüks~ 
kendi kendine: yının bile ortalıkta dolaşmasına pek - Saçmalıyor, derler... memlş ve ellerlnde mal bulundura 

- Acaba şu herif gevezelik eder taraftar değilim... - Ya hen konakta değilsem ... lar, piyasa alıcısız kaldığından ya 
mi) .•• - diye düşünüyordu. - Kendi kendine kumanda verdir Söylediklerini ispat etmek lmkAnını lahnı satılı{ta çıkarmak mecburiyeti • 

Hamallar, arabacı, doktor, yük-jimipin ... Aynı neticeye vardık... Ederse kendi bilir ... Yahut da etme.. - Haydi eve ... İlk ft olarak bu buluraa... nl hissetmişlerdir, 
terin arkasından )çeri girdi. Gözden - 1"'u"z adet.. . ' h - t l" B" ldu d~-·ayı halletnı ı· Ali h in İ --'-----,1 llftC rsa Vermeme ı,., 11, 0 • illV e 1,., - a VCnTie8 '" mar müdürünün 
kayboldular. - Yüz adet lira mı)... Hay iki, olacak. Üç olabilir... lnsanın Köse, evine döndüğU vakit, ikin- - Oatelik bunları damat Orhan • • 

KÖ'le Emin: hay . . . Çıraklara da bahşfı caba ol· eli alışmıyagörsün? Bir, Bil&!. iki diyi geçiyordu. Sami beye bpat ederse ... Ona bat- cenaze meraşımı 
Laboratuvar... Laboratuvar ... • sun ... Onu da vereceğim ... Ancak, cüce. Üçüncü de dayı olabilir ... Bu Saraylı hanıma a1t katta rasladıı ka ıeyler de ispat ederse... Ada vapurunda ka1b ıektes"'4 

diye mırıldandı. • benim de Amerikalılardan almam adam hayatta ltarııma daima tehlike - Nasıl Handan? - Allah vermesin ... Allah ver~ 1 den birdenbire vefat ettiğini te~ 
Ali dayı: lazım ... Onların vermeleri için dok- diye çıkabilir ... İyisi mi?... - Jyi, aslancığım. m~sin ... . ~an ~sun, paşalım ... ·~~1~ yazdı~ımız. B.elediye lm~r ~~· 
- Zemini mermermiş ... - dedi. toru temelleri kazımağa razı mı ede-- Tramvay yoluna iniyordu, - İlaçlarını koklattinız mı, k.UıU- Tuylerlm dıken dıken oldu... durü B. lbrahımın cenazesı duq; 
- Aklınıza ne geliyor, azizim. ceğiz, ne yapacağız bakalım... Gülümsedi: fam?... - Al! ..• Tüyleriniz diken diken Beyoğlu hastanesinden kaldınlarati 
- Sizin düşündüğünüzün tıp- - Bu kadar ıartı şurtu varsa vay - Fakat yaman ip ucu yakala- - Tabii kotclattım ... Koklatmi- olaun ki fazla alaka gösterin... Edirnekapı tehitli~ine defncdilmitt 

kısı.... halimize.. . dım. fp ucu bile değil. Hakikatin ta yayım da, ayılsın mı? Köse, kendi kendineı tir. Cenaze merasiminde Belecliy«a 
- Yani? - Ne kadar ıartı olsa, mutlaka kendisi ... Sultan Hamidin em!ıalsiz - Lakin aaatini kaçırmamalı.:. <- Böyle bir şey olsa bile, Han- erkanı ve birçok dostları hazır bu• 
- Yani aradığımız yer buralarda sizin vaktile yaptığınız yeraltı odası- hazinelerine yakındn sahip olaca· İyi itina etmeli ki bir falso olmuın .. , dan, aırf caile günahlarını aHettir· lunmuştur. Başta Belediyenicı, Vali 

olacnk . . . Ve buralarda bizim vakti- nı meydana çıkaracağım, Ali da· ğım ... Şimdi mühim bir iş var: O da Maazallah, günün birinde, Zeynela- mek nazariyesi> ne kapıldığı için ve bayan Kırdannki oldufu halde 
le yaptığımız şekilde bir yapı mev- yı... §U cüce meselesini hnyırlısile hallet• bidin paşa konağında, Bedriye ha- Orhan Samiye karşı kendi hüviyetini birçok çelenk gönderilmiştir. 
cut değil. .. Go.ze bir mermer zemin - Ufak bir avans... mek... nımefendinin yatağında, konak hal· meydana vurmıyacaktır... Buna 
görünmüyor ... Demek ki, olsa olsa, Keseye davranmaktan ha§ka çare Oiglerini gıcırdatti: kının karoısında, kanının ayıldığıni, eminimi ... Fakat sarnylı hanıma va· 
o yapının üzerine ıu ev yapılmıştır ... yoktu. - Ta yatak odama kadar girme- cBen neredeyim?... Sizler kimsi- zifesini iyi görmesi için göz dağı ver-
Belki de aradığımız mezarlar dok- Bir müddet daha oralarda dolaa- al affedilir teY değildir... Eskideh niz? ... > diye sormasını tasavvur meli!> diye dü~ünüyordu. 
tor beyin l~boıaıuvarının tam altın· tılar. kirdığı cevizler de hini agmıştı ... He.- edin... Sonra, yüksek sesle: 

"""~~"'""" ....b.ı-...J.. "'"8'1f"Ainin cezaaı - Maazallah ... Fakat o zaman - Cüce ne vaziyette? 

e Takvim • 
Rıımaznn 30 - llnır 15'.I 
İm, Oiı, Öf:. İkl. Ak, Ynt. 

10 52 12,29 6.24 9.3! 12 00 1.31) 
5,29 6.cr. J.~ (•l li! ıo 18 ~ti ?C' er. 
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AKŞAMlJAN AKŞAMA 

Para sevgisi ife idea
lizm birleştirilemez mi? 

