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• BU SAB.A.RK.I TELGBAFLAB 

Kafkas ya' da Almanlar 
yeniden ilerlediler . sını imzaladığımız zaman Alman

ya Polonyaya saldırmış, mütte
fikler de Almanyaya harb ilan 
etmişlerdi. Bu demektir ki göre
rek, bilerek, düşünerek bağ altı
na girdik. 

Memurlara ucuz erzak verilmesi O sırada Fransa dipdiri, ayak
taydı. İtalya henüz işe kanşma-
mı.ştı. Alman ordularının Balkan- d k•k d•ı• 
lara, Giride, Afrikaya kadar e tet 1 e 1 lYOf 

Sovyet tebliği eki Tuapse ·istikametinde 2 
meskun yerin terkedildiğini bi diriyor 

yayılacağı kimsenin aklından 
geçmiyordu. Şark cephesi şöyle 1 Ankara 20 (Telefonla) - İaşe işleri [ 
dursun, sovyet Rusya Almanya- üzerinde görüşmek üzere bu- ı ht• k "" ' 
nın yardımcısıydı. raya davc~ ed:ıen İstanbul, İzmir, 1 ar a 

üç yılda çok şeyler değ'işti. Bursa, Eski?ehır, Kastam?nu vaıu~rl •• 
Fransa, umulmadık bir hızla ye- Ankara valı~nin de 1şt1raklle bu?iln rn u cad e 1 e 

Moskova 20 (A.A.) - Sovyet tarya, l O siper havan topu ateşini manın daha zaptedildiğini bildiriyor. 
tebliği ekine göre, Mozdok rnıntaka.- bastırmış, bir demiryolu kavuşak Şehre yapılan Alman hava bombar
sıında Sovyet kıtaları Alman hü- noktası tahribedilmiştir. dımanı bu harbin en şiddetli bom
cumlarını tardetmiştİT. Bir kesimde Stalingrad' da düşman tanklarile bardımanı olmuştur. Her gün 509 

,· d. · .. DalUye Vckıll Recep Peker'ln reısl1-
re seul ı, Almanya_.ıl: mutareke ğinde bir toplantı yapacaklardır. • 

1 Alman tankları rve piyadesi Sovyet piyadesinin şiddetli hücumları püs-- tayyare dar kesimlere bombalar at• 

ı 
müda.:a~sına ııokulabilmişlerdir .. Fa- kürtülmüştür. Bir fabrika nııntaka- mışlardır. Bazı günler 1000. 1600 
kat gunun sonunda eski durum ıade sında bilhassa inatlı muharebeler tayyare hücumu olmuştur. Bu hal yaptı .. ~Almanya, butuı: ~alk~~- Vekiller Heyetinin dünkü toplantı-

ları çıgneyerek Eg~ye rnd.ı, _Gı:ı- sında da. ia.şe meselelerl üzerinde gö- Dahiliye Vekaleti 
de kadar adaları bile aldı. Ingıl- rüşüldüğü tahmin edilmektedir. V"l" 1 ··h• 
terenin yardımı ne Yugoslavya- Ankara, İstanbul, İzmlr gibi büyük l ayet ere mu ım 
ya, ne Yunanistana uzunca bir şehirlerin ekmek meselesi bir netice- bir tamim gönderdi 

1 

edilmiştir, olmuştur. Düşmanın 8 tankı, 4 ta- tabii Rus karşı hücumlarının azal
Novorosisk"in cenup doğusunda bur piyadesi imha edilmiştir. Şehrin masana sebep olmuştur. Reuter 

l 
taarruz eden Alman kuvvetlerile şimal batısında Sovyet kıtalan işgal ajamının Moskova muhabiri dryor 
inatlı muharebelerden sonra gurup- ettikleri mevzileri tahkim etmişler- ki: «Alman ilerleyişinin yavaş ol
larımız 2 meskun mıntakayı terket- dir. Bir tepede Rumen piyadesi bir- masına rağmen bugünkü vaziyet o 

zaman içine olsun tutunma im- ye bağlanmak üzeredJ.r. Fakat bu şe- • 
kanı veremedi ino-iliz donanma- hirlerde umumi karne He satılacak 
sı Ege'den ve' Akdenizin şarkın- ekmek fiati henüz tesbtt edllmeml..ştlr. Zeytin yağı işi için 
dan çekilmek zorunda kaldı. Bu~dıı.ya. il.zarnl fi.at konulaca~ına h h ·ı h 
B

. ·d b" ·e Rusyaya dönen Alman dair dolaşan rivayetler gıtılkc:e kuv- are ete geçı ece 

miştir. Diğer bir kesimde Alman hü- kaç hücumda bulunmuş, fakat bun- ı,ekildedir ki Rusların daha (azla yer 
cumlan tardedilmiş, 1200 Alman lar tardedilmiştir. Meydanda 150 kaybetmeleri tehlikeli olacaktır.> 

il en ıı . vet bulmaktadır. 
ordulaı:ı Karadenız kıyılar~na Haber aldığıma göre Dahiliye, Ma- --•--
yerleştıler, Kafkasyaya do~ru llye ve T:caret vekillerinden mürek- Ankara 19 - Dahiliye . Ve· 
~üyorla~: Çölde bir m~ddet In- kep bir tall komisyon seçilmiş ve kaleti, ihtikarla mü~dele mese-
gılızlere gulumseyen talıh geçen iaşe işlerini. müzakereye başlamıştır. lesi hakkında vilayetlere biT ta· 
yıl tersine döndü, Almanlar Mı- Bu müzakerelerin neticeleri yakında mim göndenniıtir. Vekil, lstan-
sır önüne geldiler. Vekiller Heyetine blldlrllecek ve kati bula yazdığı tezkerede, ihtikiir-

Bu güç, değişken şartlar orta- kararlar alın~~ktır. la mücadele için dirayetli bir 
sında Türkiye harbin dışında Memuı·lar. mütekait, eytam ve era· zatın idaresinde bir büro lturul· 
kalmaya çalıştı. Bir taraftan ha- milden 'l>.qka kazancı mahdut vo masını, valinin zati nezareti al-

. .. .. muayyen sınıflara. yani amele ve ge- d h zırlanarak, kuvve~~enerek, . ob~r 
1 

llrl az kimselere ucuz ekmek temin tın a zaman zaman fe rin mil'" 
yandan herkese guven verıci du- edilmesi de bıüı.1.s mevzuu olmaktadır ayyen mıntalcalannda Milli ko-
rüst bir politika güderek, sınırla- İstanbul vallsl doktor B Lütfi Kır: runma kanununun hükümleri 
nrıa..... dayanan at~in saçağı sar- dar buradaki kon~mıalar~dan mem- dahilinde sert ve kesin ltontrol-
masından çekindi, fakat İngilte- nun olduıtunu, İstanbulun ekmek '4i· larla bellibaılı muhtekirlerin 
reye v~rdiği sözden gerl dönme- nln iyi bir neticeye bağlanacağından kanun dairesinde canlarvıın ya
yl bir an düşünmedi. Tuttuğu- ~utla.le surette emin bulunduıtunu kılmasını tavsiye etmiıtir. 
muz bu yolun büyük vargısı en ~öylemLştır. Vali, bir ltı gUne kadar Tezkerede, ntıcıları fiat eti-
karısık en tehlikeli bir zaman- Istanbula tamamen mlisterih olarak keti ltoymağa zorlamak, alıcı-
~· tngutere ile ayrılığa doğru :1~necetlnl de sözlerine llbe etmiş- lan fatura istemeğe teıvik etmek 
gıtmeden Almanya ile dostluk ö. ~re dı·~ı _ "t gihi tavsiyelerde de bulunulmak-

1 l 
& n & me gore memu.r, m .. e-

an aşması mzalamak olmuştur. kalt, eytam v& eramUe ucuz za.hlre ta ve büyük bir istihlak merkezi 
O zamanlar bu hareketin ger- verilmesi hakkındakl hazırlıklar da olan İstanbul ile istihsal bölge-

çek değerini anlayanlar İngilte- Uerllemlş, bu i§le meşgul olmak üzere lerl arasında zeytinyağı işinde 
rede hiç şüphesiz pek azdı. Fakat kurulan büro raporunu Vekiller He- fiat arttırma, fiat birliği yapma 
hava, kara, deniz kuvvetleri dün- yetine vermiştir. üzerinde lstanbul valiliğinin der-
yanın dört bucağına dağılmış, Bu zahire arasında f~ulye, nohut, hal medeni amme hukuku dava-
hazı.rhğmı bitirmemiş, her taraf- merchnık, plrlnç, .~atatesten bnşka aı açma yolunda harekete geç-
ta büyük zararlara uğrayan İn~ şeker de olduh soylcnmektedir. mesi üzerinde dikkati çekilmek-
giltereyi bir de Türkiyenin yar- Belediyede dünkü tedir. 
dıroın~ koşac~~ şekild~ hareket toplantı L'llllıı __________ J 
etme'nın. -. Türki:ye içın ne de- Yenı ekmek karneıerlnln da.ğıtılma-
rece venmlı olacagı bertaraf - sı tşinl görüşmek üzere düıı beledl
İngiltere bakımından nasıl bir yede bir toplantı yapılmıştır. 
!ayda doğurabileceğini, gün geç- Belediye reis ve vali muavilerlle 
tikçe İngilizler de pek iyi anla- iktisat müdürünün ve kaymakamla
dılar. rın iştirak ettiği bu toplantı geç 

mahzurlar olduğu neticesine varılmış
tır. 

askeri imha edilmiştir. ceset kalmıştır. 
Sovyet tebliği Voronez mıntakasında bir gurup 

Moskova 20 (A.A.) _ Gecele- nehrin karşı sahiline geçerek 2 düş
yin neşredilen Sovyet tebliği: c 19 man kazama tına bombalar atmış, 
birincite§l'inde askeri kuvvetlerimiz 20 Alman askeTİni imha etmiıtir. 
Stalingrad ve Mozdolc mıntalcala- Stalingrad' daki 
rında Almanlarla muharebelerde 
bulunmuştur. Diğer cephelerde du- muharebeler 
rumda değişildik yoktur.> Lcmdra 20 (A. A.) - Stalin-

Tebliğe ıyapılan ekte deniliyor ki: grad'da kanla muharebeler devam 
16 birinciteırinde hava kuvvetleri· ediyor. Almanlar dün yeniden bü
miz muhtelif kesimlerde düıınanın yük hücumlar yapmıılardır. Mosko-
1 O kamyonunu imha etmi,, 3 ha- vadan gelen haberler blrkaç apartı• 

Salomon 
adalarında 
Amerikan gemileri 
Japon mevzilerini 
bombardıman etti 

1 

Londra ?.Q (A.A.> Salomon adala
rındaki son muharebelere Amerikan 
ha.l"b gemileri de lştırl'k etrn\ştır. Ge
mller adanın şimal batısındaki Japon 
mevz1ler1nl bombardıman etmişlerdir. 
Mütterik tayyareler de karada ve de
nizdeki Japon kuvvetlerine hücum 
etmişlerdir. 33 Jaı>on tayyaresı imha 
edilm~tir. Kara hareUtm:ı. gelince, 
Guadelcanaı a.da.sında. kara hareUtı 
oldu~una, yahut yeniden Japon as
keri çık~rıldığına. dair haber yoktur. 

Liberya'nın 
·işgali 

Mihver gazeteleri 
şiddetli makaleler 

yazıyorlar 

Milin 20 CA.A.) - Oorriere della. 
Sera gazetesi, Llberya'nın Amerika 
kuvvetlerl tarafından t.şgallnt ştddet
le tentdd ediyor. 

Berlln 20 (A.AJ - Gazl'teler, Ll
lierya'nın Anıeı#lkıalılar 'tarafındın 
lşgaUnin Mısır'daki mlhver ordusu
nun durumuna. tesir yapmıyacağmı 
yazıyorlar. Gazeteler bu lşgall tenkld 
etmektedir. 

