
Elektrik ve su 
idarelerine kömUr 
taşıyacak vapurlar 

tahsis edildi 

i Sene 25 - No 8616 - Fiatl her yerde !J kunlf CUMA 16 Teşrlnievvel 1942 

1

Kelepçeye vurulan 
tutsaklar işinde 
Türkiye araya 
girebilir mi? 

Meclis 1 sonteşrinde açılıyor 

Milli Şef'in nutkuna 
büyük önem veriliyor 
HUkQmet, memurlara verilec~k 
kumaş için Meclise bir ltiylha 

tevdi edecek 

Bazı caddelerden 
araba ve kamyonların 
geçirilmemesi karar 

altına alındı 

Sahibi: Necmeddln Sadalt - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 
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Almanlar St8lingrad' da 
gene taarruza geçtiler 

Şehrin şimalindeki sanayi mahallesinde 
Rusları bazı kesimlerden geri a tllar 

~ geri attı. 45 düşman tankı tahrip, 

Dakar'a karşı ıs~~li:~~:~ .• :e c:~:~~:d~ ~:~k.öıı 
kıtamızın erleri gece muharebesin-

h a re ket de 300 Hitlerciyi öldürdü, S top, 
6 ateş noktasmı erlerile ve tesisatı 

• 
Amerikan askerlerile 

dolu vapurlar, Dakar'a 
gidiyor --·--

Parla 16 (A.A.) - Bütün 
Paris gazeteleri Madriddeın ge
len bir haberi ihtiyat kaydile 
netrediyorlar. Bu habere göre 
ehemmiyetli Amerikan kuvvet
lerile yüklü bir çok vapurlar, 
Dakar iatikametinde seyretmek
tedir. Bu kuvvetlerin Dakar'a 
çıkanlacağı söyleniyor. 

GUADALCANAL ADASINDA 
ŞiDDETLi SAVAŞLAR OLUYOR 

jle, eşya dolu iki depoyu tahrip et
ti, ganimetler ve esirler aldı. 

Staliı:ıgrad'ın timal batısına• 
mevzii muharebeler oldu. Düşma
nın hücuma hazırlanan asker toplu
luklannı ateş baskı.,ı ile dağıttık, 
başka bir kesimde küçük grupla• 
rımız, düşmana hücum ederek llk 
siperleri zaptettiler ve takriben bir 
bölüğü imha eylediler. 

Mozelok'ta dü§ID.an, müdafaa sa• 
hamızt yarmak teşebbüsünde bu• 
lundu ve ardı ardına 6 hücum 
yaph. Küçük müfrezelerimiz düş• 
manı püskürterek ilk mevzilerine at• 
tılar. 19 Alman tankını tahrip V$ 

takriben 2 bölüğe yaktn uvvetl 
imha ettik. 

Briyansk cephesinde bir keşif 
müfrezemiz düşmanın 3 mukabd 
hücumunu püskürttü ve 300 düşmaQ 
erini yoketti. 

Almanların 
kış hazırhğı 
Doğudaki ordulara 

kıtlık techizat verildi 

.. :l.k.ka~Ie:ra 

Bu memlekette bir gÜn 
tayyare yapılacaksa bun~ 

ancak· Devlet yapar 

-_ ...... _. _ ___. _ _.__ 



Bilmediğini öğretmek 
,, B azı liselerin dil lıntihanlannda mümeyyiz olarak bulunan 

bJr öğretmen arkndnşım bir lisede talebelerin çok tyl ye
tiştirilmiş olduğunu hayretle görmüş. Öğretmenlerllc konlL'j
m~. Söylediğine göre, vazifesinde şnşılacak derecede muvaffak 
olari bu öğretmen öğrettiği dili de pek iyi bilmiyormuş. Halbuki 
talebeleri mükemmel 

Bir yabancı dili hn.k.ki1e bilen b:ışka bir arkadaşım dn ha
yatında kısa bir müddet dit öğretmenliği yaptığmı, fakat tale
beye bir şey öğretmeğe muvaffak olamadığını görünce bu lşl 
bıraktığını her zaman söyler. ı 

Yalnız dil öğretmek bahsinde değil ccöğretmcko bahsinde 
bir usule ihti.yaç olduğu muhakkaktır. Muvaffak olmak için 
şart budur. Öğretenin bir allnm e olması eğer bir usulü yoksa 
f ini baş.amuısına yctme7_ ' 

Son nsnn büyük Fransız dil alimlerinden olup hayatı mek
tepl~rde _?ğretmenlikle geçen Michel Brcal mesleğini çok sev
_llle~ne rngmen ara sıra kendi kendisilc alay için «ben hiç bir 
§ey bilmediğim halde profesörümo der durur, bu sözü ciddi 
~iddi söyliyerek mcslektaşlanm kızdırmaktan hoşlanırmış. Ona 
göre iyi bir öğretmen sadece öğretmeli bilmelidir Mesela bir 
tabiye öğretmeninin general olması, edebiyat öğretmeninin 
giizel şiirler yazması, yüzmek öğretmeninin yüzmeyi bilmesi lca
betmez. ideal öğretmen bilmediğini öğretmeye muktedir olan 
nclamdır. 

Bu sözlerln büsbiitün bo şeyler olmadığına. başlangıçta 
Jı:aydettiğim iki misal. iyi dil bilmeyen öğretmenin mükemmel 
ta!ebeler yctiştirm"si ve iyi dil bilenin de hiç bir ~ey öğrett?me
~ış olması ispat ediyor. Çok bilgili öğretmenlerden hiç bir şey 
l>:.,rrenemiyen talebeler misali zaten bir tane değildir. 

«Öğretmen bir şey bilmiyor ki! Talebeye ne öğretsin?ıl 
sözü «öğretmenin bir usulü yok» milna!\ına gelir zannediyorum. 

Şevket Rado 

Sovyet hava kuvveti 
Y ~ni yapılan av uçakları eskisine 

nisbetle çok mükemmeldir 
.. 

Bir İsviçre ga1.etesi, Sovyet ha-ı Avcı uçaklarına nispetle bom
Ya kuvvetleri hakkmda yazdığı bardıma:n uçaklarındaki tekA.
ınakalede diyor ki: mül azdır. Fakat iki yeni tipte 

22 haziran 1941 de, yani Al- pike bombardıman uçağı yapıl-
1nanya ile Sovyetler arasında mıştır. Bunlardan Stormovik 
mu~areıx: başladıktan scmra neş- uçakları lngiliz tayyarelerine, 
redılen bır istatistiğe göre Rus- Baumuster uçaklan Alman Stu
lann o tarihte 10 bin uçakları kaJanna benzer. 
Yardı. Bunlardan 2500 ü bom- Hava tilolan için mürettebat 
bardıman uçağı idi ve 110 filoya tedarikine gellnce, Ruslar da bu 
~1mış~ı 2000 i avcı tayyarenl hususta dlğer muharip mcmle
fi:lı . 48 fıloya ayrılmıştı. 41 filoya ketlerin karşılaştıklan güçlük
ayrılan 2.500 uçak da ke§il işle- Jere manızdurlar Mamafih Sov
rine tahsis edilmişti. Bunlardan yet hükCımeti senelerdenberl 
başka ~altık denizinde, bin ka- gençlik arasında ve orduda hava
dar denız uçağı vardı, bunlar da cılık meylini arttırmıştır Rus 
bes filoya aynlmşılardı. Rusların paraşütçülerinin ve m~törsüz 
llıtiyat uçakları azdı, 2000 ka- tayyare ile uçanların adedi bunu 
dardı . gösterir. Havacılık teşekkülleri-

Hava silahında adet kafi de- nin 1937 de beş milyon Azası 
ğildir, uçakların kalitesi de mü- vardı. 
hlm bir rol oynar. Ruslann har- Rusyada 32 pilot yetiştirme 
bin iptldalannda hava bakımın- mektebi vardır. Bunlar senede 
da geri kalmalannm sebebi, 20 bin pilot yetiştirebilir. Harb
uçakJannın sürat ve silah bakı- dem evvel hava ordusu subayları 
tnmdan Alman silft.hlanna nis- 3 sene hizmete tabidller ve bu 
petıe geri olmasıdır müddet zarfında av, bombardı-

1941 kışı esnasında Sovyet man, yahut keşi! tayyarelerln
uç.-ıklannda, bilhassa av uçak- den birinde ihtisas yapıyorlardı. 
Jarmda mühim değişiklik yapıl- Cimento aatıe.lannın 
dı. Rata, Chato tipindeki eski - :r 
tayyarelerin yerine, en mtikem- kontrolu 
mel İngiliz, Amerikan ve Alman Ankara 15 - İktisat VekAleU, çl-
tayyarelerl evsafında uçaklar mento sntışlannd:ı b:ızı yolsuzlukla
tondu. Bunlann ·arasında t. 18 nn vukuu blldlrlldlğlnden b~lsle çl
en mükemmellerinden biridir. mento kullanılan ~atın ınkı bir 
Alçak k tıı bt kişilik b ta ,_ surette kontrol edilmesini aldkadar-

ana r u ~ larn blldirml.ştlr 
yarenin 1250 beygir kuvvetinde --=--- . 
bir motörü vardır. Sürat! saatte Ankara - İstanbul hattı 
650 kilometreyi kadar bulabilir Arikara 15 - Doğançay civa
Tnyyarenin uçuş sahası 800 ki- rında yağmurlar devam ettiğin
lometredlr. Uçağın sillihlan, har- den Devlet Dcmiryollan idaresi 
bin 1ptıdasındakl avcı uçaklann- ihtiyatı tedbir almış, bu yüzden 
dan çok mükemmeldi. 6 mitral- trenler bir kaç gün bir kaç saat
yöz ve 20 millmetrelik blr topu lik gecikme ile şehrimize gele-
~ardı. cektlr. · 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 95 Yazan: (VA - Nft) 