( ŞEBiR BADERLERi) 1S~!~~~~4 
O v • d b • • • d ı M k • ı• JUL VERNİN dünyQ(:a m~hur eserlerinden - Havnda, denizde, 

Pek yUın tanıdıklanmdan bir zat 
vardı: Muhitte para canlısı ve ha.sis 
diye adı çıkmJlb. Mutfaia girer; 
tencereleri açar; kileri kontrol eder. 
Yağ ve T erkoı fazla sarf edilmesin 
diye bakar. Et dost da onun bu ha
lini servetine ve içtimai mevküne 

egırmen e ır iŞÇi yan 1 etres atı ) insan girmemiş Ormn~~~;Ş~~~n s:l~~~:~el rnaceı·a 
iıbeten: J.c.rarlt JUnt!lstan: K 1 Ş ıu i R 

Yangın mangaldan çıktı, iki işçi 
nezaret altına alındı 

Mustafa 14 sene ağır 
hapis cezasına 
mahkfun oldu 

EL HAM R A'da 
J 

~I••••••• Buıün saat 11 de tenzila~ı maUne••••••lllll" 

yakıştıramaxdı. 
Günün birinde bu zat, ailesinden 

evlenmek üzere Üç fakir km çeyiz· 
ledi. Alem de şaştıydı. 

Bunun üzerine şu hikayeyi anlat· 
h: 

Bir memlekette ha)'ll'5everler f aa• 
liyete geçmiş. Kendilerine Elektrik 
kıralı falancanın ezı fazla yardım 
edeceği haber ven1miş. Heyet halin. 
de evine gitmişler. Tam kapıyı çal~ 
mı lar ki, İçeriden bir gürültü dikkat
lerine çarpmış. 

Fabrikatör, hizmetçisini ha.şlannış: 
- Ne demeğe şurayn 75 lik ampul 

taktın?... 40 lık nemize yetmiyor~ 
du? ... Onur.la da :pekala görüyor. 
dok. .. 

- Kimdir bu blığıran? • diye ıofö
re ıormu~lnr. 

- işte, Elektrik kırdı! 
Teessüfle biribirlçriınin yüzüne 

b:ıkmışlar: 

- Nafile ge.lmişiz... Meğer bize 
yanlış tavsiye etm4ler ••• Böyle adam 
iane verir mi? ... Müracaata bile lü
mnı }'ok ... Geri dönelim 

Tam gidiyorlarmış. Ev sahibi he
yeti farkederek çağırtmış. Salona 
almış. Sigara, knhve ikram ettikten 
sonra ziyaret sebeplerini sonnu~. 
Onlnr da e211e büzüle anlatmışlar. 

- A .•• Pekala ... Böyle yardımla
" severim... • dedikten sonra adam 
çek defterini eıkanp bir milyon yu. 
mı5. 

Beşiktaşta Köyiçinde bir değir
mende yangın çıktığım dün yazmış
tık. ltfniye yangını söndürdükten 
sonra yapılan araştırma sonunda bir 
işçinin de yangından kurtulamıyaralı: 
yanıp ölCJüğü anlaşılmıştır. 

Yapılan tahkikata nazaran yangın 
şöyle olmuştur: Beşiktaşta Köyiçin
de 6• numaralı ve beş katlı un de
ğirm.::ni, Basmncıyan ve Ohanynn 
adlarında iki kişiye aittir. Değirme
ni, Sebat şirketi kira ile işletmekte
dir. 

Değirmenin elekler dairesinde ça
lışan Karabet ve Nazaret adlarında 
iki işçi, evvelki gün akşam üzeri, 
ayaksız bir saç mangal içine ateş 
doldurarak beşinci kntta yattıklnn 
odaya bırakmışlar ve aşağıya inip 
çalışmağa başlamışlardır. Bir müd
det sonra mangal kızmış ve odanın 
döşeme tahtaları yanmağa başla~ 
mıştır. Tahtalar tutuştuktnn biraz 
sonra işçiler bunun farkına vararak 
saat üç buçuk sıralarında yukarıya 
çıkmışlar ve ateşi söndiirmek için 
u~raşmışlardır. Değirmen işçileri el 
birliğile ateşi söndürmek İçin bir bu
çuk saat kadar uğraştıkları halde 
muva ffak olamayınca, itfaiyeye ha-

Gümrükteki m~flar 

her vermişlerdir. Bu suretle, bir bu· 
çı.k saat sonra ve alev her tarafı 
kaplamış bir halde iken yangını ha
ber alan itfaiye derhal yetişmiş ve 
ateşi söndürmek için faaliyete geç
miştir. Üç saat çalışmadan sonra 
binanın iç kısmı ve değirmen maki
nelerinin bazılan yandıktan sonra 
att-ş söndürülebilmiştir. 

Değirmende bulunan be, bin çu
val un ve elli ton buğday drşanya 
çıkarılarak kurtarılmıştır. Yangın 
es.ın'Sında beşinci kattaki odasında 
uyumakta olan değirmen i'çilcrin
den Ohanncs, vaktile uyanamadı
ğından, alevler nrnsında yanıp öl
miiştür. Ate~ söndüriildükten sonra 
ex.knz arasında Ohnnnesin kömür 
halinde cesedi bulunmuştur. 

Değirmen 39 bin liraya sigortalı· 
dır. işçi Karabet ile Naznret, odaya 
ateşli mangal koymak suretile ted
birsizlik ve dikkatsizlikle yangına ve 
C: l"me sebebiyet vermek suçlarından 
yakalanarak nezart:t altına alınmış· 
!ardır. Yangını vaktinde itfaiyeye 
haber vermiyen değirmen işçileri 
hı.kkındn tahkikata başlanmıştır. 
Müddeiumumilik ve zabıta tahkika
ta devam ediyor. 