Almanyaya giden 

Alman uçaklarının 
hareketi 

Berlin 20 (A.A.) - Ashri bir 
kaynaktan bildiriliyor: Alman uçak~ 
lan doğu cephesinin meTlteı: ve ce
nup kesimlerinde Rusların geri ilet 
münakalatına bomba yağmuruna 
tutmuıtur. Uçaklar trenleTe muvaf.. 
fakıyetle hücum etmi,lerdir. Bu hii· 
cumlar o kadar &.nt olmuştur 1d 
uçakaavarlaT ancak bombalar atıl• 
dıktan 11onra harekete geçmiılerdir. 

Amerikan 
uçakları 

Vaıington' da mühim 
bir rapor 
neıredildi 

Vaşlnıtton 20 (A.A.> - Hamiye N&
za.retl istihbarat dairesi tarafından 
neşredilen bir raporda. nıuht.etif tıp 
uçaklar hakkında malumat ve muka
yeseler vardır. Rapordan şunlar an· 
Ia.şılmaktadır: 

ı - Harb başladığı zaman Ameri
kan donanmasındaki u-çaklarm çoıtıı 
eski tip idi. Muvaffa.kı.yct.sizllklere 

başlıca lmil budur. 2 - Pa.sif!kte alı
nan neticeler düşmanın elde ettikle
rinden üstündür. 3 - Bazı l1ç.aklar 
el'an matlup mükemmeliyetle değil· 

Türkiye, harbe girmemek, bi
taraf kalarak Orta ve Yakın Şar
kı yangından korumak suretile 
üç yıldır, en zor şartlar içinde 
sözünü tutmuş, ödevini yerine 
getirmiştir. Gözü kapalı, herhan
gi bir maceraya atılarak kıvılcımı 
yurdumuza sıçratmak, yahut Al
manya ile tam dostluk politikası 
güderek bir sulh kalesi halinde 
kuvvetli bulunmak arasındaki 
farkı, bugünkü cetin harb duru
mu karşısında İngilizler de de
rinden derine sezmiş olsalar ge
rektir. Bundan dolayıdır ki Tür
kiye - İngiltere ittifakı, bizce ·ol
duğu kadar onlarca da, birçok 
değişimler ortasında ölgünleş
memiş, bilakis bu bin türlü ol
gudan yepyeni ve ahvale uygun, 
sa.mi.mi bir çehre kazanmış vesi
ka değerini muhafaza etmekte
dir. 

vakte kadar devam etmiş, beyanname 
ve karnelerin dağıtılması şekll etra
fında kararlar verllmLştlr. Bunlar ya
kında UA.n edilecektir. Kaymakam
lardan bazıları, memur karnelerinin 
mahalle birlikleri. bazılan da doğru
dan doğruya daire ve büro &efleri ta.
rafından dağıtılması üzerlnde ısrar 
etmişler, fakat her lkl şekilde de 

Yeni kamelerle ekmek satışına ay 
başından itibaren ba.şlanaca~ için 
karne tevzu işinde esaslı tectlıir itti
haz edilmesine vaktin kısalığı man! 
olmaktadır. 

Dünkü toplantıya J.ştlrfı.k eden kay. 
makamlar hep bu nokta üzerlnde bir
leşmişlerdir. 

Yenı Gtne'de Avustralya kuvvetleri 
Kokoda. llzerlne ilerliyorlar. Japonla
rın karşı hücumları tardecltlml.ştır. 

Aleoutıenpes adalarından K\ska'
dakl Japon gemilerine 15 ton bomba 
a.tıl~ır. 

F ranaiz iıçiler 1 dir. 4 - En iyi avcı u;-akları F., Cobra 
. 40 tır. Bunların blr mahzuru çok 

Paru 20 CA.A.! - Fransra ~isi do? yüksekte h9.reket etmeleridir. 5 - En 
lu 2 tren Parls ten Almanya ya. ha- mükemmel bombardıman uçakları 

Türkiye geriye baktığı zaman, 
yaptığından hiç pişmanlık duy-

. muyor. Çünkü arkamızda, hiç 
bir inkişafa engel olmamış, blta
ranığımızı bozmamış, bizi sözü
müzden .ayırmamış dosduğru bir 
yol var. Ileriye baktığ\mız zaman 
ise kararımızdaki açıklığın ve 
değişmezliğin gelecek günlere 
ferahlı bir aydınlık serptiğini gö
rüyoruz. Dostlardan, ancak on
lara verdiğimiz kadarım istiyo-
ruz. 

Necmeddin Sadak 

Adanada şeker ihtikarı 
yapanlar mahkemeye 

verildiler 
Adana 19 - Adanada tüccarın 

-.akladığı 32 ton şeker meydana çı
karılmıştır. Gizlice şekeri 2 5 O ku
ru,tan satanlar mahkemeye veril· 
ınişlerdir. 

Dünkü toplantıda ucuz ekmek kar
nesine (memur karnesl), eloneğl pa
halıya alacak olanları. verııecek k'lr
neye de (umumi kame) isml veril
mesi muvafık görülmüştür. 

EKMEK MESEL.ESi 
Beyannamelerin dağıtılmasına 

dünden itibaren başlandı 
Bugünkü fiatle ekmek alacak- muhteviyatından kanunen mes

Iarın verecekleri beyannameler uı olacaklardır. 
Belediye matbaası tarafından Vilayettn ilA.nında ucuz ekmek
bastınlmış ve dünden itibaren ten istifade edecekler dışında ka-
kaymakamlıklara ve diğer mü- d B 1 
esseselere dağıtılnuştır Emekli lanlar vardır. Bu ara a e ediye-
dul ve yetimlerin beyannameleri nin her ay yardım ettiği asker 

ailelerile, hayat pahalılığına rağ-
de mal müdürlüklerine verilmiş- ı il 
tir Bunlar da al üd .. lük" 1 men gelirleri sabit kamış a eler 

. · . .. m m ur e- bulunmaktadır Bunların da tan-
rrne ;muracaat ederek bey~- zim satışında'rı: istifade etmeleri 
n::.e a!,a~aklar ve ayın yirmi uçün- için VUA.yet müracaatta 'bulun
cu gunü akşamına kadar doldu- muştu. Ankarada bulunan Vali 
rup oturdukları yerlerin kayma- ve Belediye relsl doktor Lfitfi 
kamlarına teslim edeceklerdir. Kırdar, bu hususta da meşgul 

Beyannameler verildikten son- olacaktır. Valinin bu mevzu et
ra ucuz ekmekten istifade ede- rafında müsaadell yeni bir karar 
ceklerle, serbes piyasadan Bele- alacağı tahmln ediliyor. 
diyenin tedarik edeceği ekmeği Aile reisi Anad.oluda olduğu 
alacakların hakiki miktarı belli olacaktır. Ucuz ekmek alacaklara halde aile efradı Istanbulda bu-

lunanlann beyannameleri aile 
yeşil, diğerlerine de kurşuni efradı tarafından verilecektir. 
renkte karneler bastırılmıştır. Her memur mensup bulundug~u 

Beyannamelerde kanunen bes-lemeğe mecbur oldukları kimse- yerden karnesini alacağından 
ler dışında diğer şahısları yazan- İstanbuldan gayri bir yerden 
ıar, hükümetı resmt vesaikle iğ- karne alanlar, burada karneleri
! al etmek suçundan ceza mahke- nl değiştirmek sure tile lstanbul
mesine verileceklerdir. Bu itibar- da ekmek alacaklardır. 
la beyannameyi dolduranlar_ (Devama aalaife 2, sütun 6 da) . 

reket etmiştir. k 1 1 rdi 1 ·· d" ·· uçan a e e r. Bun ar gun uz hu-
1111111111111111111111111111Hn1111111111111111111u111111111111111111111111111 cumlan lçln yapılmı~lardır, Fakat ge-

Bu harbin sonunda: ( 12) 

(Avrupa. ,ehirlerlnden birinde) 
- Bakın bakın, şişman bir adam.~ 
- Hem de sigara içiyorl ... 

celeri de hareket edebilirler. Yalnıs 
geceleyin çok yüksekten uçamazlar. 
Bunlar en süratıı uçaklardır. Ingl
l!zlerln Lank:ı.ster uçakları bunl1.1ra 

çok benzer. Fakat ayrı ayrı vaz.tfcler 
görmek lçln yapılmışlardır. Orta 
a~ırhkta Libro.tör uçaklan Şlmnll 

Afrika., Pasifik ve Aleout!ennes ada
larında büyük fayd:ılar temin et
miştir. 

Malta'ya hava akınları 
Kahire 20 (A.A.) - Dün Mal

taya 5 hava akını yapılmıştlr. Hasar 
hafiftir. Düşmanın 2 avcı tayyaresi 
düşürülmüştür. 1 İngiliz tayaresi 
kaybedilmişse de pilotu kartanlmıı· 
tır. Öğleden sonra bir kısmı bomba 
taşıyan 90 Alman avcı tayyareal 
adanın üzerine gelmi~tir. lngilix ha· 
va kuvvetleri bııınlan karşılayarak 
muharebeye mecbuT etmişlerdir. 2 
düşman tayyaresi uçuf sahası üzeri
ne gelerek bombalar atmağa mu• 
vaffak olmuştur. 

Madam Roosevelt'in 
seyahati 

J V atinııton 2 O ( A. A.) - Gaze
teciler toplantısında Cumhurreisinin 
hususi katibi B. Earlıy, madam 
Roosevelt'in Londra seyahati hak· 
kında bir şey ıöylemiyeceğini b:tdir
miştir, Early, Reisicumhurun refika
ıının, biT faydası dokunursa lngilte
reye gitmek arzusunu gösterdiğini. 
lngiltere kıraliçesinin de kendisini 
birkaç defa davet ettiğini ilave et
miştir. 



Sahife 2 

SÖZÜN 6EliŞi Dakar'ın ehemmiyeti 
Bu liman Cenubi Atlantiğin 

kilidi sayılıyor 

HA~B DURUMU 
Para ile alınan sakatlık 

Dün bir kız gördüm: Zavallı, arkadaşının omuzun'° tutu
narak yürüyor, arada bir sendeliyordu. Ayakta duracak 

hali yoktu. Yüzündeki bitkin ifade insan yüreğini sızlatabllirdl. 
Eğer dikkatle ayaklarına bakılmamış olsaydı! 

Onu evvela bir hasta, bir alfJ, genç yaşta ayaklan kazaya 
Uı,üraını bir bahtsız zannetmiştim. Kimine sıhhat ve gil.ıelllk, 
klmine de dert ve bela veren kadere teessüfler yağdınnak 
ti.zereydim ki göziim kızın nyakJarına ilişti. Meğer bir moda 
kurbanıymış. Aynklanna rniibal ağasız bir karış kalınlığında 
mantar tabanlı ayakkabılar geçlrmlşti. Her türlü zevkten rnah
nım bu yüksek yontma tabanlar üzerinde yUrilyemiyor; yürü
meye çalıştıkça sendeliyor; araba çekerken bineğe çevril· 
miş. nal vurulurken tırnaklan diizgiln kesllm~ zayıf atlar 
«ibi ikide bir tökezliyordu. 

