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Vali ve Be:ediye Reisi 
ekmek işini görüşmek 
Üzere Ankara'ya gitti 

Sene 21} - No. 8618 - Fiatl her yerde 5 kuruş 

Ankara gelişigüzel bir 

Başşehir değil, bir rejimin, 
bir politikanın, bir ruhun 
anlatımıdır 

Büyük devrimler geçirmiş, de-, mlşlerdi. lstanbulu Sı~astan ve 
rin değişimlere uğramış genç Ankar~~an kurtaran Mılll Müca
mU!etıerin kutlanacak yıldönüm- dele Türkiyesi, lstanbulu dahl 
lerl çok olur. Kurtuluş bayram- sağlam tutmak için Anadolu or
lanndan, rejim kuruluşu, ya- ~asmda kuvvetli olmayı tecrübe 
hut eski kurulların yıkılışiyle il- ıle anladı. 
gili günlerimiz bir yılın takvimi- Yanık, evsiz, susuz, tozlu bir 
nt doldurur. Bunun için birçoğu- kasabayı kendine Başşehir yapan 
nu sadece anmakla yetsiniyoruz. Kemalist Türkiye, asırlarca ih-

Sevlnçle görüyoruz ki dostları- male uğramış, harap Anadoluyu, 
mız bin zorlu işle uğraştıkları dışından yabancı bir sömürgeci 
bu 'çetin zamanlarda bile milli gözüyle değil, o topraklann ev
tarihimizi yapan bu sayılı gün- IAdı sıfatile yoksunluğun içinde 
lcri unutmuyorlar. yaşıyarak, yapmaya, güzelleştir-

Geçen yıl olduğu gibi bu sene meye, zenginleştirmeye uğraştı. 
öe Londra radyosu Ankara'nın On dokuz yılda, bütün dün
hükı1met merkezi oluşunu dost- yanın hayretleri içinde yükselen 
ça, güzel sözlerle kutlamak in- yeni Ankara, yalnız yeni bir Dev
celiğini gösterdi. Bu hatırhoşlu- let kuran değil, ne iş, ne para 
ğunun Türk efkarında ne derin bakımından kimseye muhtaç ol
izler bıraktığım anlamak için madan mamureler yaratan Milli 
dünkü gazetelere göz atmak ye- Mücadele Türkiyesi~in azim, 
terdi. Londra Belediye Reisinin kudret. irade Umsalidır. 
radyo ile Ankaraya bildirdiği dü- Bunun içindlr ki Ankaranın 
§Ünceler iki milletin karşılıklı kendine mahsus sert ve yiğit 
saygı ve sevgisine delil olarak gö- çehresi yanında, bilhassa dinç 
nüUerde yer bırakmıştır. bir ruhu vardır. Yeni Türkiyenin 

Gerçekten, Ankaranın hüku- yaradılış ve yükselişi, duygu ve 
met merkezi diye seçilişi yeni seciyesi ancak orada sezilir. 
Türkiyenln seciyesinl en kuvvet- ııAnkararun tnklşafı Atatürk 
le belirten olaylardan biridir. ve İnönü Türklyesinin kültür, 

Ankara Başşehir olarak, gell- sosyal, ekonomi bakımlarından 
şlgüzel seçilmemiştir. Elverişli tekA.mülü ile müvazi yürümüş
blr şehir aransaydı, Milli hüku· türı) diyen sayın Londra Belediye 
ınet İstanbul gibi bir mamureyi Relsl bütün dil§üncelerimizl bu 
bıralop o zamanki yanık, yıkık tek cilmle ile ne iyi anlamış ve 
Ankaraya yerleşmezdl. anlatmıştır. 

Kurtuluş harbinden çıkan Tür- Ankara yıldönümünü, yalnız 
kiye, yeni merkezini Orta Ana- bir şehrin hükftmet merkezi olu
dolu yayH\.sının gö~ğine . g~tür· şu diye a:nlamak hakikaten ek
mekle herşeyden once ıstıklA.1 sik bir görüştür. Ankaranın Tür
da v~ının sonsuz ol~uğunu ilA.n kiye Başşehri seçilmesi bir reji
etmıştir. Ankara Mılll 1stik1M min bir Devrimin bir polttika
harbintn timsalidir. Oraya erlşil- nın,' mlllt yen! bir 'seciyenin an
mez. ıatımıdır. Bundan dolayıdır ki 

Bundan ba.şka, İmparatorluk dost memleketlerin bu yıldönü
payitahtını bütün güzellikleri, ra- münü kutlama1annda, sadece 
batı, uygunluklarlle bırakarak herhangi bir bayram tebrik! ne.
çorak. bozkınn ta ötesinde, yan- zaketlni değll, çok daha ileri, 
mış bır kasabaya yerleşen yeni daha derin bir mA.na bulınakta
Türklye,. geçmiş zamanın, hem yız: Dostlarımız, Ankara şehrln
dış politıka, hem iç idare bakı- de bir rejimi bir politikayı Türk 
mından, bütün görenek ve gel&- milletinin y~l ve sarsılme:z var
neklerile ilişlğinl ke.stlğinl ispat lığını övüyorlar. 
etmiş oldu. Türkiye böyle bir zamanda bu 

Korku altında her gürültüye dikkate çok duygulanmıştır 
pabuç bırakan eski çürük rejim· · 
ter, vatanı İstanbula feda et. Necmeddin Sadak 

EKMEK MESELESi 

Vali dün akşam 
Ankaraya gitti 

Belediyede tanzim satışı haricinde, 
ekmek tevzii hazırlıklarına başlandı 

-----·----
İstanbuldn tanzim satışı harlctnde 

kalacak hnlkın ckmekllk buğdayının 
temin ve tedarild h:ı.kkındnk.1 tetkik
lere dfin de bcledlyede devam edil
miştir. 

Şehrimizde son günlerdeki hesap
larn nazaran ekmek karnesi adedi 
899 bini ceçmektedlr. Hük\imetln son 
karnnna gore Topro.k mahsulleri ofi
si kıınnllJe bugunkü flat üzerine ek
mek alabileceklerin yekunu üç yüz 
bin küsur tahmin edllmC?kted.lr 
Şu takdirde belediyenin ınUbaysa 

edeceği buğday ile lanzım satışı dı· 
eında kame alncaklann yekiınu nıtı 
yüz bine yakındır. Bütün şehrin 
günlUk buğday ihtiyacı 250 tondur. 
Üç yUz bin küsur kişinin buğday ih
tiyacı Toprnk mahsullerı ofisi tara
fından temin cdllec~ine göre İstan
bul beledlysi her gün 15 vagon buğ. 
day getirtmek mecburJyetindc kala
caktır. 

Belediyenin temas ett.lğl ızahtre 
tUcc:ırlnnndan hiç biri bu lşi deruh
de etmek ıstemediğlnden - dün de 
Yazctı~ımıı gibi - belediyenin satın 
alacarn buıtdayın gene Toprak ofis 
vamt.8.lJııe temin edilmesi dü.şünül
~~o ve bu hususta esas ltlbarl!e mü
"-11\kaı asıl olmu.ştur 

1 ~Oled!ye, şimdiden hazırlıklara b:LŞ-lln~tır. Ancak, Toprak otlsln de 
lstlh..cıaı ınerkezle:-lnden bulda}· satın 
ala~ak !.st.anbula kadar &etır•e?>u
m~31. için vagon t~ariltt hu.rn.s~nda 

gfiçlüğe uğramasmdan korkulmakta
dır. Çünkü diğer belediyeler, İstan~ 
bul belediyesinden evvel Esk.lşehir, 
Afyon, Polatlı, l{onya gibi bultdny is
tihsal merkezJerlne giderek btA~day 
satın nlmağa başlamışlardır. 

Bu belediye heyetlerinden blr kıs
mı daha şimdiden mahallerlndekl 
m üsta.hslllerle anln.şmışlardır. 
Şehrimize gelen haberlere göre yal

nız Esk~hlroe buğday mübayaa et
mek üzere yetml.§ten fazla belediye
nin mümessili blrllonlştlr. Bunlar, 
aralannda rekabete girl.ştiklerinden 
son z:ı.manlardn buğday fintıerı çok 
yilkselmlştir. Şimdi İstanbul beledi
yesi de bu alıcı bele~lyelere katıldığı 
takdirde flatıer ıı.rtacağı glbl, Eskl
şehlrden İstanbul tstlkametlndekl 
bütün belediyelerin buğdayını birden 
scvkeoccek vagon tedariki cok ı:tilr.
Jeşecektır. : 

Bu vaziyet, vllll.yet tarafından Ti
caret ve Dahiliye VckAletıcrine bll
dlrtlmlştlr. İstanbul belecltyesl, en 
aşağı dört, be,, cilnHik buğd8,}• stoku 
yapmadan ekmeği tanzim satışı dı
şmdn yaptırıp dağıtmn,t lşJne başlıı
mağa taraftar değildir. Bununla be
raber, şimdiden hazırlıklara başlan
mı.ştır. 