Şeker darlığı 

Beyoğlunda bir apartımanda be
raber yaıadığı Fatma Jale adındaki 
kadını tabanca ile öldüren eski polis 

'fARIN MATİXELERDF.N' iTtnARE~ 

SUMER SiNEMASI 
memurlarından Mustafanın muhake- BAYRAl\I MtlNASmETiLE 
mesi dün ikinci ağır ceza mahkeme- Sinemacılıkta bir lnkıJjp teşkil eden ve 
sinde bitirilmiştir. B A R B A R A W t L L t A l\I 

Muhakeme neticesinde Mustafa- ve 
nın bir müddet Fatma Jale ile bera- S TAN \V Y C n: lJ OL DEN 
ber yaoadığı, bilahare kadıı:ıın, tnmfından emsalslr. bir tarzda yaratılan meşhur Rejisör •.• 
Memduh adında biri ile de münasc• RUPEN MAMULYAN'.ın §ahcserl 

bet peyda ettiği, bundan hiddetle- 1 A L T 1 N 6 •1 B •1 ç o c u K nen Mu!!tafanın, bir gece Beyoğlun-
da Kalyoncukulluğundaki apartı· 
manda Fatma Jale ile konuşurken _ 
b 1 • k k k 1 Fevkalade !ilmini gosterecck ve seyircilerde unutulmaz iz ve Mtırn u mese eyı açara avga çı arıp a.._ 
tnbancasile kadım karnından vura-~ .,.1111•••••••••-bırakacaktır.m•••••H••••ı~ 
rak öldürdüğü sabit görülmüştür. 
Bu suçt~ dolayı Mustafanın 18 se
ne ağır hapsine karar verilmiş ve cİ· 
nnyeti polis tnbancasile işlemek su
retile, suçta, memuriyetine ait bir 
vasıtayı kullanmak yüzünde~, ceza• 
sı 21 seneye çıkanlmıştır. Ancak, 
Mustafanın, Fatma Jaleyi sevmesi 
ve kadının da başka erkeklerle mü
nasebet peyda etmek suretile kıs
kandıncı hare.kette bulunması, ceza· 
yı hafifletici mahiyette görülerek bu 
ceza'!ı 14 sene ağır hap!!e tahvil edil
miştir. Mustafa, ebediyen amme 
hizmetlerinden mahrum kalacak ve 
ceza miiddeti kadar da kanuni mah
curiyet altında bulundurulacaktır. --- ----

İstanbul Vali ve Belediye Riyasetinden: 
Belrdlyelere veya htll'Vanlan koruma kurumuna gerek diri gereksl' Oıtı 

olarak beş köpek teslim edenlere beher köpek Jçin ,ylrml, b~ten ona kadllf 
olanların behcrlne yirmi beş ve ondan yuknn olnnlann beherlne de otuı 
kurııs hesablle p:.ıralannm derhal \•erlleceğl 1lAn olunur. (435) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Beyoğlunda Tarlab~ı caddesindeki eski mecranın ta'mlrl 1şl n~ık ek• 

slltmeye konulmuştur. Keşi! bedell c4263• Ura a02.1 kuruş ve Hk te'mlnati 
t319• llru •73ı kuruştur. 

şartname Zabıt ve Mu:ımelAt Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
!hale 22/ 10/ 942 perşembe günü saat 14 de D::ı.lmt Encümende yapıla

caktır. 
Taliplerin Uk te'mlnat m:ıkbuz veya mektuplan, ihaleden (SEKİZ) g~ 

evvel Fen İşleri Müdürlüğüne mül'acaatıa aln.caklan renni ehllyet ve f]),, 
razı lizım gelen diğer vesikaları Ue ihale günll. muayyen saatte D~lmi En· 
cümende bulunnuıları, (438) 

Misafirlerinin hayretini görünce 
de: 

Bir hafta zarfında çekil· Şekerlemecilerin bayram 
Ticaret Vekaleti müsteşa

rını~ tetkikleri 
IRAD vol Bugün 

- Demir.ki ampul kavgasını duy. 
muş olaca.ksmız. değil mi? ... - de
m~. - Fakat, muhterem vatandaş

miyen mallar satılığa münaıebetile toplama- Şehrimizde tetkikler yapan Tica
ret Vekaleti müsteşarı B. Cavit Za
mangil dün öğleden evvel Mıntaka 
Ticaret müdürlüğünde meşgul ol
muş, müteakiben Belediyeye gide
rek iktisat müdürü ile konuşmuştur. 
MüsteŞar, gıda maddeleri fiatlerile 
mal miktan ve sevkıyat işleri ile 
meşgul olmaktadır. 

Gülmek, eğlenmek, hoş vakit 
geçirmek lstcrsenlz hiç 
düşünmeden muh::ı.kk.:ıt. çıkarılacak ]arından ileri geldi 

lanm. şayet o :rihniyette olmasay• Ticaret Vekaletinden gelen bir 
dım. öyle untimler Üzerine titriye emirde gümrüklerde ve liman an
titriye kazanmasaydım size §imdi trepolannda bulunan bilumum itha
böyJe bir yardımda bulunamazdım. !at eşyasının derhal piyasaya ~ıka· 

••• rılması bildirilmiştir. Ticaret mü-
Bir kudema meclisinde yeni nesil d.irlüğü Umumi mağazalarla anla~-

Çf'ki~iliyordu: tığınd~. bir hafta zarfında malını 
- Arnavuda sormuşlar: cCehen- çekmiyenlerin ithalat emtiası güm

rr me Rİder miain 7» Cevap vermif: rüklerden alınarak Ticaret Vekaleti 
«Mııı:.ş kaç para ?ıt demit. Bizim ev· hesabına Umumi mağazalara yerleıı
Jiıtlor da artık ona benziyor. Lise- tirilecek, müteakiben de aatılacak
dcn ç:kıp meslek seçerken «Hangi- tır. Önümüzdeki günler bayram ol
s\nh kazancı fazla?» diyerekten masına rağmen, Mıntaka Ticaret 
ölçüye vuruyorlar. Her adımda bir müdürlüğü, liman ve gümrük antre
çıkar düşünmek. her şeyi menfaat polnn ncla çalışarak ithalat eşyasının 
tezaisile tartmak! Bu nedir böy- cins ve miktarı ile kimlere ait oldu
le ? ... Bizim zamanımızda. okumak, ğl:llu tesbit edeceklerdir. Perşembe 
olı:umak. içindi. Bir mesleğin ,eref günü ithalat tacirlerine tebligat ya~ 
·ve ikbali. cemiyete lüzumu konU$U· pılını~ olacaktır. Yeni gelen malların 
lur; encaI, )af arasında: «Eh, kazan- da gümrüklerde bekletilmemesine 
cı da fena de~l !,, denirdi ••• Böyle çalışılacaktır. 