•======-r 
Cüe~. buraya kadar korkak, mis· j - Maksadınız tedbiri söyletmek

lin bir haldeyken, ansız111 canlandı. ac nafile ... Fakat sizinle yeni bir pa
Cözleri parladı. Minimini yumruğu- zarlığa girişebilirz ... 
au, tıpkı Cenyo'daki gibi, büyük bir - Ne gibi} ... 
celüdetle ileri uzatarak: - İhtimal, Ali dayının gösterdiği 

- .l~te, asla, asla .•. - dedi. - yerde hazine çıkmaz ... 
O olamaz ... Anlatmam ... Değil öl- - Çıkacağına eminim ... 
dürmek, kıtır kıtır, kör testereyle - Fakat azizim ... Sultan Hami-
kesseniz bile, anlatmam, anlat- din nice nice diKer esrarını biliyo
mam. •. rum ... Berıi isterseniz, tabii ömrümün 

- Keyfiniz nasıl isterse ... Fakat sonuna kadar yukarıki kafese kapa· 
iyi söylüyorsunuz: Ölümlerin türlü tınız ... Kimsenin giremediği bu ko
türlüsü var ... Nispeten kolayı ..• Ve nakta oturup durayım ... Hokka ka-
pek gücü... lem, kiiğıt veriniz ... Yazayım, yaza-

- Yani} yım ... Bakın neler öğreneceksiniz, 
- Diri diri gömülmek de var ... neler ... 
Cücenin vücudoou yeni bir ürper- Saraylı hanım, cırtlak sesile: 

me kapladı. Yan örülmüş 'lluvara - Hacet yok ... Efendimizin es-
lı..aktı; dehşetle: rarı öğernilmesin daha iyi ... Siz on-

- Oraya mı? ... - diye sordu. ları zaten Con'lara kafi derecede 
- Zekisirıiz ... Aynı zeku, sizi bu foşettiniz... Ölmeniz daha hayırlı 
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Mahkemeler,ae: 

Olü adamm çocuğu olmuş ! 
HAR~ DURUMU 

Asliye birinci ceza mahkeme- - Seniyenin kocasının öldü-
sinde bir nesep sa.htekft.rhğı dft.- ğünü biliyorduk, İkinci kocası· 
vasına bakılıyor. Maznwılar, nın adı da Mehmet idi. ônüfila 
Seniye ve Fahire namında ikl ka- nikfthlı sanıyorduk. Bir gÜil bi
dınla, Şadan adında bir genç kız. ze; ((çocultu.mu nüfusa kaydetti· 
Mahkemede okunan evraka na- receğim. İki şahit IAzım. Siz şa
zaran hAdiseni'n iç yüzü şöyle: hltlik yapıruz» dedi. Biz de ço
Senlye adındaki kadın bir müd- cuğu yeni kocası Mehmedin nü
det evvel Mehmet adında bir fusuna yazdınyor zannederek; 
ndamla evlenmiş. Bir kaç sene bu çocuk Mchmetten olm~tur, 
$Onra Mehmet ölmüş, dul kalan diye şahitlik yaptık. işin tçrnde 
Seniye de kocasının evini bırakıp sahtekarlık olduğunu bilmlyor
başka eve gitmiş ve orada bir duk. Bunu sonradan öğrendik. 

Stalingrad'da yeni ve büyük bir 
1 Alman hamlesi bekleniyor 

Kafkas cephesinde Almanlar Rus 
mevzilerini yardılar 

adamla nlkfillsız olarak beraber Ded!ler. Bunun üzerine Seniye 
yaşamağa başlamış. Bu adamdan de tfadestni değiştirdi ve: 
bir de erkek çocuğu d~yay~ gel- _Bay hfildm! İşin doğrusunu 
miş Seniye b~ ç~ugun nuf~.sa ben anlatayım, dedi, Ve anlattı: 
nasıl kaydetttıileceğtnJ düşünur- Kocam Mehmet öldükten sonra 
ken, ~~stlarrn, ahbapların akıl ben kaynanamdan ayrıldım. Fa
hocalıgıle bu~a çaro bulmuşlar. kat kendis!le her zaman görüşü
Ölen Meh;ncctin mirası var, do- yorum. Beraber yaşadığım adam
ğan çocugun d!:l' .. babası yok. O dan bir çocuğum olduğunu du
halde, çocuğu olu Mehmcde ev- yunca kaynanam Hasibe· <ıOğ
ıat olarak kaydettirip hem mira- lum Mehmedin nüfus kft.ğıdında 
sından !_stifade etmeli, hem de öldüğü kayıtlı değildir. Bu çocu- ı 
yavrucagı babasızlıktan kurtar- ğiı Mehmedin nüfusuna geçirir
mal~. M_ehm..edin nüfus te,_zkere.sı sek maaş bağlarlar». dedi. Onun 
Scnıyenın yanında olduğu içın teşviki üzerine ben de bu işi yap
bu işi yap~ak da k9lay. tım. Vebali, günahı kaynanam 

Seniye nufus kagıtıarını alıp Hasibenin boynwıadır 
çocukla beraber bir nüfus daire- · 
sine müracaat etmiş. senelerce Bayan Hasibe siyah çarşaflı, 
evvel ölen kocası Mehmedi ha- altmış sekiz yaşında bir kadın. 
yatta göstererek çocuğu, Meh- Boyunun ölçüsü de yaşı ~adar 
medin evladı diye nüfusa kay- a~cak var. Beş. altı kaı;ş bır şey. 
dettirmiş. Komşularından Fahi- Elınde de boyu kadar bır baston. 
re ile Şada·n da; çocuk Mehmet- S~~it. olarak hakimin karşısına 
ten ölmüştür, diye nüfus daire- dıkıldı ve anlattı: 
sinde şahitlik yapmışlar. - Oğlum Mehmet öleli on se-

Doiu cephesi ı 

St11linarad muharebesi, oid
detinl bir parça kaybetmekle 
beraber, el'an devam ediyor. 
Moskova ve Londra, tedlrin mü• 
dafıuuıı aanılmadıiJnı, Alman• 
lann asıl hedefleri olan Volga 
kıyılanna varmağa muvaffak 
olamadıklıuını, mamafih Al
manların kııı gelmezden evvel 
son ve kati lbir hücum yapma
ları beklendiğini bildiriyor. Dün• 
kü Alman tebliği ise ev blokla
rından ve barikatlardan mü• 
rekkep Rus mevzilerinin yarıl
dığını, Almanların oehrin ıima· 
!ine doğru derinliğine ilerlecJik
lerinl haber veriyor. 

Stalingrad'ın batı §İmalinde 
ve doğu cephesinin yukan kıs
mında, Volkof kesiminde tid
detli çarpı,malar oluyor. Mos· 
kova, Almanların Volkof kesi
minde Rus cephesini yardıkla
rını, iki tarafın da buraya yeni 
kuvvetler gönderdiklerini bildi
riyor. Leningrad mıntakasırıda 
da mahalli çarpışmalar olmuş· 

Dünkil Alman tebliğine g8rt 
Almanlar Kafkasya sahil mınta• 
kasında oiddetli muharebelerden 
ıonra Rus mevzilerini yarmışlar, 
500 den fazla istinat noktasını 
•le geçirmişlerdir. 

Mısır' da: 

Şiddetli hava muharebelerin· 
den başka mühim hadise yok
tur. Malta'ya hava akınları de
vam ediyor, gelen haberlere 
göre Mihverciler Mısır cepheai
ne tnkviye kıtalan gönderiyor· 
lar. 

Uzak Doğu' da: 

Kayıt işi bu suretle halledildik- ne var. O ölünce gelin de benden 
ten sanra Seniye miras meselesi- aynldı, başka bir herine oturma
nı de hallctmeğe kalkışmış ve on ğa bll§ladı. Zaten oğlumun sağ
sene evvel ölmüş kocası Mehme- lığında da bu kadından rahat 
din mirasının yeni doğurduğu yüzü ırörnıemlştik. Aradan yıllar 
çocuğa verilmesi için öteye beri- geçti. Ben anun adını bile anmı
ye baş vurrnağa kalkışmış. Fa- yordum. Yeni kocasından cocu
kat, miras meselesi nüfus kaydı ğu da olmuş. Günün birinde, 
işi gibi kolay olamamış. Seniye- senin oğlunun bir çocuğu var· 
nin kaynanası bayan Hasibe bu mış, şimdi mirası ona düşecek
da1averelerf duyunca kıyametle- ıni'i, demezler mi? Veminelga
ri koparmış, sahtekarlık mey- raip!.. Ayol, an sene evvel ölen 
dana ÇJkımş ve Seniye ile yalan- oğlumun çocuğu olur mu? Siz 
cı şahitleri zabıta tarafından aklınızı mı oynattınız? dedim. 
yakalaınıp mahkemeye verilmiş- Meğler söylediklerinin yansı ya
ler. lan. yansı doğruymuş. Dünya bir 

Salomon adalannda şiddetli 
muharebeler oluyor. ]Rponlar 
Guadelcanal adasına snlı çünü 
asker çıkarmak istemişler, Ame
rikan harb gemileri buna mani 
olmuşlardı. Dün Japonlar kuv· 
rvetli bir donanmn himaye~inde 
ıgelerek aday!\ asker çıkrumı§• ~ 
]ardır. Japonlarm bu adadaki 
Amerikan tayyare meydanını 
ve üssünii ele geçirmek İstedik- ı 
leri anlaşılmaktadır. Mamafih ı~ tur. 