Belediye matbaası da tanzim satı
şından istifade edeceklerle etmJyecek
lere mahsus olarak ayrı ayn kartlar 
yapmaktadır. 

(Devamı sahüe 2. sühm 5 le) 
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An karada 
bir toplantı 
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• 
3 valinin iıtiri.kile 

ekmek iti görüıülecek 
~•~-

T uapse'ye karşı kati 
lznW 17 (Telefonla) - Öi

rendiğİm.İze sröre. Ankarada, 
Ankara, İstanbul ve İzmir vali
lerinin iştirak ettiği bir toplanb 
yapılacaktır. Ticaret Vekili Dr. 
Behçet Uz'un reislik edeceği bu 
toplanbda ekmek ifleri göriifü
lecektir. İzmir valisi toplantıda 
bulunmak üztte Ankanıya ha
reket ebnİftİr. 

hücum başlamak •• uz ere 
Stalingrad'da Almanlar Kızıl Blrinciteşrin 
fabrikasına hücum etmeğe başladılar 

Ankaradan alınan bir bahere 
1röre, tanzim aah§lanna lzmirde 
devam edilmesi, fakat ekmek 
fiatine serbes piyasa ruspetinde 
zam yapılrnuı muhtemeldir. 

Diğer taraftan da Belediye 
buğday satın almağa batlamak 
üzere faaliyete geçmiştir. İzmil' 
Belediyesi yanm milyon lira ser
mayeli bir hububat şirketi kUJ'
mut ve Orta Anadoluya müba
yaa memurlan göndenniştir. 

Buğdaya azami 
fiat mi? 

Baza yerlerde buğdayın kilosu 
60 - 70, hatta 80 kuruıa kadar 
aatdmaldadar. Buğday f.iatinin 
15 - 20 kanattan birdenbire bu 
kadar yükselmesi üzerine yeni 
kararlar alınmak üzeredir. Bu 
sabah An.karadan bazı pzetele
re plen haberlere sröre, buida
ya azami fiat konacak Ye bu fi. 
atin &tünde buğday aablmıya
yacakbr. .. 

Reisicumhur 
Hava kurumunun 

Etimeaut meydanıni 
ziyaret etti 

Vichy 16 (A.A.) - Almanlar 
Kafkasyanın garp mıntakasında Tu· 
apıe'ye doğru ileri hareketine de
vam ediyorlar. Son haberlere göre, 
Almanlar ıimalden ve prkta Mai
kop' tan gelen timendifer hattını ta
kibederek Tuapsc'ye yaklaşmışlar
dır. Şehre hti hücum başlamak 
üzeredir. 

Stalingrad' da Almanlar Kızıl 
Birinciteşrin fabrikasına hücuma 

1 ba§lamıılardır. Volganın ıark sahj. 
!indeki Rus topçu mevzileri şiddetle 
bombardıman edilmiştir. 

Sovyet tebliği 
Moekova 18 (Radyo)- Dün ge

ce neıredilen Sovyet tebliğidir: 
j cBirinciteşrinin on yedisi zarfında 
kuvvetlerimiz Stalingrad, Mozdok 

1 mıntakalarında çarpışmııtu. Diğer 
1 cephelerde mühim deiitiklilc yok-
1 tur. Düın hava kuvvetlerimiz düşma-
1 nın 6 tankını, 9 kamyon ve otomo-
1 bilini tahribetmiş, 1 deposunu hava-
ya uçurmuıtur. > . 

Tebliğe yapılan ekte deniliyor ki: 

1 
Stalingrad mıntaka11nda Alman pi
yadesine ve tanklanna lcarıı müda
faa muharebeleri yaptık, Almanlar 
büyük tayyare kuvvetlerinden istifa
de ederek ve büyüle zayiata hak.mı· 

Rudolf Hess 
Muhakeme albna 

alınması görüıülecek 

Ankara 17 (A.A.) - Reisi- Londra 16 (A.A.) - lngiltere-
cumhur İsmet İnönü bu :sabah de bulunan nazi oeH Rudolf Heaı'in 
8,30 da Türk hava kurumunun muhalccme edilmesi yakında Avam 
Etimesuttakl hava meydanına Kamarasında görüşülecektir. Bu fik
giderek yapılmakta olan uçuştan rin Ruslar tarafından ileri sürüldü
ve bu arada Ömer inönü'nün, ğü bildiriliyor. 
akrobasi hareketlerini takibey- 1 .

1
t--,-d-- t b .. 

ıemfşlerdir. ngı ere e o o us 
Milli Şef mütcakibe'n yanla- seferleri 

nnda hava kurumu başkanı B. Londra 18 (A,A.) - Otobüs sefer-
Şükrü Koçak olduğu halde ku- lert büyük şehirlerde akşam saat 
rumun Etimesuttaki tesislerini 21 de, kiiçülc şehirlerde 20 de dura-

. . 1 r caktır 
ve tayyare fabrikasını gezmış e · -----
ve buradaki çalışmalardan mem- Asor adalarında zelzele 
nunlyetıerini ifade ederek 11 de Porta (Asor adalarında) 16 (A. 
Etimesuttan ayrılmışlardır. A.) - Asor adalarından Feyal ve 

• • • • • Sen J orj' da 14 aaattenberi yer sar-
Bern sefırımız gıdıyor sıntılara olmaktadır. Duvarlarda 
Ankara 18 (Telefonla) - Bem çatlaklar, ovada yarıklar vardır. 

sefirimiz B. Yakup Kadri, önü- 1 Halk geceyi açıkta geçinni§tir. Zel
müzdeki hafta içinde yeni vazi- zelenin merkezi Fayal'in 30 kilo
fcsine b~lamak üzere mahalll metre şimalindedir. Sarsıntı hafifli. 
memuriyetine gidecektir. 1 yor. 
ııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııaıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

yarak hücum ediyorlar. Bir kesimde Stalingradda vaziy'et 
bütün teşebbüsleri muvaffakıyet- ciddi 
sizlikle neticelenmiı, 1 O tank, 3 bö· 
lüle Hitlerci imha cdilmiıtir. Kıta- Londra 18 (A. A.) - Stali 
!arımız geri çeldlmemiıtir. Diğer bir grad şebrin?e . vaz~yet cid_didi1 
kesimde Alman tankları fabrikalar- Almanlar şımdı şımalde ılerla 
dan birinin ıimal kenarına sokul- yip y olga s:.ıhilinde sa~lamca yeıı 
muıtur Günün sonuna doğru tank· leımege çalışıyorlar. lkı buçuk aJ 
!arın h~men hemen hepsi imha edil- süren muharebeler neticesinde Al 
miştir, Kıtalarımız ıehrin ıimal ba- mBCtla.r epe! za.~rıf~a~ışlar~.:ı da 1ku~ 
tısında işgal ettikleri mevzileri tah- vetlerı hala muthııtır. Mucade.enıt 
kim ediyorlar. neticesi şimdi cuma günü Sovyetl~ 

Kafkasyada Mozdok mıntakasın· rin terkettikleri Volga sahilini el~ 
da Almanlar topçu hazırlığıından geçirerolı: tutup tutamıyacakların~ 
sonra tanklar ve piyade kuvvetleri- bağlıdır. 
le 2 defa hücum etmiıse de hücum
lar tardedilmiıtir. 
Şimalde Katinin mıntakasında çe

teler bir Alman treninl bavaya 
uçurmuılar, 400 AlmMt asker ve su
bayı maktul düımUt- veya yaralan 
mııtır. 

Bir kiaım Rua kuvvetleri 
imha ediliyor 

Berliııa 16 (A.A.) - Stalingrad· 
da Kızıl -barikat top lfabrikUI Al• 
man kuvvetleri tarafından Hptedil· 
mit. bunun neticesi olarak tehrin ıl
mal batısındaki Rus kuvvetlerl aarıl
mı~tır. Bu kuv,vetler imha ediliyor
lar. 

İngiliz radyosunun Moskova m 
habiri. Almanların ileri hareketin 
rağmen Rusların inatlı mukavem 
göıterdiklerini, soğukkanlılıkları 
muhafaza ettiklerini bildiriyor. 

