
17 Teşrinievvel 1942 

1 - lŞ ARIY ANLAR DiŞÇİ EŞYASI SATILIKTIR -
Fotöy, asma. tur elektrik. dolap, tab
let ve saire acele 6atılıktır. Tallple
rln Çarşıkapı Yenlokul sokak No. 14 
kat 2 ye, - 2 

SATILIK EÖER TAKiMi - Zabitan 
rukiU>wıa mahsus az kullanılmı§ 
tekmil tetemıatlle ucuz satılıktır. 
Tophane Salıpazan t"ramvn.y cad. 
Nalba.t bay Mehmede müracaat. - 2 

SATil.UC KAPTIKAÇTI - 37 mo
del Chevrole nuırka münı.cant Ca
~aloğlu Mahmut Bev ga'rajı. - 2 

SATii.IK KA ONET - Galata, 
Knlafıı.tyerl YelkencUer cııd. 174 
No, da bay Cemil'e müracaat. - 2 

APARTIMAN 
Satın nlmnk isteyenlere 

Büyük bir fırsat 
Beyoğlunda HilscylnaRa ma-

BATILIK ARSASIZ PORTATİF halleslnde Topçekcnler Cad. tö-
EV - Söktllebllen, Amerikan menşeıı f8 başında 81 num.nrn.h (To-
blr kat üzerine • odalı, !ltorido? ve ta.- kathyan arkasında) on daireli 
raçalı, hali hazın mükemmel her gün ve ııltında 4 dükkfını havı npart-
saat g d:ın Hı • kndar 41294 nunıa- man 19/10/042 tarihine mlls.'\-
raya mtlraeant olunması. - ı dit pazartesi saat 10 da satıl-

mak üzere Emniyet Sandığı ta-
28000 ı.tRAYA - Yenı b1r apartı- rafından müzayedeye çıkarıl-

man (140) Ura gellrU dört kat denlz mıştır. Bina yeni ve sağlamdır 
ııısrnr bahçem vnrdır. Tramvay dura- ve ummn mesahası 167,50 mu-
ğınn (2) dakikadır Fııtlh Klrmastı rabbaıdır. Kirası ta.sdlkll klra 
mahallesi Eskl Şifahane sokağı Metın mukavelenamelcrc müstenit ol-
apartımanı (3) fincQ kat bay Aliye, mak üzere ayda. 457,50 liradır. 

- 5 Umum vergileri, su. elektrik ve 
l\IOBİl.V~Ll KİRALIK APARTI- kapıcı ücret ve masrnfl::m se-

nelik 1100 liradır, Bu bftyük ve 
MAN - Şişli, Bulgar çarşısında altı lyl fırsattan lstıfade etmek ve 
oda, kalorltr.r, asansör. telefon ve sair !azl:ı. malümnt nlmak isteyenler 
konforu havı blr npartman dair-esi 40759 Telefon numarasına mü-
kiralıktır. isteyenlerin, İstanbul, racaat edebilirler. 
Bnhçcknpı, Cermanyn han 16 No. da izEiii .. ılaliil!IO'!ilEClllli!!:zımı:ımmmi 
bay Abdl've mllracnatln'rl. - 2 

Bahçe meraklıları 

CCerrahpaşa hatanesı bakteriyo
loğu] itan, idrar, balgam, me-

Sahlfe '1 

Ev 1şleı1ne mahsus her clns kumaş için 

n·o RO z Marka 
Anilin paket boyaları 
Umumi Snt~: İstanbul, Çiçek Pazarı, 

ALTIPARMAK llAN 3. 4, 
DİKKAT: Saym müşterilerimiz plynsndan 

mubayaa ettikleri paket boyalardan rütubet görmli§ olana tesndfi! 
ederler ise her nn yukankl adrese müracaat ederek deltlştlrcblllrler. 

ŞARK DERiTURK 
ş·rketinden: 

1942 senesi ikinci fcvknladc İçtimama alt 
:MtJZAKERE RUZNAı,mst· 

ONi 

1 - Şirket sermayesinin iki milyon liraya iblağı, 
2 - Vefat eden idare meclisi Azası Mehmet Ergenç yerine 

tAyin edilen Azanın tensibi tayinilc beraber yeniden bir 6.zanm 
da intihabı. 

Şirket hissedaranmm yukardaki ruznamede yazılı tezyidi ser
maye hususunu ve ahiren ''e!at eden idare meclisi Azası Mehmet 
Ergenç yerine seçilen Azanın tdylnlnln tens1bilc beraber yeniden 
bir Azanın da intihabı suretile idare hey'etl sayısının on bire çıka,.. 

nlması hususlannı müzakere etmek üzere fevkalfıde 1çtımaa da
vete idare meclisince karar verilmiş olduğundan hlssedarlann icti
ma günü olan 19/ 11/1942 tarihine tesadüf eden perşembe günü 
saat 14 de şirketin idare merkezi olan Sirkecide Köprülü Handa 
36 numaralı yazıhaneye gelmeleri ve lctima gününden nihayet 
on gün evvel hisse senetlerini şirket veznesine veya her hangi bir 
bankaya tevdi ile alacaklan makbuzu ibraz ederek duhuliye vara.-
kası almaları lüzumu 11ft.n olunur. !\1ECIJSİ İDARE 

YE:-Jİ ŞEKLİ ESKİ ŞEKLİ 
Beşinci madde - Şirketin ser- Beşinci madde - Şirketin r.;cr-

mayest lki milyon Türk Urasın- mayesl bir milyO'n Türk lirasın-

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR dan ibaret olup beheri hamiline dan ibaret olup beheri hamiline 
Taksime giderken Meşelik sokatı muharrer yirmi Türk lirası kıy- muharrer yirmi Türk lirası kıy-

vaddı gaita tahlilleri ve (idrar 
vac;ıtac;ile gcbt>lltln ilk günierin
de k:ıti teşlılsf) yapılır. Bcyo~la. 

REŞ NQFUsr.u BİR AİLE :\'EZDiN- Fı\'r.iH - Tromvay duroıtından FRAXSIZCAYI ÖÖPR!\1\IFK - ve Ferah ap:ırtım:ın. TeJ: 40534. metinde yüz bin hJsseye münka- metine elli bin hisseye mÜ'nka-
DE - Dolgun maaşla yemek ve ev Bayezit meydanınn kadar cadde tlze- llcrlletmek lstlyen ort:ımrktep tale- simdir. Hey'eti umumiyenin işbu simdir. Hey'eti umumiyenin i~bu 
hizmeti yapmnsını bUen Türk bayan rinde 5-6 odalı ap:ırtıman veya iki belerlne haftada 3 sant olmak tızerc sermayeyi bir misli tezyidetmeğe sermayeyi bir misli tezvit etmeğe 
lft.zımdır. Tahtı:ıkale cadde.sJnd~ 93 odalı muayenehane yapılmaya elve- ayda 3 lira mul:ablllnde hususi dere; salahiyeti olacaktır. Tezyidi ser- salahiyeti olacaktır. Tezyidi ser-
numamlı kundura boya lma!Athane- rışll kimlik daire anyornm. Bir yıl- verilir. Aym ~ekllde evlere de gidilir. mayeye karar verildiği zama:n hü- mayeye karar verildiği zaman 
Blne saat o - 12 ye kadar müca--aat- Iık peşin vernır. Altşam'da s.s.A.A. istıyenlerln sarlh ndresle Ak~am'dn l..ıokman Hekim kümete malümat verilecektir. hükumete malumat \erilecektir. 
ı_a_rı_._T_e_1e_f_o_n_2_ı_H_7_.______ _ ____________ -_ı Şeöz rumuzuna yazması. Sermayenin bir mislinden fazla Sermayenin bir mislinden fazla 

l\UJKAV\'A KUTU Jl\IALATHANE- 100.000 ı.tRADA:S 250,000 L1RAV.\ ALMA:SCA DERSr.ımt - UsuJü (Dr. HAFIZ CEMAL) tezyidi eyvel emirde hilktl.metin tezyidi evveli emirde hükOm tin 
SiNDE - Çalışmak tızere 18 - 18 Yat KADAR - İstanbul, Galata ve Bey- tedrisi mükemmel olan bir Alman Dahiliye mütehassiıı muvafakatinin 1stlhsnline mtite- muvafakatinin istihsaline müte-
Jannda tıç işçi kızn ihtiyaç vardır. oğlu clvannda satılık han ve apartı- öğretmeni Almanca dersleri vcnnek- vakkıftlr. Sirketin hisse senetleri vakkıftlr. Şirketin hisse senetleri 
İsteyenlerin M1Il11lr Vedat caddesi manlar aranıyor. İyt ta!'tlarla sat- tedlr. Pa7.ardan maada her gün saat Oiv.nyolu t04 bedelleri tamamen tn1ıs1l edllmiş bedelleri tamamen tahsil edilmiş 
Erzurum han 31/32 numaralara mü· mak l~eyenlerln Selek T6rlı: Eml!k 4 ten 7 ye kadar İstlklltl caddesi 133 hMııayene2 ı.caaıler! TPaz

1 
~r22h3a9ri8ç olmadıkça tezyidi sermayeye ve olmadıkça tezyidi sermayeye ve 

raeantınn. Bürosuna Ömerabtt han 2/23. Ml\- No. Hasan bey apartıman 2 ncl mer- er rü. . " - " e . yeniden hisse senedi ihracına ka- yeniden hisse senedi ihracına ka.-
RİR PEDALCI ARANIYOR - Slr- milracaatlan. Telefon: 42368. - ı dlven l inci kat 6 No ya milracaat. • rar verilemez. Şirketin ihraç ey- rar verilemez. Şirketin ihrac ey-

kecı Dervıı, oğlu sokak 7 num!:Lrah 5000 LİRADAN 1,000.000 LİRAYA - ~ ı------------- leyeceği hisse senedatmın nümu- leyeceği hisse senedat~nm nüınu-
İmren Matbaasına müracaat olun- KADAR - Her yerde her cins emlft.k SATILIK CbJS TAVUICLAR - Ge-ı ••••• Ool<tor ••••• neleri kablelihraç liecelita.oıtik neleri kableHhraç lıecelltt::ı.stik 
ması. almak ve satmak arzu edenlerin: çen ve bu sene yet~me Brahma ho- Bahaddı"n LOtfı" Ticaret Vekaletine tevdi edile- İktisat Vekaletine tevdi cdilecek-

Ferdl Selek Türk Emlllk Bürosuna roz ve tavuklar satılıktır. Müracaat: cektir. Ur. 
E(.'7ACI KALFASI ARANIVOR - milracantlan. Oalat:ı ömrrablt han Pa~abnhı;e Beyazerguvan sokak 60 Var na il 

lstanbulda çalışmak üzere ıannta lı:at 2 No. 23, Telefon: 42368. - ı Ahmet Çmbay. - 21 
vakıf bir baya thtıynç vardır. Yazı 1le OPERATÖR 0ROLOG 
İstanbul 757 postn kutusuna mftra- KİRALIK MOBLE APARTil\IAN - , , MEKTUPLARIXIZI ALDmIN 
caat. Salon yemek, yatak odası geniş hol iZ 

Salamandra ve telefon Ş~U Hasat Gazetemiz tdarehnnes1n1 adres 
Böbrek, mesane, tdmr ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı 
l\ltJREBBİYE ARANIYOR - Maç

kada bir aile nezdinde 4, 1 yaşında. 
bir erkek çocuğu bakmak ve Alma.n
en öğretmek üzere bir mllrebblye 
aranmaktadır. İstanbul posta kutu
ıu 251 e yazı ile mUracaat. - 2 

RADYO - Y9.Zl, hesap, dlldş, si
nema, maklnelerl. elektrik Aletleri 
tamir ately~lz için 12 - 14 yaşların
da 2 çocuk aranıyor. Gnlata Yliksek
kaldınm 140, Tel: 41798, Teknisyen 
Ataullah Ipekyılmnz ve Hllml İnclr
cloğlu Kollektit Şt. - 1 

BiR R \DYO - Saat ve elektrik 
mağazası için lyi bir erttek sn.tıcıya 
ve bir hademeye ihtiyaç vardır. Her 
gün saııt 9 - 10 nra.cn Galata Banka
lar caddesi No. 59 a müracaat - 2 
-----------~ 

ÇA IASIRCI, tJTtfCU AR.\NIYOR -
Ortnköy şıra Yurduna çamaşırcı, 
Utlicü alınacaktır. Her gün öğleden 
sonra mü ye müracaat etnıelerl. 
1\{ualllm N el cad. No. 115 - 2 

HiÇ BİR l::ERDR ÇALIŞM.Al\DS -
12 - 16 yaş arasında1 okur yazar bir 
çocuğo. iht!yaç vardır. Türk olması, 
İstanbul'da oturması şarttır. Müra
caat: Muallim Fuat Güctlyener (Ana
dolu Tilrk Kitap Deposu> Yen! Pos
tane karşısında Meydancık hanında. 

TF.7.GAHTAR ARANll'Olt - Tu· 
hafiye mağazalarında çalı.şmış tec
rilbcU dürüst tezgahtar genç blr ba.y 
bir bayan bir de 12 - 16 ynşlannda 
çocuk alınacaktır. .Akşam'da (Acele) 
rilmuztıe mektupla (20096) ya tele
fonlo. müracaat _ 2 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK ÇOCUK ARABı\SI - Ali 

kullanılmış .son model bir çocuk ara
bası r.atıııktır. İstlyenlertn Altşam'da 
M.O rümuzuna mektupla müracaat
ları. 

sokak No. 58 tk1nc1 kat. Telefon 81542 olarak göstenniş olan karııerl

%000 I.iRA - Dört oda. muttnlı:, lk1 
helA, kuyu ve taraçalı klgir ev. İçln
dekllerc müracaat. Kuzguncuk tea
dlye Hamam sokağı No. 34, - 4 

:ntzden 

S N - A F A - Evlid -
Oka.y - A Ö - İnşaat - H t K -
M 8 - Miibendls - ~güzar -
C 29 B - 176 - D.N - N D -
BS-NÇD-Ev-SR
S. :E - Ş, F - A, T - K B, 28 -
Atrn - M. V - 8. N - T. S, K -

Taksi -V 
namlarına gelen mektuplan tda

ARŞAP SATILIK EV - Yenlkapı Çeş- rehanemlzden aldırmalan rica 
me .sokak No. 50, 5 oda mutfak elek- •• oı.u.n.u.r. __________ .. 