~------Amavutvari düşünmek olur mu 7 .... Galatasaray Ankaraya 
gitti 

Galatasaray takımı bayram günle
rinde Demlrspor ve Gençlerolrllğl ta
kımları ile iki maç yapmak üzere 
dün at.ş:ım Ankarnya hareket et
miştir .. 

Hnlbuki acaba para sevmekJe 
idealizm bile;tiri1emez mi? Yukan· 
ki gclinl:k kızlar ve 75 lik ampul hi
kayeleri bunun oekala kabil olduğu· 
nu gösteriyor. Hayatta da bu:ıu le· 
yidedici misaller bulunduğunu pe-
kif8 biliriz. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şayet kudema meclisinde anlatıl- hayata benziyecektir. Bu hırs mu
dığı gibi yeni nesil hakikaten «Ce- kaddeı bir alt!1lir. ıönmemeıi Jiz.un. 
hen:ıeme 1tiderim, kaç para 7,, diye dır. 
soruyorsa, bu onun eskilerden hem Bir iktisat kanununa göre, ıenna
daha pratik, hem daha cevval oldu- ye en gelirsiz istihsal ,ubesini terke
ğunu gösterir. Elverir ki. kazanmak derek en gelirliye göçer. Ve bu da· 
hırsının arttığı nispette kalblerden İmi hareket sayesinde cemiyetin ih· 
ide&ılizm siliaımcsin. Esasen •u üm- tiyaçlan ayarlanır. Tıpkı onun gibi, 
ranı ve refahı noksan memlekete bayata atılacak bir srenç de, rakam· 
idealizm derecesinde zenginlik de Ja. laraı bakarak, mesleğini ona gC.'W'e 
znndır. Y cksa bir manastırdaki ve seçse, zilıaıiyetinde yanlı:şiık yok de
bir tekkedeki mutekifler de idealist· meldir. Eğer itin içinde ille bir bata 
tirler. Onlarda beğenmediğimiz, aranıyorsa, onu cemiyetin bazı mes· 
maddi bayata kıymet vermeyifleri, Jeldere niçin haksız yere bol, bazı. 
hayat seviyesinin düşmesine sebep lanna niçin haksız yere az para ver
oluşlarıdır. Gençlerin kalbinde do· diğinde bulmalı; o bozuk saati ayar
ğan çok kazanmak hım asyesinde lamalıdır. 
evlerimiz eve, bahçelerimiz bahçeye, Yok~, delikanlı,. 1ıelirli iıi v gelini
ailelerimizin her ferdi insana, yeme- ze tercih etmekle cıdden ~~gnı ~a
ğimiz yemeğe, gezmemiz gezmeye pıyor ve omm bu hareketi ıdealıst· 
ve hunların rnubassalasa olarak da liğine de mani değildir. 
tehrimiz ~re, nu11etc;e hayatımız (Va • Nu) 

- Parayla değil sırayl~ ?u Amca-

Son günlerde bakkallarda §ek<'r bu
lunmaması etrafında alil.kadar ma
kamlar tetkikler yapm~lardır, 
Şeker şlrketı. şeker almak ıstJycn

lerl mü.raca:ı.t tarihlerine yöre sıraya 
koymakta ve bir vngondan aş&ltı ol
mamak §artlle şeker vermektedir. 
Küçük sermayeli • bakkalların birer 
vagon şeker tedarikine mhll kudretleri 
olmadığından bunlar, §eker lhtlynç
lan nı bakkallar cemlyethıden temin 
etmektedir. Cemıyet, bakkallardan 
topladığı para ile şirketten şeker al
maktadır. Fakat bakkallar cemiye
tinden evvel şehrimizdeki mamul şe
kerciler, pastahaneler, şirkete müra
caat ederek daha evvtl .sıra alarak 
şekerlerini almışlardır. 

Dilter tarııftan bakkallardan bir 
kısmı da bayram münascbP.tllc şeker 
istihlAkl nrttığı lçln el altındnn ve 
daha yüksek !lat1erie mamul şct:er
cileııe şeker satmışlardır. Ntteklm 
bayram mUnasebetlle mamul şeker 
!latıerl de yükselmiştir. 

Ticaret Vekaleti, lstanbula her 
nevi yiyecek maddesi sevkıyatını 
ön plana almıştır. Sevkıyatın intizam 
dahilinde yapılma•ına çalııılarak 
tehrin malsız bırakılmaması e$IU tu
tulmuıtur. Belediye ile temas esna
sında bu hususlar konuşulmuş, Ver 
kaletin noktai nazan anlatılmıştır. 

Piyasa kontrollarının sadece Bele
diye tarafından yapılacağı ve Tica• 
ret Vekaletinin ancak fiat tereffüü 
ve piyasadaki hareketleri te•bit ile 
meşgul olacağı yazılmıştı. Dün bu 
husus da lı:onmıulmuştur. 

Merhum Ahmet Refik 
için 

Bagiinki program 

12.30 Program , 12.32 Müzlt <Pl.), 
12,45 Ajans haberleri, 13 Oyun hava-
lan ve türküler, 13,30 S::ı.loıı orkes
trası, 18,03 Dans orkestrası, 18,45 
Nihavent makamından şarkılar, 19 
Ziraat saati, 19,15 Muhayyer maka
mından şarkılar, 19,30 Ajans haber
leri, 19,55 Semaı. fark.ı ve til.rküler, 
20,15 Konu§'ma, 20,30 Oda muslkls\, 
21 Evin aaatl. 21,1!1 Fa..çıl heyeti, 21,50 
Ankara ronb:ıhar at koşu!annm ne
ticeleri, 22 Müzik (Pl.), 22,30 Ajans 
haberleri. 

ŞEHiR TİYATROL~Rl 

SES 
Slnemasına gidip sinema Me
mJnln çapkın yıldızı: 

GINGER ROGERS'i 1 

l!eyredenlerl kahkaha ne güldfi
ren, eğlendiren 

Hangisini Alayım? 
tllmlnde g3rünüz. S E S &ne
ması, Şehir Tlyatrorunun e~ı 
komedi kısmındadır. Bu gün 
matineler saat 11 de, 1 de, \ ' C 

her günkü gibi 14;30 da. 16,3{1 da 
18.30 dadır. Suare : 9 dadır. 