Madritten çekilmft bir telgraf ta, fngilizlet kadar Amerikalılar da 

Stalingrad' da son 
muharebeler oluyor I 
Kafkas cephesinde Almanlar 

) birçok dağlan aştılar, Tuapse'ye 
çok yaklaştılar 

mühim Amerikan kuvvetlerinl ıa,ı- Dakar' a büyük bir ehemmiyet atfe
yan birçok nakliye gemilerinin Da- diyorlar. Bu ehemmiyet, Atlantik 
kar btikametinde seyrettiği ve bu muharebesinde oynadığı ve oynıya· 
kuvvetlerin ıimal batı Afrika sahi· cağı rolden ve Cenubt Amerikaya 
l!nde bulunan bu mUhim Fransız li- en• yakın Afrika limani olmasından 
manını l§gal etmCJi muhtemel bu- ileri gelmektedir. Dakar'ın Cenubt 
lundu~u lbildirilmi~ti. Bu haber, aim- Amerikada Brezilyanın Pemambu- 1 

dilik Jhtiyat kaydile karaılanmasi co li."llanına mesafeal ancak 2950 
icabetmekle beraber, mUttefi1derin kllometreden ibarettir. Atlantik 
Cenubi Amerika ile Afrika arasın- müttefik ticaret gemilerini avlıyan 
dald münakale yollan Uzerinde bil- Mihver denizaltılarına mUkemmel 
yük bir ıtrateJik ehemmiyeti haiz bu bir Uı tetkil edeceii gibi, buradan 
limana göz diktikleri ve ilk fıraatta uçurulacak uzun meaaleti Mihver 
ifgal ~tmek lıtlye~eklerl ~uhakkak- bombardıman tayyareleri, Cenubt 
br. ÇiinkU Dakar ın lşgalı, Cenubt Amerika sahillerine de akınlar yapa
Atlanti~te ~_µttefiklerin mUnakale bilirler. Binaenaleyh Amerili:alıların 
yollannı emnıyet alhna alacakhr. Dakara atfettikleri ehemmiyetin d;.. 

İnsan ayağına bu işkenceden fazlasını ancak Çbıliler yap
llUŞlardır. Güzellik uğruna daha kilçü.k yaşta ayaklanna demir 
ayakkabılar geçiren eahil Çin kızlarile Avrupanm münevver ka
dınlan biribirTerinc rı kadar da yakındırlar. Bari fştn bir gtl
selliği olsa. Ne gez.er? Ayaklarının altına 00.., konserve kutulan 
bağlayıp gezen mahalle çocukJannın verdiği Umek üzerine ku
nılmuş bir güzellik telakkisi, yontma ayalt zevki! 

Durup, artık hiç acımadığım o bir karış mantar ayakb 
kızın arkasından bir müddet baktım. Yalnıs ben delil, kaldı· 
nmdaki bütün yolcular güle eğlene onu seyrettiler. Caddeyi 
kal'ŞJdan karşıya geçiyordu. Şimdi hızla ümine doğru bir oto
mobil gelse. kaçamıyacak, kaçın aya kalktığı anda yuvarlanıp 
ezilecekti. Özene bezene aldığı ayakkabılar onun hızlı yUrilmek, 
•osmak kabiliyetini sıfıra indirmiş, onu bir yanm adam haline 
retirmişti. 

Otuz yahut kırk lira mukabilinde satın aldığı bu sakatlık· 
tan clolayı kendisine AUahm paradan başka biraz da akıl ver
mesi için dua etmek lcabediyordu. Fakat sendeliye sendeliye 
giden kızı seyredenlerden hiç biri bayJe bir uhınete girmediler; 
dönüp yollanna devam ettiler. Şevket Rado 

Da~ar'ın b~ b~yük askert ehe~- ğer bir sebebi de bah yarı kürenin 
mlyetı dolayısıledır ki, bundan hır emniyeti mülahazasına dayanmakta
ıene evvel general de Gaullc kuv- dır. Bu evsaf itibarile Oakar lima· 
vetlerl lngiliz filosunun yardımile bu nının Cenubi Atlantiğin kilidi adde
limanı l:gale te,ebbüs etmiı. fa- dilmesi mübalnğalı bir iddia ola
kat Vichy hükumetine sadık kalan maz. 
Fransız garnizonunun mukavemeti 
Uzerine geri çekilmeğe mecbur kal
mııtır. 

Dakar, ıimal bati Afrikasında, 
Fransanın mUstemlekesi olan Sene· 
gal'ın, Atlantik sahilinde mühim bir 
limanıdır. Bu liman 185 7 senesinde 
kurulmu,tur. Bugün 100 binden 

Müttefikler, en kısa yol olman itl· 
barile Mısıra, Maltaya, Hindistan& 
ve Avustralyaya gitmek için Sicilya , 
boğazından geçmeie teşebbüs eden 
harb malzemesile yliklil vapur lcıı.fi
leleri, Mihver tayyarelerinin devam

He)bellnda'da.n (a) işıretıle meıttup gönderen okuyucuma: tıtıtatmıza. fazla nilfusu vardır. Liman, mühim 
te§ekkür ederim, Fa.kat tahmlnlertnlzde yanılıyorsunuz. ti. R bir deniz ve hava üssüne çcVTilmiı 

Mahkemelerde: 

Doiu cephesinde: 

StAliiıgrad sanayi m\Jıtakasın· 
da Rualann elinde kalmıı olan 
ıon kmm, Kızıl BlrlnciteF!n de· 
mir fabrikası da Alman liuvvet
ler! tarahndan z.aptediİmlotir. 
Berlinden gelen haberlere göre, 
Ruslar burasını pek z.iyade tah
kim etmiılcr, toprağa g8mülen 
tanklar vasıtasile de lstihk{mlar 
vücuda getirmlalerdi. Afmanla-

l>eri Stalingradın durumunun 
hJçbir zaman bu kadar natik ol· 
madığını yazİyorlar. 

Kafkaayada Almanlar Tuap-

fl
o do~ru ilerliyorlar, Su cep

~ de geçilmesi ailç dailan a,
ialardır. Almanlar Tuapıeyi 

aaptedebilirlerae aahilde nispe
te~ kolaylıkla bareket yapablle
ceklerdir. 

Mısırda: 

Hava akınlarından ha§ka mü
him h&d~e olmamı~tır. 

Uzak Doğuda ı 

nn alddetli top ateaine ve alev 
•açan makinelerle taarruzlarına 
rağmen Ruslar sonuna kadar 
mukavemet göstermi§ler, Al
man kıtaları adım adım ilerle· 
meic mecbur olmuşlardır. Fab- Salomon adalarinda Amerl· 
rika tamamen harap olmuatur. kan ve Japon kuvvetleri arasın· 

Şimdi Almanlar Volga kıyi- da çarpııımalar devam ediyor. 
ıında sıenia bir aahacla yerleşmio- Fakat henilz büyUk Japon hUcu-
lerdir. Bu sahadaki bataryalarla mu başlamamı§tır. 
nehrin doğu ıahilindekl Ru. ha- Yeni Glne'de Avustralyalı 
taryaları arasında alddetli btr kıtalar ıimale doğru ileri bare-
topçu düellosu ba~lamıştır. ketlne devam ediyorlar. Japon-

Stalingrad ıehrlnln ancak kil- lar Owen Stanley dağlarından 
çük bir kısmı Ruslann elindedir. hemen tamamen çekilmişlerdir. 
Moskova radyosu, burada mu- Bu •uretle adanın cenubunda 
harebenin kati ıafhasi baıladığı- müttefiklerin mühim bir UssU 
nı, Sovyet gazeteleri de Alman olan Moresby limanı tehlikeden 
taarruzunun baııladığı iki aydan· kurtulmuştur. YANLIŞLIK OLMUŞI 

ve mUhim tesisat yapılmııhr. Da
kar'm 2400 metre uzunluğunda bil
yük bir dalgakıraıu vardır: Umanın 
cenup kanadında da 560 metrelik 
ikinci bir dalgakıran daha yapılmıı
tır. Rıhtımları, dokları mükemmel
dir. Şehrin sokaklari genio ve mun· 

lı taarruzlanndan şimdiye kadar ağır 
zayiata uğradıklan için bu a~ır lı:a- ' 
yıplan haklı ve mazur gösterecek 
acil zaruretler olmadıkça, bu harb 
cephelerine ıevkıyatlannı Akdeniz 
yolile yapmaktan çekinmekte ve 
Ümit burnu yolunu takibetmekte· 
dirler, Bu ıebepten dolayı, müttefik 
vapur kafileleri, Dakar ile Pernam- ..._ 1111 _. -...-. zOz - -~ wz;s __ - --- 4--...::=---.- -- ~---=- -- -

Mehmedi, Kumkapı civannda Hakim sordu: tazamdır. Evler modern bir oekilde 
bir apartımanda daire kapılannı - Bekçiyi görünce üst kata yapılmı~tır. Şehre su da getirilmir-
açmağa çalışırkC?n suç üzerinde nlçln kaçtın? tir. Dakarın istikbali pek parlaktır. 

buco arasından geçmeğe mecbur
durlar. Bu liman, Mihverin eline 
geçtiği takdirde bu nakliyat daha 
büyük tehlikelere maruz kalacakhr. 

yakalamışlar Bekçi Mustafa sulh - Ben bekçfde'n kaçmadım bay -----------------------

Londra büyük Rudolf Hess 
elçimiz 

ceza mahkemesinde diyor ki: hAldm. Namuslu adamım. Bekçi- El kt • k 11 ti • R f h h"' d• • 
- Bir müddettenberi mahalle- den, polisten korkum yoktur. e fi ucre en e 3 3 lSeSl 

ye hırsız dadanmıştı. Birkaç ev Her katta mühendisi arıyordum. İngiliz Hariciye Naziri 

Pravda gazetesi hemen 
muhakeme edilmesini 

istiyor 
ııoyuldu. Geceleri karanlık köşe- - Mühendisin evını kapı kili- - -- şerefine bir ziyafet verdi 
lerde gizlenip gözetıemeğe b~la- dinden m1 tanıyorsun? Elindeki Kilovat baıina 2 kuruş Bazı memurların muha- Pravda 
dım. Bir gece geç vakit mahalle dcınlr ile kflfdf niçin kanştınyor- arttırılıyor keme altına alınmasına d T k gazMet0e9skı·,0va b1a9 crva(Azıs.Aınd. )a, Rudolf 
arasında dol~ken karşıdan bir dun?.. Loodra 19 {Ra yo) - ilr iye- :u 

ayak sesi duydum, duvarın kena- Mehmet bu sual karşısında du- karar verildi nin Londra büyük elçisi B. Rauf Hess'in, bu iş için kurulacak beynel· 
nna saklanıp bekledim. Bir adam rakladı, cevep veremedi. Karakol- Elektrik ücretleri kilovat başına Orbay, İngiltere Hariciye Nazin B. milel bir mahkeme tarafından der· 
etrafı gözetllyerek apartımana dald itirafına karşı da: iki kuruı arttırılacaktır. Elektri ida- Ankara 19 _ Refah vapuru hl- Eden ve zevcesi ıerefine bir 8~1e hal muhakeme edilmesini istemek· 
yaklaştı ve aralık duran sokak ka- - Yalandır, dedi. Orada iste- TC8i umum müdürü B. Hulki Eren diaeıi münuebetile Münakallt Ve- :ı:İyafetl-vermiıtir. tedpir. d d" k N 

gi 
dl A k d İ J rav a gazeteıi ıyor i ı c azl 

pısından içeri r . . r asınİk an dikleri gibi yazmışlar. KAğ'ıdı 1m· bu hususta görüşmek Uzere Anka- kii.leti Deniz nakliyat dairesi reisi Ziyafette ngiltere a~e Naz:ın B. zimamdarlannın mesuliyeti hakkın· 
yavaşça ben de gfrdım. incJ za et, dedfler. Ben de korkudan • . • O 1 . 1 Ayetullah Denizyollan eski umum Woolton ve ledy Woolton, İmalat daki son demeçler ve bilhassa M. 
kattan tıkırdılar duyuluyordu. imzaladım. Orada korkudan ne raya gı. tml§tır. .cret enn arttın ma· müdürü İbrahim Kemal, lıtanbul Li- Nazıri B. Oliver Littleton, Hariciye· 
A k esimi d d dl N f V-L~1 fı d l Roosevelt'in sözleri, evvela, ıimdi· 