KİRAUK MOBtı.'YELt ODA ARA
NIYOR - Sultanahmet, T!lrbe, Ca
taloğul ve clvannda. kalabalıksız bir 
aııe yamnda ıtündüzlert vazifede bir 
kan koca için, Ak§om'da A.R. - l 

trlk sarnıç tulumba. Müracaat: Be-

-Beyoğlu, İş Bankası karşı-
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Gfü .. mütehaosısı 

yazıt Kökçfiler No. 28 Haydar. - 1 Cağaloğlu Nuruosmaniyc 

KİRAl.JK EV - Küçük Patmakka.- caddesi O~man Şcrefeddin 

Doktor Cemil Görür 
ı>ı Abdullah sokak numara ıı üo oda apartımanı N. 5 
bir .mutfak bir bel! genl.ş taras lld 
tarafı açık havadar güneşli 1can kırk Hastalarını -;;zardan başka 

liradır. İçlndekl sahibine müracaat. .!!l!!!!!!!!!ll~h~cı~gu~ .. n~~ıa~a~t~i~k~id!~~n~a~l~tı~y~ıı~k~·n~-~ dftr kabul f'df'r. 1 elefon: 22566 SATD.IK KEL~PİR KARGİR HA-
NE - Taksim ŞChlt Muhtar mahal
lesi Eğri soknk 19 No. dört katlı se
kiz oralı üstn tarnça nezarete sahip 

10.000 liraya satılıktır. Kasımpa.şa 942 İlk Te.,rtnln 18 lncl n<ızar sabahı saat 10 da Bcyo~lundn. İs-Dörtkuyu Dereboyu cad. 13 No. da ,. y-

Açık arttırma ile f evka1ade satış 
bavan Milnireye. tlklAl caddesinde İş Bankası yanındaki Acara sokağı ııerısıncıe, Kay-

- makam Esat bey soka~ında ve Sen Antuan kUls('~l altına n:ı.klounan 
KtRAUK EV - Sanyerde Ağaçlı Rumellhtsannda. maruf bir aileye alt tekm.111 husus! surette İngUtc-

Bostan sokn~da 8 numaralı beş rede yapılmış gayet zengin eşyalar açık arttırma He satılacaktır. Ma-
odah ve geni§ bahçeli ev 10 llraya ki- sft Mavun ağacından yapılmış çok nadlr BU!c ve DresUar, halis Ame-
rnlıktlr. Müracaat telefon: 81271. rıtan meşesinden yapılmış çok zengin ve 9 parçadan ib:ı.ret nadide sa-

ORTAKÖYDE - Tramvay cadde- lon takımı, telı:mlll Markıtırl Jşlenmlş İ~lllz mamulAtı enfes salon 
sinde altı dn.lrell, üç dilkkfınlı senede vırnnı. Ha.kik! pelesenk ağacından yapılmı§ 3 knpılı gUzel kütüphane, 
1600 lira. getiren kAg1r apartuna.n Mavun w- erabll ağacından mnmul İngiliz malı içleri bOiınell bir çok 
25000 liraya satılıktır. 13 - 14 a~ı elbise dolaplan, emsalsiz Mavun abcından komod - tuvaletler, haklld 
80989 a telefon. - 3 İnglllz yastıklı divanlar, oymalı ve Epok malı tngUlz koltuk ve Ban-
KİRALIK EV ARANIYOR :_ ~ _ 3 ket, ufak salon v1trln1, İnglliz meşe ve Akaju Balansuar ve Buduar 

sandalyalan, gümü§ şekerlik ve tabaklar, çay takımları, Royaı tabak 
odalı Bay~te semt müstakil olacak. ve yemlf takımları, imzalı tablolar. Çin vazo ve tabaklan, halis tnglllz 
Sirkeci Meı1cez Eczanesine müracaat. beyaz maden servis tabak ve ta.kım.ları, ADlerikan koltuklar, ~ay nııı.-

DEVREN SATILIK BAKKALİYE - sası, ~.rfdonlar, Slnger dlldş makinesi, Dlirbln ve Barometro, Mtı.vun 
Fatihte köşebaşı üzerinde 3 odalı evl oyun ve galon ma.salan, salon kadın yazıhnnesl, demir oobalar, bronz 
aynca bodrum ve al'dlyelert bulu- karyola, l.şlenmtş keten çay takımları, sedef ve mozalk tabureler, 
nan. Satan: Fatih postahanesl ya.- bronz saat ve ~amdanlar, yaldızlı ufak konsol ve saire. Pey sflrenlerden 

AÇIK ARTTIR:\JA tLE FEVKALADE SATIŞ 
942 İlk Te~rlnln 18 ıncı pazar sabahı sant 10 d:ı Beyo1'lund~ Yerı 

Mallar Pazarı Tramvay istasyonu clvannda. Postacı! r sok· ~ında 3 
numaralı hanede mevcut ve M. Morls Oduen'e nlt gayet zarıf e ~ıı \C 

saire açık arttırmn Ue snt.ılncaktır. 
Hakiki İngiliz mamultı.tı (Mapples) tekmil som mavund:ın yapıl

mış gayet guzeı bir büfe, ylne Ingillz mamulfı.tı CM:ıpples) ve som m:ı
vundan mamul tevkaU'ıde yemek mas:ısı; bu takının uyar 12 mnvun 
yemek sandalyesi; 8 parçn.lı Japon kaplııma asri gayet suzel bir yatak 
oda tntımı: ı kanepe 2 koıtukdan mürekkep ye:p~·eni deri tnkımı: ha
klkl Amerikan mamulatı mükemmel bir ıı:.torlu yazıh:ıne ve oymalı 
LouJs Kenz 5 ayaklı güzel bir koltuk; Louls Kenz aynalı bir masa; Lou 
ses eski bir yaldızlı nyna, 6 adet sedefli Japon sandalyeleri ve gn~et 
güzel heresckli Çin s:ılon masası; Amerikan ve &ılr kolluk:ar; cu el 
bir llkör kutusu; hayli kltap etajerleri ve kütuphanel,.r; guzcı blr nyaklı 
Eiektrlk Uımbıı.sı; Bronz okside gayet zari! elektrik o.vizesi· meşhur 
(Lalik.) Filbrtkrıs:ının b!r platonyerl; dıvar tabakları; guz 1 bir tabak 
takımı (58 pnrçn) gümüş nğı.Zlı ve s:ı.plı gayet gıızel bJr kristal büJ ıık 
vazo; m~ur CKrlstofi) Fabrikasının mamulAtı 76 parça çatal bıçak 
takınu, leğen ve ibriği ve saire; maden tepsiler; mermer 'e Rozantal 
heykeller; Ta.net ve sair portmantolar, cPreslcozlıt nln bir kaç res m
leri; Kristal mücevher kutusu; güzel blr Rus sama.veri; bfiyük Bronl 
p.mdanlar; ~eru tnı>ureler; (Goblen) glbl pano; Bronz ve Oıılks gc
rldonlar; y~lı boya tablolar ve Pastel; ınnslf Bronz bir fener; hayli 
Türk ve Fransız mamulMı bakır mutfak takımlan ve sair hayll ev 
eşyaları; 2 katlı mükemmel bir gaz fınnı Yünker's markalı Anadolu 
ve Acem halıları. Glizel blr pikap. 

LOKı\.1"TACILARA EL\·ERtşLi -
Satılık yemek sobası davlumbaz ve 
lalre Beşlktnş Valdeçeşme Maçka 
ıneydnnı No, 3 Bay Ziya Tezcan'a 

SATILlK ŞAHANE BİR LEOPARD 
POSTU - Habeş imparatorunun he
dlyesı. <S:Uonda. yere .sermek lçln) 
Pnrk Oteıı odn 21. Kapıcıya mfiro
caat. 

nında 38 - 4-0 ıUtur EmlAb - 2 100 de 25 teminat alınır. Satış peşindir. 

~*~t:lE~~;~ :::p:.~.·n:::.lı·:·,s·er-türl•. ·n··maı-·l·~·n·bik·.·R·İç·İn·O-·L-·ı·· K--·,l!m. K-ı·n·A-L··ı·K-·o-E·P·a-·v-E·R-l·A-R_A_·,·v-o-.. 
1 

SATILIK EV - Fat.ıh Mn.lta Bab- Her ölçüde ı.ipari~ kabul edilir. 
naibi .sokak sayı 33/2 1kl konforlu MlilmM•E!ICll.. İstanbul Posta Kutusu No. 11 1 •m•1111151•m 
b1na acele satılıktır. _ G IP••••••••mmm•••••m•••••••llll 
KİRALIK APARTIMAN - Beş oda 

ACELE SATIUK TAKSİl\lETRE Marmaraya. nazır müracaat Sultan-
15AATt - Çok nz kullıı.nı.Imış bilyllk hamam Katıreıoğhı hnn ikinci kat 
~o snatı ehven flaUe sa.tılıkttr. No. 8 - 2 

1 YO~lu Yenlça:rşı Dlrnna apartımn- 12000 LİRA.YA 8ATILIK KARoiR. 
11 altında tenı Nlkoya, EV _ Kadıköytlntln ıyı b1r yerinde ıo 

ACEI.E SATU.JK - Ehven ııatıe odalı bllyilk bahçeli ve kuyulu elek
Kannda malı bir çift Rönar AtJante trlk hn.vngazı tesisatlı tramvaya. çok 

FIR SAT - SATILIK 
Ş~U Bfiyllkde.re caddesi Zlnclrllkuyu virajında. satılık vlllfi: 3058 

metre arazı, 83 metro asfalt yol üzerinde cephesı 80 metre çiçek 
cameklru betonarme köşk. Banyo, elektrik, ru, garaj, ahır, gazino, ku· 
1\1, içinde elektrik motörU dört ton ru deposu, bahçe, müteaddit çeş
meleıı ve bahçede müteaddit çlçekler. 

İstanbulda, deniz kenarında, llmo.na çok uzak olmayan bir mahal
de mavuna ve motörlertn yanaşmasına eıve~ıı Uç ill\ beş b!n metre 
murabbaı mesahasında depoya. elverişli blr ar<".,:ı kim. ile nranmnktadır. 
Taliplerin. ıDepoıı rümuzlle İstanbul 176 posta kutusuna. yazılması. 

Zayl - Kumkapı nüfus memurlu
Rundan aldığım nüfus tezkeremi ve
lberaberinde Fntlll a\;kerllk şubesinden 
verilen askerlik tezkerem kaybolmuş
tur. Yenisini cı.IacaC'ımdıın e k1 !.nm 

Za.yl - Fatih malmüdiırliiğfüıdcn 
almakta olduı;tımuz 67 120 sayüı 
maaş cüzdanımızı ka} bet k, yenile
rini alacağımdan ~k n n hükmü 
yoktur. 
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Umumi zaftyetJn. verem, kansıdıkta p1a ımreUle vUowJa Afiyet veren yeglne mvvet ve 114& kaynaltdır. BlrlncJ ve ikinci veremlerl ka~~e iyi eder. lştllıa,ı teqld eder. Bfthkyağmdan ve bütan 
mulamt nAçtardan ve bütün gıdalardan daha b'fcllr. Vttamtn blort fttbal'll• en seıigtn bir Jllidır. Bir kilosu on kilo h afına muadildir. Bir kilo toen mutlaka 

bir tao kilo lltHa4e e4er. Basan Deposu ve $ubelerl. · 

ALM AN 
TEKNİGİNİN .., . 

YARATTIGI BiR 

. --

''HARİK~'~ 
RADYOSU 

os N ŞAKAR ve Şk • 
Bankalar Cad. No. 59 

1 ürkiye Umum Mümessili SiT E 
A. V. MEN 6 ER s 

Assicurarıioni Generali Han No. 31/33 

( 

Beyotlu dördüncü sulh hııkuk mah
kemeslnden : 

«KİRALIK HASTAHANE• 
e.Profesör doktor Kenan Tevfik Be

zenelln Kllnl~l k'.1.raya vertl1yor. 
942/155 

lbrahim özgür'ün 
•• 

ATEŞ_ B E • 
1 

Şimdiye kadar görülmemiş Zengin ve üstün bir 
zevkle hazırlanmıı TESHİR EDlCl dekorlarile 

Bir kaç güne kadar açılıyor 
ÖZGÜRÜ yalnız ATEŞ BÖCECl'inde 

dinliyebi lirsiniz. 
Adres: Galatasaray Yeni Çar§ı Caddesi 

Apartıman haline konmağa elverişli 

... atılık ına 
ca:aloğlu Sıhhiye Müdiıriyetl ka~sındakl on tarafı Hilalla.hmer 

ca.ddest No. 10, arka tarafı Taşsavaklar sokağı No. 9 eski. 

Kızılay merkez binası satılıktır 
tİnlversıte Klmya. Lı\bora.tuan olarak kullanılan ve bu maksadla için
de muayyen tadilı\t yapılan bu blna bodrum ile beraber 5 kattır. İçl 

KA.rglr oda.lann döşeme, tavan ve merdivenleri tahtadır. Hamam ve mll
t eaddld halAlan, elektrik havagazı ve terkos suyu tesisatı mevcuttur. 

Alıcıların Slrkeclde Kızılay hanı 2 net katta İstanbul Milmessllll
ğlne müracaatları. 

SACINIZ DÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

MAJIK SAÇ ıRI 
KULLANINIZ. TESiRiNi DERHAL CÖRORSONOZ. _ .. 

Nışant~da Güzel Bahçe soka- ·---------------------, ~ında Femlna apartımanında. mukim 
tken vefa.tile terek.esine mahkemece 
el konan doktor Kenan Tevfik Se
zenell.n mutasarrıf olduğu Femln 
apartı.m.anının (1. No. dalreslle bod
rum katı içinde bulunan bllcllrnle 
llft.t ve edevatı cerrahiye ve hastaha-
ne ıevazımlle hastahane olarak. ts
tlmal edUmek üzere kiraya verilecek• 
Ur. 

Talip olanların görmek., şeraitini 
anlamak ve arttırma.sına ~tlrA.k et
mek Uzere 21/10/ 942 çarşamba. günü 
ea.at on dörtten on beşe kadar mez-
1ı:Or apartımanın Cl No. ıu dalresi-

Beyof lunun en , .k ve en nezi!> 

MASARIK 
Salon-ınJ .. Aperatif.inizi alınız. Hoı bir vakit 

geçirmi, olursunuz. 

Her Akşam MASARİK ve arkadaşlari 
D!7.0R ı HRiSTO MMMATIDIS •ıe rı enor AVYERİS. Telefon: 

-03.WS. Aperatiften sonra da saat l n. dan itibaren açılan 

S T U D Y O'da 
Dana ediniz. MASARlK ve \ rlcadqlan Telefons 43848 

___ e elmeleriJJln olunur ----------------------• 

• , • • " 1 1 • • • • : t . ~ 1 ~. .• • ' • • • 

, di , nezle, o f p, rom tlzmt. 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

lcabinda günde 3 kaıe alınabilir. 

Bugünkü Bayanın tahayyül ettiği yegane ziynet varsa o da, bir SlNGER 
Pırlantalı ve Elmaslı Kol Saati, bir kıymetli ŞÖVALYE veya bir ASRI 
ÇiÇEKTİR. Hediyelerinizi SİNGER saat mağazasından tedarik ediniz. 

SiNGER SAAT MA İstanbul • EminanU No. 8 

,1------~----·---------------------------·~ 1938 ve 1939 yıllarında otomobil ve kamyon 
yedek parça ve müteferri mal-

zemesi ithal etmiş olanların dikkat nazarına ı 
ithalatçı ve İhracatçı birlikleri umumi katipliğinden 

Bütün Türklyede muesses bilumum otomobil ve kamyon yedek parça ve müte!errl mal-
zemesi ithalatçılarının, h!len Birliğimiz Azası olsun veya olmasın, 1938 ve 1939 yıllannda bu 
maddelerden Amerikadan filen ne kıymette ithalat yapmış olduklarını, her 1k1 yıl için birer ye
kO.n halinde ve Ci! kıymet olarak 81 Birinci teşrin 1942 tarihinden evvel bir mektupla Umum! K&
tipliğimlze bildirmeleri ehemmiyetle rica olunur. 

1 LAN 
İstanbul Kuz.guncuk.ta H~yin 

Hüsnü paşa köşkllnde oturan z1.raat 
mühendisi. Muhsin AYbar Ue Sazılar ' 
istasyonu kaqısındakl alçı taşı oca
ğındaki ortaklık mukaveıeslnı feshet
tiğlme da1r noterllğlnize 7/ 9/ 942 gün 

p ER 
ve 6453 sayılı ve 29/ 9/ 942 günlü ve 
6992 sayılı lkl adet thb:ı.rname kendi-
sine noterllğlnlzden gönder~ tse 
de bulunamadığın<lan tebliğ edile
mem~ olduğundan muka.velenln hü
kümlerine riayet etmem.iş olmakla 
mezki.ır mukavelenin ıo uncu mad-

TRAŞ BIÇAKLARI 
Cildi tahrif etmez, 

cildi yumuıatir. 

Her yerde POKER traı 

biçaklarini arayiniz. 

desine göre aramızdaki ortaklık: mu- ---------ı;m-------••••--• 
ıaı.vele.slnl feshettltğlml Akşam. ga.- ----------------------· zetest vasıtasııe ilanen ve bir nüsha- • • ı " 
sının celbi ue ta.rarıma. verumes\ni Acele kıralık vı la aranıyor 
saygılarımla rica ederim. . 
Saı:ılar ıstas onunda Kıran harmanı ( B<.ımontl, Şişli veya. Bebe~·te konforlu blr vUll aranıyor. Posta. t utusu 

Y 1488 c mektupla acele müracaat. 
çlfllk sahlbl Hakkı Seter othı 

Mücevherat ve aaat meraklılarına 

Platinden, Altından, Pulantah 
Kadın, Erkek, Kol ve Cep Saatlerinin 

envai çeşitleri 

Ş freıu ıaaw~ ( 'V L 
1943 MODELLERİ ifZERi:NR 

. 
R 

Yiıksek zevkle yapılın!.§ emsalsiz ÇİÇEK ve PLAKLARINI 
Müessesemizde Bulaca~nızı müjdeleriz. 