Telefon: 49369 

l~,mı~ı~~ 8°Kİ~~~iALi" 1 ~ ~ v .... , w. Sha,.....,, Günlük Borsa 1 
llllllll Türkçesi: Me!haret Ersin _ .• 

Komedi kısmı - YALANCI. Yazan: ._ ____________ .. 

Carlo Go1don1. Tilrkçes1: S. Moray 
Bugün saat 15.30 da matine 

10/ 10/1942 fiatıerl 

Di.ln Şişlide bir bnkkal, kendisinde Bugün Müverrih Ahmet Refik 

PERi Şık Bayanlar 

Londra nzerln! 1 sterlin 
NeT}'ork üzerine 100 dolar 

Cenevre ilzerlne ıoo 

5.M 
132.20 
30.365 

12.9375 
31 .lf Ayakkabıcısı 

Madnd 6zer.1ne lj)O pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

şeker olmadığını söylemiş. !nkat Altınayın ölümünün beşinci yıldö-
dükkAnında yapılan araştırma neU- nümüdür. Bu hazin yıldönümü mü
ceslnde bir sandık şeker bulunmuş- nasebetile dost ve akrabaları bugün 
tur,4 Bakkala bu şekeri neden sak- Büyükadadaki kabrini ziyaret ede-
ladığı sorulunca kendi evi 1çln ayır- rek aziz hatırasını anacaklardır. ---------------
dığını söylemiştir. Bu bnkkal hak-

ESHAM Te TAHVİLAT 
İzmir Esnaf ve Ehall Bankası 

kında zabıt tutulmuştur. Mahkeme- 1l••••••••••••••••-
Ye verilecektir, · • Her ak,am 

Kabataş lisesi yar 
direktörlüğü 

Beyoğlu erkek ortaokulu yardi
rektöril B. Ihsan Yarasın Kabataş 
lisesi yardirektörlüğüne terfian ta· 
yin edildiğini memnuniyetle öğren
dik. Bu kıymetli ve çalışkan genç 

maarifçimize yeni vazifesinde 
vaffakıyetler dileriz. 

mu-

Bayram Namazı 

(İSTİKLAL CADDESİ L A. L E SİNEMASI KARŞISINDA) 

iSTANBUL GAZiNOSU 
Pek muhteşem bir G A L A ile A Ç 1 L 1 Y O R 

SAFüYIE v<e SAZ HEV~Tö 
Bestekar Tanburi SALAHADDİN PINAR 
Kanuni AHMET YATMAN 

Klarnet SALİH Okuyucular: 
Keman SAlM AGYAZAR 

Cümbüş CEMAL Keman MAKSUT FARUK 

Bayanlar: F AİDE • İzmirli MELA.HAT • BİRSEN • SANİYE • CAHIDE • NERMİN - SEHER. 

6,90 

Vasati: 7,49 
1,13 

M U A M M E R ve arkadaşları 

A L A ·e A N D A Revüsünün 101 inci G u N u 
Ezani : Yeni dekor ve yeni mizansen ile devam ediyor. Gazinomuzun iç açıcı dekorlarını. beynelmilel şöhreti 

haiz ve Normandiya Transatlantiğinin dekorlarını yapan M. SU hazırlamıştır. T~lefon: 405 74 

' 

Amcabeye göre ... 

• •• Biraz da biz kazanalım, yiye• A. - Afiyet 



Sahife 'I 

Beyoğlaı)UD en tık ve en ~ 

MA • 1 
SalonJn;,fa Aperatifinizi alıniz. H.,~ .:~ nliıt 

ceçirm.iı elUmıJIUL 

Her Akşam MASARlK ve arkadaılan 
D!ZORt HRiSTO MNIMATIDIS .,.9 Toaor AVYERİS. Telefon: 

43:W8. Aperatiften soma da saat t"' dan itibaren açılan 

S T U D Y O' da 
Dans ediniz. MASARlK ve \.rkadatlan Telefonı 43848 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
Atatürk bulvannın aııl.m:w lçln l.stlmlAk edilmekte olan yerlerden 

Unkapanınd.a eski Hoca Teberrtllt yenl Hoca Kadın mahalleıdnln, eak1 Kıı'k
çeşml! yeni M. Kemal pap sokağında. belediyenin 2" uncu adasında Ul 
harita eski 8 yeni 222 k4pt Ne>. ıu arsanın tamamına 8710 No. lu kanuna 
tevfikan müte~U takdlrl kıymet komt.tyonunca takdir olunup Dalml En
cümence tasdik edllmlf bulunan 1412 lira 20 kuruı kıymet bu yerln tapu 
kaydına göre 2/ 12 h1ase .sah\bi Müzeyyen•e teblill' edllınelc ıstenUmtş ıse de 
10/9/94~ tarUı ve 138CXI ~vmlye sayılı tebllll' llmUhaberlndekl posta memu
rumuzun meşruhatından mezkllr şahsın gösterllen adreste bulunmadılh ve 
f'apılan tahkikattan da ikametgAhlannın tetıbit edilmediği anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin tebllgat m•k.amma kaim olmak üzere kanunun 10 uncu 
maddesi gereğince iki yevml gazetede neşrl ile llı\nı mııhtevı gazetelerden 
ikişer nüshanın gönderllnıeslnl rica ederim. 

