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Boğuşan milletler arasındaki 

ayrılıklar insanlığı yabanlık 

çağına · götürüyor 

Bulgar -Yunan 
·gerginliği 

BU .S.A.BABgf 'l'ELGB.A.FLAB 

Afrika cephesinde İngilizlerin seziliyor. Sonra, gerek İngiltere
kızılhaç işaretli bir sıhhiye mer- de. gerek Amerlkada zaman za.. 
9tezin1 bombalad.ığuu ilerl süren man söylenen ve yazılanlar Al
:Alma:.n Başkumandanlığı artık man milletine onların BUlhunu 
bundan sonra Cenevre anlaşma- özletecek şekilden uzak olduğu 
~ını gözetmekte bir fayda olma- gibi, görüşlerde, dUşünüşlerde 
khğını ilan ediyor. başka milletler için de şüpheli 

Cenevre anlaşması harbi az aykırılıklar göze çarpıyor. 
~ok insanca şekle sokan tek mil- Mihverin barış vargısı 1se blli
letıerarası vesikadır ki bugfrnkü nir, a:nlaşılır olmaktan büsbütün 
seıi boğuşmalarda belliba.şlı acı- uz~tır. 
nıa, koruma duygularını bile Yetkilt Alınan politikacılarının 
esirgemekten uzaktır. Böyle ol- ağzında ve kaleminde derin, ka
du.ğu halde, savaşan milletler bu rışık blr felsefeye bürünen <<yeni 
flıılaşma ile kabul ettikleri bir nizam• ın ne olduğu halA bellr
ka.ç basit ya.sağa da boyun eğ- sizdir. Biz, kendi hesabımıza bu 

----·---
Slovo gazetesi, 

Y unaniatan aldıklarin'ı 
gerl vermelidir diyor 

• 
Stokbolm 23 (A.A.) - 1942 

eeneainde)d Drama fı1diselerin
den sonra Bulgaristanla Yuna
nistan arasındakl gerginlik art• 
mıştır, Makedonya ve Arnavut· 
luk huduttan meselesi de halle
dilmediği Jçin Bulgaristan ile 
f taf:ya araaındakl münasebetler 
de açıktır. 

Stalingrad' da kanlı muha
rebeler devam ediyor 

Rus tebliğine -.göre Mozdokta Almanlar 
Rus ön müdafaasına girdiler, bunların 

imhası için muharebeler oluyor 
rnekten çekinir oldular. çapraşık Avrupa düzenini, baş- Londra 2S <A.A.> - Almanların ıarm RU8larda.n ka.t kat faala zayta.- Stall.ngra.dm şimal batısın:1a. blı 

Açık şehirler yıkılıyor, cephe- kalarına anlatacak tarzda kav- İşlemiştir, stall.ngradın sanayi mahalleleı1ne ta uğradıklarını, Rusya.da top ve ıatamız, ~ol blr darbe Ue düşmaıı 

Yunan Bapekili Çolakoğ1u 
Yunan htıdutle.nnın tarunma11nı 

lerden uzak, suçsuz kadinlar, ço- ramı.ş değiliz. Avrupanın gelecek Sofya'da çılcan Slovo gaze-- yaptıkları yeni taarruzlar tatd.edll-. tank ımal!tının pek iyi olduRunu ve mevzilerlne girerek iki sl.per hattını 
Cuklar hava akınlarına kurban sosyal ve ekonomik teşkilatın.. teai yazdığı · ilhamli bir makale- miş, şehrin şimali gaıt>tsinde Rus Kızılordunun hart>l.n başlangıcından, zaptettı. Muharebe meydanında 200· 
gidiyor. Harb esirlerine kelepçe dan sık sık bahsede'n Alman sulh de Yunanlstana karıı ııiddetll tazyıkı arttın.lmıştı.r. şlnidl daha iyi bir surette teçhiz edil- den fazla düşman cesedl kaldı. 
\rUruldu. Şimdi de kızılhaç işa- politikası, bu ince, ustaca niza-. bir lisan L:ulla~arak diyor ki: Mosl©vadan gelen haberlerB göre mlş oldağunu söylem.i~tir. . 3 ıop, 5 mitralyöz, 36 otomatik tn. 
retlerinin hiçe savı. lacagıv bildi- mın temeli olacak mlllet varlık- Ste.l1ngradda havalar bozmu~. tld.det- B, Kalinln, zlral vaziyete de .naza.n tek ve cephane iğtinam ettık. 