VACHERON ve CONSTANTiN 
Saatlcrlntn Acen tesi 

A.RLO SAAT 
MAGAZASI 

----- İstanbul Eminönü mevdam: Telefon: 21128 ___ _. 
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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 

BU • S.A.B.4.RKI 'l'ELGBAPL.4.B 

• 
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 
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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"> .._ ____________ • 



Halk birliklerine şimdilik 
kömür beyannamelerini 

tasdik etmemeleri emredildi 

Üniversitede 2 sonteşrinde 
yeni sene tedrisatına 

başlanacak 

Sene 26 - No. 8619 - Flatl her yerde 5 kurut PAZARTESİ 19 Teşrlnlevvel 1942 
,. 

Sahibi? Necmeddin Sa.dak! - Neşriyat müdürü~ Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

Sulh, harb 
Türk - lngiliz 

bırakacak bir kan deryasında ittifak muahedesi 

acılannı gölgede 

boğulup gidebilir 
Harb usulleri o kadar çığırını- kızışması yüzünden sa.de harbin 

Cian çıktı ki bulunduklan yerae değil, yannki sulhun alacağı 
halka zulüm yapan sivil ve as- manzara şimdiden tüyleri ürper
kerlerin milletıerarası bir mah- tıyor. 
kemede sorguya çekileceği şim- Bu kararın en büyük tesiri 
<tiden ilı\n ediliyor. - eğer gelecek ceza. günü bir kı-

Eskiden sadece harbin ınesul- sım insanlarda korku doğurur
leri aranırdı, şimdi bir de har~ sa - kendilerini mesul sayanla
içi·ndeki kötülüklerin mesullen nn sımsıkı birleşmesi olacaktır. 
mimleniyor. Bugünkü topyekun harbde, bir 

İngiltere, Amerika, Sovyet milletin ba.şındakilerden kumanr 
Rusya sulhten sonraki güç işler- danlara, subaylara, ordulara ka
de iyice anlaşmış olmasalar bile, dar emri verenle emri yapanla
kolay görünen mesulleri muha- mı kimler ve ne derece mesul 
keme edip cezalandırmakta he- olduklarını ayırd etmek imkB.rt
men birlik oldular. Bu da lehle- sız olduğuna göre, olup bitenler
rine geçirilecek bir noktadır. den Alman milletinin bütün ida
Hatti bu alanda Sovyet Rusya reci sınıfını mesut tutmak lazım 
daha ileri giderek elde bulunan gelecektir. Bu korkunç ihtimali 
Almanların şimdiden ceıalancb- gözönünde tutacak sınıfın, yal
rılmasını istiyor. ruz milli bir hezimet felaketini 

• 
3 sene evvel bugün 

Ankarada imzalandi 
• 

Bugün, Türkiye - lngiltere 
ittifak muahedeıinin imzalandığı 
günün üçüncü yıldönümüdür, 
Sulh ve emniyet prensiplerimi
zin icaplarından birini teşkil edett 
bu muahede dış siyasetimizi.n 
mesut bir hadisesirir. 

Türkiye bu ittifak muahedesine 
ve Almanya i1e aktettiği dostluk 
ve saldırmazlık anlaşmasına 
tam bir sadakat ve çok dürüat 
bir bitaraflık göstermiş olduğu 
içindir ki bütün muhariplerin en 
geniş itimadıni kazanmış ve 
harbin dışında kalmağa muvaf~ 
fak olmuştur. 

Bu mesut yıldönümünü se
vinçle kutluyoruz. 

Londra radyosunun 
demeci 

Harbin sonunda, ancak zafer değil, öz varlıklarını bekleyen a?ı 
kazanılırsa gerçekleşecek bir ka- sonu düşünerek nasıl elele ver~p 
rarın müttefiklerce bugünden birlik olacaklannı kestirmek güç 
ilan edilmesinde iki fayda göze- değildir. Demek istiyoruz ki ne Londra 19 (A.A.) - Bugün 
tilmiş olabilir: Zafere güvendik- zaman, n~l, ~~min .~arafınd~~ Türk - İngiliz münasebetleri ta
lerini bu suretle de ortaya ata- tatbik edilecegı bugunden bıli- rihinde büyük bir olayın yıldö-
rak isgal altında eziyet çeken nemiyen bu gibi korkutmalar nümüdür. 19 illcteşrin 19 39 ta~ 
memleketler halkının dayanma karşı tarafta anlaşmazlık, ayn- rihinde Türk - lngiliz ittifak mu-
kudretini uzatmak, maneviyatını lık ihtimallerini ortadan kaldı- hedesi imzalanm1ştı. Muahede· 
Jükseıtmek. Bir de ve bilhassa, rır, birbirini sevmeyen ve çeke- ! nin imzasındanberi birçok şey-
Al man işgal kuvvetlerine ceza m.iyenleri bile sımsıkı can yolda- ler vuku buldu, akitlerden Fran-
korkusu vererek onları daha yu- şı yapar. sa yıkıldı. Bugünkü vaziyet de 
tnuşak, merhametli hareket et- Harb mesullerini bulup, sor- 3 sene evvelki vaziyete benze-
ını:ıove sevketmek. guya çekip cezalandırmaktaki miyor. Fakat lngiltere ile Tür-

Bu düsüncelerin belki az çok eski zorluklar unutulmamıştır. kiye arasıında dostluk, saygı ve 
değeri vardır. Halbuki bunların sayısı nispeten itimat değişmemiştir. iki mem-

Fakat harbin sonunda, ancak azdır. İŞgal edilmiş memlekteler- leket arasında menfaat benzer-
Al manva yenilirse tatbik edilebi- de kötülük etmiş diye şüphe al- liği ve mütekabil anlaşma mev-
lecek bir kararı bugünden öne tında kalacakların sayısı akıl cuttur. İngiltere, sadık ve dost 
sürmenin - müttefikler bakl- durduracak kadar çok olduğu müttefik Türkiyeyi candan se-
rnından - zararlı olması da için sulhten sonra kurulacak lamlar. 
rniimkündür. yüzlerce mahke~eye yıllarca iş \ 

Harb talihi henüz iyice belli cıkacak demektır. Fakat, harbin ~------------·.,,,, 
değildir:. Almanya da zaferin ken- devlet adamlannda doğurduğu- T• ) k' • 
tli tarafına gülümsediği sanında- nu gördüğümUz hiddet ve nef- JIDUl en 10 
dır. Böyle olunca, e~irlere kelep- retten ziyade halk kitlelerinde kemı.klerı· 
çe vurulması gibi, şayet Alman- uyandırdığı kin o derece ?,~yük-
ya yenerse müttefiklerin bugün- tür ki hangi tarafta bir çozulme 
den verilmiş ceza kararını - ilk ve çöküntü baş gösterirse mah
bul u.ş mesuliyeti müttefiklerin- kemelerin adaletine çok iş kal
öir dtye - blr karşılık hakkı ola- mıyacağ'ından korkulur. 
rak o da tatbika kalkışacaktır. Medent milletleri yarın bu si
Netekim, İngilterenin mahkeme llnrnez öç lekegine . batırmamak 
fikrile alay eden Alman kaynak- için, kurulacak intıkam rnahke
ları, Almanyanm mahkemeler mele~lnl değil, harbi biraz olsun 
kurmıyacağını, fakat hava akın- şimdıd.eD:. insanlaştırmayı karşı
larile şehirleri yıktıranlan yıkıl- lıklı düşunmek daha faydalıdır 
nuş şehirler halkına teslim ede- sanıyoruz. Yoksa sulh, harb fa
cej:tini bildirdiler. cialarını gölgede bırakacak bir 
. Bu şekilde karşılıklı bir ceza kan deryasında boğulur, gider. 
ve intikam hırsının bugünden . Necmeddin Sadak 

EKMEK MESELESi 

Bir zahire taciri: 
"Buğday politikasını 
değiştirmeliyiz,, diyor 

"Köylü malını satmak istemiyor, 
buğdayın çürümesi ihtimali vardır,, 

Yakında Semerkant 
şehrine nakledilecek 

Londra. 19 (A,A.> - Rusyadaıı ge
len haberlere göre Büylik: Cenı:taver 
Timurlenk'ln kemikleri yakında Özb&
kistanın merkezi olan semerkant 
şehrine nakledileeek ve husus! bir 
makbereye gömülecektir. 

Kanser~e 
mücadele 

Nihai safhaya girmek 
üzeredir 

Londra ıg {A.A. l - Lort Herbert, 
ilmin kanser Afetine karşı açtığı 
mücadelenin rnuvaffaJc.ıyetJ.e cıevam 
ettiğini söylemiş ve demiştir ~: 

- Dünyayı bu korkunç Uetten 
kurtaracak b!r başarıyı çocuklarımıza 
devredebilecek bir vaziyette bulun
duğumuzu söyllyeblllrlm. İngill:ı: ve 
Amerikan alimleri elbirllğile bu tl.feil 
önliyecek araştırmalara büyiik bir 
gayretle devam ediyorlar. 

Amerikan ordusu 
Londra 18 (A.A.> - Amerlkada 18 

BU SABAHKİ 'l'ELGBA.PL.A.B 
-· -~ .... - ... " -

Tuapse ana yolunda 
Rus mevzileri yarıldı 
Moskovaya göre Stalingrad'da vaziyet naziktir, 

muharebe en kati safhasına girdi 
Londra 19 (A.A.l - Stalingrada 

ikinci büyük Alman taarruzu bn..şh 
yaıı beş gün oluyor, lt~ar. şiddetle 
mukavemet ederek Alman hücumla
rını püSkUrtüyorlar. 

Mamafih dün a~ Moskova rad
yosu stallngradda vazl~t1n nazlk 
olduğunu söylemiş, muharebenin en 
kati safhasına glrdlğin1 anlatmıştır, 
Ruslar, şehrin şimal batısında. bir 
yükseklikten Almanlan atmışlardır. 

Almanlar, Novoroslsk'ln cenup do
ğusundaki ana şoseden gedl:k a.ç
mağa muvaffak olmuşlardır. Ruslar, 
'burada şlddetıe mukavemet etmekte 
ve Almanlara ağır zayiat verdlrmek'.
tedlr. 

1 
"Vlcby 19 (A.A.) - Almanların Sta

Ilngrad.dakl silah ve mühim.mat fa.b· 
rikalannı zaptetmelerl. taarruz ha-
reketlerini inkişaf ettirmek için da
ha müsait mevzilere yerı~elerinl te
min etmiştir. En ağır ve orta çapta 
Alman bataryaları, şlmdl Volganın 
doğu kıyısındaki Rus mevzilerini döğ
mektedlr. 

Londradan gelen haberlere göre 
Ruslar artık Volgadan kolaylıkla 

takviye kuvvetleri geçirememektedir. 

Geceki Rus tebliği 
Moskova 19 (Radyo) - Dün gece 

yansı neşredilen Resmi Rus tebliği: 
ı8 ilkteşrin gUnii kıtalamnız Sta

llngrad. ve Mooclok mıntakalarmda 
düşmana karşı miiharebeler yaptı
lar. Diğer cephelel"de hlıç blr değlşl'k
llk olmadı. 

TebUğ'l:n altında şöyle dcnUlyor: 
11 - 17 11kteşrlne kadar blten hafta 

zarfında 130 Alman uçağını imha 
ettik. Aynı müddet tçlnde zayiatımız 
49 uça'ktır. 

17 llkteşrlnd.e hava kuvvetlerimiz, 
muhtelif cephelerde düşmanın tan
kını. 30 kamyon ot.onıobllinl. dört sar
nıçlı otomobilini imha ettiler. ~ ba
taryayı susturdular, bir cephane de
posunu, bir ya:kacak deposunu ha
vaya uçurdular ve bir bölliğe yakın 
piyadesini dağıttılar ve kısmen imha 
ettJier. 

StalJ.ngradda kltalannuz, dtişma-

run tank \'e piyade ıkuvvettcrlle yap
tııt flddetll hüeumlan püskürttüler. 
Düşman t.ank ve piyadeslle birkaç de
fa dayanak noktalarımıza saldırdı. 

28 tanknı, ıo siper havan batarya.~ını 
tahribettık. 3 tabura yakın piyıı.deslnl 
yok ettik. 

Fabrikalar mahallesinde blr kıtamız, 
bir günde 17 düşman tankmı hasara 
uğrattı ve bine yakın nazlyt lmha. 
etti. 

Stalingradm şimal batısında mev
zii muharebeler ve keşlt çaı1nşma.
lan oldu. Küçük guruplarımız, dü.}
manm mu.ka'btl hücumlarını püskürt
tüler. (300) e yakın düşman askerlnl 
ve diğer bir kesimde 120 el'inl imha 
ettller. 

Moodokta düşman. mevzilertmıze 
karşı birkaç hücumda bulundu. Kı
ta.atımız, bu hücumlan pıisku:rttu
ler. Takriben 600 Hltıerclyl im.ha et· 
tik. 19 mitraly&ı:ü 1.aptettlk. Düşman. 
bir şıose yoluna sokuldu. Kuvvetıcrı.. 
m.lz, şiddetll bir mukavemet göster
mekt~ ve düşmana darbeler indir· 
oıektedlr. 

Madagaskar' da 
a 

muharebeler 
Vichy'ye göre tiddetle 

devam etmektedir 

3 JAPON KRUVAZORO 
BOMBALAR iLE YARALANDI 

Vi.chy 18 CA.A.) - Resmen bildlri
liyor: 

Ambositra muharebesi, şehrin do
laylarında. ve bu havallnln cenubun
da şiddetle devam etmektedir. Top-

Gine'de Japon hücumları RUS· 

kürtüldü, Japonlar Salomonlarda 
son hücum için kuvvet yığıyor 

çunun ve tayyarelerin şlddetU bir Londra t9 (A. A.) _ Cenubi: 
bombardıma.nından sonra İnglllzler p "f"k ••tt r·k k ~h bl. ası 1 mu e ı arargaı ının te ı-
mevzllerlm12e karşı ağır blr taarruz ~· .. y . . .., 
yapmışlar •~ de b t k1 gıne gore, enı Gınede Stanlay dag-

uıe u a.a.rruz a m 1 d E .d. . .. 
kalmıştır. Dü.şman harbe soktuğu ar~n a mpsun geçı mı -~şan mut~ 
zırhlı vasıtaların önemH sayıda ol- tefık- kuvvetler, Japon hucumlarım. 
masına rağmen nlelacele gerılı;yerek düşmana ağır zayiat verdirerek 
malzemeslııden bir kısmını harb sa.- püskürtmüşlerdir. 
hası üzerinde bırakmak ınecbur1ye-
tlnde kalmıştır. Müttefik bomba uçakları, Salo-

mon adalarındaki Japon harb gemi· 
lerine hücum etmişler, be,er yüz ki
loluk 22 ton bomba atmışlardır. 3 Amerikanın harb 

masrafları Japon kruvazörüne isabetler olmuş-
_vaşington 18 (A.A.) - Cumhur- tur. 1 Japon yük gemisi ateıe veril

reısl B. Rooseveıt t:ı.ra!ında.n kongre- miş, 7 Japon uçağı düıürülmüş ev-
ye verilen mali durum hakkındaki (L • k v ' 

ra.:pora g·· h"k.... t fl ve ır.ı a ın struında hasara ugrablan 

Japon gemilerinin yanmakta bulun
duğu görülmüştür. 

Müttefik tayyareler, zayiatsız ü~ 
!erine dönmüşlerdir. 

Gııadalcanal adasının heva mey
danına ikinci defa hücum eden J a• 
pon bomba ve avcı uçaklarından 
1 5 l düşürülmüştür. Amerikan Bah
riye Nezaretinin son tebliğine göre, 
Japonlar, Guadalcanal heva meyda
nına hücum için kuvvet ve malze
me yığıyorlar. 