Kalinin cephesinde 
Ruslar büyük kuvvetler 

topluyorlar 
Bertin 16 (A. A.) - Rualan 

Moalcovanın ıimal doğuıunda Kaı... 
nin bölgesinde mühim kuvveti 
toplamakta oldultlan g3rülmilttür 
Bu ıevk.ıyata kal'fl ıiddetli "-• 
alanlan yapılmııtır, 

Liberya'ya Amerika 
kıtaları çıkarıldı · 

Dakar' a karşı askeri hareket 
başladığı haberi doğru değil 

Monrovta 17 CA.A.) - Amerikan 
kıtalan Llberya'ya gelm1şlerdtr. Sa
h!lln beş veya altı yüz mil açığında 
faall}1et g&.5teren d~man denizaltı 
gemllerlle mücadele içln bl.r hava 
devriyesi slstenıi kurulmU§tur. 

[Liberya Afrlka'nın garp ~ahllln
de Fransız'lanıı Senegal milstemleke
slnln cenubunda, Dakar'a. yakın bir 
zenci cumhurlyetıdJr. Merkez! At
lantlk kıyılarında Monrovia şehridir. 
Liberya'lılar hırlstl)•andırlar ve Ame
rika zencUcrlle aralarında büyük ya
kınlık vardır.1 

l'ichy 17 CA.AJ - Dakar'a karşı 
askeri h:u-cket başladııtı haber! 
doğru değildir. 

Liberya'nın ehemnıiyeti 

Londra 18 (A.A.) - Amerikan as-

kerlerlnln çıkanldığt blldlrllen U 
berya'nın merkezi Monorovla şe 

Dakarın 1000 kilometre cenup do 
sundadır. 

Llberya'ya Amerikan askerl çık 
nlması Jkl sbepten mUhlmcUr: 1 ~ 
Llberya llmanlan Cenubl Atlanutt• 
hareket eden , müttefik hart> geınUe~ 
rlne üs vnzifesinl görecektir. 2 ~ 
Orla Şark müttefik kuvveuerln• 
hart> levazımı sevkine bu limanlar üt 
v:ı.zl1esı görebUeceklerdtr. 

Llberya 1822 de Amerlka'da esa
ret.in kaldmlmasında.n sonra serbeır 
bırakruı 3•ncllere yurt olarn.ıt tesla 
Cdllmiştl. 

Burada birçok hava üsleri kurula
cak. hn.vn kuvvetler! açıklardakı mth 
ver denizaltılarına karşı !aallyet 
bulun:ıcnktır. 

Büyük bir Fransız 
fabrikasına hava akını 
Le Creusot fabrikaları gündüzün 

20 dakika bombardıman edildi 

Londra 18 (A.A.> - Resmi b:r teb
liğe göre 4 motörlü en nğır Lankaster 
İngiliz bombardıman tayyareleri dün 
akşam saat 18 de gündüzün Fran
sa'da muazzam Le Creusot sUlh fa.o.. 
rlkalarına buyuk blr hava akını yn.p
mışlardır. Bu fabrikalar Schnelder 
kart.eline mensup en büyük sllô.h fab
rikalarıdır. Ehemmlyetl itibarile Al
man Krup fabrlkalarlle mükayese 
edllebll!ı ler. 

mayan Fransa hududunun 20 Jdlomet
re şlmallndedir. Almanlar evvelce. 
llerlde kendilerinin istifade edebilme
leri için bu fabrikaya dokunm:ımlf
lardı. Creusot. fabrika.lan son za
manda Almanlar için çok bıiyUlc çap
ta t..:ıp yapıyordu, 

Belediye, yualdara yii:ıdo yÜ& ıem ıöıtereQ bir vatandaım 
hey1'elinl dikmek ilte.a .• , 

Hilcwn avcı tayyaresi htnıaycsı ol
madan yapılmış, 20 dakika siırnıiış
tür. Alman raporlar hücumun rnu
vaffakıyetu oldu~wıu blldlrlyor. Avcı 
tayyarelerinin hlmaycs1. olm:ımnsma 
rağmen uçaklardan yalnız bir tancsı 
dönmemiştir. 

Bu akın esnasında avcı tayyareleri 
Hollandada yuk trenlerine, diğer av
cılar Şimali Frans:ı'dn. hedeflere akın 
etmişlerdir. Uçaklo.nn hepsi salimen 
dönmuştur. 

Mareşal Smuts 
Amerika'ya gidecek 

l'ichy 18 (A.A.J - Londra'da bu
lunan Cenubi Afrika Başvekllı mıa.. 

rCf:ll Smuts'ıın Amerlka'ya ıldeı:etl 
haber veriliyor. 

Fa.brika, Parls'in 300 kilometre ce
nup dotusunda. 1"81 alt.ında bulun-
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[Q)U~UMU Memurlarla, emekli ve dulların 
vereceği beyannameler ·---------------------------------------------------- ~ ( Evsizlik 

A nyanlar söyJiiyodar: fstan bulda kiralık ev yokmuş. Gün
lerce aranıyor. taranıyor muş da nihayet bir gün İstan

tntc!a kiralık ev olmadığına kati surette kanaat getiriliyormuş. 
Biri cı İnsanlar mı çoğaldı, evlermi aıaldı, bir türJü anlıyamı
yontımı diyordu. Bir başkası bu tlerdin yalnız İstanbula mahsus 
olmadığını. Ankar:ıcla, Zongulda kta, hatt!l hemen Tiirldyenin 
bütün şehirlerinde kiralık ev kalmadığını söyledi. Anlattığına 
gf.ire işi fstanbuJda olan bir ınemur terfian Ankaraya tayin edil
mis. Adam memnun Ankaraya koşup masasının başına geçmJş. 
Bir taraftan da çoluk çocuğu getirtmek için ev arar dunır
mus. Bir ay, iki ay. üç aJ. Ev yok. Artık bulacağından da 
ümidi kesmiş. Ankarada yalnız başına. otel köşelerinde harap 
olacak. Bir istida i1e Vekalete müracaat etmiş: Ankarada otura
cak ev bulamadığından eski dert-ceslle istanbula ladeslnl iste
miş. 

Ekmek veya ekmeklik hububat 
tevzlinden kimler istifade edecek 

ve kimler etmiyecek? 

İstanbul 
mlştlr: 

vlliyetindcn tebl!~ e:lil-' lan. müvezziler, ve baş mlivezzHer). 
B - Bütçelerin masraf tertıplerln

lar; 
den alınan kadrolarda çalıştırılan 

6 - 3238 sayılı kanunun 5 lncl 
maddeslnde yanlı köy eğitmenlertle 
3800 sayılı kanunun hfikfunlerlne ta.
b! kBy Oğretınenlerı. 

'1 - Tekaüt, dul ve yetı.m ma~arlle 
malullyet ve hldematı vatanlye maaş
Ian alanlar. 

8 - 2624. 3299 ve 3976 sayılı ka
nunlara göre Ucret alan yardımcı 
muaillmler. 

Ruslar, Stalingrad'da yalnız 
bir noktada tutunuyorlar 

Salomon adalarında mücadele 
çetin bir safhaya girdi, Japonlar 

karaya kuvvet çıkarabildiler 

Doğu cephesinde: bilir. Kı, mevsiminmin Kafkas-
1ada büyük l)lçUde askeri ha
rekatın devamına- mühim bir en
•el teııkil etmesi beklenemez. 
Doğu cephulnln diğer keelm

lerlnde esaslı bir hareket ve d .... 
llılklik olmamıııtır. 

Uzak Doğudaı 

Zavallı memuru üç ay hasret kaldıf'ı evine kavuşturmuşlar 
mı btlmlyorum; fakat İstanbulda ldraJık ev bulunmadıfı doğru
dur. Ev anyan kiracılardan başka kira Ue otura.cak ev anyan 
ev sahiplerine de çok rasladıın. Hele birt pek yakın arkadaşım
dır. fstanbulda oturacak ev bulamayınca kendi öı evlnln kira· 
cısma gidip aıt katta, kapının yanındaki en fena odaya başını 
11okmasına mlisaadelerinl rica etmiş. iyi insanlaımış. On beŞ gün 
için izin vermişler. Fakat on. beş gün sonra da hAJA ev bulup 
taşınmadığı için artık geceleri odasına elektrik vermlyorlannış. 
Zavallı şimdi ne yapacağını şaşırmıştır. Önl\ne gelenden akıl so
nıvor. 

1 - İstanbul belediye hudutları 
da.bilinde bulunup aşağıdak! madde
lerde lrae oliınan kanunlar hüküm
leri dahilinde çalışmakta. olan bUu
mum daire ve müesseseler A.zam! 
20/ 10/ 1942 salı akşamına. kadar bu 
kanunlardan tstıfadı edecek memur 
ve mnstahdemlerl, adetlt!r1n1 bir 
tezkere ile blldlrlp o miktar beyanna
me ve lzahnamelerl belediye tktl.sat 
müdilrlü~ünden aldırmalan ve veıt
lecek tzahnamelere göre doldurula
cak - bcyannnmelerl tascllk ettikten 
soııta memur ve müstahdemlerine 
tevzi ederek her memur kendi lka
metıg!'ı.hmın bulundu~ kaZ'a kayma
ka.tnlııtma bu beyannam~leri en çok 
28/10/1942 gfiınll akşamına JCadar 
te.illm edecektir 

9 - El! işten çektlrllenlerle kndro
su Uga edllen ve Vek~let emrine alı
nan memurlar ve açıktan tAytn edl
len vf>kll. memur ve mtıstahdemler. 