ya s uyurma an mer - söylediğimi de bilmiyorum ya. aı a ıa cıuuet.ı tara n an esas man reisi Refik. Mer•ln Uman reı'si den sir Johıi'ı Monh, ngilterenln e&-d la b t b " • . den ele geçinimi§ olan Alman me~ 
Yen en ÇI P aşımı uza ınca u Evrek tetkik edildi. Mehmedin itibarile kabul edilmi§tir. Zihni"nln muhakemelerinin )Uzumu· ki Türkiye büyük elçısı ılr . Percy ullerine tatbik edilmek gerektir, 
maznunun elinde bir demir ile hırsızlıktan birçok sabıkalan na, Fen heyeti reisi Hayri On'un Lorcln, Ru~anın Lond1a sefiri.hay Hcss'in harb sonundan evvel rnuha· 
bpı kilidini açmağa uğr~tığını vardı· O b"I }" ...... ·· h k · k ·1 e baya Malsky dlgver bir .. ok' ze-.. d" O d hı d beni . tomo 1 astigı ıatı&I men ı mu a emesıne arar ven. v n • ,. keme edilmiyeceğini ıöylemek, bi· 
gor um. sıra a rsız a E hA1..J be 1 .. ____ 1 ~ mi t'ır t ıı b ı t r 1 farketmlş, kapıda.ki demiri çıka- - e, <ıAım Y J.ruSWılık hal Ticaret Vekaleti tarafından alınan ' · . . • . va azır u unmuş u · o bile Heas'in cinayetlerine göz 
rıp yukarıya kaçmağa başladı. bu. Şu fani dünyada insanın ba- bir kararla, otomobil lastiği tevziatı- Bu karara ;tıraz vukuunda. Şurayı yummak demektir.> 
Nihayet, apartımanın üst katın- şından çok §eyler geçiyor. Evvel- nın Ticaret ofisi umum müdürlüğü· devi.et heyetı durumu tetkık ede- Danimarka Kirali Pravda gazetesi, bundan sonra, 
da kendisini yakaladım. Karakol- ce cahllllk ettim, birkaç defa hır- ne devredildiği vo mevcut liıstiklc- cektır. bayan Hess'in kocasının yanına git-
da suçunu itiraf etti. Evvelce de s:ızhdk yapAtım1 .dıHepklslnbde de yaka- rin ofis emrine verildiği yazılmıştı. attan düştü mek üzere bir tnlebini ihtiva eden 

O Cfv d bı- kaç d ~. lan ım. na m u işi bece- T' f'. ..d .. 1 .. w.. Üsküdar ve Kadıköy Stokholm 19 (A.A.) - Kopen· bir mektup yazmış olduğunu hatır-
ar a ır ev soy u 5 unu remi orum hırsızlığa tö be t- ıcaret o ısı umum mu ur ugu, 

söyledi. Kapı klUtlertnl ellndekl tim YŞimdi' 
1 

vl e Ticaret Vekaletine müracaat ederek tramvayları hag'dan gelen haberlere göre, Dant- !atmakta ve ba»'azısını aöyle biıir-
namusuma anımın Ü marka kıralı Kristiyan bu sabah bir mektedir: 

demirle açıyormuş. akı 'ne çalışıp kazruııyo~ Siz maliyet iiati yüz elli lira olan bu .lssküdar
1
vTe Kadıkö~dtra~vayla~- k . . t•· d" li t'"r cHcss bir cani midir yoksa Al-

Mehmct bu iddiayı kabul etml- bekçinin sözü b kın Ba- lastiklenn dı§anda bin beş yüz lira· nın tanbu ramvay ı aresıae bag- aza geçınnı§ ve a .... n u§ID ll u • l . • . . .. 
yor: na inanınız ne a ayınız. ya ıatJldığını bildirmiş ve satılacak !anmasına karar verilmişti. Devir Kırat derhal sedye ile ıaraya götU- man~~nın. ~gılterede r~smı hır m~~ 

Hayır bay haklını Ben gece · ı~ 'ki • k b k 1 · · b' k a ı'ht" .. '"ld"w.. ru"lmil•tür Kıralın yaralan hakkın- mcssılı mıdır? Bunu nıhayet tesbıt - , i 11stı enn ara orsaya çı anma· ıçın ır anun ıyaç goru ugun- " · k 1• d 
apartımana girdim ama, hırsızlık Mehmet tevkif ed idi, evrakı ması için ne gibi usul konacağını den, Dahiliye Vekaleti yeni bir ka- da henüz bir tebliğ ne;ıredilmemi~- etme _a_zı_m __ ır_.> ____ _ 
tçln değil. tanıdığım bir mühen- asliye ceza mahkemesine verilmek aormu~hır. nun 15.yihaııı hazırlnmı~tır. Kanun, tir. Halen 72 yaşında bulunan kıral. 
dts o tarafta bir apartımanda üzere müddeiumumiliğe gönde- Ticaret Vekaleti Birlikler umum! Millet Meclisine yakında verilecek- her sabah hayıvanla Kopenhag so~ Ekmek meselesi 
oturuyordu. Kendisi yapı işlerin- rUdJ. katipliğine ve Tic~ret ofisi umum tir. kaklarında dolaşmağı !det edin-
de bent çalıştınr. O gece de mü- Kadıköy keresteciler müdürlüğüne verdiği bir emirle bun· Üsküdar Tramvay şirketi, tasfiye mi~ti. 
hendisl evinde görüp iş istemek - dan ıonra otomobil 15.stiği tevzintı- halinde bulunduğund8Cl, malzeme 
1lzere apartıınana girdim. Fakat arsası nı otomobil acentelerine bırakmış· tedariki, diğer hususlar hakkında 
karanlıkta yanlış yere girmişim. Kadıköyündo yıktırılan eski Ke- tır. Acenteler, ofisin vereceği direk- daha kanuni vaziyete geçebilmek 

Kömür istihsali 

kapıyı yokladım, yanlış gelcllği- rcateciler arsası tanzim edilmiş, cad- tif dahiliadc tevziat yapacaktır. Bir· için bu devir i~ini tamamlamağa 
mi anlayınca çıkıp gitmek iste- de ııenl§letilmiııtir. Yakında cadde- likler umumt katipliğine müracaat mecburdur. Bunun için Belediyece 
dlm. O sırada bekçi beni yakala- ye kaldırım dlSıenecek, arsanın bir edenlere bu yolda cevap 'Verilmek- Ankarada teşebbüste bulunulmuş-
dı. kısmı yeşil ıaha yapılacaktır. tedir. tur. 

Ankara 19 - Münakalat Vekili 
amiral Fahri Engin kömür istihsali
nin günde 8000 tonu geçti~inl aöy
lemi~tir. 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 99 Yuan: (VA. Nii) 

Üç arkadaş, Köse Eminin kona· Taşımak iııtemooorum... arka bahçesine girdi. Bu aralık bir 
ğına yalda§Tilışlardı. Ak ağa, cebin· Cücenin önünden evvela Köse nalın tıkırtm, sonra bir gıcırtı kula 
den çıkardığı anahtarla kapıyı açtı. Eminin, sonra da Stepanla Rızanın ğıına çarptı. Cüce saklanmak için 
İçeri girdiler. gölgeleri !Üzüldü. Bunlar iki ucun- ancak duvara yapıp.cak kadar kın 

Cüce, dişleri arasından ıöyleni· dan yakaladıkları bir oeyi götürü· bir zman bulabilmişti. 
yordu: yorlardı. Cüce tam otların arkasın- Evin hizmet kapısı aralık duru· 

c- MelWılarl Mclunlarl Gene dan ıokağa fırlamak Uzereydi ki Kö- yordu. Elinde koıvasile bir hizmetçi 
bir habaset hazırladılar. Ben onlara se Eminin döndüğünü gördil. Adeta kız bahçeye çıkmıştı. 
göstereceğim, ıu küçücük yumru· kotar gibi hızlı adımlıula evine tek- Cüce nefes bile almaktan korka-

Ruhi, ıon bir dcf a daha dostunu j duğunu seçmekte ıüçlük çekmedi. ium altında hepıi ezilecek. Allah rar yaklaştı. Uzun uzu.o bir zil ıesi rak bekliyordu. Kız, bir köy türküsü 
~ucakladı ve kulüben.in kapısını Bir ıes: vere de ben imdadına. koımadan duyuldu: Pencereden hır baı uzandı: mırıl danı? bakracını ıallıya aallıya 

(Bq ta.rafı 1 inci aahifede} 

Son karar üzerine bazı kimse
ler Anadoludan şehrimize serbes
çe buğday, un gelebileceğini zan
nediyorlar. 

İstanbul halkı, ekmeğini henüz 
tanzim satışı içinde ve Toprak 
ofisten tedarik ettiği için. İstan
bula her nevi hububat getirilmesi 
hakkındaki yasak hala bakidir. 
Şehre ancak Belediyeler namına 
satın alınan buğdaylar gelebile
cektir. Mamafih istanbulda son 
kararın tatbik.ine b~lanacağın
dan yakında buraya da serbesce 
her nevi hububat, bu arada buğ
day ve un da getirtilebilecektir. 

Ankarada bulunan Vali ve Be
lediye Reisi doktor Lütfi Kırdann 
yarrn, olmadığı takdirde per
şembe gil'nü şehrimize gelmesi 
beklenmektedir. 

~ 
• J • k k d w Em' v b B I evvel Handancığıma hır ıeyler ol- - Kım o? on metre kadar uzaktaki inek ahın· 

h. yıce apanıp apanma ıgını - ın aga ey. aıını ıa layıp Hd 
kere daha yokladıktan ıonra, ge• durma. Arabanın vaziyeti iyi ... ~aaa. ·' e biraz daha bekliye- - Benim kayın valide. Sana tem- na yaklaştı. Omuzile kapmnı iterek 

ae geldiği gibi otlann arasından ıü· Gördük ... Fazla ıaraılmaz! Tabit lı~. ~kalım ne .olac:kh . bih e~e~i ubut~'md B~n-belk~. ya~ içeriye daldı. Demiryolları müdürümüz 
Dilerek, sokağa yak1n hendeğin için· konağa seninle beraber dönecek de- ra ~ on da~ı~ ~!ldar hır za· rı~ d~~enm, . e 1 e öbur gun... Ruhi, onun kaybolduğunu gör- Sofyada 
de gizlendi. 7.iJiz. Sc •. b" bir tvice anlat man henuz geçmıatı kı, kapı tekrar Şımdılık keatıremem. Sen yukarıda dükten sonra kızın aralık bıraktığı Son gelen Zora gazetesinin yazdı-

• n ıu ıaı ıze J• ld K- E • k k d d · · b" · b d 1 Cü,.- Ru'hi bekliyordu. Ne bekle- bakalım da kü -k hanımı kızdırmı- açı 1' ose mın çı tı, ar a an a ışın ıtınce 0 ruma n, maymunu hizmet kapısını ses çıkarmadan ite- gıw na göre, Bükre•ten dönmekte olan 
diğinibilmeden bekliyordu. yalım. Bavulu ~dıktan ıonra Sto- Ay.vaz}a Rıza götündüler. kafesine kilitle .. Amma sakın unutma rek binaya girdi. Türkiye Demiry;lları umum müdü• 

Yalnız, yeni bir aeyler öğrenebi- pan'la beraber ver elini, konağa gi· Emın: haf Ba§ımıza bır dert çrkar ıonra... Şimdi ince bir merdivenin ağzın- rü Sertel, Tuna sahilinde kain Gür· 
leceğine dair kalbinde bir his vardı. deceğiz. Bilyük kapıdan gireceğiz, -. Çocuklar, göreyim sizi ... Ema- - Peki fem. Merak buyurmayı- daydı. Usul usul basamaklardan çık- gev o (Yerköy) yoliyle Rusçuğa 