Ka:fkasya·ya gelince, Alman- dün Va~İngtondan gelen ~aber- ! 
lnr Mosdok keaiminde yeniden ler Amerikalıların taarruza ge-
ilcrlemiılerdir. Londra, bu mm· çerek İşgal ettikleri mıntakayı 
takada Rus kuvvetlerinin mü- genişlettiklerini bildiriyor. ı(~ 
dafaada bulunduğunu, Crosni' - Yeni Gine' de Owen Stanley 

, ye doğru büyük bir Alman ta- dağlarının şimal silsilesinde çar-
, arruzunun beklendiğini bildiriyor. pıtmalar olmaktadır. 
L A - ~ ..., - ~ ... il! ... .-. zOz ~- - ç_ _~ ""':"- ~ --- ~ - u 

Asliye birinci cezs. mahkeme- kazan oldu da kafama geçti san
sinde muhakemeleri yapılan dıın. Hemen polislere gidip hlk~
maznunlardan Seniye evvela su- ycyl birer birer anlattım. H~klm 
çunu inkAr etmek istedi: efendi oğlum! Evvel Allaha, son-

- Hayır, bay hA.kim. Ben böy- ra size güveniyorum. Siz bu ka
le bir sahtekarlık yapmadım. dının ceıasını veriniz. Ölü ada
Nüfus kaydından da haberim ma cocuk yaptırmanın ne demek 

ltalyan 
kıtaları 

Yunanistandan Mısır' a 
gitmek istemiyorlarmıt 

yok. olduğunu anlasrn. 
KahirG 15 CA.AJ - Endışe verici 

haberler yii2ünden B. Mıwo:lnl'nln 
Atlna.'ya gittiği öğrenlJmek~dlr. Yu
nanlstan'da bulunan İtalyan kıtaıe.
n Afrika çölüne gltrnektenSll olduk
lan yecde kalma~ ~rclh etmekte
diler. Afrlka'ya gönderilecek italyım 
alaylannı yWtlemek 1çln Karantinl'
oo bekllyen bir geminin ln1ll~kla ha
rabolduğu blld1rllmlştlr. 

Deyip yakasını kurtarmağa Diğer şahitlerin dinlenmesi 
kalkıştı. Şahitlik suçundan maz- için muhakeme başka güne bı-
nun Fahire ile Şadan da: rakıldı. 

Devlet kömür 
ocaklarında çalışanlar 
Ankara 15 (Telefonla) - l,le

mC!lİ devlete İntikal eden kömür 
ocaklarında çalışan memur ve mÜ9'
tahdemWn iktisadi devlet teşekkül
leri tekaüt sandığından istifadeleri 
için bir kanun projesi hazırlanmı~tır. 

Ankarada balık ucuzluğu 
Ankara 15 (Telefonla) - Bele

diyece vücuda getirilen balıkhane 
Ankara için çok faydalı olmuştur. 
Balığın kilosu dün 45 kuruştan ea• 
tılmıştır. Belediye, haftada iki gün 
balık yenmesi için o günlerde et 
kesilmemesini düş~tedir. 

Madam Hess nerede? 
Vichy 15 (A.A.) - Mme. l les

s0in hür Fransa' da veya işgal altın
daki Fransada bulunduğu ealiihiyetli 
bir kaynaktM yalanlanmaktadır. 
Mme. H~s. aylardan beri lsviçre' de 
imiş. 

Zatc:..-ı, Kösenin teklifi knbul et
mediği hareketinden de anlaşılıyor
du. Yerde önceden hazırlanmış olan 
harçlar üzerine eğildi. MaTasiTe bun
lardan bir miktar tahta üzerine koy
du. Eksik kalan duvarı örmeğe 
başladı. Bir tuğla, bir daha, bir da
ha oturttu. 

Cüce, mezarının böyle yavaş ya
va§ büsbütün belirmesini seyredi
yordu. 

- Çok hata ediyorsunuz... Ben
den korkuyorsanız, bazı esrarımı da 
ben size aöyliyeyim ... Daimi ıilah 
olarak bulundurunuz .. . 

- Hacet yok ... 
- Servetimin yarısını size vere· 

yim. .. Bir de teminat mektubu bı
rııkayım ... Öyle ki, Türk iyeye nv
detim kabil olmasın ... l lemen, bu
günden tezi yok, vapura biner, bir 
daha buralara dönmemek üzere gi
derim ..• 

- Hacet yok, .. Burnda kalınız ..• 
Daha mükemmel olur. 

Yeni tayinler 
Ankara 15 - İzmir Vakıflar mü

dürlüğüne Balıkesir Vakıflar müdürü 
Tahir Arın, Balıkesir Vakıflar mü
dürlüğüne Evkaf mlifettışlerlnden 
Mazlum Develi, Manavgat kaymaka
mı Ra.~lt Babaeski kaymakamlığına. 
eskl emniyet daire reislerinden 1h
san Sabri Bayrnmlç kaymakamlı~ınn 
Uiyln edilmişlerdir. 

Görülen Hlzum ilzcrlne Torbalı 
kaymakamı Hayri, Of kaymakamı 
Tevfik Veki\let emrine alınmışlardır. 

Seyhan Sıhhiye müdürü doktor 
Mazhar A~ı Sıhhiye müdürlü~üne. 
Sıhhiye müfettişlerinden doktor Re
şit Bolu Sıhh•ye mudürlüğüne tô.yb 
edilmişlerdir. 

Maltada 5 günde 94 
tayyare düşürüldü 

Loııdra 16 { A,A.) - Maltad:ı son 
beş günde 94 mihver uçağı düşürül
müştür. Bu rnknma dün dfişürlilcn 
12 mihver tnyyarcsl de da.hlldlr. 

Bedava evlendirilecek 
çiftler 

Birçok hayırsever yurttaşlar EmJn
önü Halkevine gönderdikleri mektup
ta. bedava evlendirilecek on yoksul 
çift lçln gönderilecek düğün hdlye
lerlnln kabul edlllp edllmlyeceğinl 
ve ne glbl hediyeler gönderilmesi mü
nasip olacağını soruyorlnr. 
Emhıönü Ha.lkevlnden aldığımız 

tezkerede bir eve yanyacak her tür· 
lü eşyanın memnuniyetle kabul edi
leceği ve bu hediyelerin on geline, 
nralannda 'kura çckllmek suretlle da
ğıtılaca~ı blldlrllmlştlr. 

Kızılay umum müdürü 
istifa etti 

Ankara 15 - Kızılay cemlyetı umum 
müdürü B. Ziya TabsUı AygU:ı, sıhht 
sebeplerden dolayı lstl!asmı vermiştir. 

- J3eın de sizi hayatta bırakmak du bile ... Atıldığı yerde daha oim
şartını kabul etmiyorum... Buyu- diden gömülmü§ g)biydi. .. Önü ıı
run ... Teşrif buyurun... .valı tuğlalar, arkası öyle, tepesi öy-

Cüce, son ümit olarak, çevik bir le ... Taştan bir kutooun jçinde kal
hareketle yerden iki tuğla kaptı. Fa- mı~tı sanki... Yalnız Ust taraftan içe
kat meğer, asabi vücudile, saraylı riye bir uya süzülüyor, fakat bu zi
hanım, ne kadar da çevikmiş. Kü- yada Köıe Eminin lift.ve etti~i her 
çük adamın davranmasına imkan bir tuğlayla azalıyordu. 
vermeden, onu arkasından kıskıv- Cücenin içeriden boğuk boAuk 
rak yakaladı. Sürüklemeğe ba§ladı. inledi~ i,itiliyordu: 

Alçılı ellerile, Emin de, düşmani- - Kapı y?lda§larım... Merha-
nı bacaklarından çekiyordu. met edlnf ... Sız her halde bu kadar 

Cüce: insaf.ız değilsiniz ..• Ben aize n• yap• 
- imdat. .. imdat ..•• diye ba- hm? ... Ve ne yapabilirim) 

ğırdı. - Hm ... Ne mi 7aptın) ••• Ne 
Se<ı, bodrumu., duvarlarına çar- mi yapabilirsın? ... 

patak gerdi vurdu. - Her halde taka ediyonunuz, 
- İmdat } Kimden im- değil mi)... Benden öirenmek lste-

dat?... mı · · · diğini:ı başka. ııeyler de var ... Ônlari 
Kvvkkkl. .. Kvvkkkl... a~yle~.m~k lstı~onıunuz ...• Ne lıterae-

1 kad H 1 h 
nız soylıyeceğım ... Ne ıstereenlz .. , 

- şte ar aşınız op e.ş azret• Ald ... 
leri sizi bu gömülme merasiminde - On ıgıdn .•.•. l . r L • 

t ft k. hb · d · d. - u a soy erım .•• raa;nt §U yan ara n ı ma esın en teşyı e ı· d d L l k 
Yor Aral kt d h 

• h . . ra an, şu menhus yer en nen çı a• 
. . . ı an n azın azın sıze B , k 

lnglliz hava 
hücumları 

Şimali Frı1-nsa ve 
Hollanda' da 3 yer 

bombalandı 

Londı'll 16 CA,A.) - Boston tipin
deki İglliz bomba uçakları Şimall 
Fransa.da Havre doklannı iki de!a 
bombalamışlardır. Başka bir İngiliz 
hava t~klU Hollanda.da Hengeloya 
ve Donhaula taarruz etm~ir. 

Mısır ceohesinde 
Düne kadar yalnız 

devriye faaliyeti oldu 

Londra 16 (A.A.) - Dün Mısır cep
hesinde knra harekatı, devriye kol~ 

lan !anliyetıne inhisar etmiştir. 

Garp çölündeki Yunan 
kuvvetlerine gÜndelik . 

emır 

Londra 16 (A.A.) - Yunan Milli 
Müdafaa Nazın Kanelopulos, batı çö
lünde bulunan Yunnn hnrb birliğine 
blr günliik emir pcşrctmlş ve ~
tlr kl: 

.on beş ay h:ıl'b sahnesinden uznk 
kaldık. Düşman kuvvetıerlmlzl ta
mamen imha ettiğini sanıyordu. Fa
kat bugiin kuvvetli blr Yunnn hnrb 
birliği. düşman lle karşı kıırşıycı. bu
lunuyor,» 

Yunan kuvvetıed, batı çölünde mU
hım bir nokUfyı müdafaa etmektedir. 

Rommel Afrika'ya döndü 
Kahire 15 CA.A. l - Parls radyosu 

Rommel'ln Şimali Afrlkaya döndüğü
nü blldlnn~tedlr. 

Roma radyosu, Mısırda seçme bir 
ttmıen olan Brescıa tümeninin ku
mandanı general Aleksandro Preg
heri'nln çöl cephesinde maktul düş
tüğünü haber vermektedir. 