Almanlann, Stalingrad ıehrl
nln 'cıimaliınde, lıçl mahalleslnln 
lçlnde bulunan Uç büyük ıillh 
ve mühimmat fabrikasını, ıld
detli bir taarruzdan aonra ele 
geçirmeleri, bUylik ıanayl oehri· 
nfn içinde ve civarında bir buçuk· 
aydanberl devam eden kanlı ea- Cenup Paatfikte, Guadaica .. 
vaıın aon aafhasi addedilebilir. nal adasında Amerikan ve J•· 
Almanlar, Ru•ların en çok mu.- pon boğuşması yeni bir safhaya 

ıo - Radyo yayım m1lesseselerlnde 
daJ.mt surette çalışan yevmJyeU aa
natk~rlar. 

ka.vemet gösteıdiğl laçl mahalle- Jirmiştir. Vaşingtondan gelen 
sinin bUyük bir kısmını ele ge- haberlere göre, Japonlar, Gua-

· Doğrusu insan bu devirde ne kiracı, ne de ev sahibi olına
run çaresini bulmalı. Ama bu çareyi buluncıya kadar da mut
laka kiracı olmayı tercih etmeli. ÇünkU eskiden pek doğru gibi 
göriindüğü için sık sık tekrarlanan bir ata sözü vardı: <cEv sa
hibinin bir evi var, kiracının bin evi!• derlerdi. Şimdi bu s&ıi.ln 
doğrusu şudur: Kiracının bir evi var, ev sahibinin evi yok. 

çlrmiıler ve bu kesimde do iki dalcanal adaaında, Amerikalı-
noktadan diln iıaret ettiğimiz lann elinde bulunan hava mey- ' 1 2 - Müvazenel umumtyeden maaş 

almakta olan mütekaldln, eytıı..m ve 
eramll beyannamelerln1 maa~larmı 
aldıkları malmtldürlüklertne ve bu. 
nun haricinde kalan mütekait, ey
tam ve eramll de maa.şlarını aldık
tan dairelere müracaat ederek be
yannamelerini oradan tedarik ede
ceklerdir. 

11 - 151 sa.yılı kanunla kunılan 
EreğU Kömür havzası sa~lık teşkl
lfltı ve amele birli~ memurları. 

veçhile Volga kıyılarına varmış- danınİn garbında, ltaraya büyük 
!ardır. Gerek Londradan ve ge- kuvvetler çıkardıkları gibi, harb 

12 - Yukal'lda 1-11 ine! maddele
rinde zlkred1lenler!n harcırah ka
rarname..<;Jne göre beslttmeğe mecbur 
oldukları ktmseler. (Zevce, evlM, 
anne, büyük a.nne, kız kardeş, torun). 

rek Moakovadan gelen ha.her- gemilerilc de Amerikan mevzi-
ler, Almanlaritı, havadan ve ka- lezlni ve hava alanını bom .. 
radan misli görillmemiı bir bom- bıırdıman etml,lerdir. Amerikan 

Şevket Rado 
bardımanla bu taarruzu destek- mahfilleri, l:iu aon ihraç harekc.-
ledik)e.rinl teyit etmektedir. Ge- tlnln Japonlar için bir muvaffa• 

Mahkemelerde: 3 - önümil2ıdekl 2nlclteşrln ve 
ı lnclkA.nun aylan ekmek karneleri 
ancak bu beyannameJerln doldurulup 
Jraymnkn.mlara tesllm.lndeıı SC>nra 
alınablleceı:tt ve tebliğ hUkümlerlne 
vaktlnde riayet etnılyenlerln bu hak
lanndan mahrum kalacaklan ehem
miyetle tebllğ olunur. 

13 - 3661 (asker! barem> sa.ytlı 
kanuna ttlbl olanların. 

len haberlere göre Ruslar, artık lclyet teşkil ettiğini saklamıyor-
Stalingradın ıimallndekl laçl ma- lar. 

Barsak içinde zevtinyağı hırsızlığı 
yapan çamaşırcı kadın 1 

14 - 3779 (Gedikliler bar~ml) sa
yılı kanuna tA.bl gedikli erıbaşlarla 

tak;m başlan ve gedlkl1 erbaşlarla 
kendileri harlç dlma'k üı.ere, yalnız 
beslemeAe mecbur oldukları ldmle
ler. 

hallesiıhin bir kenarında tutuna- Amerikan Bahriye Nazırı al-
bilmektcdir. bay Knox, Guadalcanal adasin-

Bu ıon Rus mukavemet nok- daki savaşlar hakkında fikrinl ao-
taaı da z.aptedildikten sonra bil- ran gazetecilere ou cevabı ıver-

B - İstıfa~e etmlyece'k olanlar: 
tün Stalingrad ıchrl, tamamUo miı,ıtir: 
Almanlann eline düı,ımUı olaı- - Bu adada oldukça çetin 

Ekmek veya ekmeklik hububat t~v
zlatmdan Mifade edecek f'9 tdeml-

ı - Hususi kanunlarına göre ay
nen veya. nakten nefer t~yln1 zam
mı alanlarla devletçe iaşesi temin 
edllenler. 

caktır. pir savaı devam ediyor. Fakat 
Kafkasyada Mozdok ~evre• henüz netice alınmamıotır.> Maznun Sabire kırk beş yaşla- ken dikkatlice bakınca, manto

nnda, lAclvert mantolu, siyah sunun önünde ve arkasında 
yecek olan ldmseleri gösterir liste 
A - tstıtade edecek olanlar: 

sinde ve Tuapse yolu lstikame- Amerikan Bahriye Nazin, bu 
tinde de ıavaşlar arasız devam adada bulunan Amerikan birlik.-başörtülü, kaşları rastıklı, gözle- acayip bir kabarıklık far-

rl sürmeli. zek! bakışlı bir kadın. kettim. Ayol, Sabire ha-
1 - 3658 (Devlet baremi), !6M 

CMüessesat baremi) sayılı kanunlara 
tAb1 memur ve müstahdemler. 

2 - Yukanda <A> ıtiBJn.ındaki maaş 
ve ücret tertiplerine dahfl olanların 
beslemeğ'e mecbur oldukları lt.tnwı
Ierden olup da her hangl blr §ekllde 
3659 sayılı kanuna tAıbl mües.sese ve 
te§ekklillerden veya tekaüt. dul, ye
tim veya hldematı vataniye tertı
blnden maaş, ücret ve yevmlye alan-

etmektedir. Ruslar, tebliğlerinde lerlnin Japonları tutup tutmıya. 

Evlerde gündelikle çamaşır yı- nım l Senin o belin, karnın ne- Alman hücumlarini pUskürttük- caldan hakkındaki suale de ıu 
!erini bildirdikleri halde Alman- mukabelede hulunmuıtur: ):ar, hizmet yaparmış. Bayan den ştşldn duruyor? deyince 

Naimenin evi'nde 'Cle blr müddet kadın şaşaladı, cevap vermeden 
çalışmış fakat f oyaın meydana kapıdan çıktı. Ben de hemen 
çık~nca yakala~p adliyeye getir- çocu~ polise g&ıderdbn. Sablre
mşılcr. Suç hakikaten pek garip. yi yakalamışlar karnım açınca 
B~rsak tçinda ıeytinvağı hırsız- ne çıksa beğ'enl;slnlz? Kurutul
lıgı ... Ceza mahkcmesind: d~vacı muş kocaman bir sığır bar sağını 
bayan Naime M.diseyi şoyle an-

2 - 3173 CDemiryollan baremi) sa
yılı kanuna. bağlı 1 ve 2 sa.yılı cet
vellerde yazılı memur ve müstah
demler. 

lar da bir çok mllstahkcm Rus c- Birlildcrimizin Japonlari 
mevzilerini ele geçirdiklerini, tutabileceıkleTini limidediyorum 
ve taarruz hareketinin ink.iıaf ve tutmalarını da bekliyorum.> 
etmekte bulunduğunu ileri sUrü- Japonlar, Guadalcanal ada-3 - 3656 sayılı kanunun 19 uncu 

ve 36!19 sayılı kanunun 10 uncu 
maddeler! şumulüne dalın mll..tefcr
rlk müstahdemler. 