«Buna mUaaade etmfyeceğiz. rUivor. lan, memleket smıırlan hakkın- U ya.ğınurla.r ve k.amçı.la.yıct soguk dikkati çekereık dü~man lfgnli al- Di~er 'bir kesim.de muharebelere de· . . Atlrnaı hükUnietln:in ö.tedenberl noı..... .... ı rd b ~ .. ~ Insanlığm gelecek günler için da susmayı tercih ediyor. . ve rüııglirlar b_,_ .. ı9v1r. tmde. bulunnuyan yet e e ur.....,Y va.m edildi. Diişman1 iki gün evvel 
..,, ·ba•nrnmug"u vaııtalardan istifa- n1 M'~" kt N •~t"· ı•t rtt ı ın panşıp birleşmesini şimdiden Halbuki barış imkA.nının yavaş .,.__ Alma a.r "'""o a va ovoro.;. ·"" .... sa a ının a ın ması zumunu kaybetmiş oldu~u dayanak nllktala· 
tehlikeye sokan kıyasıya dövüş ya~aş belirmesi, sulh düşüncesi- de etmemesi içln tetikte buluna": slskte yaptı.klan muva.ffakıyeWz llerl sürmüştür. ruıı gerl almak Jçln küçük gurupları-
- burada bir kaçtır tekrarladı- nin dünya efkArında yer etmesi cağız. İcabedene Balkan sulhu taarruzlarda büyük zayiata uıtranuş- Kosn09k kömür madenlerinde ıs- nuza. hücunt etU. Bıı hucıımları püs· 
ğ'ımız giöi _ hiç bir medeniyet için karşılıklı dileklerin a"ık"a ve adalet namına harekete ge• lardır. Buralard& do. kar yaftmağa tlhsalAt yüzde 60 nispetinde o.rttınl- kürttük. İk1 giln sifren muharebeler .. 

" " 'çeceğiz. Yunanistan, aldılclarını başlamıştır. . mıştır. de takr\ben 500 Alman ve Rumenl 
dizgini tanımadan olanca hıziy- ortaya atılması lft.zınıd.ır. ·1aı· etmeli ve namu•k&rane ni- so et lstllıbarat bürosunun bir G k• R t bl• "'• kettık 
le, dünya.vı ilk "aMann yaban- Bugu··n milletler arasında kin °"' " vy ece ı us e ıgı · yo ~ · 

"' ı;• yetlari hakkında teminat ver.. tebliğine göre Almanlar 25 ~usto9- Moodok mıntakas-.n~a kılıa!arım11r, 
lığ'ma doğru götürüyor. uçurumları açan kıyasıya harbin melidir.> tan llkteşrine kadar St.allngrad mu- lUoskova 23 (Radyol - Dün gece müda.taa muharebeleri ya.ptılıır. 80 

Her büyük hastalık şiddetli doğurduğu ayı'llıklar ancak, bir- harabelerinde 130.QOO .suba.y ve er, yarısı neşredllen resmi Rus tebliıtl: tanktan ye.rdı!İl. gören bir dilı;man 
bir buhran devresi geçirir. İyilik blrine yaklaşması olagan görüle- ._ ___________ "'' 2,250 tank zayiat ve. rnıişlerdlt. 22 llkte4tln günıi kuvvetlerimiz, alayı mevrllerlmlze hücum etLI. BY. 
o d b ı B ık k ı~~ k k ri M 'd ht ki 1 Stalingrad ve Mozdok mıntakaların- to t h i bl ta 

n an sonra aş ar. u azgını ce uı..:sanlı aygıla le yavaş ısır a mu e r ere voMrooszdis_ k~ mçeıvrn1t_,k~d· ~~-.30009.000.AlmNaon- da. düşmanla çarpışnuşlaidır. Diğer bguu··!'1ey.a7~nankdü'·.,8manp paiy"rdpe."ivnei .,:.k ... : 
dönüsü acaba harb nöbetinin en va.vaş doldurulablllr. Yoksa, bu kırbaç ceza•ı c;::,ııı " -..v ... A> ~·· ... " JU "~ 
yüksek çizgiyi bulduğuna, artık harbin gldl§l insanlık için k<Jr.. 0 öldürülmü§tUr · ceplieıerae de~}fikUk yöktur. · tık. Yalnız bir kesimde düşman mü-
ya vaş yavaş düşeceğine mi ala- kunç olacaktır. KabJre 22 (A.A.) - Hükümet Sovyet ~k şftralar mecll.:il retsı ·n~:~ yapılan UAvede de şl)yle de- dB.faamızın ön ha.t.ıarına. sokulabıld\. 
mettir? Neenıeddin Sadak vurguncular V.' muhtekirler için B. Kallnin ya.ptıtı bir demeote Raa 21 nkteşrinde ta~·yarelertırıU, muh- Bu düşma1n gurupunun imha:;t lçtn 