Burada ne kadar zaman kaldı? yükU dönme dolapta ıana teslim et• n;t~ iyı muhafaza edin. Ben önden nız fem... mağa ba,ladı. gelmiş, oradan da Sofyaya gitmiıt: 
Neler düaündü? Vo neye karar tikten sonra, doğruca yer altına ine· gıdıyorum... - Haydi öyleyse ıimdilik Alla· A d I d d" .. .. tir. Sofyada Bulgar Demiryollan 
verdi? ceğiz de2il mi?. Konağın kayıkhane- Rızanın ıesi, taııdığı ağır yük al- ha ısmarladık. {nı zaman a aun arı a uşunu· müdürii D. Kolçev'in misafiri ola• 

Bir aralık kulağına ayak acsleri sinden ... Sen tabii bizden evvel ora- tında boğuk boğuk çıkıyordu. - Güle güle fem. Allah iıinizi yor u: rak birkaç gün kalacaktır. 
prptı. Yavaş yavaı çıt çıkarmama- da bulunacaksın ... Sonra ne yapa- - Peki ağabeyciğim! Sen me- rasgetirsicı. - Çok oükürl Henüz, kaçtığımız. 
ia dikkat ederek doğruldu. Otları cağız? raklanma ... Ulan Stepan! Tutsan a Köse Emin, geldiği gibi, koşa ko- anlaşılmamı~. S~raylı hanım birazı-• Takvim • 
aralık etti. Göz.ctlemeğe baıladı. Köse homurdandıı şunun ucundan be. Omuz.lanın çök- şa, ağaçların arasında ltayboldu. sonra bodrumn ınecek. hte 0 :zaman 1 

Yolun aşağısından fiç gölge ko- - Yavaı be, Rıza. Yerin kulağı tül. .. Belim kırılacak ... Arabaya ka- Ruhi biraz daha bekledikten aonra kızılca kıyamet kopacak tabii! Be- Şevval 9 - Ilııır 168 

aup konup yaklaııyordu. Daha vardır. Hele bavulu getirin de ben dar bunu yalnız ben taaıyacak de- evin pencerelerini gözetliyerek ol- reket versin Köse yarın, belki de S. İm. Gü. Ölt İki. Ak, Yat. 
maktan, cücenin keskin gözleri, ııe· talimabmın arkuım o zaman veri· gwilim a... duX-· yerden ,.ıktı, Konagv a yakla•· öbür gün gelmiveceğini söyledi... E, 11 ,15 12,53 6,36 9,37 12,00 1,31 

~u -. v , k Va. 5,38 7,17 ı2,59 ı5,59 18.22 l!J.!1~ 
lenlcrin Köse Eminle arkadaalan ol- rlm... 1 - içinde ne var, bilmooruml ... h. Tahta perdenin albndan Eminin «,,Ar ası var) --------------..-1 
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~yisat.~i;:r;~rininsa~~=c:~~ Dünkü lodos 1 Büyük Zaferler 1 Hastaneler· 
ıtası giriş yerlerlnin önleri 
nba~. oluyor. Geçenlerde, bir 
lyetunızde, bir kndın, böyle 
"'aşnlıklı bir kalabalığın fçin
rnantosunun kolunu kaybet
:, heyecanın hnykınyordu: 

Bir motör batti, bir tayfa 
boğuldu 

• • 
sergısı 

Eminönü Halkevinde 
hazirlıklar ilerliyor - insaf edin! Ben blll"nyn böy- Evıvelki gün başlıyan lodoı fırtı· 

mi geldim? ••. Siyah bir bez nasi gece ıiddetini arttırın•§ ve diln 
nn olduysa versin, kuzum... öğleye kadar devam etml§tir. Dün --
ae~I de benim bilmediğim bnş- öğleden aonra yağmur baılnması Cumhuriyet bayramındn, Emlnö-
bır tarafta daha sıkıya giren- üzerine rüzgar lhafiflemlıtlr. nil Halkevinde açılaeak cBüyük za-
dah b" ı ğn 1 ferler~ ıergiainin haz.ırlıklan llerle· a uyük lmyıp ara u - Lodos fırtınasi bazı l:lenlz kaza a-

Şehir meclisinden yeni 
tahsisat istenecek 

Belediye haetanelerinin ihtiyacı 
İçin 941 bütçesine yeni tahsisat kon• 
mu§tu. Bu tahsisatla alınan gıda 
maddelerile iluç ve sıhhi malzeme
nin mevcudu eylul sonunda bitmi§· 
tir. Belediyenin bu ııene yaptı~ı tah
silat, geçen senelerden fozla olmak-

• 
iPEK 

SİNEMASINDA 

«Arjantina» filminin sevimli yıldız 
Güzeller gÜzeli 

BETTY GRABBLE 
ve 

VICTOR MARTURE 
tarafından temail edilen fovlialade heyecanlı büyük bir ıahcser: 

_arışın Peri 
Herkesi heyecan ' 'c mera kla sarr.cak bir mevzu. 

ılar ol.muştur ve olııcakhr. rina sebep olmuştur. Mcyva yUklU mektedir. Sergi ılmdiye kadar mem-
Ve gn ı v 191" l leketimlzde yapılmamıa bir §ekilde np. e ne nyıp: "' • olarak Armutludan st.anbula harc-
8 harb· 1939 1942 .:ıı-•ııx.. d olacak, zafer rve inkılap dolu tarihi· 1••• • UAJ. 5•... ket eden kaptan Halidin ldarcsin e-
nlan i sril 1 mlzin mlihim sahneleri canlandınln-n nnısındak a eşme, ki Doğu motörU Y assıada açık a• 
rupaı.ı .. -- B ' k l caktır. &hac, dekor, ı~ık ve tekni-
1 ~ ~ma cereyanı... unca nndan geçerken •hrtmaya ya a an· k d f 

il aplar, bunca neşriyat, ve bu mı•, motl>r !şlemcmlı. yelkenle Kı- iinden istifade edilerek il e a ya· 

la beraber hastane masraflanna ait 
tahiisat kafi gelmediğinden, Beledi- ı 
ye Şehir meclisinden yeni tahsisat 
istiyecektir. Verilecek tahsisatla ma-

Bugllniliı .•• Harb Tarlhlnln ••• En heyecanlıE~İ 
va.kalanndan ynrntılan ... 

LiZBON GECEL 
ece ihti Fakat hi b" ı " 1 l d pılacak olan bu diyoroma ıergisin· yaç... Ç ır nahaC!a 5nilnc kadar ge ml~ er ir. 
e henuz·· "b t b ki ~. .... · 1 B · de ıu .ahnclcr görülecektir: no e e emegı og- Motör Kınalıada i e urgaz araaın-

k
em<;di. "Onun lçlnı ümidi kes- dakl boğazdan geçerken ıtddetli Fatihin lstanbulu zaptı, ay ııığın-

Jazım: Bu yazımdan da bir ırüzg!ra kapılarak Bostanci kiyılari- da gemilerini hradan geçiriyor. Fa· 

l 
çıknuyacaktır. Fakat bir na ıUrliklenml' ve batmııtır. Mot~ tih bir at üzerinde ve ıahilde. Ata-

<:adelen · ih ti cak 1 türk Anafartalarda, bir ıiper muha-=ıı r ın n aye , an riln tayfalanndan Osman boğu muı- l d 
;ıc e \'arış noktasımladır. tur. Kaptanla diğer tayfalar kurta• rebesi esnasında. nönü zaferi, üş-

••• manın imhası, İsmet İnönü beygir 
~ nlmişlardır. 
~u hikayeciği bir kaç sene ev- üstünde karargaha gelmiş. Türk ka· 

li aenc ıonuna kadar haııtanelcrin 
idaresi temin edilecektir, 

Kar hadleri 
.Ticaret Vekaleti yeni 

nispetler tayin etti 
b!l"'k Kaptan Muıtafanİn idaresindeki dını Milli mücadelede, kag•nı ile 
~ a bir \'esile ile de anlat- Canik motörü de Kumkapı lle Yeni- İthalat tacirleri, memleketin faz-

~ mıydını acnba? mermi taşıyor. Lozan muahedesi, 
kapı arasında aahilde demirli bu- lnönü muahedeyi imzalıyor. Harf in- la miktarda ihtiyacı bulunan bazı 

~~i~ Ahmet ;;;şirne bir tercü- lunduğu ııırada, fırtınadan parçalan- kılabı. Ve cMehmetçik yurt bekçi- maddeleri, az knr haddi verildiğin
' 1., w ğ mıştır. Nüfusça zayiat olmamıahr. si> ... Sancak dalgalanıyor. Uzakta den, harice aiparişten vazgeçerek 
• "

1 \'ermişler. Adnmcagız U - kô.r haddi fazla olan ithalat emtiası-
ırnış ugwr gecelere ,.ı:1 fabrikalann bacaları tütüyor. Bütün 
l ~- ' aşmış, e r-· na ragwbet göstermekte idi. Bu ara-
nı.tan sonra nihayet b0 tirf p 1 1 z f • • .. bu sahneler gayet sanatkarane bir 
t" ' 1 

p ırınc e ınyanı da yüzde seksen kar haddi verildi-.urerek miiessesc direktörüne • ~- tarzda vücuda getirilmektedir. Ta- h 
IS\'cdd l . . rihi sahneler irin, o zamanlan göz- ğinden, birçok tacirler arlçten ter-

e c.rı vermış. " mos ve daha buna benzer madde-
fln7.ret, ellerini uO-uşturarak: _ lerilc görenlerden, orada yaşıyan-

v 0 S " I d t } d 1 lcri ıiparİ§ etmiş, piyasaya çok mik-- ah \•ah vnh ... Pek de uzun, on gun er e sa 1§ ar a ardan, vakanın en ince teferruatına 
' de mu"şku"l bı"r ış· mı'ş... sı·zı· k d . h • lA t 1 k • tarda çıkarılan bu mallar yüzünden durgunluk var a ar ıza a .. ma uma a ınara ışe 
r~uk ... Yorduğumuzdan dola- başlanmı§tır. ucuzluk olmuştu. 
ııcıd~en malıcubuz... Sergiyi vücuda getiren sanatkar, Ticaret Vekaleti bu mahzuru or-
Sahır~.Ieri knnştırarnk: Ellerinde zeytinyağİ ve pirinç bu- profesör Vedad Ar'dır, tadan kaldırmak üzere memleketin 

. ~fukemmeJ de tercüme et- lunduranlann beyannameye tabi tu- fazla miktarda ihtiyacı bulunan 
§sınız... Böyle külfete soktu- tulduğu malumdur. Belediye tüccar s k k 1 maddeleri hemen ithal ettirebilmek 
muı için yerlerin dibine geçi- ve bakkallara ellerindeki mallari o a ar için yeni kar badleri cetveli hazırlı-
ruz... satmak 6zcre ıekiz gUnlük mühlet yarak neşrettirmiştir. Birlikler umu-
Böylece. itizarlar uzar durur· vermiştir. Sekiz gün zarfında ıerbes- mi katipliğiclce varılan neticeye gö-
ış. ' ' çe aatıı yapılacak ve müteakiben be- Tabii durum dönünceye re, Ticaret Vekiıletinin bu cetveli 
"!mıet na im, beklemiş, bek· yanınameler doldurularak verilecek- k d f lt piyasada iyi netice doğurmuş, itha-
nı"' . .Pa .. a so··zu" edı"Imı·,.,0r... 5 b dd • k a ar as a lat tacirleri kar hnddi fazla olan em-
'-Y • J tir. er ca anlı§ mü etı yarın a - l k 
ddam hı!.Jl!.·. yapı mıyaca tiamn derhal siparişine gcçmıştır. 