Bir çocuk tramvaydan 
düşerek yaralandı 

Fatihte oturan Abdürrahmanın 
on yaıındnkl oğlu Mehmet dün Fa· 
tih durak yerinden hareket eden 
Bcıiktaıı tramvayımn arka tarafına 
asılmak isterken muvazenesini 
kaybederek düşmüıı, ba11ından ve 
muhtelif yerlerinden ıığır yaralan· 
mııtır. Mehmet Cerrahpaşa hasta
nesinde teda~ altına alınmı!!lır. 

cBurada:t derken, parmağile du-
varı göstermişti, • 

bakıyor... rın... enı çı ··• 
Kvvkkkl. .. Kvvvkkkt... Artık d~ııarıya ıesl a~~e.~mez °.,1- • T . • 

du ... lçenye de zıya auzulmemege ~ a vım. 
- Kurtulmam kabil değil mi? .. 
- Tedbirinizi anlatın ... 
- Yalnız o şarh kabul etmiyo-

rum . 

Bir pa~et gibi, cüceyi, delikten başladı. Zirn ıon tuğla yerine kon• ~avnl S - Hızır 164 
aşağı indirdiler ... Burnııı öyle bir muııtu. Birkaç mala darbesile Köse B. İm. Gii. Ölt İkl. Ak. Yat. 
yerdi ki, zavallı Ruhinin boyu kısa Emkı, mnrifetini tamamladı. 1 E. 11,05 12,43 6,31 9.35 12,00 1.31 
olduğundan, bn!!ı ve kaldırılmış kol- va.. 5,34 '7,13 13.00 16,04 18.28 20,01 
1.,, •• ,:ı.ı:;:.· ... :•• ..... oı ............... ;.""":~·-·- IArkası vnrl 
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AKŞAMUAN AKŞAMA r şEaia a.a.aEaLERi l 
Ok 111/arımızın yeni • • 

Yann akşamdan ibôaren Beyoğlu İstiklal caddesinde 

iSTANBUL GAZiNOSU tarih kitapları 

«Bir imanın yalnız gazete, mec• 
mua okwnası kafi değildirb 

Bu, öyle bir mütearife ki, turaya 
kaydetmekliğim bile zihinlerde hay
ret uyandırır; malümu ilim sayı· 
lır ... Fakat meseledir cidden: ~ca· 
ba, romanlar da bertaraf edilse. ne 
gibi kıraati erle meşgulüz? Hatta 
münevver mesle!t sahiplerimizin göz 
nuru döktükleri sahifeler içinde yüz. 
de kaçı cöğreticiıı mahiyette? 

Halbuki okul kitapları bile taki· 
bedilmesi gereken bir caktüalite» ••• 
Evveli terimler bakımından: Hepi· 
miz, küçüJc kardeşlerimiz.in, oğulla· 
nmızın dilini öğrenmek zaruretinde
,iz. 

İkincisi de: Yeni mektep kitapla· 
nnın içindekileri öğrensek mevzu· 
ları noktasmdan istifade ederiz. Me· 
ıela ben kendi hesabıma. tarih dersi 
kitaplarını imtihana hazırlanırcasına 
okwmqtum. Daha eskilerinde, yani 
biz.im zamanımızdakilerde, milliyet· 
çilik gayreti hemen biç yo€tu. Hele 
umumi tarih hadiseleri, kih İsrail, 
kah Arap, kah Garp zaviyelerinden 
anlatılıyordu. Öyle ki. bir milletin 
kendi büyüklerini ve büyüklüklerini 
iftiharla anması adet olduğu halde, 
biz, bunlan adeta tarihteki dü.tman· 
lanmız cephesinden seyrediyorduk. 
Onun için Bağdadı fetheden, yahut 
Macar ovalarında garbe akan ırk· 
dq bahadırlar kanlı katiJJer halinde 
tasvir olunuyordu. AttiJa'yı. Hülii· 

Yiyecek 
fiatleri 
Son günlerde 

değitiklik olmadi 

Piyasada yiyecek fiatleri üzerinde 
dün mUhim değişildik olmamıştır. 
Alakadarların söylediklerine göre 
bir iki güne kadar yeni mallar ge
lecektir. 

Ticaret odasına fiat tesbiti için 
müracaat eden peynir topdancıla
n, havalar soğuduktan sonra pey
nirler daha az fire vereceğinden 
bakkalların topdan 1 20 kuruşa 
alacağı peyniri perakende ve ser~ 
besçe 140 kuruşa verebileceğini 
söylemişlerdi. Halbuki bir hafta
danberi peynir fiatlerinin yeniden 
yükseldiği görülmüştür. Yarım yağ
lı peynirlerin perakende kilosu 1 35 
kuruşa satılması lazımgelirken 1 5 O 
kuruşa ve tam yağlıların 160 - 1 70 
kuruş arasında satıldığı görülmüıı
tür. Fazla fintlc peynir satanlar 
hakkında takibat yapılmaktadır. 
Sadeyağ fiatleri durgundur. Kuru 

ıtebze fiatlerinde bir haftaya kadar 
bir hareket olacağı söylenmekte• 
dir. 

. Balık ihracı için 
müracaatlar 

ıô'yu canavar tasavvur ederdik... Ticaret odasından Almanyaya 
Cumhuriyet devrinde yazılıp bu yüz hin çift, İtalyaya elli hin çift 

ıeneye kadar okutulan tarih dersi torik ihracına müsaade istenmiştir. 
kitaplan, hadiseleri tepetaklak etti: Bu hafta yeniden ayçiçeği, fındık, 
Bunlarda bilakis pek romantik bir pamuk deşesi, balmumu ihracı ya
Türk milliyetçiliği görünüyordu. Fa pılacaktır. Ayçiçeği kilosu 425 ku
kat fU noktalardan da ifrata varıl· ruşa, fındık 1 1 5 kuruşa, pamuk 
mış bulunuyordu: deşesi 120 kuruşa, balmumu 500 

Her millet, mazideki hadiseleri kuruşa satılmaktadır. İthalat arttığı 
kendi haynna yormakla beraber, nispette ihracat da çoğalm!ıktadır. 
onlann anlatıll§ındaki wnumi bat· Mallarımız her tarafta müsait fiat
larda, hatta birçok teferrüatta bey· ler bulduKıı gibi talepler de art
nelmılel gö1'i4ten aykın diifmez. n.aktadır. 
Bir Yahudi, bir Alman, bir Arap, Jhracat için yeni talepler alın· 
bir Fransızın bulunduğu meclise bir maktadır. 
Türk lise mezunu da katılınca, Mısı· ihracat İçin balık tuzlıyan mağa
,.. tarihini cbilif• cihetinde hepsi zaların sayısı bu sene yeniden art
tnutabık kalmalıdır; ıakin Napoleon tırılmı,tır. 
•alcalaruu «tefli.r edip te anlaıa
mauak zarar vok. Tabiidir ki biz, 
Franam cihangiruün Mısır .eferinde 
esir aldı.it üc bin IUrkü kılıçtan ge
çirmesini «Teknik bir mecburiyet- ı ı 

Çimento 
ti!... Bundan batka ne yapabilirdi Evvela çatısını, duvarını 
zavallı Bona~arte'çddıt diye ~üsnü temİr ettireceklere 
tevil edemeyız... Fakat cTurkler • 
Orta Asyadan gelmeseydi ehramlar verıJecek 
yapılamazdı hı da dememeliyiz! 

Mılliyetçilik kaygwile dahi olıa. if. İstanbulda halkın yapacağı acele 
rat, ifratbr. tamir ıve inşaat için Sümerbank ta-

Maarif Vekaleti bu seneki prog· rafından ve.ıilen üç yüz tonluk çi
ramma Arif Müfit Mansel, Cavit mento şehrin ihtiyacını kar,ılama
Baysun. Enver Zıya Karal tarahn· dığından bu mikdarın arttırılması 
dan hazırlanm .. ders kitaplan seri· için teşebbüs yapılmı~. fakat kabul 
ıini kabul etti. (İsmi geçen zatlar· edilmemişti. Bu ay tekrar verilen 
dan ikisi lstanbul üniversitesi tarih üç yüz tor.luk çimentoya yapılan 
doçenti, Üçüncüsü Ankara Dil ve müracaatlar çok fazladır. Müracaat 
Tarih, Coğrafya fakültesi tarih pro- sahipleri, sıraya konmuııtur. Fakat 
fesörüdür.) tik ve Ortaçağlara ait bu maya riayet edilmesine rağmen 
olan iki cildi, sırf, ilim ve maarif bütün müracaat sahiplerinin çimen
aktünlitesini takibeden bir amatör to alamıyacakları muhakkak görü
sıfati1e alarak okudum. Üzerimde lüyor. Bunun için kış gelmeden ev• 
bıraktığı intibn, dozun mükemmel vel çatısını, duvarını örtüp tamir 
verilmiş bulunduğudur: etmek isteyenlerin ihtiyaçları daha 

Hadiseler, bütün insanlık tarafın· evvel gözönüne 'almacak, bunların 
dan tedvin edilen tarihi malUınatın çimento ihtiyaçları temin edildik
umumi çerçevesinden çıkmıyor. Fa·J ten eonra diğer müracaat eahipleri
kat tefsir Türktür. Tıpkı bir Fran.s12 ne çimento verilecektir. 
liset:inde.ki tefsirlerin Fransız; İngiliz 
lisesindekilerin lngiliz olduğu kadar. 
Ve hadiselerin ehemmiyeti de, milli 
ftli.ka nispetinde ön plana getin1mif, 
ynhut arka plana atılmıştır. 

Sanınm, yalnız okul talebesinin 
değı1, aynı zamanda corta kıraat», 
yani «Öğretici kıraat» arayan, çocuk· 
lanmızla müşterek ma1iımat sahibi 
olmak istiyen bütün neslldaJlarımın 

* Emniyet altıncı eube müdür· 
lüğü, dilencilere kar§ı açılan müca
deleyi devam ettirmektedir. Dilen
cilerin ymi bir hileye baş vurarak 
ellerinde öteberi satar gibi göıüne
rck sokaklarda scrhesçe dolaştık
ları görülll}üş, alakadar memurlar 
tarafından bu gibilerin tiddetle ta
kibine geçilmiştir. • 

bir ker gözden geçirmeleri icabeden •• 11111111111111• 11 ............... • .... , 

kitaplardır bunlar. 