Amerikan uçakları Şimali Pasifik
te Kiska adası yakınlarında iki Ja
pon muhribine hücum etmişler ve 
belki de batırmışlardır. ore, u ume ınasra. annın 

yüzde 92, 4 ü düşman devletlerinin -----=--=--~------------------
yenilmesine Easredllmiştlr. Creusot silah fabrikasına 
Denizaltı harbi gevfİyor 

Pa~7~:~e~~l~~~~) seferA~~:;~ g~~ yapılan hücum tafsilatı 
miler için deniz sigortası primleri-
nin lndlrllm.Lş olması, denlzaltı har
binin sebebiyet verdtğ:I. kayıpların 
hlssedUir derecede azalmış olduğunu 
açıkça göstermektedir. 

Hücuma 94 ağır boma tayyaresi iştirak 
etti, bombalar 7 dakikada atıldı 

yaşında bulunanıann silAh altına Roına'ya göre dütu .. ru··1en 
Vali ve Belediye Reisi Dr. B. giin evvel 40 kuruştlL Köylü alınması layihası mebusan meclisi ta- Londra 19 (A. A.) - Parisin giliz Hava Nezareti bu akın hakkın .. 

da yeni taf.ilat vermiştir, • Lfttfi Kırdann evvelki gün bü- fazla ahcı görünce hem fiatleri rafından 16 reye karşı 345 reyle kabul müttefik uçaklar 300 kilometre cenubunda bulunan 
yük zahire tacirlerile görüştüğü- arttırmış, hem de buğdayım sat- edilml..ştir Uylha şimdi !yan nıecll.sl- Roma 18 .. (A.A.) - Geçen hafta Creusot büyük. silah fabrikalarına 
nü yazmıştık. Bunlaruı ..... a.sınd· a makta nazlı davranmağa b"<>la- ne gönderilecektir. zarfında dtışman Akdenizde ve Şimal l h.. La .. d 

..... ~ Amerika Harbi N"zı Şimdi Anıe Afrika'da. 171 u~ır kaybeı-....ı0ttr yapı an ucuma ncaster tıpm e 
İsta.-nbula yakın iki vl!A.yet mer- mıştır. Şimdi İzmir ve .Ankara rikan ordusu';uZ~e;ou~u 4 mllyo~ Bunlardan 150 s1 v-;~v~ıar e::ın~ 94 büyük bombardıman uçağının 
kezinin Belediyeleri na.ınıria Es- Belediyelert de alıcı sıfatile ka- 250 bin oiduğllJlu, yakında 7 nıUyonu da, 21 i uçaksavar topçusu taratın- iştirak ettiği ve uçaklardan yalnız 
kişehir ve Polatlıda bir aydanberl (Devamı sahife 2, sütun 6 da) bulacağım söylemiştir. dan düştirülmUştür. birinin dönmediği öğrenilmi~tir. ln· 
buğday satınalıria işile uğr'aşan , ......... 1111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 11 .. 111111111111111 11111111111111 .. 1111111111111111111111111111111111111111111111111,1~111111111111 
tanınmış bir zahire taciri de 
vardır. Belediye iktisat müdürü 
B. Saffet bu zatı davet ederek 
kendisinden tekrar izahat almış
tır. Zahire taciri vaziyet hakkında 
§u dikkate şayan malumatı ver
miştir: 

er- Anadolunun buğday mer
kezlerine muhtelif Belediyeler 
namına bir çok mübayaacı he
yetler gitmiştir. Fiatler gün geç
tikçe arttığı halde bu heyetler 
.arzu ettikleri miktarda buğday 
flttın alamamışlardır. Şimdi Po
• lıdan aldığım bir telgrafta 

,o 
...... 

Bomba. uça.klan hedeflerine tam 
zamanında varmışlardır. Bombalar 
dakikası dakikasına hedeflerine sa• 
lınmış ve son bomba. birincisind~ 
7 dakika sonra attlmııtır. Tayyar~ 
ler, ağaçlara sürünürceaine alçak ~ir 
yükseklikten uçmuşlar ve hedefe 
geldikleri zaman yükselerek bom
balarım 1000 - 1200 metre yüksek
likten atmışlardır. 

Bombardıman 7 dakika sürdüğü
ne göre, bomba kümeleri beşer ga .. 

niyelik fasıla ile hedeflerin üzerine 
salınmıştır. -----
Amerika' da baltalama 

hareketlerine karşı ceza 
Vaşlnıton 18 (A.A.) - Blrleşll: 

Amerika başmüddeiumumlsl B, Bltt. 
le, kongreden, baltalama harekcUerl 
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SÖZON GELiŞi ---1•1ililMtl~~rfttf!1ı -HARB--6üRi.oMu 
Dünkü lig maçları ~ Volga kıyllar1nda Kırkayak mıyız? 

yakın zamanlara kadar lstanbulun büyük caddelerinden 
küçük caddelerine, sokak başlarından mahalJe aralarına 

}adar adım başmda berber diikkfınlanna raslanırdı. uŞu İstan
bullular ne de çok tıraş oluyorlar!» detirtecek kadar çoktular. Eğer 
fstanhullular sahiden (Ok tıraş olmasalardı tabiidir ki berber 
dükkanlan da çok olmıyacaktı. Adamcağız kendi kendini tıraş 
etmek icin masraf edip koca birdiikkan açmaz ya! Müşteri bu
luyor, para ka7.anıyor, geçiniyordu. 

Şimdi İstanbullular tıraş olmayı biraz gevşetmiş gonınu
yorJar. Bir zaman saçfanna, sakallanna verdikleri önemi şimdi 
ayaklarına \'erdikleri adım başında bir ayakkabıcı dükkanı açıl
masından da bellidir. i tanbulun ıklimi hiç değişmediği halde 
nedense altlan çok kahn, insana bir demir ütü hissini veren 
a •akkabılar giymek merakına kapıldılar. Halbuki yollann yavaş 
yavaş asfa!t:ı cevrildiği böyle bir zamanda ayakkabı altlannın 
incelmesi. hafitJcyip sandnllasması akln daha uygun bir ilerle
me idi. Öyle olmadı. 

İ in alı.,ılmı a uygun düşmeyen bir tarafı da şudur. Ayak
Jı:abılar sa~Jaml,nşıp pahalıJaştıkça daha az ayakkabı satılması 
lazım dc~il? Öyle ya. madem ki nyakkabı saj{lamdır. daha çok 
dayanır. Madem ki pahalıdır, daha az alınır. Hayır! Şimdiye ka
dar senede iki ayakkabı giyen adamın şimdi arka arkaya beş 
avakkabı aldığı l!Örüliivor. Her halde bu ayaklan çoğaldığı için 
değildir. Cok şükür iki ayakhyız. 

Halbuki adım hasında, J•t>m de en lüks tarafından bir avak
kabıcı dükkanı açıldığım, herkesin hani bani. yükst'k fiatlere 
bakmadan ayakkabı satın aldığını görenler bizi haklı olarak 
«kırkayak.ı zannedebilirler. Bu merakı gören ayakkabıcılar da 
~itrinlerlne dizdikleri kösele ütülerin füerine ı<50 liran, (160 lira» 
yazmaktan çekinmiyorlar. 

Her işte böyle yapıyoruz. Var olan tiikeninciye kadar, ihti
~acımızdan fazla fazla topluyor, darlık yaratıyor, bayatın pa
hah1asma~na bu huyumuzla biraz da biz ~ebep oluyoruz. 

Şevket Rado 

Mahkemelerde: 

Bakamadığı çocuğunu bırakıp 
kaçan ananın macerası 

DA.va. çocuk terketmck suçu üzeri- dlslnden rlca ettim. Kabul etmedi, 
ne açılmış. Fakat hMisenln 1çyUzli O mnda acele bir iş için Nafizi. baş
acıklı bir roman mevzuundan fark- ka odaya çaRtnlılar. O çıkar çıkmaz 
az. AslJye ikinci ceza mahkemesinde ben de çocuğun ağzına süt emziR"!nl 
maznun Züleyha macerayı şoyle anla- verip kundaAı. masanın üııerine bı

~yor: raktım ve oradan savuştum. Yavru-
- Nazlf ııe seviştik, ev!endlk. Bu .sunu bir dairenin be-kleme odasında 

işe annem ve babam muvafakat et- bırakıp aynlan bir ananın ı.ı:tıarabını 
mlyorlardı. Fakat ben onlan dinle- her halde takdir ede-rslnlz hlklm 
medlm. Nazif Ue evlendim. jJk za- bey! İçimin sızısını g&ı yn.şlarımla 
manlar çok Jyl geçlnlyorduk. Fnkat avutmağa çalışarak uzaklnşt1m. Yav
aıtı ay sonra geçlmslzlfkler başladı. nımu 1stlyerek bırakmadım. Haya
Naz!f her işte titizlik, asabıllk gös- tımı kazanmak için ç:ı.1ııı:m:ı.k nıecbu
t.crlyor, ufak tefek şeyleri bahane edip rlyetı beni bu uygunsuz harekete 
kavgaı çıkarıyor, aylarca benimle! mecbur etti. Çocuk (lzerfnde benim 
dargın duruyordu. Bir de çocuğumuz kadar Nazlfln de hakkı yok mu? 
oldu. Fakat bu da, tahammül e-dil- Babasıdır. Belki o daha iyi bakar 
mez knvgalanmız üzcrlne b!r tesir dedim. Bu suçu bilerek işledim. Cc
yapam~dı. Ev1U1k hayatımız on dört zamı verlniz, Fakat. çocuium ne 
ay devim ettı ve ;andan !azla zaman olncnk? 
da hınltı, gürültü lçlnde geı;tJ, Ni- · 
hayet, Nazif benden aynlmağa ka- HMt!m 7.üleyhaya baba nasihati 

verdi: 
rar verdi, dava açtı , ve boşandık. 
Mahkeme, anne bakımına muhtaç bir - Kızım! Bir kadın için en büyük 
yaşta bulunan mini mini yavrumu- meziyet, çocu~a bakmak, onu sem 
sun da bende kalmasına karar verdi. bırakmamak, bQ.fkalannın ellerlne 

Züleyha acıklı mnce-rasını anlatır- atmamaktır. Analık bunu 1cabett1-
Jten sık sık mendilini çıkanp Y%arnn rlr. Mahkemenin sana bırakt.ığı ço
ıözlerlnl siliyor. hıçkmklarlarla ke- cuğu bir daire odasına atıp kaç.mak
ııten titrek sesi ne devam ediyor: la hem kanun nazarında bir suç, 

- Kucağında yavruslle aile yuva- hem de vicdanen büyük bir günah 
ondan nynlan bir gene kadın nere- işledin. 
Je gidebilir hii.klm bey? .. Tnbıi, doğ- Züleyha teessür lçlndP. başını sallı
ruca babamın evine başvurdum. On- yarak bu sözleri de tasdik etti. Bazı 
Jann n1.ası hilafına evlenml~ken bu hususların tahkik ve tetkiki için mu
defa çocuğumla beraber tekrar benı hakeme başka güne bırakıldı. 
kabul ctmlyeceklerl tabii idi. lyl bir 
tabul göstermediler. Fnkat sokağa da Fakir üniversitelilere 
atnmıyncaklan için, çarnaçar blzi eve 
aldılar. Çocuğumla benim masrafım yardım 
da araya girince babamın kazancı Yüksek tahsile de\·am eden fakir 
yetışmemeğe başladı. Bu vnzlyette talebenin himayesi etrafında fnali
ben <ıe bir 1$ bulup çalı.,cıınak mecbu-
riyetinde kaldım. Uklr. çocuk buna yete geçen c:Üniversite Talebe bir-
mfınl oluyordu. Bir gün çocu~ ku- Jiği> Vakıflar umum müdürlüğü ile 
c:akladım, süt §lşeslni de doldurup temasa geçerek, yükııek tahsil genç
yanıma nldım. Nazlfin Çl\.lı§tığı mües. !iği için ötedenberi vakfedilmiş bina 
ı>escye gittim. Bekleme odasında ve sair emval gelirlerinin yüksek 
lı:cndlslle görüştüm ve ben bakamı- tahail talebesinin faydalanmasına 
yacağım için çocu~u almasını ken- terkedilmesini istemiştir, 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 98 Yazan: (Va • N6) 

Beşiktaş, Vefayı 2 -0 ; Galatasaray, t d •• 
Süleymaniyeyi 4-0; Fenerba h ç e, opçu uellosu 
Kasımpaşayı 3-0 mağlup etti 

J.lg maçlarına dün Fenerb:ıhçe ve ıerln müsavi olwıu yüzünden müte
Şeref stadlanndı:ı. devam edllınlştlr. vazın geçti. ve bir fırsattan istifade 
Haftanın mühim karşılaşması Şeref eden Beykozlular bir sayı daha yapa
.stadında Beşiktaş ile Vefa arasında rak maçı 2 - O kazandılar. 

Almanlar Tuapse limanına 
jstikametten ilerliyorlar 

2 

yapıldı~ için bu stada oldukça bil- Beşiktaş 2 -Vefa O 
yük bir kalabalık toplanmış, Fener- Günün son ve mühim karşılaşması 
bahçe stadında ntsbeten az seyirci Beşiktaş ile Vefa arasında yapıldı. 
bulunmuştur. Takımlar bu maça ehemmiyet ver-
İstanbulspor 3 • diklerinden tam takımları tıe ve şu 

Davutpaşa O kadrolarla sahaya çıtunşılardı: 
Beşiktaş: Mehmet All - İbrahim, 

Fenerbahçe stadında gllnün ilk Hırlsto _ Saim. Ömer, Hüseyin _ Sab
maçı i..<tanbulspor ile Davutpa.şa 
arasında. yapılmıştır. Mevsim bldaye- rl, Halis, Haklo, Şeref, Şükrü. 
tındeııoerl çok güzel oyunlar çıkaran Vefa: Mu'rtl.hhlt • Ol.hat, Süley
Davutpaşalılann İstanbulspor kn'r- man - Mustafa, Şükrü, Süleyman -
şısında alacal1;1 netice büyük bir mc- Hüseyin, Hakkı, Fikret, Haydar, Meh-
rak uyandırmıştı. Fakat her nedense met. 
bu genç futbolcular dün kendilerin- Oyuna Beşlkşatm sa~dan yaptı~ı 
den beklenen oyunu gösteremediler. sert bir akınla başlandı. İlk nnda 

İstanbulsporlular düzgün ve kom- tehlikeyi güçlükle savuşturan yeşil 
bine bir oyunla llk dakikadan iti- beyazlılar uzun paslarla oyunu aç- ' 

ma~a ve Beşiktas kalesine inme~ , 
baren Mklmiyetl aldılar ve birinci başladılar. Dakikalar tıeriledikçe Be
devrede bir, ikinci devrede de iki savı 
yaparak maçı 3 - O kazandılar. şlktaşın hızını kaybettiği ve oyunun 

G aı ata•aray 4 • daha fazla ortalarda oynandığı gö-
., rülüyordu. Her ikl takım bu sırada 
Süleymanİye O ellerine geçen fırsatlardan istifade 

Fenerbahc stadının lklncl maçı edemediler. Nihayet 30 unclı daklka-
Galatasarayla. Süleymanlye ara.mı- da Şükrü geriden kaptılt bir topu 
da yaptldı. Hakem Samlnln idare Adeta sökerek Vefa kalesine kadar 
ettiği bu maça. Galatasaraylılar ~y- getirdi ve bomba gibi bir ~tle B<>şik-
le çıkmışlardı: taşın golünü yaptı. 

Osman _ Fnruk, Malunut _ Musa, İkinci devreye Vefalılar cak sıkı 
Enver, Kemal _ Muzatrer, Mustafa, hilcumlarla başladılar. t.İst fiste tek
Cemıı, Bülent, Gazanfer, rarladıklan akınlarla Beşiktaş kale-

Doğu cephesinde. 

Stalingrad muharebesi ıon 
§iddetini bulmuotur. Almanlar 
ıehirdeki büyük fabrikaları elo 
geçirdikten ııonra Volga kıyıla
nna kadar gelmişlerdir. Karşı 
nhildeki Rus bataryaları Al
manların burada yerleomesine 
mani olmağa çalıoıyor. Alman 
topları ve hava kuvvetleri de bu 
Rus bataryalarını devamlı ateş 
altında bulunduruyor. Londra, 
Stalingrad' da durumun çok teh
likeli olduğunu, fakat Rualann 
mukavemette devam ettiklerini 
bildirmektedir. 