lar. , 
3 - Gene yukarıdaki (B) 2 ncl 

maddede z1kredllenler1n besleme~e 
mecbur oldukJan kimselerden her 
hangi bir suret'le devletçe paralı ve
ya parasız iaşe edUenler. 

yorlar. aindaki hava meydanmi ele ıc-
Fikrimizce Ştalingradın zapti çlrebilirlerse, Amerikan kuvvet-

latıyor: beline sarmamış mı? Meğer, ka
dın bu barsakla geliyor, yalnız 

4 - Barem kan unları harlclnde 
hususi kan'Unlanna göre maaş alan
lar (VA.izler, derıdlmlar. hat bakıcı-

tamamlandıktan ıonra Alman- lerlnin durumu cidden müıkül-
lann buradan conu'ba ayıracak- leıcccktir. Her halde iki taraf 

- Çamaşır yıkanacak günler- başına mutfakta çalışırken bar
de ve evde temizlik yapacajprnız sağın tçfne zeytinyağı doldurup 

lan takviye kuvvctlcrile taarruz- <la neticeyi lehlerine çevirmek 
lanna daha bUyük bir hız ve ııld~ lç1n Azamt gayretle dövüşUyor-

ıaman Sablreyl çağırıp yetmiş beline sanyonnuş ve böylece bl
be.ş kuruş yevmiye ile çalıştıı:r- ze göstermeden zeytinyağlarını 
d.ık. Neme IA.zım, Allah için söy-

Cumhuriyet 
bayramı 

B b h" d• 1 detlc devam etmel:i _beki:: lar. n n _ om a a ısesı ~ • __ • -----=-=--=•~~-?S.-~----9 

lemeli; iştnden çok memnunduk. aşınyoımuş. Her seferinde en 
Kar gibi bembeyaz çamaşır yı- aşağı yanın okka zeytlııy~ ça
kar, çiçek gibi gıcır gıcır tahta lıyormuş. Şu dar zamanda da-
111Ier. Geçenlerde yarım teneke yanılır şey rnf bay hAldm? Ceza-

Temyiz mahkemesi 
verilen karari bozdu 

Emek meselesi Ankara'nın 
(Bq tarafı 1 inci aabifede) 

zeytinyağı almıştık. Yap; günden smı lmerlm bu kadının. Kutlama programi Son karar, devlet bt1tçes11e mft-
güne eksilmeğe başladı. Halbuki Sabire bu iddiayı reddediyor: hazırlandı Ankara 17 (Telefonla) - Bom- ma.sll bütçelerden mal§ n ftcret 

ba bAdisesfndcn suçlu olup Ankara alanların tanzhn astışmdan tatlfade 
biz o kadar fazla sarfetmeyiz. Bu - Yalan, bay hlldm, yalan... ağır ceza mahkemesince yirmişer edecekleri merkeztndedlr. llal.hukl 
eks!Jmeler de daima Sabtrenin Belimde zeytinyağı barsağ\ bul- Ankara 18 (Telefonla) - Cutn!" sene hapse mahldim edilen Sovyet bu zümrenin haricinde kalan salhlt 
bizde calıştığı günlere raslıyordu. dular ama, ben bu yağını baya'mn huriyet 'bayramını kutlama progra- t•haasından Pavlof, Kornilof ve gelirli binlerce hamt vardır. 
Bav hA.klrn! Kilosunu 190 kuruşa evinden almadım. Hastalık11 bir mına göre 29 birinciteşrin perşcm· onlll' seneye mahktim edilen Ah· Ucuz ekmek satıfltldan istisna edl
aJdığımız zevtinya~nı harcarken kadınım. Her zaman belim ağnr. be günil saat 12 den itibaren proto- durrahman ve berber Süleyman len bunların yeni karar tızerlne gttç 
enc~imlz ~ıtrlyor. ~~~~lik.' tene- 'Ba, vurmadıjpm hekim kalmadı. kola dahil zevat, 13,30 da kordip- haklanndaki karar Temyiz malıke- btr duruma dt\fec~klerl muhakkak 
kenın eksıım:sı.. g?zumlize bat- Hastalı"'""ma bir çare bulamadı- Jomatik Büyült Millet Meclisi salo- meııince bozulmuştur. Evrak bugün görülüyor. 
maz mı? Duşundük t dık ı;• k d 1 Vll~yet - İstanbulun husus!yetlne 

v v •• • aşın • lar. Nfhawet, ahbaplarımdan biri·, nunda en i erine ayrılan yerlerde Cumhuriyet müddeiumumiliğine gcl-
yagın ne Oıd n b türlü 

" göre - şehrln fakir tabakası hak-
ugu U ır an- belin b rsakl ytln ğı hazır bulunacaklardır Reisicumhur miştir. 

h dık S b
. h e a a ze ya sarar- t l · tında h1lkllmetln dikkatini çekmtş-

yama · a tre er zaman x.... k sllir dedi Ben d ıımet nönü ııaat 13 ten itibaren Temyiz mahkemesi, ağır eczanın 
evlmi~de ~a~ıştığı zdiıkçin Mdaltfn:a ~fr1 b~~~k ~ıp 'kurutt~, için: tebrikte bul\Jflacak zcvah sıraııile ka- kararını başlıca ıu noktalardan boz- ;~~ :1~~;!~ yt~ffa~~ k:~~~~~~ 
yanın a U unma . U agı yt bule başlıyacaktır. Protokola dahil maktadır: Ankara Poliıı enstitüsü sayısını arttıraca~ funlt edlllyor. 
da kendisi temizlerdi. Fakat ak- ze inyağı doldurdum. Bunu her ze.vatın tcbriU.tı bittikten sonra kı- Kriminoloji mütehassısı PayYon'un Vall ve belediye relsi doktor B. 
Şam üzeri giderken kendisini gö- zaman belline sarıyorum. Yağ dem sırasile yabancı devletlerin bü- raporunun okunmamaııı ltalyan Ltttfl Kırdar, bütllıı. bu meseleler et
rilyorduk. Kapıdan elleri boş çı- da benim, bel de benim. Bunla- yük ve orta elçilerile, bunlann yefa- sefareti kapıcısının cıahit olarak rafında al~kadar makamlarla görll.ş
kardı . VelAkin, bir yandan da ra ne oluyor bilmem ki... Bu yaş- katindeki zevat kabul edilecek, Ha- çağırılıp ifadesine müracaat edilme- mek üzere dün akşamki trenle An
yağ eksiliyor. Gel de çık bakalım tan sonra üstelik bir de hırsızlık riciye Vekili de bu tebrik törenin- mesi, Abdurrahman Saymanın ilk karaya hareket etmlşttr. 
fşfn fçfndenf" damgası vurmağ'a kallayor bana. de hazır bulunacaktır. tahkikattaki ifadesinin okunmamMı, •llHHHan•Hnununnnuannan 

Hftkim bey! Nihayet şeytanın Ben namuslu kadınım. inanma- Tebrikler bittikten aonra, Millf maznunlar hakkında 64 ündi mad- kında bu davaya ycnideiı başlıya-
~anğı delindi. İş meydana çıktı. yınız sözlerine: Şef ismet l.nönü hipodroma gidecek denin ne suretle tatbik edildiğinin cak ve Temyizin bozma karanna 
Bir gün Sabire yine evde temiz- Şahitlerin çağınlrnası için ve saat 14,55 te de geçit resmi baş- kararda izah edilmemesi. uyup uymamak hakkında karar ve-
lik yapıp akşam kapıdan çıkar- muhakeme başka güne bırakıldı. lıyacaktır. Ankara ağır ceza mahkemesi ya- recektir. 

BİLLORŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 97 Yazan: (VA • Ntl) 

ninin son basamaklanna varacağımı Hayır, beni kurtarmak içiıı ... Canı- şı. .. Sarhoş ııarhoş uyurken ..• Kafe-
sanıyordum ... Kader beni sevgilimin mı bir an evvel almak için ... Zira sin arasından ... Giren o garip ııey .•• 
tl yatak odasına kadar çıkarmıştı .•. artık nefeııim de daralıyor... Ya Aynen bu ... Rilya mı görliyor ... 
Bugünse, ölmeden gömülmüş ~ir Rabbi!. .. En korkunç akrcplerinden Acaba kabuıı içinde mi) ... Acaba 
haldeyim... birini lUtfet... Gelsin beni burada bütün bunlar ... 