. Söylemeğe bile hacet yok: Cum· 
huriyet liseler.inde eski kitaptan oku· 
Jllll gençler de, cİmtiharmuzı ver· 

dik! Tarihi biliyoruz!• diye kalma· 
malı, bir kere de bu yeni kitaplan 
okumalıdırlar. 

(Va - Nu) 

1 Ticaret müsteşarı / Tramvay 
caddeleri Dün Ticaret odasında ve 

Ticaret müdürlüğünde 
çalııti 

Şehrimizde bulunan Ticaret Ve
kaleti müsteşarı B. Cavit Zamangi] 
dün öğleden evvel ticaret odasında 
oda umumt katibini ziyaret ederek 
yiyecek fiatleri, son günlerde ha
raretlenen Üıracnt işleri etrafında 
izahat almı~tır. 

B. Cavit, mıntaka ticııret müdür
lüğünde de çalışmı&ı, gümrüklerde 
hekliyen mallnnn ne tekilde ve ne 
yolda çekileceğine dair, müdürlük
çe alınan tedbirleri diınlcmiştir. 

Müste§ar, Ankaraya döndükten 
sonra Vekaletçe yeni bazı kararla
rın alınması muhtemeldir. 

Gümri.iklerde bekleyen 
nlallar 

Gümrüklerde bekleyen malların 
çıkarılmasına devam ediliyor. Tica# 
ret Vekaleti müsteşarı B. Cavit Za
mangil'in tehrimizdeki tetkiklerin
den en mühhimini gümrüklerde 
hekliyen malların piyasaya biran 
evvel çekilmesi hakkındaki etüdü 
teşkil ediyor. 

Bazi kiaımlardan araba 
• ve kamyon 

geçirilmiyecek 

Şehrin dar caddelerinderi' nakil 
vasıtalarının güçlükle geçtikleri 
gözönüne alınarak tramvay cadde
lerinin dar yerlerinden otomobil, 
kamyon ve arabaların geçirilmemesi 
"-in tetkikler yapılmış ve bazı 
tramvay durak yerlerinin değiştiril
meai kararlaştırılmıştı. Belediye, 
seyrüsefer ve tramvay idarelerinin 
mümessillerinden mürekkep murah
'lıaslar, bütün tramvay hatlarını tet
kik ile neticede mevkileri değişecek 
durak yerlcrile, lii~vedilecek durak
ları tesbit etmişlerdir. 

Bundan başka hnzı trnm' ay cad-· 
delerinden araba ve kamyonların 
geçirilmemesi karar altına alınmıştır. 
Bu husustaki cetvel, Vali ve Beledi
ye Reisi Dr. LUtfi Kırdar tarafından 
tastik Pdildikten sonra tatbik edile
cektir. 

Kızılayın alacağı 
zeytin yağlar 

Y.11nız 15 gün lçhı 

SAFiYE 
Umumi istek üzerme 

ALABANDA 
Revüsüne avdet edıyor. llk defa ola!"ak Nihat Rolünde 

SELAHADDiN PINAR 
,.e Dursun Reis 

MUAMMER 
İstruıbul Festival hey'etinln Kastamonu ekibinden mcşbur 

DAVULCU MAHİR KARA YILAN 

Kemani NOBAR - Kanuni AHMET YATMAN - Cümbllş CE.M.!ı.L • 
Klarnet SALİH - Kemanı Ml.KSUT - Darbuka H:RIT - Okuyucular 
AÖY.AZAR - Ii'ARUK ALTIN - Bayanlar :r~AİDE - Izmlrll MELAHAT 
BİRSEN - SANIYE - CAHİDE - NERMİN - SEHm. 
Pek yakında Ekrem ve cemal Reşit kardeşlerin ynZlp besteledikleri 

büyü:: Revü??????. Tele!oı:: 40574 

'~---------------.1!1" RAŞiD RIZA TİYATROSU ' 
HALİDE PİŞKİN BERABER 1 

Kadıköy SÜREYYA Sinemasında 
temsilleri ( üçüncU Hafta) 
BU .\KŞAM 

Ticaret Vekaleti, hu mahzuru 
ortadan kaldırarak ithalat eşyasının 
hiç bir sebep yokken uzun müddet 
gümrüklerde bekletilmesine mani 
olacak tedbirleri almak üzeredir. 

Şehrimizdeki bankalar, gümrüğe 
gelen emtia hakkında muayyen za
manlarda lazımgelen malumatı 
rr.ıntaka ticaret müdiirlüğüne bil
dirmektedir. Nakliyat şirketleri, ye· 
ni bir kararla mıntaka ticaret mü
dürlüğüne bağlandığından hangl 
tüccnr namına gümrüğe ne mikdar 
mal geldiği bu yoldan da öğrenile
bilecektir. 

Kızılay aşhaneleri için bazı zey- 1 
tinyağ tacirleıiınin kilosu 1 50 ku- 3 p d y n_..ııa· Von Statzer Komedi - - er e azan: oeo 
ruştan zeytinyağı vermeği teklif et- Iİıı••İiiİİİiiiİ•mİİll•İliılıiıiııllııiııiııiıiiıiıiiııllliiıılıllliıı•ıııiııııılliı•••••llii 

ÖPÜNÜZ) (BEN i 

-----~~---~~----

Askerlik işleri 
Fatih Askerl1k şubesinden: 
ı - Malul dl!J hekimi üsteğmen 

(328- 86l Ömer Farukun şubeye mü
racaatı. 

2 - M. Tevfik Inönünün 328-794 
emekll ınalül yüzbaşı şubeye müraca

tikleri yazılmıştı. Haber aldığımıza 
göre Balıkesir vilayetinin zeytinya
ğına 120 kuruş azami aatış fiati 
koyması üzerine Kızılay Ayvalık ve 
Edremit mıntakasından daha ucuz 
fiatle zeytinyağı tedariki için teşeb
büste bulunmuştur. 

Kömiir ihtiyaci 

Elektrik ve sular idare
lerine vapur veriliyor 

Elektrik ve su iadrelerinin senelik atı. 
'f. kömürlerinin ıimdiye kadar nakle-

1 - Topçu gedikli başç:ıvu,şlultun- dilemiyen lcıamının da ikinciteşrin 
dan emekli Ali oAlu Mehmet Rıza ayının ortalanna kadar temini için 
Oürelln. her iki daireye icabeden vapurların 

2 - Kuleli Askeri lise-sinden lllşiği t h · d"td·v· M'" k ı· t v kAI a sıs e ı ıgı una a a e a e• 
ıı:esııen Ha.san oğlu Mustafa Serkulun. . d b"ld" ·ı · f 

3 - Urfa İhtisa! mahkemesi aza- tın en 1 ırı mış ır · 
smdan <'mekl! albay Ömer Nazımın Bu bir aylık müddet içinde sene
şubeye mürııcaat etmeleri 110.o olunur. Jile bütün ihtiyacın taşınabilmesine 

1 R A D y aı ··l·,,l•c•kto~ L o M 

Buıünkü proıram 
12.30 Program, 12.33 Mı.iz!k. <PU, 

12.45 Ajans haberleri, 13 Karışık şar
kılnr, 

18.03 :!"ası! heyetı. 18;!0 Muzıır (Pi), 
19 Konuşma, 19.15 Saz eserlen, 19.30 
Ajan~ haberleri, 19.45 l{lasık Türk 
müziği, 20.15 Radyo Gazetesi, 20.45 
Müzik (Pi.), 21.15 Teınsll, 22 Salon 
orkestrası. 22.30 Ajans hnl::<'r!erl ve 
borsalar. 

Yann sabahki program 
7.30 P&ogram, '1.32 Vücudumuzu ça

Jıştıralım, 7.40 Ajans haberleri, 755 
Mfizlk ı Pl.). 

ÖLÜM 
Gördtsln tanınmış ailelerinden vr. 

İzmirln mnrur haiı tüccaı:Ianndan 
Mu:ımmeı Nalbanto~lu genç yaşmda 
iken Ouı-eba hastane-sinde vefat et
miş ve ceı1Uzesl bu gün akrab::I:ırının 
hemşehrllerlnin ve dostlnrır.uı g!iz 
yaşları arasında BakırköyündE'kl aile 
kabristanına götürülmüş ve ebedi ls-

Bayan Mesrure Akev, eşı ·ıe evlAt
lan, Bay Hasan Akif Akev, e.şl ve ev
U\tları. Bayan Fatma Hüsnü Eden ve 
evlatları, Bayan Melek Muhlis Ertem 
ve evlatları, Bayan Satııre Akı! Erden 
ve o~lu, Bay ve Bayan Şadi Erduman 
ve evlatınrı, Bay ve Bayan Abdi Fuat 
Akev ve evıt'ıtlan, Bay ve Bayan 
Akif Fuat ve oğlu, Bay Hikmet Sey
m:ın ve evlrıtlnn, Bny ve Bayan Ars
lan Hikmet Berkel, Bay ve Bayan 
Mazh:ır Hikmet Berkel. ~abaları , ka
ymbabalan kardeşleri, da.yılan, yen
geleri, en~ştclerı maruf tütün tüccar
larından 

1''URİ AKİF' AKE\' 

ln kısa. ve amansız bir hastalıktan 
sonra vefat ettiğini tees.sürle blldlrlr
ıer. Cenaz<.'si Vali konağı caddesinde, 
Refah apartımanının ıJ numnrnh da
iresinden bugünkü Cumn giınf:, sant 
15 de kaldınlarnk Tcşvlklye Cami
sinde namazı crlfı edildikten sonrn 
Am Mezarlıktaki aile mak'l:ıercstne 
de!nedllccektlr. 

thııhntgfthınn tevdi edllmlş~.-r. -------------
Muanır.ıcr Nalbatoğlu. haiük, temiz ŞEHİR TİYATROLAR! 

ve asil b!r gençti. Tahsilini Avrup:ıda ,/11//lll 11/I Bu akşam 
1kmnl etmiş olan Muammer Nalb:ınt- " ~ /1 Snnt 20,30 01a Drnın kısmı 
o~lunun memleketine daha bir çok /1~ ı KIŞ MASALI tşler görebllecek bir yaşta iken arn- // "" 

1lfü 1 
mızdan ayrılması büyük bir kayıptır. ı ııun·ı/j//, Y~:ıan: W. Shakespeare 

Gaz:?temız, merhuma Tanndan 1 Türkçesi: Mefharet Ersin 
rahmet ôller ve Nalbant.oğlu nllesinin Komedi kısmı - YALANCI. Yazan: 
kederlerini paylaşır. Carlo Goldoni. Türkçesi: s. Moray 

Amcabeye göre ... 