Kafkasyada Almanlar Tuapse 
limanına iki istikametten büyük 
ölçüde taarruza haşlamİşlardır. 
Bunlardan birincisi oimalden, 
dağlık araziden, ikincisi de Ar
madir • Tuapse 'imendifer hattı
nı takibederek şarktan yapılı 
yor. Almanlar bir miktar ilerle
miş olmakla beraber Ruslar ~id
detli mukavemet gösteriyorlar. 
Doğu cephesinin diğer kcsim

leriG-ıde mühim hareket olarak 
Rusların Kalinin mıntakasına 
lcuvvetler gönderdikleri bildiri
liyor. Sovyetlerin burada bir ta
arruzda bulunmalarına ihtimal 

Galatasaraylılar oyuna büyük bir slnl tehdit ediyorlardı. Vaziyetin 
süratle başladılar. Ve kolaylık!a üs- tehlikeye girdiğin! hisseden siyah be
tünlük kurarak Siilcymanlye kale- yazlılar bütün enerJllerlnl kullana
shıe yerleştiler. 20 ncl dakilmya ka- rak oyunu müsavi bir şekle soktu
dar ·~an kırmızı hücumlanna muka- laf ve biraz sonra da hflklmiyetı tek
vcmet eden Süleymanlye bu dakika- rar kurdulı\r. Bu sırada Şeref ve Ha
dan itibaren gevşedi ve bu sırada. ce- llsJn iki güzel şütünil Vefa kalecisi 
mil birinci devre sıonlanna doRnı meharetıe 'kurtardı. 

veriliyor. ,_ 
At koşuları Mustafa da ikinci Galata.<;aray golle- 34 ilncil dakikada. Vefalılar son bir 

rlnl yaptılar. nevre 2 - o nihayet- ümitle yeniden hücuma geçtiler. Bu 
lendi. nkı akında Beşiktaşlı Salın topu eli- Ankara 19 _ Dün burada yapı:. 

ikinci devre ortalarında Cemil ve 1~. ç~ktl. Verilen penaltıyı Vefalı lan at koşularının neticesini bildiri
Bülent vasıtasile Jkl gol daha yapan Şukril, knleclnln eline a.tarnk kaçırdı. yorum· 
Galatasaray maçı 4 - o kazandı. Penaltının golsüz savuşturulma.'11 Be- · 

Mısırda: 

Büyük hava akınları devam 
ediyor. Mihver tayyareleri, bir 
hafta içinde 124 tayyare kay
bettikleri halde Maltaya taarru· 
zu devam ettirmektedir. Bundan 
maksat, Mısır cephesine sevke
dilmekte olan mihver kuvvetle
rine Maltadan knlkan tayyaTe
ler tarafından taarruz edilmesi
ne mımi olmaktır, 

Diğer tıuaftan Amerikan ve 
İngiliz uçakları da ltalyadan ge
len kuvvetlerin çıkarıldıkları 
Bingazi ve Tobruk limanlarına 
gece gündüz hücumlar yapıyor
lar. Bu cephede yakında faali
yetin başlaması bekleniyor. 

U zak Doğuda: 

Japonlar Salomon adalarına 
miihim kuvvetler çıkarmışlardır. 
Bu kuvvetlerin bugiinlerde 

Amerikan askerlerİG"ıe kaı~ı bü
yük bir hücuma geçecekleri an

Ia~ılmak tadır. Yeni Ginede 
Avustralyalı kuvvetler Owen 
Stanley dağ ııilsilesinin şimalin
de miihim bir yol kavuşak nok-, 
tasını ele geçirmişlerdir. Burada 
Japon rir.Ati devam ediyor. 

Ekmek meselesi 
J' 

(Bq tarafı 1 inci sahifed e) 

rışınca fiatler bir kat daha ar· 
tacak, köylü daha ziyade tercd· 
dü t edecektir. 

F b h 3 şlltta~hlan ~ahlandırdı ve yaptıktan Birinci koşuda bir tek at koşmut-
ener a çe • mukabll akınlann blrlslnde Rüc;P.yln tur. ikinci ko,uda: Al Ceylan birin- Köylü rüyasında görmediği parA-4 

Kaıımpaşa O güzel bir kafa ile takımının ikinci ci, Sekban ikinci, Soydan uçuncü ya ~kavuşmuştur. Evvelce .bir vagon 
Günün son maçı Fnerbahçe ııe Ka- golünü cıkardı, Ve müsabaka bu ne- gelmişlerdir. Ganyan 165, plaııe hNgda!.d~~ e!' ç?k .500 hra kaza· 

snnpaşa arasında yııpıldı • .JJaltem Sa- tlce dcğlşmedf'n 2 - O Dcşlkta..ııın gale- 1 1 O Sekbanın plaııeııi 120 kuruş ver- nen koylu, ııımdı bır vagon den l O 
mlhln idaresinde yapıln"' bu maça bes!Je nlhayetlendl. mistir. · bin lira almaktadır. Bu suretle • 1 O 
Fener111er şu şekilde bir takımla Şazi Tezcan Üçüncü koşuda iz birinci, Pınar ~agon buğday ıat~n köylü, t 00 l>in 
çıkmışlardı: İ ikinci, Haspa üçürıcü gelmiştir. Can·, lıralık ~yılı zengı!1le~ ıırasına ge~-

Cihat - Muommer, Muzn.trrr - .. kinci küme maçJan yan 290, plase 135, Pınarın pliıseııi mektedır .. Halb~k~ b.ır. vagon bug-
Ömer, Ali Rıza, Leblp - Fikret, Naci, Dun yapılan ltlncl küme maçların- 140 kuruş vermiştir. dayın malıyet fıatı hıçtır. 
Müzdat, Re-bli, Hallt. da Demlrspor, Beylerbeyini 3 - 1, 0 .. d" .. k d R. d birinci, Diğer taraftan köylü elin geçen 

Oyuna san lAclvertlller başldılar, Galata, Rume-llhlsarını 4 - O mağ'lfip Sa or .ku!1c~ oltd~ aB hınd ,_ - bol parayı ne yapacağını bilmiyor. 
Süratll bir hücumla derhal Knsımpa- etmişlerdir nsa ı ıncı ge ı. a a ır ~o~ma . .. . . . 
şa kalesini çember içine aldılar. Bu ' dı. Rindin ganyanı 15 O kuruş verdi. Bır kısmı eglenceye, hır kısmı ıçkıye 
sıkı tazyık nihayet 8 ıncı dakikada. Ko"mu"r beyannamelerı· B . . le d Abd _h veriyor. Köylüniiı:ı kazandığı para eşıncı o,u a urnvıman .. .. d t:" -k· h' d · __ ı 
-merA ... nl verdi Fikret yalnız baııına A b" d'V' O t b. • . S 't yuzun en, LS ı•e ır e yenı yau -. =1 

• • Etı· B .. ~k ,_.. .. b' tçının ın ıııı eme ırıncı, aı l v b I k ba 
sürükledl~i topu kale yakınına kadar -· .ıtomur ııatış üro!lluna Alt b' d·w· K . . 'k' . barlar açı mııtır. Bu ar ar asa -

··t" k bl ·· 1 1 t h ·1 •imdiye kadar verilen beyanname- sonun ın ıgı omuıarı 1 ıncı, ) d v ı go urerek sı ı r şut e go P. :ı. vı D d' .. .. .. ld' C 4 70 ara ogru yayı ıyor. 
etti. Oyun bundan sonra çok ~tin ler, ıatılacak kömür miktarını aştığı an ı uçuncu ae 1

• anyan • l k·· ı·· 1 it lise 225 Komuarjın plasesi 255 Bazı arı oy uye petro. umaş, 
bir §Ckllde devama. başladı. Kasım- için mahalle birlikleri şimdilik be- P ' '- ·b· 1 · ·ı · · b kurUf verdi. Konca ile Oavalaciro şeır;er gı ı şey erın ven mesını. u 
pa~lılar sıkı bir müdafaa ile Fener yanname tMdik etmemek için emir ko madılar. malların buğdayla mübadelesini ileri 
hücumlarına karşı koydular. Bu almı~lardır. Verilen beyannamelerin ' ·· ·· l F.k · b db' · ·· b ı.A 1 d d Alt k d T k b. . auruyor ar. ı rımce u te ırın a,... 
yuzden aş..,. go yapılma an evre kömürleri ikincite .. rin sonuna kndar . T ıncı .k.oş~ aCe 

1
°Amturkcu ırın· tık zamanı geçmiştir. Çünkü bu de· 

1 : O Fenerbahçe lehine kapandı. dağıtılncaktıT. • cı, una ı ıncı, y an e üçüncü . l k" 1.. .h . ~ 
Dtincl devreye Kasımpaşalılar bü- ld. T w 170 rece zengın o an oy u, ı tıyacını ge ı. omurcugun ganyanı • . d·w· ·b· · t d•w• d t · 

yük bir enerji ile başladılar. Bu sıra- Ü lA . 145 T pli.sesi 7 30 ıste ıgı g ı ı, ıs e ıgı yer en emın 
da yakaladıkları mühim bir fırsatı niveraited e tedrisat Pk aı-csı d.' unanın edebilecek vaziyettedir. Buğday fia-

0 uruş ver ı. . . k l h dd . d. k k.. ı·· da aceleleri yüzünden heba. ettiler. niver~iteniın l 942 - 1943 ders ç·r b h. f O t 13 l' 85 tını ma u a e ın ırmc • ·oy u-
H 11 l d k 1 Ütl iki ı te a ıs z • eme ıra .. b d b'l k · · a t pena tı an sı ı b r ş c n- yılı tedrisatına ikincit~şıinin ikinci k d. yu ~tışa ml'!c ur e e ı me ıçın ye• 

~I, hemen biraz sonra da Müzdat günü sabahı başlanacaktır. Her sene uruş ver 
1
• gane çare hariçte., buğday getirte• 