İnliyordu. soksun ... Yahut, bütün insanlara Dışandanı 

Ah H d 1 H d 1 dehşet veren yılanlardan birile kar- K kk K kkl - , an an . . . an an . . . - vv 1... vv ... 
Biricik tesellim, aenin bulunduğun şılaşayım... Delik büyüyor ... Cüce, heyecan 
binanın içinde gömülmektir... Şu Ansızın durdu ... Kulaklarına ina- ;ve ıcvinç içinde, limit içinde, oldu-

,, Hoples etrafı dinledi. Ayakları-ı attı. Saki bunlan da, yukanki in- anda bile büyük aşkını kalbimden namıyordu. ğu yerde sıçramağa uğraşıyor: 
hın ucuna basarak, merdivenin üst sanlar gibi dü•man sayıyordu. silemiyorum.·· En büyük elemim Gömüldüğü kabrin harrları için-" k ır - Hoplesl ... Sen misin} ... Gcli-
7anına kadar çıktı. Sonra, maymunluğu tuttu. Tıpki seni urtaramadan ııu dünyaya göz- de bir kımıl damı var. yor musun}... İmdadıma ıelebile-

Anlıyor muydu} Anlamıyor ııaraylı hanımın yaptığı gibi, kulağı- !erimi yummaktır ... Acaba ıllçları Bu da ncL.. cck misin} ... Merhamet Hopleel. .. 
muydu} ... Fakat ıu seslerin akset- nı yeni ııvanmıı duvara dayayarak karıştırmamın bir faydasını görebi· H ] b d''k"l" y · k H 1 G} K l k .. } G'' d d • arç ar aşına o u uyor... u- Çabu op esi... c r... urtıır 
tiiini duyuyordu. içerisini dinledi. Onun da kulağına ece mıııın orsen e on an ııı- karıda bira k d bi d l'k . bcnı· ..• Gene öyle, damdan dama, 

E l f d. K L h tifade etmek ı'stı'yecek mı's"ın" ... I ' U z yub arı a 
1
.r. e 1 açı-- m n en ı... üçüıc anım iniltiler, ııikAyetlcr çarptı. Fakat da- ' i d ğ 

ı H h ıd d
.. 1 l ıyor .. · zun r ııey e ı ı açıyor ... agva tan ag"aca a•ır Go"tilr Ay 

bu baf ulu size göndermiıtir... çine ha v&zıh olarak. Zira hayvanlar, in- er a e uşman anm on ara oy- O ı • · · y l b ç " · · · "' -d .., b E k uzun §ey çerı gınyor... ı an a- dınlığa, Jnsanlar arasına götür ... Be-
ne konacağını o hilir door ... Bu İş- sanlardan daha iyi işitir. ndaıl ıgım2.u oyundubn' ar .ına varm

1
da- .. j gı'bi... l 

ı d 1 k ba b 
,_, __ l k · y raber kar111 ım bu menhus yerden ... 

. er e atı na ııuun ı ıveroor... Kalbi sızlamış gibi yüzünü buruş- ar... ıra ete ıu ımın ne o u- Am r--
Anlooraun... turdu. ğunu öğrenmek İçin beni zorlamala- «- an Allahım ... Duamı ka- Hoplcsl Hoplcııl 

Maymun, ayak seslerinin uzak· _ K vvkk ı K vvkk 1 • dedi. rından da bu be1liydi bul mü ettin)··· Mucizeni göstere- Dııandan: 
ı t 

:t. k · · 1 k k' G R tub t ')'ki . '1"li b cek misin} ... Yılanı gönderiyor mu- K kkl K kkl •ı ı"ırıa anaat gctırmış o aca ı, itti, döndü, dolaştı. Saraylı ha· u e ı ı erıne ş yor; una k " H d k k - vv ... vv ··• 
k b d 1 1 

· d · d · .., v k ,. k I d "k" sun yo sar , . . ayır on an or mu- ik , artı ıcr es a ım ar a gerı on iı. nımm biraz evvel onu tchdidettiği ragmen ııogu ııogu ter er o u- Ni - , l Del , demın nasıl yavaş yavaş 
Saraylı hanım, lambayı tanvandaki ııüpürgc sopasını aldı.Alçıların henüz yordu. En fenası bulunduğu yer yYolrum ... l . yazıBmı igerıka mıyoruHm.~ kapandiyııc, ve zıya nası) yavaş ya-

l. d b k lh . l k tu d "") k ld b" ı Mı gc sın... en ıo sun... att11 ld b f . .. 
~:~~e:ı;n i~ırr:~r a~:~es7ışt~~na:::daa b~r::::ı~ v:b~nğ~:.sı ı::r~: tads;gru ... na fe ~~s:~~n~eğ~~~.' ı-r:r:~epa;~ıt:~ b~: bdu lıind bi.r aıı Eevl-:'eil olmttasina yar- l';:'c,b~yy;~,' b~y~~~~· ~:rıı~~~;?t~ 
• 1 o i · H d' 1 . . h d' kl , 1 k lm e eyım... ın uza ı ... .,y ece unutmuştu. nun çın op- derin bir delik deldi. şını, ız crını, ya ut ırae enn atı k ,_ • • başkalarına korku vermesi pek muh-
ıes ~~r ~eyi vazıh olara~ görüyor. Zavallı cücel ... Aklını kaybetmek tuğlalara çarpıyor, zedeleniyordu. ;Yumu~ • uzun, .s;ıllı bir cuıım... temel olan kıllı uzun bir maymun 

E~Jdı. Harçlardan bır avuç aldı. derecelerinde... - Ya Rabbi... - diye 'düıün- Fakat ... Yılanın kıllıııı olur... uzvu, kurtarıcı bir el halinde içeri 
Tu~lalara fırlattı. Sonra tuğlalardan - Dün ne umuyordum ... Bugün dü. Ya Rabbi ... Bu ıııtırap ne ka· Fakat, bu, bu... serbes ıerbes uzandı. 
birkaç tane aldı. Harçların ortasına "1" ,..1,ı:,~ ... r":ı •'y; ,'t ••• -.::,c-. '. r r'" •• • ) ... ;:"i; f",\ ~ · •. 4 r"" • • Ar... f' !1:-t r;-~ 4" f':AC"I" ••• Sabaha kar- (Arkası ~ax) 

teşekkürü 

Londra Belediye Rei~inin 
tebrikine cevap 

gönderildi 

Ankara 17 CA.A.) - Ankara'nın 
devlet merkezl olarak scçilmesinln 
)'lldönüınü veslleslle Londra. belediye 
relsl tarafından g!mderilen mesaja 
kar§llık olarak vaU ve belediye rels1 
Tandotan lfatıdaki teşekkür tflgra· 
fmı göndermiştir: 

Londra şehri sayın belediye telsi 
Londra 

Ankara'nın Türk!ye Cumhuriyetl 
merkezi olarak intihabının yıldönü
mü münasebetile göndermek h:ı.tır
nüvazllğmda bulunduğunuz dost::ı.ne 
mesajdan dolayı hemşerilerim An
karalılar ve ben hassaten müteşck· 
k!r olduk. 

Son seneler zarfında burad::ı. ta
hakkuk ettirilen inkişafı ya.detmek 
1çin sarfettiğlnlz samimi sözler hepi
mizi çok memnun ettı. 

Bu mü11asebetıe hararetli teşek
kürlerimizi kab\11 buyurmanızı ve 
'büyük ve şerefli beldeniz halkına t:ı.· 
hassüsümüzü ve derin muhnbbetıe
rlmiıle birlikte saadEt ve refahı bak
tiıdakt candan temenuilerlmlzl 
ulaştırmanızı rica ederim. 

Nevzat Tandoğan 
Ankara vali ve bcleöiye R •• 

Gümrükten çekilmiyen 
mallar 

Ankara 17 - Sahipleri tarafır..dan 
çekllmJyerek gümrüklerde kalmlf 
mallar hakkında. yeni bir taJJmatna· 
me hazırlanmıştır. Bu g1bl mallar, 
doıtrudan doğruya. Ticaret VekA.letl 
tarafından piyasaya çıkanlacak ~ 
satılacaktır. -----

Edirnede memurlara 
ucuz ekmek 

Edime 17 - Burada menıurlara 
ucuz ekmek satışına başlanmı,,tır. 
Şehrin bir fınnı bu işe ayrılmıştır. 
Halk, ay başından itibaren ekmeğini 
Sl kuruştan almaktadır. 

•Takvim• 
Şevval 7 - Hı:ıır lü6 

İm. Gi.I. Öğ. İki. Ak. Yat. 
11,10 12,48 6,34 9,36 12,00 1,31 
5,36 7,15 12 ,59 16,02 ts,25 19,5!! 

• 



Ko,. n,-a toprakta 
,..,,.,_ır 

.,... k..ntr U.telik 
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Sahife 4 

Hf J&i&L 

A ce!~ v~!f,~!,~r!::;. 1 
sayın halkınuzın odun ve t:ömür sıkıntısından k'Urtaran , feiınln en 1 

son icadı olan sobam!z günde 5 kuruşluk mahrukatla, kolaylık ve te
ml7lik usullyle 35 derece sıcaklı~ı d 6• saat muhafaza etmektedir, 

ımıhrukat tarafımn;dan temin ediliyor. 
Bu rırsatt:ı.n acele sıraya girebllmeniz menfaatiniz icabıdır, 

2113 numaralı imtiyazlıdır, 
Taklitlerinden sakımnız. 