T A K S i M Sinemasında 

ZEYNEBiN AŞK/ 
Büyük muvaffakiyetlerle devam ediyor J 
T eşvikiyede sahlık arsalar 

Teşvikiyede EmlAk caddesi üzerinde her türlü 
bina yapmağa müsait ild arsa satılıyor. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yerl 

399 •re§viklye - Ha.rblye Vali ko
nağı mahallesi Bostan ve 
Emlflk caddeleri eskt 8/4, 
yenl 23 numaralı arsn. 

401 TPŞviklye - Harbiye '\'ali ko
nağı mahallesi Bostan ve 

Kıymeti Teminatı 

21.325.- Ura 426.50 M2 2133.- lira 

Emlak caddeleri eski 8/ 8 
yeni 27 numaralı arsa. 30.130.- Ura M7 M2 3013.- lira 

İzahatı yukarıda yazılı gayrimenkuller peşin para ile ve nçık arttırma 
suretile satılacaktır. İhale 11/11/1942 çarşamba günU saat 14 de Banknmız 
fı;tanbul Şubesi satış komisyonu huzurunda yapılacak ve en yüksek bedel 
Merkeze bildirilecek ve haddi .!Uyık görüldügU takdirde Maliye Veluilellnden 
istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan ronra kat'i lhale:sl yapıla::aktır. 

Satış e.snasmda verilen bed<:'l mukadder kıymeti gectl{ti takdirde teminat 
akçesi derhal arttırılmay:ırnk !hale kimin uhdesine ıcra E'dlllrse aradaki 
!ark ondan tahsil edllecckllr. 

Müzayedeye iştirak Cdeccklerln mukadder kıymetin yüzde onu nl~bctın
de teminat yatırrnalan lfmmdır. İsteklUerln t.:minat akçesi, nüfus tezkeresi 
ve üç adet fotoğrafln blrllkro blldlrllen gün ve saate knd:ır şubeır:z Emlak 
servesbıe mUracaat etmeleri mercudur. (526) 

SİNF..l\!ASl.NDA 

Seyircileri kl0.s1k muslkıde:ı mo
dem musikiye, Şopcn'dı-n Zencl 
'I'nm - Tnm'ına çeken bol şar
kıh, bol çalgılı bir mm. 
ÇALALIM, 
DANSEDELlM !.. 

Şen, şuh, kıvrak, oynnk, duyul
mamış, göriılmemlş bir caz or
kestrnsı, (,Cf ve tatlı sesli şarkıcı 

BOB CROSBY 
Tanuolar - Rumbalar - EtsantrlJ; 
danslar. 

Dikkat: SES Beyoğlundn Şehir 
Tlyartosunun eSkl komedi kıs-
mındadır. Telefon: 49369 

TEŞEKKÜR 
Ani ölümile bizleri deıin teessür

ler içinde bırakan sevgili kızım mer 

hum Tekirdağ mebusu Celal Nur 

lıerinin Eşi Bayan 

NİMET İLERİ 

nin cenaze mer.ısimine ı::elcn: çelenk 
mektup ve telgraf göndermek sure 

tile acılarımıza kalben İştirfık eyle 
yen muhterem akraba "e dostları 

mıza sonsuz minnet ve şükranları 
mızı ayrı ayn bildirmcğe teessürle 
rimiz mani olduğuadnn mu'htcrem 
gazetenizin tavassutunu rica ederiz. 

Annesi: Sadrazam Avlonyal 

Ferit paşa Vlora qi Refet Vlora 
Merhumenin kızı: Feride Emin 

Merhumenin Kardeıleri 

- Sokaklarda bu ne kadın bol- •.. Cezmeğe gidiyorum, kalaba- ... Tramvaya biniyorum. 7olcu- ~· • Çar§ıya tıkıyorum, 
luiu Amcabey... lığın yarıdan çoğu kadml.. larm dörtte üçll kadml.. kaduııardaL. 

çokluk ,.. Sinemaya gırıyorum, yarıdan 1 A. - Şaşma, 
fazlaaı ıene kad.ıl.. oıum erkekler ev iıleıini 



•I 1 

!ahlfe ' AK9 .• :..: 

PUDRALAR 1,61- M AKS i M' de 
MODASINDA 1 

' Yeni ve fevkalade bir 

TEBEDDÜL 
IUübaliitalı gayri tabii 

"Makyaj,. kalmadı 

Cflde rirülecek oiiurl mer'i 
t1e-ni blr pudra, tcıbU bir 

güzellik verit" 

Parlstn şık tcadınlan. Teni bir 
moda tcat etmişlerdir. Bütün (ilo 1 
Hblt duran ~ hiç parlaklık Lzj bı· 
rakmayen, bir gül tenı vel'eO reni 
blr p.ıdra buhnuşlardır 

HER AKŞAM 

MÜZEYYENSENAR 
NECATI l'OKYAY ve ARKADAŞLAR( 

EFENiN 'AŞK 1 
60 kişilik Milli H.ı::VÜ - Saat 21 de kapılar kapanıyor. 

HER PAZAR Saat 15 te ıiCKfSİZ aile MATİNESİ 
l'rtUZEYl'EN SENAR - f\ECArt TOICYAY SA.Z llEYF.TiU: 

ve Ef'ENiN ASKI !\-fİLLI ftEVU 

Maçkada satılık arazi 
Maçkada tramvay caddesi üzerinde 110.20 metre cephesi 156.10 metre 
derinliğinde ifraza müsait ortasında ıef arethane binası olarak yapisı ta
mamlanamamıt büyük kagir bir bina ve ayrıca iki uf ak binası olan mahal 
satılıktır. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas No, Yeri 
2775 Beşiktaş Vlşnezade mahal

ıesı Mnçka. ve Teşvlklye 
caddeleri 2 mükerrer nu
maralı p:ı.fta 66, ncin 703, 
parsel 4. 

Kıymetl Nevt 
Lira 

1,199.438 Arsa ve üzerinde nata
mam Urglr büyük bina. 
ile aynca iki ufak bina. 

Mesahası 

15342,50 M 2 

Temintaı 
Lira 

119.944 

İzahatı yukarıda yazılı gayri menkuller peşin para He ve kapa.lı znrr usullle satılacnktır. Kapa!ı zarflar 
21/10/942 çarşamba günü saat 14 te banlmmız istanbul şubesi saLış komlsyonu huzuru ı:e açıl:ıcak "e en yük
sek teklır merkez<? blldtrtrecek ve haddi layık görüldüğü takdirde Mnllye VeUletlnden ıstızan edilerek muva
fakat cevabı alındıktan sonra kati lhnlesi yapılacaktır. 

İstekli olanların Ankara merkezi ııe İstanbul, izmlr, Bursa şube!erlmlzden blrcr lira mukabilinde bir 
şartname edinerek bu şartname ahk!l.mı dalres!ı1de tanzim edecekleri tekil! makbuzunu tayin ed1len 21/10/ 
942 çnrş:lmba günü saat 14 e kadar i~tanbul şubemiz ınüdfırlüğüı:.e tevdi etmelerl lfızımdır. Satı.o bedelinin 
ödenmesinde al:cıya bina ve arsanın 1potceı muknblllnde ko!aylık gösterlleblllr, Fazla !zahat almak ~teyenle· 
rln İstanbul şubemiz EmlAk servislnemilracaatıo.n !'lın olunur. OC250> 

Hesap makineleri satın ahnacaktır 
Elektrikli veya elektriksi'T. satılık hesap makineleri olanların Galatada Ömerabit hanında 

İthalatçı ve ihracatçı Birlikleri l\lüşterek muhasebe servisine miiracaat eylemeleri ilan olunur. 

Bunun aırn. İpekli elekten Qç 
defa geçirilmiş en saf ve en tnoe 
pudrayı iki defa krema köpUğu ile 
karıştırılrnnsı usulu ıle ıuıb edile
bilır. Frans12 klmyııgerlerınln se
nelerce araşbrmabrı neticesinde 
elde edılen bu usul, Tokalon mQes
tc::estnın tnhlsan altındadır. Bu ye
ru Tokalon pudrası, arlık pulak 
burunlaro ve yağlı ciltlere ebedi
yen son vermiştir Cildinize, &ekll 
c:ıat zarrmda "Mat,, duran nefis 
ve gilzeJ bir renlt verir Rüzgarda 
ve yağmurda ve hattl terlemede 
cddınız.1 parlak göstermez.. "Fini 
Mat .. l'Qkalon pudrasını kullanınıa
nız stmnnıza bir gül yapratınm taz.e
llğinl ve gi.ızelliğınl bahşeder. seviın-
llliğıniz.l ve caı.ibenlzl bir kat daha 
arttırcrı:ınız On muhtelif ve yenJ ca
ııp renkte olan Tokalon pudrasındao 
blrıni intihap ediniz.. 