uç.~cü Fener gollerini yaptılar ve olduğu gibi, 0 giin de Üniversite İstanbul muhteliti bilmektir. Bugünkü vaziyette bu, 
~~~blb:ktti~a b~~tisurctle 3 - O Fenerin konferans salonunda açılı, töreni • pek güç olduğundan, devletin bir 
g Y · • yapılacaktır. Kahıre'ye davet edildi fiat tesbit ederek köylüyü mecburi 

Beykoz 2 - Taksım O Eczacılık ve Tıp fakültelerine gi- İstanbul muhtelitl Mısır fedenıs- satışa tabi tutması lazımdır. Mahsu• 
Şeref stadında günün ilk rnarJ11ecekler uasında yapılacak ıeçme yonu tarafından yılba.ıJlllda Kahtreye lün yüzde yirmi beşi 20 kuruş üze--

Beykoz lle Taksim arasında vapıldı. 1·mtihanı da .. .. .. d k' b ddvct t'dllmlştlr. İki federasyon aro- rinden alınmıştı. Geri kalan miktar . . 1 oo:ıumuz e ı çar~am a h 1 ıo; 
Adnan akının hnkemlığı altında oy- günü ya ılacakt • sında kati bir anlaşma a.cııl o duı.u me~ela otuz kuruş gibi bir fiat tayin 
nanan bu karşılaşma çok Slkl oldu y p ır. takdirde futbolculanmzı, blrlnclkAnu- edilerek satın alınmalıdıı. En kestir· 
ve Beykozlular birinci devre sonlann-1 * ükaek mühendis mektebi bu- nun son haftasında Mısıra hareket me yol budur. Böyle bir tedbirle 
da yaptıkları blr sayı ile devreyi 1-0 gün, yeni ders aenCBi tedrisatına edecekler ve orada ilç maç yapacak- k'. 

1
.. .. 1 k • . k . 

galip bitirdiler. İkinci devre kuvvet- bnşlıyacaktır. !ardır. 0!. unu~ gel ece s~nke ıçın e ?.1ıye-l 

Tenha bir sokak ... Akşam eza-ıselmiş bir kaç ağaç. Her tarafı ya-'misafirim olncaksın l - dedi. 
nıydı ... Alaturka mahallenin hemen bnni otlar bürümüştü. Maymununu kulübeye ıoktulc.tan 
bütün çocukları evlerine çekilmiş Cüce, arka!!ında maymun olduğu sonra kulübenin kapısını iyice mua
bulunuyorlardı. Onun için maymu- halde, bu otların arasında kaybol- yene etti. kapanıp kapanmadığına 
nun peşine takılacak hemen hiç kim- muş gibiydi. Hemen hemen başının baktı. Hayvan bir köşeye oturmuş, 
se yoktu. yalnız bir kısmı meydanda kalıyor- gözlerile arkadaşının hareketlerini 

Cüce du. Şuraya buraya çarparak, ayak- takibediyordu. Ruhi tekrar dı~arıya 
- Yürü ... Hoplesl. .. - dedi. - lnrı takılarak, harabeye doğru yü- bir göz atıp etrafı dinledikten ıonra 

cegı varıt o amaz . .J uru~a muşter 

bulamıyan köylü 30 kuruşa pekala 
>heveslenir. Başka türlü fiatleri dü• 
şiirmeğe imk&, olmadığı gibi, şim· 
diki serbes usulle köylünün elinde
ki buğdayı almağa da imkan yok
tur. Köylünün aldığı bu müstağni 
vaziyet karşısında satılamıyan buğ~ 
dayın çürüyüp, ne müstahsile. ne de 
müstehlikf fayda vermiyeceği mu• 
hakkaktır. ,. Sen beni kurtardın ... Şimdi de kur· rüdü. maymuna yaklaştı. Boynuna aarıla-

Cüce bunu yakaladı. Dudakları-ılak verdi. Ne bir ses, ne bir nefes ... tarmak ıırası bCflim ... Gel... Yü- Asıl binadan uzakça bir köşede, rak yüzünü aözünü Öpmeğe b&§ladı. 
na götürdü, öptü. Sonra ona abana- Yalnız arada ıırada, üst kattan ba2J rü ... Evveli şu ileriki boş bahçede kapısı ardına kadar dayanmış pen- Aynı zamanda da ıöyleniyordu: 
rak ve ondan yardım görerek, me· liomurtular aksediyor... ortalığın biraz daha kararmasını ceresi demir parmaklıldı ufak bir - l loples, canım Hopleıı, benim 
zanndan çıktı, kurtuldu. Maymun, kapıyı itti. Cüce kuca- be:leri~ .... ~0n!a :.irlikte b ~<lJımıı.ı kulübe göze çarpıyordu. Cüce maY."' iyi akıllı Hopleıim! Şimdi aen bu-

Binaenaleyh, hükumet, buğday ııi .. 
yasetini değiştirmelidir. Başka türlif 
tehirlerin, buğdayı olmıyan köyle• 
rin ekmeklik ihtiyacını temin etme• 
ğe imkoo yoktur.» 

Bir maym1.lflla bir İnsanın bu bod- ğında olarak avluya çıktı, Ve böy- O aca dunası~ b·)J~~ . u ur~~ ... mukna 1 büıbütün sokularak ve le.üçü.- rada bir müddet bekliyeceksin. Ka-
. rum katında biribirlerine sarılarak lece Ruhi güneşin ışığına yeniden k:;ar ~n b.çı a . .' k.1.f.'.m~zll gor~ cü e İnin işaret parmağını dudak- pıyı üstüne kapatacağım amma za-
öpü~eleri cidden görülecek bir kavuşmuş olmuştu. şu_ a arcı ır muş u u a etme larına götürerek giirültü yapmama- rar yok, değil mi? Bend n ıana fe-
manuıraydı. Cüce sevincinden Devrin büyük siyasisi olan bu mesele değildir ... Bir maymunla bir sını tembih ettik~en sonra bin bir iti- nalık gelmiyeceğini bilirai~. Ben bi· 
ağlıyor, Hoples'i ne ynpaca· küçük adam, şimdi kendini bir may- cüce, Jstanbul sokaklarında, ak- na ile bu kulübeye vardı. Evvela raz ıonra geleceğim, ıenl buradan 
ğını bilemiyordu. Maymununsa munun tayin edeceği mukadderata şamla yatsı arasında dikkati celbet- içerisini dinledi. Hiçbir ıes duyama- çıkaracağım. Sonra da beraberce gi-
aevinci daha büyüktü. Arka· bırakmış bulunuyordu. O, nereye ~eksizin pekala yürüyebilir 1.. · Hay- yınca biraz daha cesaret bularak deceğiz. Artık biribirimizden hiç 
daşlnl. tıpkı Sultan ı-"amı·dı'n .. •. .. .. .. .. 'd k • i l loples ... Fakat a... Aldanmı- kapısına kadar sokuldu. Duvarı 1 k 1 

-:ı gotururse r;otursun, gı ece tı, V k K k l ayrı mıyaca~ız. Haydi ba a ım 
karşısında yaptığı gibi, tıpkı, geçen Fakat bu sefer, Hoples damlardan şım.' · a . İt ·v·ösenin . aran ık e~in- gövdesine siper etti. Ba~ını uzattl. Hoples. Gel ıeni bir kere daha Öpe-
gece odada tekrarladığı gibi, kucn- damlara, ağaçlardan ağaçlara atla- de zannedıldıgı kadar ılerlememış. ·' Burası cidden metruk bir yerdi. Bir yim. Ben gelinciye kadar burada 
ğına aldı. Birkaç kere havada hop- mnk lüzumunu duymadı. Misafirini Ol~ olsa alaturka on buçuk ... Cü- köşeye tahta parçaları yığılmıştı. uslu uslu otur. Ne yazık! Yanımda 
lattl. d d h 1 h l 

m.şın batmasKla epey var... E ft k' · b l d w sa ece emin ız ı ız ı vurulan so- . trn a ımsenın u unma ıgına sana ikram edecek hiçbir §eyim 
Lakin bu oyunu pek fazla uzat- kak kapı.sına doğru götürdü. Tok~ Usulla kapıyı çektı... kanaat getirince bu defa biraz daha ok 

mıının yersizliğini kendi de sezmiş mağı çevinnesını kolaylaııtırmak Ve metruk bahçeye doğru yürü- cesurane, maymunun yanına geldi. Y M cücenin k d 
gibi, bodrumun üst kata çıkan üzer eonu münasip miktnrda yukarı düler... Onu elirtden tutarak: aymun, 

0 şamasın an, 
merdivenlerine doğru yürüdü. kaldırdı. Böylelikle, Ruhi, kapıyı Bu bahçenin gerisinde yarı ynn- - Haydi bakalım Hoples, benim belki de miinnsını anlamadığı bu 

Orada bir an durdu. Demin etrafı açtı. mış bir evin enkazı gÖTÜnÜyordu. aziz dostum, belki de yegane dos- tatlı sözle.rden gaııyolmuş gibiydi. 
nn ıl d:nJecli\ "f' gen<' kon ğn ku-1 Şimdi önlerinde sokak vardı. Etrafında başı göklere doğru l ük- tum 1 Gir İç<'rİ ... Şimdi de s~ bl'nim (Arkası var) 

ıı~..l'i! '!!llijÇU Jl.W u1uı ur ----- ~--

Sultanahmetteki kazılar. 
Alman Arkeoloji enstitüsünün 

İstanbul şubesi tarafından Sultan• 
abmette yapılmakta olan kazı bit• 
mek üzeredir. Toprak altında Mili• 
dın yedinci asrındn inşa edilmiş ol
duğu anlaşılan bir kilise ml'!ydana 
çıkarılmış ve gayet kıymetli resimler 
bulunmuştur. 

• Takvim • 
Şevval 8 - Jlızır 167 

İm. Gli. Öğ. İkl. Ak. Yat. 
11,12 12 52 6,35 9,37 12,00 1,31 

5,37 7.16 12.59 16,01 18,24 l!J,!ill 
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AKŞAMlJAN AKŞAMA 1# • • ''rv. . 
Bilgili tir iktisat l ŞEDıR DADERLERı 1 n Y~DIKULE ZiNDANLARINDA 
aii~~~!~:ü!~ne Helvacılar, Yiyecek Maçka'dak( l Teır11ta=N=o.=2=9 =•--===Y=-az •. an.= .tsk1=en=d=er=F.=s:.E•a•TE•L•Lı, 

ner yerde hır ı:ı=• sııen bil- şekerciler fiatleri 
meyen hep şu kabil sözler söyJü. 
yor: 

- Pahalılık olması gayet ta- Kendilerine muayyen 
bJt.. Zira buğday kaça fırladı!... miktarda şeker 
Biz de soba kurması ücretini 

rtt dk N ı ayrılmasını istiyorlar 

Bir kaç gündenberi 
yeniden yükseldi 

arsa 
Eski İtalyan sefareti 

arsasının satıtı 

durdurulacak mı? a u ı ... e yapa ım... fJ ti ri d ı 
w d d f Piyasada yiyecek a e n e yen -

Bu~ ay a ırJayış nispeti ha- den y\ikselme olmnktadır. Bunw\ me- . . . • 
kikaten korkunç! Eskiden istih- Şekerin vesika ile satılacağı murlnra yiyecek maddesi dağıtmak Maçkadakı İtalyan sefaretı bınası-
sal bölgelerimizde bir kile (Kon- hakkındaki haber üzerine ~ehrimiz- üzere mal miibnynasında bulunulaca- nın hükumet tarafından satın alına· 
ya kile i) 3 le 6 lira :ırası iken deki tahan helvacılarla mamul §e- ğı ve istanbulda ekmek fintlerinln rak Emlak ve Eytam bankasına dcv
şu sntırlnn yazdığım sırada 108 kerciler namına bir heyet Belediye yülueleceği yol~n~akl haberlerden redildiğini ve bankanın da arsayı 
lira olmu . Jktisat müdürlüğüne müracaat ede- doğduğu ileri süruluyor. satılığa çıkardığını yazmı~tık. 

Ekmek, bazı vilayetlerimizde rek, kendilerine §eker verilmesini Alakadar memurların piyasadan al-
istanbuldnkin.in bir hayli yük- rica etmişlerdir. dıklan rakamlara göre bir hafta ev- Nafia Vekaleti tnrafmdan tasdik 
sc~-rine. Fak:ıt 0 kadarl:ı da kal- Tahan helvacılar, istanbulda se- velkl fiatlere nispetle horoz fasulyesi edilen imar planında sefaret binası
rnı)·acak gibi görüni.iyor. Bu 108 nede dört milyon kilo helva sarfe- 75 kuruştan 80 kuruşa. çalı fasulyesi nın bulunduğu arsa ile civarı. kültür 
rakamı ve müteakip artış tesir dildiğini ve bunun da halkın büyük 70 kunıştan 75 - 80 kuruşa, denneson semti olarak teshit ve bugünkü ha
edip bir somunun bilmem kaç bir ihtiyacını karşıladığını söyliyerek lasulyesl 75 kur~tnn 80 kuruşa fır- linde muhafazası kabul edilmiştir. 
kttr · b b' et e k dl lamıştır B 1 d. IA w E IAk uşa yenmesme sc c ıy v • en i erine muayyen miktar şeker Nohut f!atıerlnde de yükselme var- e c ıye, P ana ragmttl, m a ve 
recek. (Şayet Devlet tcılbir al- ayrılmasını İstemişlerdir. Şekerciler dır. Bir hafta evvel 70 kuruşa satılan Eytam ba.nkasının arsayı Mtmağa 
nmZ;-ça ..• ) . de aynı istekte bulunmuşlardır. nohutlar dün 71 kuruşa satılmış, mer- teşebbüs etmesini doğru bulmamıt 

Oıyorlar kı: iktisat müdürü B Saffet helva- chnek flatlerlnde kilo ba._c;ında iki ku- ve satışın durdurulması için alaka-
- Peki, buğday .~~tt~; zira cılarla şekercilerin °ayda n~ kadar ruş yükselme olmuştur. Bakla 33 ku- Jı makamlar, nezdinde teşebbüste 

yılda şu kadar ton eksı~mız var- şekere ihtiyaçları bulunduğunu öğ- ruştan 40 kunış.'\ çıkmıştır. Danlar 3 bulunmuştur. Belediye mahafili ala
~=s: a~ .''e talep kaıdesi hü- renmek istemi~tir. Helvacılarla ~e· kurufş r1azısia1 sn4e04k3 e ve kfuşlyemı 2 ku- kalı makamlımn satış muamelesi ya-
kum SUTÜJ.,·or; fakat bundan kerciler, ihtiyaçlarını gösteren birer ruş aza e uruşa ır amıştır, • . .. 
oduna ne B d h 1 Ellerinde plrlçn bulunduranJ:ırm pılmaması ıçın bankaya bugunlerde 

. •.. un an a ıya liste haz.ırlıyarak bugün fkti~at mü- hl w . d d 
ne? ... Ilun<lan zeytinyağına, 50• dürlüğüne vereceklerdir. iktisat mü- beyannameye tı\bl tutulduğu yazılmış- te igat yapacagını ümı e iyor. 
ba kurulu ? o ı 1 tı. Piyasada bulunan pirinçler eskl una ne.... nar una dürlügwü Şeker •irkctile temas ederek 
imal d'I • . k" " . mahsullerdendlr. Şehrimizdeki çeltik 

ı . e 1 nuyor '··· bunlara teker verdirecektır. fabrikatorlerln!n pirinçleri gelme~e 
tıraz. evvela makul gonınu· ı:. ba~lamıştır.Yenl mahsulden yalnız bir 

yor. Düşünecek oluyoruz ki: R f J parti piyasaya çıkanlış ve kı!osu 180 
- Baltacı ve arabacı, zeytin- Uffien er e kuruştan satılmıştır. Ellerinde pirinç 

yağcı ve halıcı ihtikar için ba- bulunduranlann beyannameye tabi 
hane arıyorlar! • J tutulmaları üzerine bu partidf'n başka 

J,aldn iyice düşünülürse bu tıcaret an aşması yeni plrinı;ten plyasayn mal çıknrıI-
Jnım:ılanmız haksız<lır. Çünkü mamıştır. 
9«lıınun da, yaJ::"ln da, sebzenin Yeni pirinçlerin, beyanname vcıme 
de nescimle buğd~.Y va.r. Buğday Romanyadan alacagı'"' mız müddeti hitam bulduktan sonrı s:ı.-

lngilizlere 
satılan üzümler 

İhracatçılar birliği 
satılacak üzüm 
tipini tesbit etti .Jır)ar~a her şey yukselır: tışa çıkarılması muhtemeldir. 

Hakikaten de, bütün bu m;::d- mallar arasında 70 sar- Yağ fiatleri - -----
deleri insanlar üretmiyor mu? nıçlı vagon da var Sıverek yağları toptan 450 _ 460 ku- Ege bölgesinden lngilizlere ev-
Ve insanlar iş görmek için ek· ruşa, Diyarbakır yağlan 435 - 440 ku- velce satıldığım yazdığımız 12500 
hlek vemek mecburiv.-tindedir- ruşa, Trabzon yağları 350 - 355 kuru- ton üzümün 3000 tonu eski mah-
ler. Ekmek de buidaydan yapıl· Romanya ile İmzalanan yeni ti- şa, Ardahan yağlan 425 - 430 kuruŞQ sulden olacaktır. Bu miktar çok çe-
dıi?'ma ~öre, buj!day fırlad~a. c~ret .anlaş?1asını? ~s~sl~n. daha ge· satılmıştır, Piyasada yağ mevcuttur, şitli olarak satılacağından ihracat~ 
halıyı dokuyan 1• çı· kız ..;;0 ..30 • nış hır şekılde bıldırılmıştır. Anlaş- Bir lkl gündenberı p!yasa hararetlen- ) b. ı·w· • k. t• ı·~· b t. · 

.. - " m!ştır. çı ar. ır ı~ı ~mumı ~. ıp ıgı . u ıpı 
yuyor. Glinde-Jiğinin artmam la· !?'1aya nazaran Romanyadan alaca~ Bakkallardaki sade yağ flatleri Ue tesbıt etmış~~r. Buna gore, eskı mah-
llmgeliyor. Bahçıvanınki keza. gımız maddeler şunlardır: toptan fiatlcr arasında kilo ba.ş d lsul paçalı foyle olacaktır. 