Fenni Soba Atelyesi 
Taksim Kazancı yokuşu No. 13/27 müracaat. 

H. Bilgi 

1 ürk Basın Birliği ve Ortakları-• 

Resmi ilinlar 
KOLLEKTlF ŞİRKETİNDEN: 

İstanbul sicilli ticaret dairesinin 28733 sicil mıınarasmda 
nıukayyed ve İststnbulun bütün yevmi gazetelerinin hissedar 
olduğu Şirketimizin mukavelesinin 6 ncı maddesinde şirketi
mizin mevzuu iştigali: 

Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin ve 
müesseselerin ticari mahiyette olmayan ilan
larının gazete ve mecmualarda vesair ilan ya
pılan yerlerde neşri için kabul ve neşir vasıtala
rına sevkedip neşrine tavassuttur. 

Ru itibarla RESl\Iİ DAİRELER, bütün gazetelerde ve mec
mualarda neşrini istedikleri ila'11arını bundan böyle: 

lstanbul Ankara caddesi No: 80 de bulunan 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

1 ne::~l::i~ ~anı~~n~.~~n~ ~şJ~!1.L 
ğimizi ilan eyleriz. 

İLAN T ASHlHl 
Gazetenıizin 16.110/9-tı cuma nüshasının son S;\hifasmda ne~redi

ten ve (Sermaye tezyidlne lşllrlke davet> hakkındaki 

ASLAN ve ESK1H1SAR MÜTTEHID VE SU 
KlRECl Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

serlevhalı llinm metninde -ye 31 ncl satırında (Ellerindeki hisse ıe
nedatlyle Müessis hisse ıtnetlertnl, Dördiincil tertip yeni hisse senet
lerb1e lşfuik ve kayıt haklarını kullanm11 olduklanna dair, Damp
ta tmala ve yukandakl nisbet dahlllnde yaııhp almata taDp olduldan 
yeni hme senetlerinin kısmı tertip •~hvl ol:uak noksan dl:d.lmiştlr. 
Tavzih ve Tashihi keyfiyet olunur. 

NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 
Ve Bütün Ağnlan Derhal Keser. Her Eczaneden Arayınız. 

K . TASARRUF 
HESAPLARI 

2 ikinciteşrin Ke· 
şidesine ayrılan 

ikramiyeler 
1 adet 1000 lira M 
l il 500 • 
2 " 250 il 

il il 100 " 10 " 50 
40 • .. 
GO • 

Tashih ilim 
Bakırköy emrazı altllye hastahanesind e yirmi.net koğU§ ikın...'Ül inşa.atı 

kaprı.Iı zarf ek..siltmesinln ihale günü ve saati bundan evvel ga.zet.emlııde 
8/10/942 tarihli nüshasında. 28/10/942 saat 15 olarak neşredllm.lştJ. Bu 
kere eksiltme aym tarlhte saat 11 olarak de~l.ştlrllmlş olmakla keyfiyet 
tashl hen illin olunur. (383) 

Yüksek Mühendis mek tehi müdürlüğünden: . 

AR!ŞAM 18 Teşrinlevvel 1942 

APARTIMAN 
Satm almak isteyenlere 

Büyük bir fırsat 

KAŞELERi 

Beyojtlunda Hüseyina.~a ma
hallesinde Topçekenler Cad. kö
şe başında 31 numaralı (To
katlıyan arkasında ) on daireli 
ve altında. 4 dlikkAnı havi apar t
man 19/10/942 tarihine müsa
dlt pazartesi saat 10 da satıl
mak üzere Emniyet Sandığ't ta
rafından müzayedeye çıkarıl
ml§tır. Bina yenı ve sağlamdır 
ve umum mesahası 167 ,50 mu
rabbaıdır. Kirası tasdlkll kira 
mukavelenamelere müstenit ol
mak üzere ayda 457.50 liradır. 
Umum vergileri, su. elektrik ve 
kapıcı ücret ve masrafları se
nelik 1100 liradır. Bu büyük ve 
iyi fırsattan lst!!ade etmek ve 
fazla malümat almak isteyenler 
40759 Telefon numarasına mü
racaat edeblllrler. 

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

Sıhhiye Vekaletinin ruhsabnı haizdir. İcabında gUnde 3 kqe alınabilir. 

KİMYAGER 
Hüsameddi~ 
İdrar, kan ve sair tahliller. 

Eminönü, EmlO.k ve Eytam Ban
kası karşısında İzzet Bey Hanı 

2 el kat No. 6 

Zayt mühür - Çanakkale Ziraat 
Bankasının 1414 sayılı cüzdanla al
makta olduğum tasarruf sandığında 
kullandığım mührü kaybetU.m. Ye
nlslnl kazdıracağımdan esk.lslnin 
hükmü yoktur. Kadir Yılrnazoğlu 

PiYASAYA 
Ambalaj kağıdı 
ve karton tevziatı 
Sümer Bank Sellüloz 

Sanayii müessesesinden : 
Fabrikamız mumulatından p iyasaya badema tahsis edilebilecek 

olan karton ve 'ambalaj kağıdı doğrudan doğruya eşhasa satılmıya
calttır. 

1 ) Bundan böyle yapılacak tevziat müstehliklerin kendi ara
larında kurdukları veya kuracaklan müseccel birlik, cemiyet ve 
buna mümasil teşeldc.üller emrine verilecelc.tir. Müstehliklere tev-

ziat men.sup olduklan te~kküller tarafından kendi mesuliyetleri 
tahtıında yapılacaktır. 

2) Tevziatın ihtiyaca en uygun şekilde yapılabilmesi için: 
a) Cemiyet, birlik ve ya teşeküller, balarının senelik hakiki 

sarfiyat miktarlarınt tesbit ederek tanzim ve tasdik edecekleri 
liateleri ayrıca mahalli Mıntaka Ticaret Müdürlüklerince ve bunla.
rın bulunmadığı mahallerde en büyük mülkiye amirliğine tasdik 

ettirdikten sonra İzmitte müessesemiz merkezine gooderecekler

dir. Gönderilecek listelerde, her ihtiyaç sahibinin adı, soyad ı sa~ 

,rih adresi ve senelik aarfiyat miktlll't ayn ayrı gösterilecektir. 
b) İhtiyaç listelerinin en geç 31 birinciteşrin 94 2 tarihine kadar 

müessesemiz merkezinde bulunması lazımdır. Bu tarihten sonra ge
lecek listelerin birinci parti tevziatta nazarı itibflra ahnmıyacağı b il
dirilir. 

c) Uzak şehirlerde b ulunan cemiyetler ihtiyaçlarını telgrafla 
(Sellüloz - lzmit ) kısa adresine bildirebilirler. Ancak telgraflarını 
aym tarihli m ek tupla (a) fıkrasında yazılı şekilde teyid etmeleri 
lazımdır. 

d) Yukarıda yazılı esaslar ha ricinde eşhasa tevziat yapılmıya
cağından münferid ve hususi taleplere cevap verilmiyecek tir. 

3) ihtiyaçlar müessesemiz merkezince tesbit olunduktan sonra 
her parti tevziatta tahsis olunabilecek miktar bunun fiat ve teslim 
şartları ile tevzi mahal ve zamanı alakadarlara ayrıca mektupla 
bildirilecektir. 

4) Bilumum satLşlar pe~in olacaktır. 
5) Birlik, cemiyet ve teşekküllerin senelik ihtiyaç olarak bildir

d ikleri miktarları ve taraflarından yapılan tevziatı kontrol etmek 
salahiyetini müessesemiz muhafaza eder. İhtiyaç miktarlarını doğru 

bildirmiyen veya tahsis olunan karton ve ambalaj kağıdını müsteh-
liklerine, ihtiyaç nisbetleriıae göre vermiyen veya başkalarına satan 
b irlik, cemiyet ve teşekküllere bir daha mal verilmiyeceği ve icabın
da haklarında idari ve kanuni muameleye teves3ül olunacağı bildi
rilir. 