İst. Vali Ye B. Reisi N. İ.stbnlik 1'tüd iirü Ali Yanr M:u:al 
işbu illnname talep veçhlle neşir ve llln edilmek üzere Akşam g:ı.zete-

6lne tebliğ olunur. (526) 
BEYOÖLU BEŞINCİ NOTERİ 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
Ataturk bulvarının açıinıası için 1..tlmlı\k edllmekte olan yerlerden Un

kapanındtı. eski venik Şücae•.tın. yeni Ha.et Kadın mahallesıntn e.sltl Kırtc
çeşme yeni Mustafa Kemal paşa soka~ında Belediyenin 29/1 adasında 315 
h11rlta ve eski 6-8 Mü. yeni 218 kapı No. ıu arsanın tamamına 3710 No. lu 
kanuna tevflk!ın müteşek~U takdiri kıymet komisyonunca takdir olunup 
Dalml Encümerlce tasdik edllml.ş bulunan 443 lira bu yerin tapu kaydına 
göre 1/ 2 hisse sahibi Mehmet Emin Ue 2/ H hisse sahibi Müzeyyen'e tebliğ 
edıtmek istenmiş ise de 10/9/942 tarih ve 13808 yevmiye sayılı tebliğ llmil
hnberlndeki posta memurumuzun meşruh:ıtmdan mezkur .,ahıslann göste
rllen adreste bulunmadı.klan ve yaptlan tahltlka.ttan da lkametg!hlannın 
tesbıt rdllemedlğl anla.'1lmıştır. Keyfiyetin tebligat makamına kaim ol
mak üzere kanunun 10 uncu maddesi gereğince ikl yevml gazetede ne~ 
.ile llıinı muhtevi cazetelerden ikişer n üstıaınnın gönderilmesin rica ederim. 1 

ist. Vali ve B. Reisi N. İstim lak l\1üdiirü Ali Yaver l\tazal 
Işbu llfmname talep veçhlle ne.,lr ve ilı\n edilmek ü-zere Akş'am gazete-

11.ne tebliğ olunur. (527) 
BEYOÔLU BEŞINCI NOTERI 

T ürk Hava Kurumu G enel Merkezinden 

Matbaactlara 
Ka~ıdı matbaalara alt olmalı: üzere bef kalem örneğin ba.otırıhna~ı ka

pah zart usullle eksiltmeye konulmuştur. Bu işin Muhammen bedeli 10.000, 
lllı: teminatı 750 llradll'. 

EkSllt.me 26/10/ 942 p:ızartesı gunü İstanbul T. H, K. Ş. başkanlığında 
ve 27/ 10/ 942 salı günü ııaat 15 de Ankarada T. H. K, genel merk:er.J. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ist.eklller nllrnune ve IJ3.11,nameyl görmek 
üzere bu Jkl yere mfiracant ederek usulüne göre kapatılmış zarnannı vere-
W~~~ d"• 

İstanbul Defter darlığından : 
TeşkUAtınuz muhtelif servislerinde 25, 30, 35 Ura asll maaşlı memuriyet

ler münhnldlr. Bu yerlere fiil askerliğini yapan Yüksek Mektep meıunlan 
nhnacaktır. 

Isteklllerln hüviyet cüzdanlarını ve dlplomalannı hamUen bir tstlda. lle 
rıe rt .. rdarlığa müracaatları. ı556ıo 

Sümer Bank 

Bak1rköv Bez Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fc.brikamız inşaat lş!erlnde ve atölyesinde çalışmak Uzere inşaat.tan 

anlat bir USTABAŞI ile TORNACI, TESVİYECİ, SIVACI ve bir MA
RANGOZ'a lhtlvnc vardır. Tallblerln Fabrikaya mürar..aatınrı. 

8.\YRAM l\IÜNASEBF.Tİl~E 

, A ARYA A~I TOKATL AN oteli i 
Bayram nihayetine kadar nçık kalacaktır. 

Küme s hayvanı sahiplerinin 
nazan d ikkatine: 

Kiımes Hayvanları lçln mükemmel bir gıda olan karaciğer kıy~a
sından her gün ylnnl kilo verebiliriz. 1steklllerln İstanbul Uzun Çarşı 

caddesi Yeni LA.boratuarn mürncaatlan. -

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Proje ve ke.şfl mucibince idııremı1.ın İzmtrde yaptıracağı çay kahve 

imala thane ve deposu ln~atı kapalı zarf usullyle eksllbneye konmu.ştur. 
2 - Keşlt bedeli «49,308.71. Um % 7.5 muvakkat teminatı 13698.15• 

liradır. 

1 3 - Ekslltnıe 20/ 10/ 942 salı cunü saat 10.30 da İstnnbulda Kabatqta 
levazım şubesmdekl merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 1 

4 - Proje ve keşfl (247) kuruş mukablllnde sözü geçen şubeden ve An
kara İzmir baş müdlirlüklerlnden alınnblllr. 
· 5 - Eksiltmeye girmek tsteyenlerln (30,000> llıalık bu kabU inşaatı mu
varfnkıyetle yapml.f olduklarına dalr vesika ibraz ederek !hale gününden 
(8J gün evvellne kadar ayrıca ekslltmeye iştirak vesikası almaları ll\zım.dır. 

6 - Münakasaya gireceklerin mühürlü teklif mektupJanru kanuni ve
sa!kla 3 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka. tenılnat mektUbunu ııı. 
tiva edecek olan kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatlnden blr saat 
evveline kadar mezkur komisyon b~kanlığına makbuz mukabilinde verme-
1 eri IAzım.dı r. 

Postııda vukun gelecek gecikmeler kabul olunmaz. (299) 

Klasik Musiki dinleyicilerine Müjde: 
ARNA VUTKÔYÜ AKINTI BURNUNDA 

Ateşçi aranıyor 
Buhar lle ~er Kalörlfer ocağı lçln 

istim tutmasını lyl bilen, tecrübeii blr 
a.teşçt llzımdır. Katırcı~lu hanı 
dördüncü kat CB> numarada han ida
resine müracaat. 

1 Şeke.cl=ı 
R. MUSTAFA vo IUABDUMU 
Sayın mQşterUertnln Bayramını 

kutlular. # 
KAŞELERİ 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZMA, 
Ve bütün ağrılan derhal keser 

s.hlılı'• Vekaletialo ruf.Mhni bair.clir. icabında sinde 3 ".,. alınabilir. 