Çobanınki, terıininki keza ..• Fiat- Mühim miktaıda madeoi yağ, oto- 30_40 kuruş gibi bir lark mevcu~a Yüzde kırk 8 numara, yüzde lmk 
1f':r böyltte e-n esa~h ((doyum mobil için hususi yağ, buharlı turbin Sade yağ tiatlerl yükseldiği nlspett; 

1 
9 numara, yüzde on 1 O numara. 

tnaddesiıı ne bağlı.... . . yağı, tekni~. tıbbi ve ~ınai vazelin hileli yağ satışları da artmıştır. Hllell İhracatçılar, 20 / 10/,942 ye ka· 
$ayet buğdaya bır dızgın VU· ve fazla mıktarda parafın. yağlar da tesblt edilen flat üzerinden dar bu miktan işlemi, olacaklardır. 

· nılsayd~ her. şey ~ çok intiza- Yağlar ve yağlı maddeler, Türki- 1 satıldı~ından bunlan ayırma güçleş.. Eııki maQ.ııulün mübayaasında fiat 
mına 1r1rer~ı ~ha·•; ~u~dan yenin bundan bir müddet evvel mlştlr. _ ___ yükaeklik't'eri görüldüğü takdirde, 
şonra d:' dı~ta~~ce bar ıktısat- Romanyaya ısmarladığı 70 sarnıç K d k.. H Ik • ihracatçılar hiSBe1erinc düten mik-
~mı.n. elı o dız~nı mtı!takkak vu- vagonla gönderilecektir. Bu anla§- K d k":_ 

1H ~r .. a . evı . tarları yeni mahsul olarak ''erebile-
rabıhr... Vurması lazımdır, el- ma, Türkiyenin ihraç ettiği mallar . .a 1 0 ! .. a .. evın~ ınşası . bıt• cektir. 
zemdir... Böyle çelik bir irade, mukabilinde Romanyadan alacağı b'ttır .. ~vın on~n?ekı caddenın ve 
işin ahJi olmak şartiJe, bütün kalan.milctarın baluyesine mahsup a çesın.ın tanzımıne çalışılıyor. Ev 
bozukluktan düzeltebilir •.. Fakat edilmesi lazım gelen 500 hin Türk Cumhurıyt bayramında açılacaktır. Belediye geliri 

bö. ı b" hd. 1" Ankaraya giden Vall ve Belediye 
sanınm, y e ır me ı. evve a lirasının aüratle ödenmesini temin 
L vd . . . .. la ki B d · ı relsl doktor Lütfi Kırdar, Ankarada uu2 ay ~emınmı ayar ma a edecek tekilde tanzim olunmu,tur. an aj ar B f r t • • kt• z· k . eledtye bütçe açığını kapatmak me-
aa ıve e gm~e ır. ıra, « ~· Romanyadan alacağımız mallara re tramvay blletıerlne tkl kuru~ zam 

nn doyurucu ~ır .. nesneıı sabıt mukabil Romanyaya pamuk ve ha- yapılması 1ş\le de meşgul olacaktır.Bu 
f"tatlt kalırsa. o.bur .maddeler ~.e kır gönderilecektir. Nakliyat Rumen İ b d arada Belediye ~llrlertnı arttırmak 
onunla ihenkh gıde:r. Asıl lu- vagonlarile yapılacaktır. stan ulda sıkıntı azal ı, için hükümet tarafından Belediyeye 
~umıu ol ,, şu veya bu rakamda Üsküdar' da arttı yapılacak yardım ve müzaheret de 
fiatJerin istikrarıdır. I kararlaştınlacaktır. vali, yeni Şehir 

Hani o bilgili diktatörün eli Sebze ve meyva fiatleri mecııstnın 2 ikinciteşrin günkü açı-
ki, sahl~mlıkça vşahlan~ ve. b~zi Son yağmurların boııtanlara çok Tramvay idaresinin Romanyaya I lı.şında okuyacağı nutukta gerek şeh-
ınechuJa~ . do~. del~ ~ıı~ın faydası olmuştur. Ortadan çekilmek sipari.ş ettiğ·iw·b~~dajlardan ik~ yüz 

1 

rin iaşe işleri, gerek gellr bahisleri ct
(dolu dızgın değil, deh dJzgın) üzere olan ya

7 
sebzeleri yeniden bol- tanesı geldıgı ıçın bu bandaılarla rafındaki teşebbüslerinden aldığı ne

l:oşturan azgın ha}'l·anm gemle- laımııtır. Fakat fiatler yüksektir. tekerlekleri bo~ulup garaja çe~i~en ttcelerc dair ttnhat verecektir. 
tine asılsın mukadderatımıza is- Kı b 1 . d . 1 ~ arabalardan hır kısmının tamırıne 1 1 

• · § ıe zc erı e pıyasaya ge mege d h b l •v • . .. R A o y o (ikamet \'ersin. başlamı tır. a. a a~ anmıştır. Dıger ıkı yuz ba?- j 
Eskiden bazı münewerlerimi- 5 ş ·· ı d .. .. f ti . k da1ın daha yakında geleceği tabmın • • _ • • • on gUıl'I er e uzum ıa en ço edili or _ 

ıtın ımzalan uzennde- «ıktısat yükselmiştir. Yapıncak perakende Y • 
doktonıll diye bir tabir vardı. 50, çavuş 75 kuruşa satılıyor. Ge- Ron:ıanyada~ .?andaj geldiği için Bugünkü ıırorranı 
Onlara hitaben deriz ki· 1 b . 15 L bandaJ!lızlık yuzunden tramvay ae- 12;30 Program, 12,33 Müzik (Pi.), 

• çen sene er u mevsım &uruşa f I . . . k w aı· 12 45 
- ({Aman ifoktor bi.r çare u tıl · h ·· ·· ·· f f d 50 k er erının ın ıtaa ugraması ihtim ı • Ajans haberleri, 13 Fasıl heyet!. 
Ve e~er ihtisasla~ kafi gel~·i- sa tan sEıyl a u6z0umuln50ıa ı e d u- kalmamıştır. 18 Program, 18,03 Şarkı ve tUr:küler, 

,.. · · ruş ur. ma - arasın a sa- B k t!'I Ü k 18 45 Dans k t 19 3 A · h yorsa yan, ağyarı konsültasyona 1 k d una mu aoı s üdar tramvay- • or es rası, . O JBns a-
çaJrırsı'nlar... tı ma ta ır. larının vaziyeti çok g\içtür. Roman-! be;~erl, 19,55 Karışık makamlardan 

Ortada b. l t yadan gelen bandajlar Üsküdar şa ılar, 2~?15 Radyo Gu..etesi, 20,45 
' ır ıas a var. U k k ' 1 Bir marş oğrenlyorU7. 21 Konuşma 

~ h_astn da ~z buz bir şahsixet cuz e me tramvay araba~~rına uymuyor. B.u?- 21,15 Müıik, 21,30 Konuşma , 21,45 
degıldır: Çolueumuzun, çocugu- beyannameleri dan evvel Üskudar tramvayları ıçın. Senfoni orke.strası 22 30 Ajans ha-
muzun geçimldir! . de Romanyadan bandaj getirtilmesi berleri ve borsalar~ ' 

«Kari toprak», «boş işc:i koluıı b Ucuz ekmek alacak olanlardan düşünülmü~. fakat Romanya hüklı- Yarın sabahki proııam 
«Otorit.er bir devletin hüküm· eyanname verec~k ol~nlar arasın· meti ancak bakır ve pamuk ihracı 7,30 Program, 7,32 Vücudumuıu ça-1 
:ranlığııı bulunan bir Türkivede da ~ulbnan emeklı, yetı~ ""'e dulla- mukabilinde Üsküdar tramvayları· lıştıralım, 7,40 Ajans haberleri, 7,55 
bu hale düşmemiz - 6 dan 1.08 e ıa aıt eyannam~ ~cl~dıy~ tara~~n- nı? .bandajl\.,ı verebileceğini bild~~- Müzik (Pi.). . 
fıtlamaldık _ mazur görülemez, da~ kaza. malmudurluklerıne gon· mıştır. Bakır ve pamuk ihracı henuz 
rnalrnl gösterilcme-r. zaten böyle d~rılece~~ır:. ~.unla~, beyannameleri- mümkün olamadığındn'n, Üsküdar 
'hir iddiada arzuda bulunan da, nı rnalmudurluklerınden alıp doldu- tramvayları için Romanyadan ban
~k şükür, 'yoktur! Görünen köy r~ca.klardır. Beyannamelerini 28 bi- daj getirtmeğe §İmdilik imkan görü-
Jnfa\'UZ istemiyor... rıncıteşrin akşamına kadar doldur• lememektedir. 

İşlerimizin tanzimi mümkün· mıyan1ar, ucuz ekmek karnesinden Üsküdar tramvay arabalarına el· 
dür, işle:rimrLi tanzim edelim... İstifade edemiyeceklerdir. verişli olan bandajların Macaristan-

(V~ - Nft) dan da temini kabil olabilecektir. 
-·A""""'""""';'k"'""d"""'""'"'"""""'"""'"""'- Şirketi Hayriye'nin Fakat bunun tedariki daha bir müd-

merı a an gelecek det gecikecektir. Üsküdar tramvay 
otobüsler mütekait memurları arabalarının telcerleklerinden bir kıs-

Üsküdar tramv;yları müdürü B. Şirketi Hayriye malul ve mütekait- mının bandajları aıındığından, ikİn-
Rauf Manyasi Vaü ve Belediye re- lerlnden bir çok mektuplar alıyoruz. citeşrin ayında bir kısım arabaların 
lai Dr. Uı~fi Kırdan ziyaret ederek Bunlarda hülA.sa olarak şöyle denill- garaja çekilerek uferJerin aza.Itıl-
Amerikadan siparia edilerek yakın- yor: masına zaruret hasıl olacaktır. 
d Hükıirnet. memurlara yüzde yirmi 

• tehrimize gelecek olan otobüs· beş pahalılık zammı :@parken, mütc
lerdcn bir kısmının Kadıköy ve ha- .ltaltıerln güç durumunu göz önüne 
~alisinde İ§letilmesini İstemiş, bu su- almış, bu hakkı onlara da teşmH et
retle malzeme noksanından dolayı mlştl. Geçenlerde Şirketi H:ıyrlye de 
garaja çekilecek tramvay arabaları memurlarına aynı es:ıs dahilinde zam 
Yokluğunun telafi edileceğini söyle- yaptığı halde mütekaltleri duşünme
:ıniştir. mlştlr. Halbuki Şirketi Hayriye teka-

i 
~eyoğlu ve Jstanbulun münakalat fitlerlnln hail daha acıklıdır. çoğu 

htıy k on beş, Ylr:ml Hrn ile tekaüt edllmlş
. . acı arşı taraf tan fazla olduğu tir. Anilannda, bugün için hiç blr 

,ııbı, lstanbul Tramvay idaresinin kıYn.ıet ifade etmlyen üç, beş Ura gl
~etirttiği otobüslerin ıebeke haricin~ bi az tekaüdiye alanlar an vardır. 
ı: e başka mıntakalarda işletilmesine Bunlann, her gün d:ıha fazla. sefale-
a:nuni imkaaı olmadığından, Üskü- te süiilk.lcnmelertnl önlemek için, bi

r Tramvay müdürünün müraca- mayelerı lAzıındır. Bu husuta. al!'ıka-
atı kabul edilmem· tir. dar nn dlkkatıe 

Mesut bir evlenme 
Üskudar Kız Enstitüsü ôğrctmenle

rinden bayan Beyhan Önh::ın ne 
Bll§VekAiet Matbuat Umum Mildürlfi
ğü müşavirlerinden arkadaşımız bay 
M. Emin Erim 16 llkteşrln 1942 cuma 
günü Beyoğlu Evlertme memurluğuil
da n1kfı.hlannıışlardır. Bu mt\nase
beUe evvelki akşam Taksim Belediye 
gazinosunda lltl tarafııı akraba ve 
dostlaq arasınaa samimi bir toplantı 
yapılarak ev'lenme ttirerılerı tesıt 
edilmiştir. Kıymctll arkad~ı21 ve 
aayın eşini tebrik ~er, kendiılerine 

Turan Aziz Beler 
Roman 

SEVDA 
.. B~ kitabı okumamış olmak 

buyuk bir suçtur. 
Okuyanlara sorwıuz. 

ŞEIIİR TİYATROLARI 

I~ Bu akşam Saat 20.30 da 

i Komedi kı.s:mında 

YALANCI 
DID Yazan: carlo O<>ldani 

Türkçesi: s. Moroy 

Herkesi kahkahalarla 
güldürecek 

DALDAN DALA 
Büyük Fxans.ız Filmi 

FERNANDEL 
sun PlltM - CllAJlPJN 

Pek yakındaElhamra'da 

- Sahi, Nazir ağa •• Kınmlı şeyh
ten bahsettin de aklıma şeytan bin 
türlü §eyler getirdi. Meseli\, geçen yıl 
kula~ma bir haber çalınmıştı. Piyale 
paşa bile Kırımlı 4eyhln mfmevi yar
dımlle ikbal mevklinde tutunuyormuş! 
Bunu bana geveıenln birl söylediği 
için inanmamıştım. Fakat hMlsatı 
göz önünde tutunca, artık bu gibi de
dikodulara inanacağım geliyor. Ga
liba ren de benim flkrimdesin, öyle 
değil mi? 

- Evet paş:ım.. Düşündüğünüz 
şeylerde keramete yakın bir isabet 
vardır. Eğer \'aktınız müsılt.se, yann 
kimseye görünmeden şöyle Eyüpsuı. 
tana kadar bir uznnalmı .• Şu Kırımlı 
şeyhi ziyare~ edelim. 

- Fena olmnz. Glder!z. 
Bu sırada paşanın i'J\hyası görün

dü: 
- Devletlim! dedi. Hamzanın lşlııl 

ihmal etmeyin. Bu mesele size büyük 
ve parlak bir istikbal hazırlayabilir. 

Ahmet paşa meseleyi asesoaşıya 

önceden açmıştı. 
Hamzanın işini asesbaşı sa.raya 

aksettlrecektl. 

Taflanların arasında saatler geç
tikçe ayılan Salt Çelebi, Hamzanın 
uğnyacağı Aklbetl düşündükçe ürpe
riyor: 

- Zavallı Hammnın yeni bir uçu
ruma düşmesine sebep olursam. yer 
yüzünde yatacak yer bulamam. Her 
halde ölmeliyim. Ah ~u çenem yok 
mu? D!llrn tutulsaydı da söylemesey
dim .. 

Diye )nırıldanıyordu, 
Sünnet düğünü o devrin meşhur ~

lenceleri arasında s:ı~,labllecek kadar 
parlak olmuştu, Davetliler arasındn: 

- P:ı.şa vaktlle yükünü tutmuş .. 

kapısında seyrek teııı sakalını oqıyal} 
bir ihtiyar adam duruyordu. Asesbnşt 
bu ndama sordu: 

- şeyh erendi evde mi? ' 
- Evet. Fakat, ~imdi görcruC'lSlnlZI 
- Niçin? .. Biz tfl İstanbuldan ge. 

llyoruz. Onu görmeden döneceJ{ de
ğlllz ya. 

- Bugün kadınların ziyaret günü
dür de. Şeyh efendi, kadınlar gü
nünde erkekleri kabul etmez. 

Nnzlt -ağa dayanamadı; ihtiyarın 
kulağına eğildi: 

- Bir aralık bizi içeriye al.. Vt 
§CYh efendiye asesbaşının geldiğini ve 
gizli bir derdi oldulnınu söyle. 

Deyince, ihtiyar doğruldu: 
- Buyurun aslanım .• Sizin için de

ğil bu Yasak. 
Ve kapıyı açarak, zlyaretçlleri alt 

katta bu1~an kend! odasına aldı. 
- Siz blrb.z lstlrahat ediniz. Ben gl

dlp haber vereyim. 
Ahmet! paşa llave etti: 
- Bizi kadınlar gônnesın, Relkl )>lr 

tanıdık vardır. Dlle düşeriz. Sonra., 
şeyh efendi buraya gelirse memnun 
oluruz. 

Seyrek sakallı ihtiyar, şeyh '.MAh
mudun adamıydı Ahmet P~§a, §eyhJ 
görmek için sabırsızlanıyordu. İhti
yar, şeyhe haber vermeğe gltm~tı. 
Asesbaşı: 

- Şeyh buraya gelince, llk ~imiz 
ondan blrtr cşirlllk muskası11 istemek 
olsun, wşaml 

Diyordu. Evin içi. dışı kadın dolu 
idi. Ahniet paşa: 

- Bugiin kadınlarıı1 zl.}aret günl1 
olduğunu ğilseydlm, Ey\ibc gelmez
dim. 

Dedi. Ahmet paşa şeyhin tvlnde bit 
tanıdıkla karşıln~cağmdan korku
yordu. 

Çok geçırledl. şeyh efendi, nsesba
§lnın geJdl~nl duyunca, cül>bes;nı sa
vurarak ~ı hızlı yürüdü .• Alt kat
taki odaya geldi. 
Şeyb .Marup.ut orta boylu. zeki ba

lı:l§lı, ki~ü· sakallı, çekik gözlü bir 
adamdı. ~psultandaki şöhretini te
m1n eden ~plerden biri de ~yh 

Diyenler de vardı. Oysaki, Ahmet 
paşanın tansı çok zengindi. SilAhtar 
ağada büyük bir çlfllğl ve çarşı bo
yunda seksen odalı bir hanı v:ırdı. 
Bunların getirdiği Irat Ahmet paşa
nm konağını vezlrlAzam konağı gibi 
debdebe içinde yürfitfiyordu. Ahmet 
paşanın bir ihtirası vardı: Pacil§:ıhın 

iltifatından mahrumdu. Devlet ı,,ıe
rinden uza.kl~tınlml§tı.. Konağmda 

oluşu menkil.p olarak yaşıyordu. Yine eski- :h~udun çen~~ln kuvvetll 
si gibi hatırını soranlar vardı. 'Bay. l · esbaJlyı gonınce: 
ramlarda, ramazan aylannda iftar sot 1 - Am~n vellnlmetlm, ha11gJ rüz
raları dolup bo§alır, fıkaası hegün : gArlar attı 4lzl bu tarata? Eyüpsultan 
raları dolup boşalır fıkarası her gün ı bizler gi)I 'fıtara yatağıdır. Buralara 
kapısını ve mutfat;nı aşındırmaktan efendilenm~hı ayak basmasını bir 
geri durmudı. Pa_,a hem mlsafJr .te- uğur sayanı. semtınılze oerer ve,.dl
ver, hem de fıkarayı doyurmaktan nlz. 
hotlamrdı, Diye ~yltnmeğe başladı. 

Ahmet pqa lle asesba§ı ert.esı gün Ahmet paf:ı: 
Eyiipsultana gltmeğe karar verdiler - Şeyh efendi ho§söhbet bir zata 