" &ı ıam sona erecektir. Bu ylizden zey- d 1 
- Pek nıaııcubuz... • ~ • • l d d Bunlar arasında kimyevi mad e er, B tinyagı ve pınnç satış arın a ur-

unun iizerine şair fena hal- gunluk wardır. Mallardan bir kısmı Belediyenin ıehricl muhtelif semt· luııtik ve otomobil levazımatı, demir 
kı~: ardiyelere çekilmiş bekletilmekte- }erinde yaptırdığı asfalt cadde ve malzeme ve demir eşya, manifatu-
~ Ut:Yefendi .•.• demiş. • Bil- dir. meydanlardan bir kısmı bozulmuş.- rn eşyası bulunmaktadır, 
~ işltmediniz mi ncaba? Bir Et fiatleri tur. Bunların tamiri için piyasada kil-
~ ıcat edildi. O mutlu ve kutlu fi miktarda asfalt bulunamadığı gi-
t sayesinde hiç kim:senin mnh- Et fiatleri bayramdan evvelki va· bi, bulunan asfalt da çok pahalıdır. 
P ve ıninnettar knlınnsınn ar- ziyct~n'i muhafaza ediyor. De.vlct Bu itibarla bozukluklann büyüme· 

ihti aç kalmıyor .•. Knrşı ta- Demıryollan, iskelelerde beklıyen mesinc dikkat edilecektir. Belediye, 
ne derece çok l'e ağır iş görse, kasaplık hayvan sevkıyatına lazım tabii ahval avdet cdinciye kndar 

ıe minnettnrlık ona aüşüyor. gelen vagonu tnluıis ettiğinden. Js- '§ehir içinde a.ılfalt cadde yapmama
- Allah Allah ... Neymiş o icat tanbula normal miktarda hayıvnn ğa da karar vermi~tir. 
aba, iistat... -getirilmektedir. Gazi bulvarı ve diğer büyük cad-
~a~met Hişim, soğuk kanlı- Dün mezbahada ~anlı beyaz Jca- delerden çıkarılan eski taılar Bele-
-· p ramanın kilosu 70 kuruşa, semiz diye şubelerine dağıtılmıştır. Bu c&-

NİŞAN 
Şehrlmlz Tüccarlarından B. Bekir 

Urgancı kızı Bayan Münevver Ur
gancı ile, merhum Hüseyin Oktay 
oğlu ve Fnbrlkatör B. Şnk1r Zümre 
yeğeni Cemal Oktay'm nişan tören
leri 17/10/942 Cumartesi günll Bay 
Bekir Urgnncı'nın Feneryolundnkl 
köşklerinde lem edllml§tlr, Genç nl
~anWan tebrik eder, saadetler dileriz. 

HADELEİNE CARROLL • FRED MAC MURAY 
PATRİCİA MORİSON'an en büyük munflakıyetl .... 

L A L E' n in 
PERŞEMBE akşamı ııısstereceği en gtlzel f11m1dlr. 
DİKKAT: DENİZLER ASLANI S gün daha gösterilecektir. 

•ı-------• İstifade ediniz. 

Bu aksam SUMER sinemasında 
B~ dlindürücü muslkl ... Nefis şarkılar ••• En son Rumbalar ... 

ve Bilhassa Amerikan Radyo Krallçelert 

3 ANDREWS HEMŞIRELER'in 
ve 3 RITZ B/RADERLER'in 

çevirdikleri c:ı.zlp ve sevimli 

ARJANTiN GECELERi 
Neş'e •.• Ze\•k ve Kahkaha film! başlıyor. 

Yerlerin evvelden aldınlması r!ca olunur. 

/1.ııılll•••• Önümüzdeki Perşembe akf8Jllı eaat 9 da 1 EL H~~~ ADA 
FERNANDEL 

DAlbDAN DALA 
F cvkalade Fransızca süperfilmind e sizi neş' eler içinde bırakacaktır. 

, 

' 

~mmmm-=~------------.-.ı _______ , 
BUGVN 

H~ vnklt geçirmek Gfizel bir 
caz dinlemek isterseniz 

6P-- JOllANN Şl'AUSS'un ~ 
ııefis ve şahane opereti 

WiENER BLUT 
Fllml bu hafta 

ŞARK 
SİNEMASINA GİDİNİZ, Sinemasm<la :revkal!lde bir mu

vn1'fakıycUe gostcrllmektedlr. 
Çalalım, dansedelim!. Baş Rollerde: 
filminde SVVİNG - JA'Z;'.. her- "11.l,l:' FRTSCII, • 

nrn .•. - demiş. dağlıcın kilosu 73 kuruşa kızıl ka- ki ta~larla kaldırımı olmıyan sokak-
••• 75 78 k '· • " ların Inşasma hemen başlanacaktır. Onun gıöi· ramanın - uru§a, ıyı sıgınn 

kesi coşturuyor, BOB CROSBY l\lAC.IA ROLDS, 
Karar hülasasıdır baş rolde nefis §arkılar 65ylüyor. Reji: WILLY FORST 

ihtikar 942/366 ••••Telefon: 49369•••mii Vlyıı.nanın danslannı görünüz 
llir şey lc~t edilmiştir Onun 60 - 65 kuru§B, Orta Anadolu sığı
~'esincle ne kndar d~i~. ne n~ın kilosu 40 - 50 kuruga, keçinin 
dar ltnlnhalık olsa, itilmek, im· kilosu 45 • 50 kuru§n eablmı~tır. 
~nk, nuıntosunun kolunu 
) etnıek, kendi nya~'lna bas-

mntak, helkJ de kim bilir, çocu
k u düşürrneJC gibi küçük bil

facialarn m dan verilmf-

Ticaret odalan ve 
borsalari kanunu 

1' n Ticarct odalan ve Ticaret borsa-
l ·k. u mutlu ve kutlu fent )arı kanununun yeniden hazırlan-
r ıye hnlkma dn tavsive o1u-
ır. J makta olduğunu yazmıgtık. Kanun 
- ? projesinin csaıılanna dair İstanbul 

G Ticaret odasında tegkil edilen mUte-kl ayet basit bir şey: Sıra hassıs komisyon bu hususu.ki rapo-
•• ~~.ek... (VA-Nt1) h · .. TI t V k"I · · 

...... 111111111••••••••••••••• runu erıuz ıcare e u etine gön-
Şirketi Hayriye dermcmiştir. 

•• t k • } • Ticaret odll!ınclaki komisyon bu-
Ald .. nıu e aıt erı gün tekrar toplanarak komisyon 

. ıgıınız bir mektupta Şirketi - da l 
IYrıye .. k . l . . 1 azası arasın n ayn an encümenin 
ın rnute aıt erının maaş arına hazırladığı raporu gözden geçirerek 
tte bplılmadığından bnhıile ıika- rapora aon ıeklini verecektir. 
id u unutuyordu. Şirketi Hayri-

1.\resinden verilen malumata gö- Ticaret Vck!lctl, piyasa hareket-
~litekaitlerin maaşları verdikle- len, fiat kontrolu ve Ticarct borsa

iruıde Yedi buçuklardan tesviye sının hariçten İstanbul piyasasına 
•kin_e~tedir. Buna zam yapabil- çıkanlan malların cins ve miktan ile 
~ •çın Verdikleri miktann arttırıl- kime alt olduğunun tesbiti itleri ba-

' Y~hut bu i;c yeniden para tah- kımından yeni Ticaret odalan ve Ti
tnl ediJrnesi lazım gelmektedir. caret borsalan kanununa chemmi
~~n ikisi de nizamnamede de- yet vc.rmektedir. Yeni kanunun Ti
t 1

d lcri icabcttirmektedir. Şimdi- caret odalanm' esas vazifelerini yap
a ar buna imkan bulunamamı~- tırmak bakımından esaslı hizmeti 

' dokunacaktır. 

, 

-Oak"d 
ıri llras ~ ar Halkevinin lise genç-
"81 ıru2

1} h" açtığı hitabet müsaba
e ır teşebbüs Amcabey ... 

.-;. Evvela konuşmakta 
değerin uzun aözde ~ğil ••• 

ar anım 

Basin birliği azalarina 
Basın Birliği İstanbul mıntakası 

Reisliğinden: 

Günün lhtlyaçlan üzerinde arka
daşlar arasında toplanıp konuşmaya 
lüzum görüldüğünden Birlik tızasının 
aym 21 inci çarşamba günü saat 13 
buçukta Eminönü Halkevı s:ı.lonuna 
gelmelerini ı1ca ederiz. 

IRAD vol 
Bugfinkü program 

12,30 Program, 12,33 Müzik CPI.), 
12,4~ Ajans haberleı1, 13 Şarkı ve 
türküler, 18,03 Salon orkestrası, 18,45 
Fasıl heyeti, 19,80 Ajans haberleri, 
19,45 Oda musikisi, 20,15 Radyo Ga
zetesi, 20,45 Müzik, 21 Evin saati, 21,15 
Milzlk (Pi,), 21,30 Konuşma, 21,45 
Kltısik Tilrk müziği, 22,30 Ajans ha
berleri ve borsalar. 

Yann sabahki program 
7,30 Program, 7,82 Vücudumuzu ça

lıştıralım, 7 ,40 Ajans haberleri, '1,55 
Salon orkestrası. 

ŞEHİR TİYATROLARI 

~fmw~mmı Saat 20~~ ~~:.m kısmı 

~ :~ı~ıı KIŞ MASALI 1111 Yazan: W. ShakespeaN! 
Uıı:Jll Türkçesi: Mefharet Ersin 

Mlll1 korunma kanununa muhale- ı '9 vo şen şarkılarını dinleyiniz. ~ 
retten Ayvnnsaray Döner Ebe Sokak 
ıo numarada oturur seyyar kundura 
boyacılığı. tıcarctııe meşgul Osman 
oğlu Ali Kurt hakkında İstanbul bi
rinci mlllt korunma mahkemesinde 
cereyan eden muhakemesi neticesin
de suçlunun mu sabit oldu!nından 
mlllt kNunma kanunun 21 ve 55/2 
maddeleri mucibince yirmı beş llrn 
para cezası ödemesine ve hüküm 
kntıleştlğlnde ücreti suçluyn nlt ol
mak üzere karar hüldsasının Akşam 
gazetesinde neşredllmeslne 2/'l/942 
tarihinde karar verildi. (617) 

Karar hülasasıdır 
c. 942/2117/2119 
Mllıt korunma kanununa muhale

fetten Mahmutpaşadn 155 No. lı Ann
dolu kundura ma~azası sahibl Krkor 
oğlu Melkon ve tezgft.hdnr Hııyrcbet 
oğlu Mikron haklarında İstanbul as
liye 1k1nci ceza mahkemesinde cere
yan eden muhakemesi neticesinde 
suçlunun :rım sabit oldu{tundan milli 
konınma kanunun 82/2, 59/2 ek T. c. 
K. 55 ınci ma.ctdelerl muclblncc 150 şer 
llra para cezası ödemelerine ve blr ny 
müddetle de dükkô.nmın kapatılması
na ve 20 gün hapl.slerlne ve hüküm 
katıleştlğlnde ücreti suçluya att olmak 
üzere karar hill~ın A.k.şnm ga... 
zeteslnde ~redllmeslne 27/121,941 
tarihinde karar velildl. (G18) 

Maliye vekaletinden 
1 - Maliye daireleri ihtJyncı 1çln 1800 top bir taraflı, 2900 top iki taraflı 

matbua krtğıdı üzerine bastırılacak 8,626,000 adet cetvelin baskı ücreti ka
p:ı.lı mrf usullle ekslltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen baskı ücreti 6910 liradır. 
8 - Muvakkat teminatı 518 lira 25 kuruştur. 
4 - Şartnamesi Levazım va kıymetli evrak müdürlüğünden, İstanbuldn 

Doln:n.bahçede Maliye evrakı matbua runb:ın memurluğundan vernır. 
ll - Ekslltmesi 4/11/942 Çarşamba günü saat 16 otuzda maliye yekdlet.ı 

Levozım ve kıymetu evrak mtidürlüğilnden müteşekkil eksiltme konılsyo
ııune.ı ynpılncaktır. 