Kadıköy lklncl sulh huk.uıc hlklm.-

lltlnden: ~~1215 Taıfiyememurluğundanı l Namh T :jrk Sucuklan ~ 
Nebiye Erdunkun Oöztepede I.ata.s- HUll 1baaBl Q.cellltllk Matbaa.-

yon cadde&nde 50 No. da sakin zer- ma m ' A p ı K Q )t. L U 
yad Erdunk aleyhine ikame oluna n cılık Esat Muhlll ve oıtlu Nezlt Ko.-, U 
sulh te4etıbüsü dlvasmdan dolayı dl- lektit tl.rtretlne att Ca~lolfhmda ı Fabrikası ~hibf, sayın mdşterilerlne Bayranu sevgi ve 1 
va olunan namına çıkarılan davet- Hamam sok.ağında 10/12 No. lu HUll 

saygı ile kutlar. 
name kendisinin halen nerede oldu- matbaası blnasında mevcut ta.bı ma- lı•••••••••iill.-iİliiiıiiııliiiıiıııiiııııilll••••••••••~ 
lfu malftm olmadıtı derkenarlle blll ldnelert, motörler ve salr eşya 15/ 1 
tebll~ iade edilmlf olduğundan UH. 101942 perteml>e saat 14 dm 16 ya Devlet Deniz Yolları İtletme Umum 
u. M. K. nunun 141 ve müteakip l 
maddeleri hükilmlerlne tevfikan on kadar gösterilerek 161101942 cuma , _______ .:,M;;,:;ü;d;:,t;,;;. İ.;.r.;.H;,;ı·.;ii~ü;;...;,;l;;;a;;.;n;;;.1;.;a;mr•ı-. ____ ~-~ 
beş gün müddetle llAnen tebligat le- gün{l 14 den ltlba.ren masa. koltuk ve f 
rasına karar Yerilerek teUdkat 27/ .n.lr eşya ve 17/10/942 cıım!lrtesı gil- 12/10/942 - 18/10/942 tarihlerine kadar muhteli 
10/ 912 tarihine mUsadlt salı günil nü. de (1~950> lira k.ı,ymetlndeld tabı hatlarımıza kalkacak vapurların isimleri ve 
saat ıo a btrakılmıt dAva olunanın maltlnelerl ve motorlerle mııtbaacılı- h 1 
o gün mahtrnıede hazır bulunmssı ğa yarayan diğer allt saat 14 den. Kallat gün ve saatleri ve kalkacakları rı tım ar 
il1n olunur. 18 ya kadar açık arttırma suretlle 

mezkur binada satılacaktır. AlA.ka.
darlann ve atmak ı.steyenlerln maltl
mu olmak üzere ilı\n olunur, 

Her istet: ve- mU~ülü başaran 

ozkurt t::mıa 
ve Tuğla Fabrikaları 
Sayın mü.ştertıerlnln Bayra

mını kutlar. Taksim Abdülhak 
Hamit Cad. No. 23 

Telefon: 43532 -Zayt 934 yılında Teklrd.a.ğında 
nüfus müdürlüğlinden aldığım nütus 
cüzdanımı zayt ettim, yenisini al~a
tımdan esklsinln hükmil yoktur. 

aeşııcıa., Şenllkdede mahallesi 
Şehit Mehmet sokak No. 7 

Sırrı Kunduracı 

Ticarethanelerı 

PAZAR ve BAYRAM 
•--·-- GÜNLERi AÇIKTIR ----• 

Dl T İkinci ilan 
5/10/942 

ıstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 

Karadeniz hattı 

Bartın battı 
Mudanya battı 

Bandırma batt' 

Kara blra batta 

imros hath 

Arnlık battı 

tmı.lr &iir'at 

Salı 4.00 de ı Aksu). cuina 4.00 de (Kanı.deniz) 
Galata rıhtımından. 
Cumartesı 18,01) de (Kad2şl Sirkeci nhtunından. 
Pazartesi, salı 9.00 da (Sus>. çarşamba lt1.00 d& 
ı Tra k), perşembe 16.00 da (Sııı;>, cuma 16. da 
C'rrak>, cumartesi 14.0-0 de (Marakaz ı p'.\-ıar 
9.00 <ia (Trakl Galata rıhtımından. 
Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 de (Marakaz> 
Galata rıhtımından. Aynca çarşamba. ve cu
maı tesl 20.00 de (Anatartn> Toph-ıne nlılımın
dan. 
Salı ve cuma 19.00 da (Bartın> Tophane nhtı-
mından. 
Pazar 9.00 da Ctİlgen) Tophane rıhtımından , 
NOT: 11/10/942 pazar gunundtm ltib.ı.rtn İm
roz hattı sererler! yapılmağa başlanmıştır. 
Çar~b& 12.00 de (Bursa). cumartesi 12.0il de 
(Ulgen) Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 13.00 de (İzmir>, per~~mbe i3.00 de 
<Tırbanl Galata rıhtımından. 
NOT: İzmir ikinci postası esldsl gibi Ist:lııbul
dan perşembe saat 13.00 de kalkacaktır. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü maıe.mat a.ş:ıg-ıda telefon nu
maralan yazılı acentelerimizden öğrenlleblllr. 
Bat acente Galata - Galata nhtımı Limanlar Umum 

Müdürlüğü binası altında 
Şube acente11ğl Galat:.. - Galata rıhtımı Mıntaıca Uman 

Reisliği binası altında 
Şube acentell{tt Slrk:ecl - Sirkeci yolcu salonu. 

42362 

40133 
22740 

Kulekapı Maliye Şubesi tahsil şefliğinden : 
Şubemize kazanç verglslnd~ borçlu mühendis İsak Tamapola a lt Arap

camil mahallesinin Voyvoda caddesinde 69 No. lu mahalde haciz altına alı
nan eşyalardan peşel boru ve malzemesi, Bergmann malzemesi. zil mo.lze
mesi tel ve kablolar. Antlgron malzemesi, akümülatörler, lamba sioplan, 
reflektör ve projektörler, şalter ve demarörler, voltmetre anıp-~r metre ve 
voıtmetrelcri, elektrik saat tesisatı, hurda demir. oryon marka radyolar, 

radyo lambalan ve daha. ba?.ı malzeme eşya, 19,10,942 p:ızartesl gtmu saat 
ondan itibaren mezkur mahalde aleni müzayede suretlle satılacaktır. 