I~ A~At~!!~~N ~ Devlet Demiryollari ve Limanları !şletme . ı-
r::~k~~oıı, İst~~~~~~!~ıkfe~~ Umum idaresi ilanları 
ptı~ı çıban, yara akıntı ve 
clld hastalıkkı.nna karşı çok Muhammen bedeli 72500 i}·etmlş iki bin beş yüz> lıra olan 50 ten susam 

tesirli taze aşıdır. yağı 2f11/1942 paU!-rtesl günu baat 15,45 de kapalı zart usulü Ue Ankarada 
Idare bl::ısında toplanan M.!rk~z 9 uncu Komisyonca satın alınaca.k.t.ır, 

İkramlyt İ.k..ramlyo 
Mlktan Tutarı 

Lira. Lira 
1 50.000 50.000 
J 20.000 20,000 
1 10,000 10,000 
4 5,000 20.000 

10 2,000 20,000 
40 1.000 40.000 
80 5()1) 40,000 

4-00 100 40,000 
800 50 40,000 

4.000 10 40.000 
80.000 2 160,000 
85,337 Yekf.ın 

Tam bilet 2 Ura, yarım bilet ı liradır. 

lngilizce - Fransızca Lisan Dersleri 
Sah ve perşembe akşamlan Orta, - Ll.98 ve Üniversite Erkeıc taıe

belerly:le iş sahiplerine mahsus sınıflar. YB.f 13 ilil 30 dur, İzahat n 
kaydolmak için lütren Alemdar co.ddesı No. 23, AIUTffiİKAN LiSAN ve 
TİCARET DERSHANESİNE müracaat edlnlz, Tel: 21737 - KayıUar 
22110/942 de kapanacaktır 

Belgrad devlet orman itletmeıi revir amirliğinden 
1 - işletmemizin Bahçeköy clvanndald bölmeıeıde mevcut (35) M 1 

(060) D 3, kestane tomruğu bölmede teslim edilmek Uzere açık arttırmayl 
çıkarılmıştır. 

2 - Beher metre mlkA.bın muhammen fiyatı (351 liradır, Muvakkat te. 
mlnat ('92) llradır. 

3 - Arttırma 23/10/942 cuma günü saat 16 da Bilyükdere Revir lmlr-
llğ!nd~yapılacaktır. ,, 

4 - Bu satış.ı nlt şartname ve tomruktan görmek için 4ıetme merke-
zine müracaat edilmesi. (380> 

DERMOJEN 

7.AYt - 941 senesinde Usküdar 19 
uncu ilkokuldan aldığım tasdikname. 
yl kaybettim. Yenisini alacagımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

28t numarada mukayyet İsmail 
Hakkı Ünfü· 

Bu işe g!nneı: isteyenlerin 4871; (dört bin sekiz yüz yetmiş beşı liralık 
muvakkat teminat lle knnu'lun t~yinettlğl ve.>tkaları ve teklltıerlnl aynı gUn 
saat 14.45 C\ kadar adı geçen komisyon relsllğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler (1> lla muıcablllnde Ankarada. Merkez veznesinden, Hay- ı 
darpaşada Haydarpaşa vcznes1:ıden temin olmıur. (5301 Acele kiralık villa aranıyor 

YANIK, ÇATLAK, EKZA?vIA ve 
CILD YARALARINA ıevka.lAde 
tyl gelir. Derinin tnzelenmeslne 
\'e yenilenmesine hizmet erter. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

Z.\ l: i - Tekmtağ belec!.lye:;lnden 
almakta olduğumuz Eytam ve EramU 
maaşına alt resınl senedimiz kaybol- 1 

muştur. Yenilerini alacağımızdan es-
kllerlnin hükmü yoktur. 1 

1 

Saime Tanyolver, Zerrin Tanyolver, 
Do~an 'l'anyolver, Ferhun TanYQlver, 

MANKENLiK 
BAYAN ARANIYOR 

Fıllmc alınacak olan ekspoz:Loıyo. 
numım:la mnnlkenllk yapabilecek 
Fotojenik yüz ve vücut tenasü
büne mallk muhtelit tipten ba
yanlara ihtiyacımız vardır. Her 
gün saat 16 dan lll e kadu mü-ı 
racaatıan: Terzi ve Kürkçü Ba· 
adet; İstlklıll caddesi. ı&2 Karı
man ma~azı:.sı yanında Telefon: 
4141)2 

İstanbul Belediyesi Daimi Encümeninden: 
itan No. sı: 1 Neşriyat tarihi: 16/10/942 

1 - Elinde yeya Fabrllta, dükkO.n. depo, mağaza, ardlye ve banka ardlye
lerlnde ves:ı.lr yerlerde ve hel'hangı bir şekilde satılmak üzere bağlanmış 
bulunsun veya bulunmasın çeltik, pirinç ve zeytinyağı bulunduranlar bun
ların mevcudunu, malın bulunduttu mahalll ve kime alt olduklarını gösterlr 
b!r beyanname ile işbu na.nın ııeşrl tarihinden itibaren en geç bir hafta için
de Vali ve Belediye Reisliğine blldlreceklrdlr, 

2 - İşbu Uılnın neşrl t:ırlhlnden itibaren İstanbula gelecek olan 7eytln
yağı, çeltik ve pirinçler; vilrudundan itibaren 48 ~aa.t zarfında Va.il ve Bele
diye Rel~llğlne beyan edllecek~Jr, 

3 - İstihsal mıntakalarmdan gelecek çeltlk, pirinç ve zeytinyağı fatu
ra! rının mahalli belediyelerince tasdik edilmiş bulunması lAzımdır. 

4 - Her !abrllr.atör, mahallinde mübııyaa ettiği ve edeceği malların 
mlktaımı muntazaman ve her hafta sonunda blldlrecektır. 

5 - Çelllk fabrlkalanndıı. başkalarına alt kırılacak mal bulunduğu tak-
dirde bw~lann da aynca blldlrllmesl U\zımdır. . 

6 - Aynı za.manda müstahsil olan rabrlkatörlerln istihsal ve Iste.nbula 
maliyet tı:.Uerlnin keza blldh1Imesi mecburidir. 

Hllıifında hareket edenler hakkında Milli Korunma kanununa göre 
takibat yapılacağı ilan olunur. <5831 

Müzayede ile büyük satış ı 
Tekmlll hususi surette Ingilterede yapıtmış Mawun büfe, Inglllz 

yemek masası, Market.eti vitrinler, tuvalet masaları, gümüş tl\!tımlar 
ve bir çok gayet kıymeUI eo-alar. ı 
TC!errüatını yarınki gazetelerde okuyunuz. 

Yüksek mühendis mektebi müdürlüğünden: 
Meıtteblmlzln blrlncl 'ınıfınn bu sene alınacak talebe adedi 18(.l olarak 

tesblt cdılmlştlr. Bunlardan 40 ı askeri Uae mezunlan :ırasındıı. yıı.pılacak 
musabaka Ue tefrik edllecelc: ve 140 ı slvll talcıbe olacağından 90n g;rı~ mii
sab:ıka imtihanında kAzandtğı m·velce ııa.n edilen talı:beden mncıa 33. 36, 
45 61, !06. 129. 138, 166, 193, 1~9. 203, 215. 226, 25!l, 320, ,:s::a. 4~. 489. 519 ve 
535 numaralı talebe de vatıs:z olarak kabul ec!Jlml.şlerdlr. Bunlar..n valdL 
kaybetmeden mektebe müracaat etmelerl ilAn olunur. .A...'"kerl ta~ebe adC<ll 
40 a lblft.ğ edilemezse veya tlvll talebeden kabul edlldlği Mide Ik!ııclteşrl
nln blrlncı gününe kadar şnhs{:n veya. telgraf!!\ mektete mnmcaat etme
yenler bulunursa bunların yerl•ıe de son müsabaka neticesine göre sırad:ı 
olanlar alınacaıc ve bu husus cyn<.'a UA.n olunacaktır. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Askerlik derslerinin yazılı ve sözlü son Lmtihanlan 26/X/942 gllnüne 

'cadar ynpılmı,ş olacaktır. İlgili talebenin taburuna blzıat mnnıcaatları. 
0'5~5· 

İstanbul gümrük muhafaza deniz mıntaka ko
mutanlığından: 

İkl lJmnn motörü makinisti ile hlr deniz şöföru müsabaka lle alınacak
tır. Tn11plerln 20/10/942 gününe kadar gerekli l>elge!ert lle Hask5ydekl Ko-
routnnlı~a müracaatları. (280) 

Göztepe Meteoroloji istasyonundan 
Göztcpe Meteoroloji Istasyonu telsiz b:ırnkasında yaptınlncak olan 

(340,56> lira keşif bedelll tamirat işi eksiltmeye konmuştur. 

Pendik Bakteriyoloji En stitüsü müdürlüğünden: 
1 - Mües3~e için 200 baş kıvırcık koyun kapalı 7.arf usulile eksiltmeye 

konulmuştur. 
2 - Tahmini azami ayakla kilo 6000. 
3 - Azami tutan kıymet.ı 5400 Urndır. 
3 - Muvakkat t.emlnat bedell 405 liradır, 

5 - Eksiltme 27/10/942 larlhlne raslayan ss.h gilnil saat 15 de Istanbulda 
Cağı:ıloğlunda erkek lisesi yanında yüksc-k mektepler ınuha.<ıebeciliğlnde ya
pılacakttr. 

6 - Bu eksiltmeye girmelt ıstey~nler her gün mile.ssesa müdllrlüğiine 
milrac:ı.at ederekş:ı.rtna.mesi•ıl sö.ceblllrler, 

7 - Elcsut.m~ye girmek lsltyeııler yukarıda. yazılı glin ve s:ı:ıtte 2-190 
s:ı.yılı kanundaki şartlar lçind! teminatı ile blrllkte yukarıda sözü geçen mu
hasebecllıkt.e te.şe-kkfıl edecek Pendik bakterlyolo!i enstitüsü satın alma k.o
mlsyonuııa tekur mektuplarlle beraber elulltme saatinden bir saat evvel 
mürac~atlan. <531) 

1 İstanbul Belediyesi ilanlari 1 
Keşif ".>edeli İlk teminatı 

34-12,68 258,22 .~itlvrl Damızlık boğa. depo.s\!nun tamlrl, 
1285,!H 96,41 Silivri Dispenseıl bah~slntn t~pra.k te-svlyesı. 
915,69 68,68 &.ımandıra Dispanseri binasının ta.miri, · 
Keşir bedelleri tl~ ilk teminat mi ktarları yuka.nda yazılı işler ayrı ayn 

açık ek>iltmeye konulmuştut·. Ihalclerl 26110/94'.l pazartesi günü sa.at 14 de 
Daimi Encümende yapılacakt:r, Şartnameleri zabıt ve muamellt müdilrlllğil 
kaleminde görüleblllr, Tallplerln lllc temtnat makbuz veya. mektuplan ve 
kanunen ibrazı l!zım ~len dtğ~r vesikalan lle ihale gUnil muayyen saatte 
Daimi r-:n~ümende bulunmaları. (539) 

* Ilk okulların 1912 Mall yılı ihtiyacı 1çln Mahrukat Ofisinden müba.yaa. 
olunacak cem'an (259375) kilo odunun muhtellf semtlerdeki İlk okullara 
nakit işl açık eksiltmeye k:mulmuştur. 