İsteklllertn 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncil maddelerinde yazılı 
belgeler muvakkat teminat makbuz veyn banka kefalet mcktublle btrllkte 
kanunun tarl!:ıtı dairesinde komisyona mUrncantıan. (671) 

Haydarpaşa Lisesi alım sabm leomisyonundan: 
Haydarpaşa. lisesinde ynptırılacak olan 5107 lira 74 kuruş keşif bedelll 

t:ı:nılrat ~ açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 5 İkinclteşrin 942 Perşembe gUnü sant 15 de Beyo~lu İstikllil 

caddesi Karlın.an mağazası karşısında Llseler muhasebeciliği blnnsında ya
pılacaktır. 

Eksiltme: Genel, hususi ve fenni §D.rtnnmelcri ve keşif hülli.sas1le buna. 
mütefem diğer evrak mektepdc görüleb1llr, 

Muvakkat teminat 890 liradır. 

İstekliler en az bir taahhütte 3500 llralık bu 1§e benzer 1ş yaptığına 
dair idarelerinden alm~ olduğu vesikalara istinaden İstanbul vlllyetlne 
müracaatla tatll g1lnler1 hariç • gün evvel alının~ ehllyet ve 9"2 yılma att 
ticaret oda& ~la.rlle gelmeleri. (706) 

Amcabeye göre ... 

... Özlü ıözdo olduğunu beliıti· ı ... Sonra konu olarak Cumhuri· ı ... Fakat ıözü tahdide aklım er-
yor... yet bayramını aeçmokle bilyUk ln~ medt Neden yalnız 10 aatır da 20 

kıllbı kafalarda teksif ediyor .. , ıatır Cleğil ~ .. 

A. - Müsaade et de onlar da çok 
iı yapıp az aöz söylemeği öirenıin· 
lerl ... 
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ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
GÜNDE 3 DEFA MUNTAZAMAN DİŞLERİNİZİ FIRÇALA YINIZ. 

DENİZ ve SABİT MOTOBLEBi 
Her TAKAT ve KABİLİYETTE imal olunur. 

BURMEISTER & WAIN 
KOP E N HA G EN ( Danemarka ) 

Tiirkive Vekili: M E CD ET TIN ŞERBET Ç I 
'-a11111! ....... K•u•r•u ... k•a•lı•v•ec•i ... Jl•a•n ... ı •. •"•c•i•ka ... t .... T.e1tl•ef•o•n•:•2•0•0•83 ......... İst ... an ... bu•l•P• .•KLllll.•52•91111 ........ ~ 

Maliye Müfettiş 
muavinliği imtihanı 
Maliye Teftiş Hey'etinden 
35 lira maaşlı maliye mufettl§ muavinliği için 7 Klinunuevvel 1942 Pa-

zartesi gunü müsabaka imtihanı yap ıl:ıcaktır. 
Aranan şartlar şunlardır: 
e.> Memurin kanununun dördüncü mnddes!nde yazılı evsafı haiz olmak. -
b) 942 Kanunusanlslnde 30. yaşını doldurmamış bulwmıak. 
c> Siyasal Bllgiler O!mlu, Hukuk veyn İktisat f:lküıteslnden yüksek ti

caret ve iktisat mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi m~k
teplerden mezun olmak. 

d) Malllye Vel•fılett tcşkllMında müstahdem bulunmak. 
e) :1656 numaralı taadül kanununa göre onuncu dereceye tayl:ı şartlannı 

haiz olmak. 
t> Yapılacak tahkikat neticesinde karekter itibarile miirett!ş ol:ıbllecek 

vası!ları haiz bulunduğu anlaşıımak. 
Imtihana tallp olanlar 15 İklnclteşTln 1912 tarihine kadar cAnkara, Ma-

liye Vekaleti Te!tlş Heyeti Relslığlne. arzuhal ile müracaat ed1.-<:eklcr.;ır. 
Arzuhale şu e1trakın raptı 111.zımdı r. 
al Nüfus cüzdanının aslı veya t.asdlkU sur<.'tl ve adre...I. 
bl Kendi eı yaz.ı.slle tercüme! hal hüIAsası, 
c) A~kerliğinl yaptığına veya tecil edllmlş olduğuna dair resınt veslkil. 
dl - Mektep şahadetnamesl veya tasdiknamesi. 
ei Sağlam ve yolculuğ.ı mütehammil oldukbnna dair reınıl rapor, 
Tal!plerden aranılan ,arUan haiz olanlar tahrlı1 ve ~lfahl olmak üzere 

ikl imtihana tabi tutulacakterdır. Tahrlrl lmtlhan Ankarada ve İstanbulda 
ve bunda muvaffak olanlann şifahi lmtlhanı Ankarıı.da yapılacaktır. 

lmllhan programı: 

ı - Maliye: 
a) Lütçe (ihzari, tatbiki, ta~dlk ve kontrolul, muhasebe! umumiye Jm

nunu hükümleri, 
b) \'ergi nazarlyeleri ve u~ullerl, vasıtasız ve vasıtalı vergUer (~üllil 

vergUer. V(·raset ve lntık:ıl vergllerl, lstıhlAk üzerinden alman vergller, güm
rük, inhl .. arlar, harçlar> Tüı·kıyedek.I vasıtasır. ve vasıtalı vereller. 

cı Maliye Vekaletinin merk:eı ve vllAyetıer teıkllf&tı. 
dı Istlkraz nazariyeleri, tahvili düyun,amortlııman, Türkiye dUyunu umu

mlyesl ve tarihçesi. 
2 - İktlsat : 
tİktJsadi me.<ilekler, lstlbsal, tedavili ınaklt ve itibar., inkısam ve tst1h-

1Ak bahlslerlJ 
3 - Mali ve tıcad hesap. 
(Baııit \·e mürekkep falz, ıskonto, falzll hesabı carilerı Hendese (sathı 

ve hacım mesahalan> 
4 - Usulü defteri: 
{TJcari ve sınai muhast>belcrde Devlet muhasebesi haitkında nazarı ve 

tatbik~ ınalümat>. 
5 - Hukuk: 
Idare hukuku ve bu meyanda ldııri kaza ve mercileri, memurin muha

kcmatı \e 1609 numaralı kanunlar, ceza muhakemeler! usulil kanunwrnn 
es."lsları ve tııhklkata müteallik hükümler!, ceza kanWlunun memur suçla
rın:ı. alt kısmı, kanunu medeni, borçlar, icra ve ıtıas kanunları ve ticaret 
kanununun Maliyeti alakad:u l'den hükümleri. 

G - Ecnebi lisan : 
(Fransızca, Almanca, İngll.zce ve İtalyancadan biri, Devlet ll!ıan imti

hanında muvaffak olanlar b:ışkaca il san 1mtlhanına tabi tutulmaz) 
imtihan neticesl;ıde Müfettiş muavlnll~ine alınanlar 3 sene son~ yapı· 

lacnk r:hllyet imtihanında muv::ff:ık olurlarsa maliye müfettl.şllğlne tayin 
edilecekler ve staj için Avrupay:ı gönderileceklerdir. 

M~liye vekaletinden 
l - Mııllye dutrelc=ı lht y. cı için tabettirilec'?k 311:>20 cilt. koçanın baskı 

ücreti kapalı z:ır: usum~ eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bark~ ücrctı 25399 Ura 40 kuruştur. 
3 - Muvakkat tenı.n:lt! 1904 lira doksan altı kuruştur. 
4 - Şartnamesi 1 ı:ra 27 kuruş mukabllinde levazım ve kıymetıı evrak 

müdürlüğünden, Isbnbulda Dolmnbahçede maliye evrakı matbua ambarı 
n• enıurltı~undan verilir. 

5 - Eksiltmesi 4/ 11/ 942 Çarşamba günu saat 15 otuzda Maliye veı:Uctl 
Lev::ızıır. ve kıyınelll evrnk müdürlüğünde, müteşekkil eksiltme komlsyo-
ııunc.ı yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 ııumarnlı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgrler muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet mektublle birlikte 
l:anunun tarlfatı dalreslnde komisyona müracaatları. (672) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
T~"mln Dk 
bedı·Iı teminatı 

------ --
2237.50 167,81 B:ırbaro Turbesı etrafına dlkllmeic üzere 22 tale-w 

fidan mübayaası. 
3453,60 259.02 Bcyoğhı. İstanbul, tİsküd:ı.r sari hastalıklar mücadele 

merk=zlert için eczayı tıbbiye mübavaası. 
1400.00 105,00 Kopru muhafızları için maa kasket 28 takım etblse 

yaptınlınası. . 
Tahmin bedellcrlle ilk t.ı:nı~nat mlk.darları yukanda yazılı işler ayn ayn 

açık eksiltmeye konulmuştur, !haleleri 22110/942 perşembe güoil sa.at 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameleri zabıt ve muamelU miı.dtlrlüğü 
?:aleminde görüleblllr. -TaUpler!n ilk teminat makbuz veya ınekLııplıı.n \e 
kanunen ibrazı Hlzım gelen dl~r \'t'Slknlarlle birlikte ihale giınü muayven 
taatte Daimi Enliımende b:ıhmmaları. (437) · 

* Hesap işleri müdürlüğu kadrosunda münhal bulunan 15, 20 lira maaşlı 
fe 50 Ura ücretu seyyar memurluklar için 22/10/942 tarihine müsadit per
~mbe günü saat 14 te lise ve 23/10/9.;2 tarihine müsadlf cuma gftnü saaL 
14 tc de orta mektep mezı:nu erk.ekler arasında müsabaka. Jmtfüaııı yapı
lacaktır. 

Aşağıda yazılı evsafı haiz olanların 211101942. Çarşsmba güniı akşamına 
'-adar Belediye Riyasetine istida ııe mürcaat ederek istenilen vesaikı ver
meleri ,.e tayin edilen gün ve saatte Belediye meı1tez binasında hazır bu
'.unmaları JAzımdır. 

1 - Türk olmak, 2 - ııı yaşını ikmal etmiş bulunmak, 3 - A..'ikerllkle 
a~~kn.sı bulunmamak, 4 - 30 yaşından yukarı olmamak, 5 - Her hangi bir 
yukselt mektepte kayıtlı bulunmamak. 

Istenllen vesaııı:: ı - Huvlyet cüzdanı, 2 - Askerlik ves!Jca.;ı, 3 - Mektep 
0... 1loması, 4 - Doıtrnlulc kACıdı, 5 - 6X4.5 eb'adında d

4
ört kıta. totoğ'rat. 

(702) 

DERMOJEN 
Y;ANIK, ÇATLAK, EKZAMA ve 
CILD YARALARINA fevkalA.de 
tyi gellr. Derinin tazelenmesine 

ve yenilenmesine hizmet elier. 
HER ECZANEDE BULUNUR. ...................... 
~ Dr. lhsan Sami 

1 ,..,~ksürük Şurubu Tasfiye halinde 

ADEMi iKTİDAR 
VE BEL GEVŞEKLİGİNE 

KARŞI 
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA it 228 

lleçsn iL[ IAf ıUıt 

......... ım:ı.a ............................ .. 

1 
Ôkı.ürük ve nefes darlığı, boğ· 
maca ve kızamık öksürükleri 

için pek tesirli ilaçtır. 