Bu hususa dair daha fazla iıahat almak isteyenlerin Gıılatada Tünel ya
nında Söğütlü sokağında e$k:ı Posta hanında Kulekapı maliye tahsil şefliği
ne mtiracaat emeıert, Telefon No. 0:49118• 

Bilumum fabrikatörler ve sanayi müessese sahiıtlerile keza SACINf? OÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA ~ 
her nevi büyük ve küçük imalatla iştigal edenlerin nazarı dik· J ç-- K u 
katine: 1 

Odamıza kayıtlı ve kayıtsız fabr ikatörler ve ımnayi miiesscsc u 
sahipJerile keza her nevi imalatla iştigal eden atölye sahipleri I 
ilıln tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında odamız sanayi -- KULLANINIZ. TESIR1Nt DERHAL GÖRÜRSONOZ. 
şubesi müdürlüğüne şifahen müracaatla tevzi edilmekte olan sa- --- - - - - ------------------ 
nayl siciline ait bedelsiz matbu beyannamelerden alarak ikmal 
ile sanayi şubesi müdürlüğüne imza mukabilinde iade etmeleri 
ehemmiyetle rica olunur. 

Müddeti zarfında veya müraraat etmekten l.stinkif edenler 
Ticaret ve Sanayi odaları kanununwı maddei mahsu ·una tevfi
kan tecziye edileceklerdir. 

NOT: Odaya kayıtlılar sicil vesikalannı kayıtsızlar ise ünvan 
tezkerelerini hini müracaatlannda birlikte getim1elerl lhım· 

dır. (320j 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
Boğaziçlnde RumelUıl.nrında eski Ali Pertek yenl Rumelllilsarı mahal

lesinde eski Hisar yeni Refik Bey caddeslnde 59 - 61 - 63 esk.l 97 - 99 - 101 
yeni 97 - 99 en yeni kapı No. lu dükkanlı ev Bebek - istınye yolu lstlkame
tlnde kaldığından istlmlA..ke tabi tutulmu.ş ve 3710 No. ıu belediyeler istlm
IA.k kanununa tevfikan mli~etekkll takdiri kıymet komisyonunca takdir 
olunan 3081 llr:ı 15 kuruş bedeli üzerinden ekser hlsselerinln teferrilğü icra 
edllm~tlr, Ve tapudan al•nan kaydında bu yerin 10/ 240 hissesinin Necibe 
blntı Nuğman uhdeslndo bulwıduğu anlaşılarak keyfiyetin usulü datre-

ASETiLOPiRiN NEŞ'ET 
Grip - Nezle - Baş ve Diş ağrıları 

SOCUK ALGINLICJNA KARŞI TESİRİ KA TIDlR. 
1 

sine tebliğ edllmek üzere tanzlm edllen lhbarnamesl noterllğlnlze gönderil
miş ise de 13373 No. nuza l:aydolunan bu ihbarname üzerine verilen mcş
ruhattan mumaUeyhanın bu adretse bulunmadığı gibi ikamztgf\h adrc. .. t
nin de tayin edllemlyerek meçhul kaldığı blldlrllmiş olmakla ka11uni nıurt-
detl zarfında takrir vennek üzere müracaat olunmadığı veya tezyld taıe
blle mahkemeye müracaat olunmadığı takdirde 3710 No. lu knnunun 
10 uncu maddesine müsteniden tebliğ mak:ı.mına kaim olmak üzere iki yev-2 lik zarf ve 20 lik tüpleri her eczaneden araıyınız. 

En güzel Bay ram hediyesi: Bir 

lNGlLIZ DOLMA KALEMİDİR. 
Dünyada birinciliği kazanan yegine halis Altın uçlu kalemdir. 

Baolıca kırtasiye ve lüks büyük mağazalarda ısrarla PARKER 
lngiliz dolma kalemlerini arayınız. 

Ticaret ve sanayi odasından 
Çimentodan mamul mal çıkaran müesseselerin 

Tevzi cdUecek çlmentodan kendllerine lüzumu olan çlmentoyu alabil
meleri içln hıı.klkl lhtlyaçlannı tesblte medar olabUecek resmt vesaik ne bir
likte nihayet 24110/ 942 tarihine kadar Dördüncü Vakıf han 3 üncli kat ti-
caret ve sanayi şubesi müdürlMüne mUracaatlan 1llln olunur. •542• 

Ticaret ve sanayi odasından 
Kürk ve eldiven imalatçılarının 

mi gazete ile lllnını ve UAnı muhtevi gazetelerden birer nüshasının gön
derllmestnı rica ederim. 

ist. Vali ve H. Reisi N. İstimlik Müdürü Ali Yaver l\lazal 
İşbu UAnname talep veçhlle neşir ve UAn edilmek üzere Akşam gazete-

sine tebllğ olunur . <525) 
• BEYOÖLU BF.ŞİNCI NOTERİ 

Gümrük mu haf aza genel komutanlığı Satın 
alma komisyonundan ı 

1100 llra muhammen bedelle 200 metre kamyonet te-ntellk bezinin. 16/ 
10/ 942 cuma günü saat 15 de pıızarlıtı yapılacaktır. 

İlk t('mlnatı 83 liradır. Şartnameslle nümune bez komisyonda gorüle
blllı·. 

isteklUerln Galata. - Mumhane cadde6l 54 No. lu dairedeki komlsyona 
müracaatı.an. •533• 

AVARYALI MAL SATIŞI 
Avaryah 411 sandık inşaat çivisi, 25 sandık kundura çlvlsi, 311 

kafes sandık beyaz çini, 40 balya kı\ğıt satılacaktır. Tallplerln en geç 
15/ X/942 tarlhlne kndar Galata Eski Gümrük sokak Ömer Efendi han 
No. 8 de Slgorla Eksperi Raif Oğurluya müracaattan, Telefon : 41674. 

T odorinin Af A\} Gazinosu Tevzi edilecek dlk.lş ipliğinden kendilerine lüzumu olan ipliği alabtlme
leri lçln kullıındık.lnn ipliklerin her nevinden ve o ipliklerle imal ettl.klerl 
mamul mallardan birer nümune ile birlikte ınuamclA.tı için icap eden sene- ~ 
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