Ihnle 19/10/942 pazartesi glinü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
,Şartnamesi zabıt ve muamelflt m'iidürlüğil kaleminde görüleblllr. 

Muhammen bedeli 0485) lira (23) kuruş ve ilk teminatı (11 ll Ura 
(40) kuruştur, 

Tallp!erln ilk teminat mnkbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı l!zun 
gelen <lığer veslkalan ihale gür.il muayyen s:ı.atte Daimi Encümende bulun-
maları. (35:>ı 

* Temfzli:t hayvanlarının iaşesi lçın lüzumu olan 336 ton samanın müba-
yaas• kapalı zarr eksllt.mesıne konulmuştur. Taamin bedell 38640 lira ve Uk 
teminatı 2898 llraadır. İhnl.:ı 22/10/\142 pazartesi günü saat 15 de Daiml En
cümende yapılncııktır, 

Şartname ııe bunn mUt<!terrı evrak 193 kunış bedelle tem.lzllk Jşlert mli
di.ırliıl';unden alıncaktır. Tallpleln ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 
kanunen ıb tı Ifızun gelen dl~er vesikaları He 2490 numaralı ka11una göre 
hazırlayacakları ~palı znrfü.nnı 1.ha le ırünü saat 14 de kadar Dalml En-
cümene vermeleri, (407) 

Sarıyer tapu sicil muhafızlığından: 
B·:>ğaziçi Büyilkderede Hamam sokağında <'skl 18 ve yeni 12, 14 kapı No. 

lu Gayrı.menkul mallkterl Haralam.bo oğlu An:ı.sta.s ve Haralambo kızlan 
Marya ve Katerlna ve Elenlnın vefatlle veresesı namlarına senedslz tuat
rurat ııhkA.nuna kıyasen namlarına tesçlU talep olunduğundan mezkt\r ga.y
rlmenkul üzerinde bir hak ıddla e~enler varsa tahkikat günU olan 24/10/942 
cumartesi günü saat 14 de nıa!'lalli tahkikatta hazır bulunmalan ve yahut 
bu milddet zar!ında Sultanahmette a"apu ve Kadastro dalreslnd~ Sanyer 
T:ı pu v~ SLcU muhafızlığına. mürac9't etmeleri ila.n olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığl Merkez 
Satın Alma Komisyonu Reiıliğindenı 

1 - Komisyonda mevcut numuneleı1ne uygun şekilde 7000 yedl bin çift 
er kuııuurMı kapalı zart uruıtı Ue ek sll!.."lleye konulmuştur. 

2 - Komisyonda mevcut 11umnralı nilmune için 82250 ve 1k:I. numaralı 
numune için 91000 lira bedel tahmin olunmuştur. 

3 - Bu husustaki şartname ve nü muneler her gUn komisyonda ı:örllle
blllr. 

4 - Eksiltme 2 iklnclt~şrln g42 tarihine nıil.sadll pazarte.sl güııtı saat 
15 de Ankarada Gümrük ve !Dhfsarlar Vekı\let1 binası dahlllnde toplanacak 
olan Gümrük MuhafaYA genel komutanlığı merkez satın alma. kom.lsyonun
da yapılacağından lsteklllerln tell1 g!in ve saatte kanunt vesika vo teminat 
akçelerUe birllkte komisyona baş vurmaları, (565) 

Ekslltme 24/10/942 günU raat 11,30 da Kndı1cöy Malmüdürlfiğilnde ya
pılacaktır. Eksiltme keş.it evrakı \'e buna alt prtname her gün 067.repe Yüksek Mühendis mek tehi• mildürlilğUndens 
~Atenrnınıı 1 fj'!'vonıınıta. elinılA~ ~I!:. Jf~~l\lclr~.._Jtmlnıtl akre ı <2ı; 54\ llk: ..... Mr.1cf~J?.]9L].nf~~ .. !.a.tlh!J .. n97.4fmt l!ffi.l.~~•cffWA"Tt(\\.rflm~m.-. 

1 Bomontı, Şlşll veya. Bebek't1> konforlu bir vlll! arnnıyor. Posta. tutusu 
1488·c mektupla acele müracaat. 

Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento 
ve Su Kireci Fabrikaları Aonim 

Şirketinden: 
Sennaye tezyidine ittirike daveti mutazamnun hiuedaran ile 

müessis hisıeleri ashabuıa ilin ı 

Çimento ve su kireci vesair in,aat levazımı yapmak vo satmak 
mahadiyle altmış BCGte müddetle teşekkül etmi, ve mevcudiyeti 10 Tet-

riniev:vel 1 336 ( 1920) tarihinden itibaren Hükumetçe tasdik edilmiı 
ve filhal sermayesi bet lira kıymeti itiba.riyesindo 1 1 2 bin hiase ıenedi· 
no münkasim 5 60 bin liradan ibaret olup her •eneki temettüatt ıafiye
sinden evvela bedeli tesviye edilmiş sermayeye % 6 itasına kifayet ede
cek meblağ ve saniyen ihtiyat akçesine % 1 O tefıik edildikten aonra 
mütebakisinin % 5, % 1 O ve % 65 nispetlerindc Meclisi idare basına. 
müessi. hisse senedah sahiplerine ve hisse sencdah ashabına tevzi ve 
taksimi meşrut bulunmu, olan (Aslan ve f.skihisar müttehit çimento 
ve su kireci fabrikalan anonim ıirlceti) nin 8 Temmuz 1942 tan'hinde 
Eevhlade surette toplanan lıwedaran heyeti umumiyesince ittihaz olu· 

nup 24 Temmuz 1942 tarihli ve 4669 numarah sicilli - Ticaret gazete
siyle neşir ve ilan olunan kararlar mucibince, beheri beşer lira kıymed 
itibariyesinde 186 bin adedine kadar yeni hine senedatı ihracı suretiyle 
filhal 5 60 bin liradan ibaret olan şirket sermayeainin, buna ilaveteıa 

daha aynca 9 30 bin liraya kadar tezyidine karar Yerilmi,tir. 
Dördüncü tertip olarak ihraç edilecek bu 186 hin adet yenl hi11e 

•en etlerinin beherine 6. - (altı) lira ihraç fiatı tayin olunmuştur. 

Şirket dahili nizamnamesinin 1 3 ncü maddesine ve kanuna tevfikall 
i~bu 186 bin yeni hisse senedinin % 80 i olan l 48 600 adet bisae seno-
dino yazılmak hakkı tercihan tirket hisseda.ranına ve % 20 ei olall 
3 7 200 adet hisse senedine yazılmak hakkı da yine tercihan tirket 
müessİ5 hisse senedatı sahiplerine aittir. Binaenaleyh, ıirket hiuedara .. 
nı ellerinde bulunan 1 O (on) eski hisse senedine mukabil 13 (on Uç)' 
yeni hiııııe sent:dine vo ıirket müessiı hisse ıenedatt sahipleri ellerinde 
bulunan 5 (beş) müessiı hisae senedine mukabil 31 (otuz bir) yeni 
hisse senedine yazılıp bunları almak hakkını haizdirler. 

Bu itibarla yukardaki hakkı rücham kullanmak i~teyen hiaaedaraıtl 
ile müessiı hisee ıenedab sahipleri 19 Birinciteırin 1942 günü sabahın• 
dan 20 İkinciteşrin 1942 günü akşamına lcadar, iş günlerinde, her gU9' 

9,30 dan ~2 yo ve 14 ten 16 ya kadar olan saatler arasında lstllll\bul
da Bahçekapısında Taıhanda Türk Ticaret hanh11 giıelerine müracaat 
ederek, buradan kendilerine verilecek olan bordroları doldurup puUıı 
ve imzalı olarak vermeie ve y.ino burada hazır bulundurulacak (sel'" 
mayo tezyidine iştirak teahhütname.i) nden iki nüshasını pullu olarali 
lmza ve ita etmeğe ve ellerindeki hisse ıenetleriınin, beheri için ihrao 
ftatt olan 6. • liranın birinci .rub'u olan bir buçuk lirayı, birine{ takalt 
olarak tesviye etmeğe davet olunurlar, 

Bu suretle birinci taksit olan bir buçuk lirayı tediye edenler, bill· 
hare ılrket tarafından aynca yapılacak il&nlarda tayin olunacak müddet.. 
lerde, altı lirayı ikmal edinceye kadar, mütebaki taksitleri de ödemeb 
mecburdurlar. Şu kadar ki, ikiıncl rub'un talep edilmesi nakkındald illn. 
tezyidi sermaye muamelesinin tekemmülünden ltibaren bir aydan evvel 
vaki olmıyacaktır. 

Her taksit tediye olundukça a1habina birer mnkpuz senedi ven. 
lecek. ve bu makpuz senetleri, beher yeni hisse senedi için 6. • lira k&.· 
milen tediye edildikten sonra, ayrıca yapılacak ll&n veçhilo hisse een&
Clatlyle teptll olunacaktır. 

Y"enl çıkarılacak hlsee eenedatı tezyidi sermaye muameleslnin t• 

llemmülUnU taklbeden tJo.art seneden itibaren, eskileriyle birlikte oirketl• 

klrla~na Ittlrlk edecektJr, .. . .... ~ .. _,_ .. ___ ...._ , .... ,. ••w:o,.r kıt tn A DiP 