- Herkes kullanabilir. -

Lô FEN/Ks Dô vlYEN H'OROZ Mark11 HAYAT SiGORTA ~ 
ŞiRKETi 

Ev l.şlerlne mahsus her cins kuma, için 

Kadıköy sulh mahkemesi başkil.tlp
liğlnden : Müddei Aznif Papazyan•ın 
müddeialeyhler hazine ve Karabet 
Papazyan lle ş:ıylan ve müştereken 
mutasarrıf oldul(lan 'Kadıköyünde 
Cafer Ağa mahallesinde E. ve Y. Mo
d~ı caddesinde E. 127 mükerrer ve Y. 
175 - 171 No. ıu, sağ tarafı Rade
yan'ın ahara ferağ ettlğl dükkAn, .sol 
tarafı Acaryan apartımanı, arka ta
rafı Baskıcı Ropen hanesi ve ön ta
rarı Moda caddeslle mahdut. arkala
rı bahçelt klglr demirci ve komürcü 
dükkAnlan fU}-uun lzalesl lçln Ka
dıköy 1 incl sulh H. mahkemesi lll
mına müstenkien açık arttırma ne 
satışa çıkanlm1.1tır. Mesahası: Tapu 
taydına nazaran 250 arşın ve ehUvu
kuf raporuna ~öre 146,3i M2 dır. Biri 
23,20 dlğerl 22,80 M2 ltı&ını ebnlye 
mütebaldsl bahçedir. Muhammen 

Anilin paket boyaları 
Tasfiye heyetinden: Umumi sııtış: İstanbul, Çiçek Pazarı, 

ALTIPARMAK HAN 3, 4. 
Şirketin Tasfiye işleri bitmiş ve · ü ı ı ı d 

İstanbul iklncl tkaret mahkemesi- DIKKAT: Sayın m şter ıer m z piyasa ıı 
mubayaa cll!klerl paket boyalardan rütubet gönnüş olana tesadtl 

nln 1/7/ 942 tarihli kararlle ka~ıt ve 
defterleri yedi adl~ tevdl edllerek ••e•d•er•ı•er•Ls•e .. he• r• a

1
n .. y•u•ka•r•ı•k•I •ad•r•e•se•m•il•r•a•ca•a•t•ed•e•re•k•d•eğal•şt•lrc .. b•ll•lr•le•r•. • 

masa kapatılmış ve key!iyet tescll ve 
11An olunmuştur. 

Birinci ve lklncı da~ıtmadan % 25 , 
hlaseslnl almayanlarla son dera ola
rak bütün s!gortaWara pollçe, lslm ve 
adreslerini havi listelerle Ziraat Ban
kası İstanbul şubesine yatınlmıştır, 

sıırortalıların bulunduklan mahal
Un Ziraat BanWı şubelerine müra
caat eylemeleri llAn olunur. 

Piyasa.da çalışmış tecrübeli 

kıymeti 1718,50 Uradır, Satıı mahke- 2 Satış Memuruna me kaleminde esbabı müracaatn 15 
gün müddetle açık bıılundurulan 
şıartnamesl dal.resinde ve peşin para. lhtlyaç vardır. İstelı:lllerin Tah-
Uedlr. İlk müzayede 13/ll/H 2 tart- takate Şeh Davut Han No. S 
hine tesadüf eden cuma ııünU. aaat Kadir Yunca.•ya müracaatl:t.n. 
10 dan 12 ye kadardır. O gün sat~ lllllllıiııll••lli••••••I 
muhammen kıymetin ,. 75 1nl bul
madığı takdirde en son arttıranın 

taahhüdü baki kalma.it üıere 10 gün 
da.ha temdit edUerei: lkincl müza-

ZAYt - Amasya nüfus memurlu
~undan verilen nüfus tezkeremi kay
bettim, Yenlalni alacağımdan eskLıl

yedeye 23/ 1119•2 tarihine tE'sadüf Fatma Kulu 
eden pazartesi günü saat 10 dan 12 ye - ------------

nln hülon!l yoktur. 

kadar devam olunacak en çok arttı
raııa k.at'i lh.a.lesl lcra kılınacaktır. 
S!l.tlfa Lştlrak edebilmek lçln muham
mt'n kıymetin % 7 ,5 nlsbetlnde pey 
akçesi tevdi edilmesi şarttır. Sat~ 
tarihine kadar tahakkuk edecek vergi 
ve va kıt lcarelerl hlssecı:u !arına ve 
vakır taviz bedell, ihale pulları. dcl
H\llye resmi, müşteriye aittir. İcra 
ve l!lıls kanununun 125 inci maddesi 
mucibince ipotek sah1bl alacaklılarla 
diğer alakadarların, hususıle faiz ve 
masrafa mütedalr iddialarını 10 gün 
içinde blldlrmelerı, aksi takdirde 
haklan tapu slclllle sabit olmayan
lıınn s:ı tış bedelinin paylaştırılma

sından hariç kalacakları ve daha faz
la malümat ıste-yenlerln. :nahkeme
nin 938 606 No, lu dosyasın!!. müra
caat eylem!!lerl nan olunur. 

Zayi - Fatih nütus memurluğun
dan alrD.Lf olduğum nüfuz t~kereml 
zayi ettlm. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü Yoktur. 

Mehmet Emin o~lu rra.;:m 
Şerafeddin 3:?6 

ZAYt - Fatih kayın:ıkamlığındım 
almakta oldu!nımuı 67/ 20 sayılı maaş 
cüzdanımızı kaybettik. Yenlslnl nıa~ 
cağımızdan eskisinin hlikmi.i yoktur. 

Sevim, Nevin Sökman 
Tevfik Sökman 

Zayl - Kiıçükpazar nürus memur
luğundan aldı~ nufus tezkeremi ve 
Fatih askerllk şubesinde kayıtlı as
kerlik tczkereml ka;-bettlm. Yenisini 
ala.caıtımdan esk1s1nln hükmü yoktur. 

1324 doğumlu Hamdi oğlu Mehmet 
Enver Özdlnçer 

Maliye vekaletinden 
ı - ~Ialtye daireleri ihtiyacı için tabettırllecek 79250 'lldet defterin bas-

kı ücreti kapalı zarf usulllc ckslltmeyc konulmuştur. 
2 - Muhammen baskı ücretl 260 52 lira elil kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 1953 lira 94 kuruştur. 
4 - Şartnamesi 1 lira 30 kuruş mukablllnde levazım ve kıymetu evrak 

mildürlüğünden, İstanbulda Dolmabahçede maliye evrakı matbua ambarı 
memurluğundan verlllr. 

5 - Eksiltmesi 4/ 11/942 Çarşamba günü saat 14 U otuzda maliye vekAletı 
Levıızım ve kıymetli evra.k müdlirlllğündt.. mlıteşeklcll ekslltme kom.lsyo
nunea yapılacaktır, 

Isteklllerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 iincil maddelerinde yazılı 
belgeler muvaklcat teminat makbuz veya banka kefalet mektubUe birlikte 
kanunun tart!atı dalreslnde i:omslyona müracaatları. (673) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

İsml Mlkdan 
Bergamot esansı 2500 kllo 
BenJuvan • 100 • 
Misk • 10 • 
Neroll sun'l • 20 • 
Rom'!ron • 35 • 
Sedro • 10 • 
1 - Yukarda ismi ve mlltdarları yazılı esanslar prtnamelert mucibince 

pazarlıkla satın alınaca.ktır. 
2 - Puarlık 6/ 11/942 cuma günü saat 9,30 da Kabataşta Levarun şu

besindeki merkez almı kooıl.syonunda yapılacaktır, 
3 - Şartnameler her gim öğ'leden sonra sözü geçen fil.bede g5rüleb!Ur. 
4 - isteklilerin pazarlık lçln tayın olunan gün ve saatte teklif edecek

leri fiyat üzerinden er. 15 güvenme paraslle blrllkteme-zkür komisyona mü-
racaatları llAn olunur. (682) 

Fen F akülteıi Dekanlı ğından: 
Bu yıl klmya. mühendisllğl şubesine girmek üzere müraca.at eden nam

zetlerin müsabaka. lm.tlhanlarının 22/X/942 Perşembe günü saat 9 da kon-
ferans salonund~ icra ed.Uc~l 11An olunur. (676) 

Ik ramiye lkraınlye 

Mlktan Tutan 
Llra Llra 

1 50.000 50,000 
ı 20.000 20.000 
1 10.000 10.000 
4 5,000 20.00() 

10 2.000 20,000 
40 ı.ooo 40.000 
80 5~ 40.000 

400 100 40.000 
800 50 40.000 

4.000 10 ~.ooo 

' 80,000 2 160.001) 

Yek ün 

Ta.m bilet 2 lira, yarım bilet 1 liradır. 

D. D. Yolları Eskişehir İşletmesi Satın 
Alma Komisyonundan: 

Muhnmmen b~eli (30000> otuz bin lira olnn o.ıo - O.SO x 0.16 - o.l 
3,00 - 6.00 ebadındak:l c~nı..ın 300 m3 çam azmanı 2/ 11/ 942 pazartesi 
15 de Esld$hlrde Eski.şehir İşletme MUdilrlüğU binasında toplanan 
misyon tarafından kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

Muvakkat tem!natı (2'.!50) liradır. Tallplertn k:ı.nunun tayin ettl~I 
gelerııe tekliflerini aynı gün ve. saat 14 e kadar komlsyon reisliğine 
meler! lazımdır. 

Şartnamesi 75 kuruş mukabilinde Ankara, lzmir, H, Paşa ve sır 
İdare veznelerinden ve E.5kişehlrde komisyondan alınabilir. (56 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden 

Matbaacılara 
Kô.~ıdı mntbnalara ait olmak üzere beş kalem öme~ln bastırılma~ 

palı zart usullle ekslltmeye konulmuştur. Bu işin Muhammen bt?dell 1 
llk teminatı 750 liradır. 

Eltslltme 26/ 101942 pazarte.sı gunu İstanbul T. H. K, Ş. ba.şkanld 
ve 27/ 10/ 942 salı günü .saat 15 de Ank:arada T. H. K, genel merke?l 
alma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler n!lmune ve şartnameyi g6 
üzere bu iki yere müracaat ederek usulüne göre kapatılmış zarrtarını 
bilirler. 1533• 

İstanbul Liseler Alım Satım 
Komisyonu Reisliğinden: 

Koml>yonumuıa bağlı altı yatılı lisenin 1942 mali yılı ihtiyaçları 
17~00 ltilo -ıeytlnya!lının umwn tutan olan 29750 lira tahmln bedelle ~ 
uırf u.<;ulile eksiltmeye konınııştur. Eksiltme 22/ X / 1912 Perşembe günU 
15 de Beyoğlunda Ll.seler Satın Alma Komisyonu blna.<;ında yapılacJ 
İlk teminatı 2231,25 lira ve şartname bedeli 150 k:ur~ 

İsteklilerin veslkal::ırlle bir:lkte 2490 sayılı kanunun hrifatı dalreslndt 
zırlayacaklan kııpalt zarnarınt sözü geçen saatten hlr saat evveline J 
Komisyon Reüıli~ne makbuı; mukablllnde vermeleri. Postada o:acak t 
meler kabııl edilmez. Şart:ıaıne Galatasaray llseslndedlr. (I 

Şose ve Köprüler İstanbul 
Mıntaka müdürlüğünden: 

Yol inşaatında kullanılmak üzere 3360 lira muhammen bedalll altı 
ve 22 Mm. kalınlığında (4J ton baremin çellğll alın!llası pJzıırlıkla ıf 
meye konulmuştur. 

Eksiltme 22/l0/ 942 Perşembe günü saat 15,30 da Oalatada 1(1.l 
Perçemli sokak Cemaat Hanında Şose ve Koprüler tst. muııtaka mildil 
ekslllme koml.syonw1da yapılacaktır. 

İ3tt>klilerln (252> llra muvakkat teminatla beraber 2190 sayılı itil~ 
tayin ettiği veslkalan hAnıllen muayyen gun ve saatte komisyona !J'~ 
lerl şartname para.su olarak: dalr:e:>lnden tedarik: edlleblllr. <6 