••• · benılyor, dedi. Uzun lAfı bir tarafa 
Kırımlı ıeyhin evinde.. bırakalım da zlyarethnJzin sebebini 
Dördün _ anlatalım. 

cu Muradın hOJlanmadığı Nazif a~a hemen mevzua gcçtı· 
adamlardan biri d3 Kırımlı feyh · 
Mahmuddu. Bu adam vaktlle Kınm-1 - Paşa efendimiz bir '1rinllk mus
dan Türklyeye hicret etml4 kalabalık 1 kası istiyor, ff'Yh efendi! Senin bu 
bir ailenin reisi bulunuyordu Lctan- lfierdE'kl meharet ve isabetin! yakın
bulda iitürük.çülüğün ve büytk:ülüglln dan bildiğim için bugün paşayı bunı
revaçta olduğunu görünce, o da bu ya getirdim. 
Jşe sarılmıştı. - Aman efenc.!im, emlrlerJnln ba-

Eyüpsultanda Kırımlı ~.eyh Mah- şım üzerinde yeri var. Buraya kadar 
mudu tanımıyan yoktu. Evı bir tekke neden zahmet buyuruldu? Emret.cıc
gibt işlerdi. İstanbulun her köşesin- lerdl kulunuz kon:ığa gelir, yıne o 
den bir çok ziyaretçiler gelir, ~eyh vazifeyi hem de memnuniyetle ya
efen.dl~ ktıcak kucak hediyeler getı- ı pardım. 
rlrdı. - Paşa biraz çckln~endlr de S!?.in 

O gün asesbaşı tle Ah.met paşa bir oraya gelmenizi istemez. Bn§kalan 
kayık.la Eyüp iskelesine gittikleri ta- görürse, pekala bilirsin ~ı. bir hayli 
man ortalık çok kalabalıktı. Ahmet dcd~odu yaparlar. Böyle bir dedlko
paşa. §eyhin evini bilmiyordu. Fakat, duya mahal bırakmamak ıçın bugün 
onun evini uzun boylu arnnıağa ın- kimseye görünmeden buraya geldik. 
zum yoktu. Mahallede oynıyan ço- Şeyh Mahmut gözlerini ~üzerek ce-
cuklar bile ~eyhln evlni çarçabuk bu vnp verdJ : 
ıki ziyaretçiye gö.stennl§lerdl. Evin (Arkası var) 

Yann akşam SUMER Sinemasında 

Ritz Biraderler ve Andrews Hemşireler 
Hollywood'un en meşhur Yıldızlarınm iştira.kile 

çok güzel blr tarzda çevirdikleri 

Arjantin &eceleri 
2 saatlik Ka.hkaha ve musiki Filmi başlıyor. 

1001 Eülence ... Dans... N~ş'e ve şarkı la 

Arjantfn'nin İlihl yaratıcısı 
Güzeller Güzeli 

BETIY GRABLE 
Vt 

VICTOR MA TURE 
tarafından temsil eC.Ulen 

büyük fllm 

SARI~IN PHID 
Pek yakında 

l.PEK Sinemasında 

•İNTERMEZZO• Şa.heserlntn 
unutulmaz yıldm 

Amerikanın yeni GRE'rA 
GABBO'ıu 

lNGRID BERGMAN 
tanımdan harikuIMe bir suret

te yaratılan büyük bir ıllm 

iŞKENCE 
Dl~er rollerde: 

Robert MongomerY, 
Georgea Sandera 
Önümüzdeki ç:ırşamtı:ı. 

I 
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FAR 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma HASAN FARE ZEHiRi 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

lcabinda günde 3 kCl§e alınabilir. 

Fındık fareıi, Sıçan, Tarla faresi ve bütün fare nevilerini öldürür. 
Bir parça yağlı ekmek veya pastırma üzerine sürülüp de farelerin 
bulunduğu yere bıraktlırsa bu mükemmel gıdayı ıeve ıeve yiyen 
fareler derhal ölürler. Küçük fındık fareleri için fare buğday ze
hirlerinden eerpmelidir. Buğdayın kutusu 20, Macunu 50 kuruştur. , 
Büyük Macun 75 kuru~ıur. Hasan Deposu 'VC Şubeleri. 

lflla ....................................... ~ ........ ooktor ...... .. 

SAYIN BAY ANLAR BahaddinLatfi 
Yüz ve ağzrmızin güzelliği, 
Dişlerinizin sağlamlığı ve güzelliğile kaimdir. 

Güzel ditler, cazibenizi temin eder. 

DIŞ MACUNU 
Dişleri beyazlatır ve inci parlaklığuu verir 

SANiN DiŞ MACUNU 
Diş etlerini kuvvetlendirir, anteseptik ve hoş kokuludur. 

T. İt Banka11 
K. TASARRUF 

HESAPLARI 

2 İkinciteşrin Ke· 
şidcsine aynlan 

ikramiyeler 
ı adet 1000 liralık 
1 • 500 • 
z • 250 • 

14 > 100 • 
10 • 50 • 
40 .. 2S • 
60 • 10 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANOM~ ŞİRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile mi.nııkit muknvelenameıi 

22Q2 Numaralı IO/ô/193.3 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 
(24/6/ 1933 tarihli 4435 Numaralı Resmt Gazete) 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 lngi.liz Lirası İhtiyat akçesi: 

MISIR. 

Türkiyenin lı11~lıca Şehirlerinde 
PARlS, MARS(!.. YA ve NlS' de 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

KIBRIS. YUNANiSTAN. !RAN, lRAK, F'lLISTlN 
ve MA VER;.\ Yl ER DÜN' d• 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya. Yunanistan, Suriye, Lübnan 

Filyalleri ve bütün Dünyad" Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banko Muameleleri yapar 
Hesabi cari ve mevduat'lıes:ı.plan küşadı. 
Ticart krediler v-ı Ycsaikli kreodiler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketleı üzerine keşide senedat is:Contosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans 
~nedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servi,: vardır. 

Piyaaan111 en müsait şatrtlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) t&IAll'Uf hesaplan ... 

Varnalı 
OPERATÖR CROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıktan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı· 
sında, Emir Nevruz sokağı. 

Panafya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Çanakkale Odun 
Kömür Deposu 

Beşlktnşta İskele meydanında
kl ÇANAKKALE deposu her sem
te kendi vcsaltlle ve ehven flatıe 
odun ve meşe kömürü yet~tlrlr. 
Tel: 22741 ve 40960 dan aray:ını:t. 

--DOKTOR--

1 

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

(Cerrahpaşa hatancst bakteriyo
loğu] Kan, idrar, balgam, me-
vaddı gaita tahlilleri ve <idrar 
va~ıtasiıe ıebelifln ilk ıünlerin
de kati teşhisi) yapılır. Beyoğlu 
Taksime riderken Meşelik sokal'ı 

Ferah apartıman. Tel: 40534. 

Uzun> uzun düşünme
ğe lüzum yok! 

cAK$AM> a bir KÜÇÜK 
iLAN vermek kafidir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları !tletme ı-
Umum idaresi ilanları · 

1 Muhammen bedeli 72500 .yetmiş iki bin '.l~.!f yüz> lım olan 50 ten susam 
yağt 2/1111942 pazartesi günu ~aat 15,45 de kapalı zal'f usu!iı ile Arıkarada 
Idare blasında toplanan M.?!·k~?. 9 uncu Komisyonca s:ıtın almacnklır. 

Bu işe glnneı: lsteyenh::rin 487;; (dört bin sekiz ylız yetmiş beşı liralık 
muvakknt teminat He kanu~1un tii.yinettiğl ve.'ııkaları ve tekliflerini L\ynı giin 
saat 14.~5 f'. kadar adı g~en komlsY<>n reisliğine vermeleri 10.zımdır. 

Şartnameler O> lla mu\t;)btllndc Ankaro<b Merkez veznesinden. Ho.y-
darp:.ışada Hnyc!nrpaşa vezn~ tl:ıden temin olu:ıur. 1530) 

Mecidiyeköy asfalt cadde iızerlnde 10211 kapı No. lı, 774.2 metre 
murabbaı klrlzmeıı arsa dahilinde bağ, çiçek bııhçcsl, meyva, fidan ve 
sebzelik, nadide gül ve çamlar, iki kagir hane ve müştcmllfı.Lt. m\.ıtc
addlt çiçek canıek9.nlan ve havuzlar, ahır ve samanlıklar, her kısımda 
elektrik ve terkos suyu tesisatı ve aynca tatlı su kuyusu mevcut olan 
gayri menkul 2ô '10/ 942 pnzartesi günü açık arttırma lle İstanbul dôr
düncü lera dairesinde &ı Lılac:aı!ı ilan olunur. 

Denizcilere ilan 
Karadeniz Ereğlisind eki batıklar hakkında 

İstanbul mıntaka liman Reisliğinden 
1 - Karadeniz Ereğli llmanıncia demir mevkllnl göstermek ve bu mevki 

yakınındaki batık teknelerden korunmak üzere Baba.burnu feneri.un 124 
derece hakUd cihetinde ve 4.8 gomlne mesafedeki malınıt.ı §amandıra ılc 
yine Babııburnu fenerinin 130 derece haklkl cihetinde ve 2.8 gomlıle me
safedeki üstüvani şamandıra. bu clvardakt üç gemi enkazının cit;a.mitle 
atıınu, ve çamur tçlne gömillü tavalarından başkıı bir şey kalmamış oldu
ğundan dolayı knldırılmıştır. 

Bu ~amandıralardan mahruti şamandıra Bnbabumu fenerinin 130 de
rece hakkll cihetinde takriben 2 1/2 gomtne mesa!e<lC?ki bir batık tekne 
iizC?rlne konmuştur. Bu ~mandıra ile Boz.ahanedekl ilk mektep blna.cının 
ştmaı köşeSine mevsul h:ıttın cenup kısmının tamamen temlzlenm~ ve ge
milerin demirlemesine eııegı teşkil edecek mani kalmnmışttr. 

1 

Dl~er battk gC?mllerln çıkarılmnsma devam edilntC?kte olup temlllenme-
lcrlnde kcyflyeUn aynca blr iıi\n ile bildirilmesi mukn.rrer bulunmuştar. 

1 
2 - Mehaz: Zonguldak mıntaka Uman reisliğinin 2/10/942 gün ve 3305 

sayılı telgrafı. 

MiiracMt olunacak harıta: 1233 nuınarah İngilizce Ere~!l po.c;talan (667) .'1/1111....... . 
Ttlrkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarihi: 1888 - sermayesı: 100.000.000 Türk lirası Şube ve 

a.Jans adedi: 265 

Zira! ve ticari her nevi banka muamelelerS 
Para blriktlrtulere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

bugun en zengin 'oo. 
manto. bluz v. s . kollek
syonunu havi yüksek 
dlkis maQazasını açtı
(ıını ısavın müşterılerine 
erzeder. 

. ASETiLOPiRiN NEŞ'ET ,r 
Grip - Nezle - Baş ve Diş ağrıları 

! 1 SOGUK ALGINLIGINA KARŞI TESIRl KA TIDlR. l 2 lik zarf ve 20 lik tüpleri her eczaneden arayınız. 

DiKKAT İkinci itan 
5/10/942 

lsfanbul Ticaret va Sanayi Odasından: 

1 

Bilumum fabrikatörle:- ve sanayi müessese sahiplerile keza 
her nevi büyük ve küçük imalatla iştigal edenlerin nazan dik· 
katine: 

Odamıza kayıtlı ve kayıtsız fabrikatörler ve sanayi müessese 
sahiplerlle kna her nevi lmalAtla lstigal eden atölye sahipleri 
ilan tarjhjnden itibaren en geç bir ay zarfında oclnnuz sanayi 
şubesi müdürlüğüne şifahen müracaatla tevzi edilmekte olan sa
nayi siciline ait bedelsiz matbu beyannamelerden alarak ikmal 
ile ~nayi şubesi müdürlüğüne imza mukabilinde iade etmeleri 
ehemmiyetle rica olunur. 

:Müddeti zarfında veya müraeaat etmekten istinkaf edenler 
Ticaret ve Sanayi odaları kanununun madc1ei mahsusuna tevfi· 
kan tecziye edileceklerdir. 

NOT: Odaya kayıtlılar sicil vesikalarını kayıtsızlar ise ünvan 
tezkerelerini hini müracaatlarında birlikte getirmeleri lanm· 

dır. (3!0) 

SACINJZ DÖKOLOYORSA, BASINIZDA KEPEK VARSA 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
KULLANINIZ. TESiRiNi DERHAL GÖRÜRSÜNOZ. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletmeleri 
Umum Müdürlüğünden ı 

1 - Muhammen bedeli 610.- Ura. olan Be~lktllf r>epo.ı,u mutbah odn.st 
Ue altına tesadüf eden kalörlter d.atrestnd~ yapılacak tamlrat ~l (malzeme 
idııremiz tarafından temin edilmek üzere yalnız 14çtllk) paza.rlık usuuıe 
ihale edilecektir. 

2 - P111..arlık 23/BlrlnclLeşrln/942 cuma gli11il saat C15.00> ele Metro 
Hanının ~el katındald Komisyon odasında ya.pılacaktır. 

3 - Munkk:ıt temlnat 27.75 liradır. 
4 - isteklilerin parastz olarak verilmekte olan Cennl ve pazarlılı: şart

namelerlnl Levazımdan almaları VP. muvakkat tern.lnatlarllc !Um edllen gün 
ve saatte Komisyonda hazır hulunmaları. (535> 

Belgrat Devlet Orman itletmeıi Revir 
\ amirliğinden: 

ı - İşletmemizin Kurt.kemeri deposunda teslim edilmek üzere 12 - 20 
metre uzunluğunda ve muhtelif eb'adda (130) yfrz otuz metre küp dört köşe 
meşe kerestesinin 11/ 9/942 t.ıırlhlnde yapılan açık arttır:na.<nnda verilen 
fiyat haddi lıiyık görülmediğinden ikinci defa açık arttmruiya konuhnuştur. 

2 - Beher metre kübün ınuhıunmeıı natı (85) lira olup muvo.kkıı.L te
minatı (830) liradır. 

s - Arttırma 23/10/ 942 cuma saat cıl5• de Büyükdere llelgmt onnan 
işletmesi Revir fımrlllğlndedlr. 

4 - Bu sntı.şa alt şartname İstanbul orman Çevlrgc müdürlü~ünde vı 
işletme merkezinde, keresteler Kurt.kemeri deposunda (.törülebllh'. (381) 

İstanbul Jandarma· Satınalma komiıyonundanı 
Miktarı C'nsl Fiyatı Muvakkat temlnntı 

kuru~ lira kuru!J 
29.200 adet gürgen ttpa 4 87 60 
29.200 " ırı.stlk rondela. 3 109 50 
29.200 • kanca 10 2!9 00 
21.900 metre kaytan 3 49 28 

60 kilo kendir lpllğt 800 36 ()0 

501 38 
Miktarı, cins!, muhammen fiatı V<' ayrı ayn ille temfnatlan yukar4:ı. y<mll 

Zlrnat BanknSI.Qda .kumbaralı ve 1tlb:ırsız tasarruf hesnplannda en 
az 50 il.tası bulunanlara senede 4 deta çekilecek kur'a ile. aşnğıdak.1 

plfı.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 
' ndet 1.000 liralık 4.000 lira 100 ;ulet 50 Urabk 5.000 lira 
' • 500 • 2.000 J> 120 » 40 • 4.800 • 

1 beJ kalem matra kılıfı malzemesi 26.10.042 T. p::ı.zaı·tesl sa.at 15 de İslaubul 
Takslmd~ jandarma satın alml\ koinlsyonumuzda kapalı znrt eksııtmeslle 
a1macaktır. Beş kalem malzemenin bir arada veya bir kaç kalemi veya blr 
kalemi isteklilerine lliale cdlleblllr. Şartnamesi her gün komlsyonumu?.dau 
alınır ve nümunclert görülür. isteklilerin vesika ve temlnnt mektup veya 
makbuzlarını muhte\'l kapalı zarf teklif mektuplannı eksiltme vaktinden bir 

' • 250 • 1.000 • 160 • 20 • 3.200 • 
fO • 100 • 4.000 » 

DİKKAT: Hesaplanndnkt paralar blr sene içinde 50 Oradan aşağı 
dü~mlyenlere Htramlye çıktığı takdirde % 20 tazlaslle verilecektir. 
Kuralar senede ' defa 11 eylO.l,' 11 bhincfkinun. 11 mart ve 

11 haziran tarihJerlnde çekilecektir. 

saat evvellne kadar komisyonumuza vermeleri. (476) 

Göztepe Meteoroloji istasyonundan 
Göztepe Meteorolojl İstasyonu telsiz barakasında yaptırılacak olan 

.(340.56) lira k~l! bedelll tamlrat ışı. eksiltmeye konmuştur. 
Ekslltme 24110/ 942 gilnil &ant 11,30 da Kadıköy Malmüdürlüğilnde ya

pılacRktır. Ekslltme keşıt evrakt ve buna alt şartname her gün Gödtpe 
MeteoroloJl istasyonunda görülebilir. Muvakkat teminat akçesi (25.54) 11-..,.........,_......_...,,,. ____ ..,..._ı....._.._ __ ~~~-· 14Mı 