~ ..... , ........................... mlb, 

Türkiye Ctimhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KurulUJ tarlhı: 1888 - s ermayesi : 100.000,000 Türk ıtras1 Şube ve 

aJans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi ban.im muameleler1 
Para biriktire~lere 28,800 Ura ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında Irumbaralı ve 1tlbarsız tasarruf h esaplannda en 
ıtz 50 l1rası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaıtıdak.l 

plAna göre lkramlye dağıtılacaktır. 
4 adet 1.000 liralık 4.000 Ura 100 adet 50 Urahk 5.000 lira 
' • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4.800 • 
' ~ 250 • 1.000 • 160 > 20 .. 3.200 • 

40 • 100 • 4.000 .., . 
DİKKAT: Hesaplatındakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

dllşmlyenlere lkramJye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile verUecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylM, 11 b!rinclklnun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 
Devlet Demiryollari ve Limanlari !ıletme 

Umum idaresi ilanları 1 
Muhammen bedeli (2683> lkl bin altı yüz seksen !iç Ura olan (3) üç adet 

muzayylkl ha.va matkabı Ue Cl> bir adet muzayyikl hava zımpara Motörl1 
(5. tklncl te~rln. 1942) perşembe günü saat (14,30) on dört o~uzda Haydı.r
PB..'lada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usuıue 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerln (201) iki yüz bir Ura (23) yirmi tiç kuruşluk 
muvakkaL temlnat ve kanunun tayin ettığl vesalltle- birlikte eksiltme gılnil 
da.atine kadar komisyona mürac:ıatlan lazımdır. 

Bn 1.şe alt ş:ı.rtnameıer komisyondan parasız olarak da~ttılmakta.<iır. 
l649) 

Denizcilere ilan 
Karadeniz Ereğ:lisindeki batıklar hakkında 

İstanbul mıntaka liman Reisliğinden 
1 - Karadeniz Ereğli llmr..ıuncia dem!r mevklinl göstermek ve bu mevki 

, yakınındakl batı'.< teknelerden korunmak il.zere BJ,b:ı.buınu fenerı.ıln 124 
derece haklki cihetinde va 4.8 gomlne mesafedeki mahrut.i ş:ı.m::mdtra ııe 
yine Bababurnu !enerinln 130 derece hakiki cihetinde ve 2,8 gomtne me
safedeki üsLüvant şamandıra. bu clvardakı üç geml enkazının dlüamltle 
atılmL' ve çamur lçine gömi.ili.i tavalanndan başka blr şey kalmamış oldu
ğundan dolayı kaldırılmıştır. 

Bu ~o.mandıralardan mahrutl şamandıra Bab::ı.burnu fenerinin 130 de
rece hakkii cihetinde ta.krlben 2 1/2 gomlne mesa(edekl bir batık tekne 
üzerine konmuştur. Bu şamandıra Jle Boza.hanedeki ilk mektep binasının 
şimal köşesine mevsul ha~tın cenup kısmının tamamen temizienml~ ve ge
mllerin demlrlemeslne enegı teşkil edecek manl kalmamıştır. 

Diğer batık gemilerin çıkarılmasına devam edilmekte olup temWenme.. 
lerlnde key!lyetın ayrıca bir Mn lle bildlrllmesı mukarrer bulunmuştar. 

2 - Mehaz: Zonguldak nuntaka liman reisllğ'ln1n 2/10/942 gün ve 3:JOI 
sa.yılL te Igrafı, 

Müracaat olunacak harita: 1233 numaralı İngilizce Er·e~ll ?lA<;talı\rı. (667) 

Toprak mahsulleri ofiıilstanbul ıubeıinden: 
Şubemizin Beşikta.ştaki Afyon deposunda mevcut t akrl.ben bln adet bot 

.şeker sandığı alen! arttırma yollle satılacağ:ından tallp olanların 2li l0/ QU 
çarşamba günü saat 14 de Beşlktaşta lclln depomuzda hazır bulunmaları.. 

«623· 

Karar huliaaııdır 
İhtikar : 942/ 242/ 243 
Milli: korunma kanununa muha

lefetten H.lıcıoğlu Yeni mahallede 
Sabuncu Kamil sokak 16 No. da 
sütçülük ticaretile meşgul ve Has
köy Turşucu M. a Tata r oğlu sokak 
31 numarada oturup bahçıvan ti
caretile meşgul Lazarı oğlu F oti 
haklarında lstanbul ikinci Milli ko
runma mahkemesinde cereyan eden 
muhakemesi neticesiınde suçlunun 
fiili sabit olduğundan Milli korun
ma kanununun 31 / 2. 59/ 3 ve 63 

1 üncü maddeleri mucibince beşer 

ı lira para cezası ödeme3İne ve ·hü- · 

1 

küm katileştiğinde ücreti suçluya ait 
olmak üzere karar hülasasının A k-
p.m gazetesinde neşredilmesine i 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamlann ortaaında fevk.ali· 
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımla, kadın, erkek 
her türlü hasta lara açık hususi 
basta.ne. Sini rlerini ve yorgun
luğuntJ d inlend irmek ve neka· 
bat devritıi geçirmek istiyen· 
lere mahsus yegane müessese. 

Telefon: 42221 

25.6.942 tar~hinde karar verildi. ••• D O K T O R ••111. 
Karar hula:::ıdır Fethi Erden 

ihtikar: 942 369 LABORATUVARI 
Milli korunma kan:ınuna muha- lCerrahpaşa hatanesı bakterlyo-

l 
lefetten Pangaltı Halaskargari cad- LoğuJ Kan, idrar, balgam, me-
:les:.Ode 191 numarada helvacılık vaddı gaita tahlilleri ve (idr:ır 
tica~eti!e rneşgu! Üiman oğlu Kadir vas:tasite gebeliğin ilk gcnierin· 
Cebeci hakkında lstanbul birinci de k:ıti teşhi~i) yapılır. Beyoğlu 
Milli korunma mahkemesinde cere- Taksime giderken Meşelik sokağı 
yan eden muhakemesi neticesinde Ferah :ıııartıman. Tt>I : 40534. 
suçlunun fiili 3abit olduğundan Milll 
korunma kanununun T. C. K. 56 · P••••m•••••mlB9.!!!! 
59 / 3 59 ' 4 ve 63 üncü maddeleri 
mucib:..-ıcc dört lira on kuruş para 
cezası ödemesine ve yedi gün müd
detle de dükk1nının kapatılmasına 
ve hüküm katileştiğinde ücreti suç
luya ait olmak üzere karar hülasa
sının Ak,am gazetesinde neşredil
me::ıine 3. 7. 94'2 tarihinde karar ve-
rildi. 606 

Karar hulasasıdır 
1htilıcar: 94 2/ 238 

Gö~ mütehassısı 

Doktor Cemil Görür 
Cağalof{lu Nunıosmaniye 

caddesi 0 1man Şerefeddin 
aparbırıanı N. 5 

Hc.stalar.:ıı pazard an başka 
h.-ı gün saat ikiden altıya ka· 
du kabul eder. Telefon : 22566 

Milli korunma kanununa muha- , , p f O ""' 

lefe.tt~n T~ksimde K~rista~ gazino3u 1 KEMArLo c'E· NAP 
sahıbı Nesıbe ve aynı gazınoda gar-
3on ticaretile meşgul Beş!r oğlu Lama rtin caddesi 5. Doğu 
Mahmut Uslu hakkında Istaaıbul Pa la~ N~. 1 4 . Taksim. T elefon: 
ikinci milli korunma mahkemesinde ' 4396 '.l Herı;ı:iiı . ~ıuı t 15 • 16. 
cereyan eden muhakemesi netice-
sinde suçlunun filli sabit olduğun· 
dan Milli korunma kanununun 3 I / 
2, 59/ 3 ve 63 maddeleri mucibince 
beş lira para cezası ödemesine ve 
yedi gü.., müddetle de dükkanının 
kapatılmasına ve hüküm katileşti-

l~okman Hekim 
( Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahili}•e mütehassısı 
ğinde Ücreti suçluya ait olmak üzere Oivı.nyolı. 104 
karar hüla:ıasının Akşam gazete- Mııayene saa tleri Pazar hariç 
sinde neşredilmesine 24.4.94 2 ta- her EÜ. 2. 5 - 5 Tel: 22396 
rilıinde karar verildi. 608 ı İİll••••••••••••ll 

Zayl - Edirne nüfus memurluğwı
dan aldtğım nüfl.13 tazkereıni ve be- Apartıman sahipleri! 
raberinde Harblyt? a&erlik şubesln- Bo~ d ai relerinize iyi kiracı 
de mukayyet askerlik tezkeremi bulmak için cA K S A M• ın 
kayıbettim. Yeni.sini alacatıundan es- KOÇUK lLANLARI odan iı · 

Mektep 19/ 10/ 942 tarlhıt pıı.zartesı gtın!l açılacaktır. Yenl n eski taı&-
bcnln o gün saat it da. mektepte buhmmalan 11111 olunur. (~8a) ~-••••••••••llll•••••••••••••rl 

klslnln hükmü yoktur. 1 tifadt- ediniz 329 do~umlu Şahat oğlıı Aron Lll"> .._ ____________ • 