Bütti'n mesele yapının daya- alenen kırbaq dayağı cezasını ordusunun, Alman ordu&lle aym kuv- telif keslinlel'de 20 kamyon ve. oto- muha~be et, devam ediyor. 
ıuı 1 l ;ı:. b wl d Bu sancl kabul etmiştir. vette olduıtwıu ispat ettl!l'lnf, Alman- mobili vnkı~ tnaıddeslle doiu 3 sar- .Nowros~k in cenup ~Otusnnda. 

c 
1 ıı;ına ag 1 ır. . Milli Şef Radyoevinf ---------------.--!'------ ' J,.. . düşman hucuiıila.nnı pUskürttuk. Blt kıvranmaları yanında bünyen.dn nıçlı otomdblll ta~rı.~ttller, 15 bat.ar- tepeyi işgal lçln yapılan muharebede 

sağlamlığını belirten işaretler şereflendirdi Ekmek halka 30 _ BS yay:ı. susturdular. blr cephane .depo düşmım 15() Mlter zayi.at vererek rt-
heııüz görülmüyor. Ankara 22 (Telefonla) - Rel- sunu havaya uçurdular, btr ımtarı cate io'bar edUdt 

M hurdahaş ettlter, bir bölU~ yakın • • 
ılletlerl gitgide ayıran öç stcumhur İsmet İnönü reflkala- düşman kuvvetini yokettller. Almanların kıtın tatbık 

hırsı, birlik yaratacak düşilnce- rile birlikte, bu akşam Radyoevl· k 
1 

b 
1 

k 
lere yer bırakmamıştır. Eski nl şereflendirmiş ve radyo sen- uruşa satı a 1• ece n!ta=:: :ı":ı:~,~~b~~= edecekleri harb ti.biyeıl 
harblerde, şu bu anlaşmazlık or- fonl orkestrasının konserini din- cumlan pUSküıttıııer, Düşman tabrt- Stoldıobn 23 (A.A.) - Rue 
tadan kalkınca. filan sınır dil- lemlştir. Konserde Başvekil ve talardan bl.rl.nln nuntakasında. mev- mukavemeti kendini göstermekte. 
zelip falan şehir geri verilince refikaları. diğer Vekillerle birçok zllerlmize hil<:um ettı. Defaatir. go- Almanlar kıı müdafaa hazırl.ıkların-
kan akması durur, milletler ara· cıa.vetliler hazır bulunuyordu. Amerı'kadan bugv day getı•rtmek 1• rı·n ğüs göğüse ve süngü !le vtfku bulan da bulunmakta olup, ııeçen sen• 
sında barış olurdu. Halbuki bu- y boğuşmalarda düşmanın 12 tankını muvaffalıyetle tatbik euik1eri t&-
gün dünya, herhangi bir cerrah- 18'"-. - •- •~ 'I 8 ecnebı• VapUrllD kı'ralanm&Sl tahnp ve blr tabura yakın p\yndesinl biyeyi kullanacaklardır. Bµ tabiye 
1ık ameliyatla kesilecek P"'~t.- m-P • ..., ..,. H ., e :rı hn:ha ettut. d b ··k ,_t l eo-_..., st u du b d b. ö e, an strateJı no&. a ar ve f 
ru k · vi ti sa a ngra 1 cenu un a ır n h' 1 -' ~,_ 1 . • 1 le b n acısını ce mıyor. uz ve - • • fh . d. blrll#lınlz. blr böUlkten fazla düşman ır er.ae a-.er ennt t~p ıyartl uno-
ran bir kanserin sonu bilinmez Bulunsun, diye ışı SOD sa aya gır 1 ptyadestnt yokeıtti. 5 ~. 20 ı.tperı'~" son~n• kadar müda~a. etm;Jt· 
kemirmesi fdnde inliyor. havanını 2 malzeme deposunu tah- tır. · Stahngrad muharebesi hır müd-

Ortava atılan dft.va1ar büvük- Beu~lunda buy" iik bir _._,.. ribettl. ' det daha deıvam edecektir. 
tür. !!-!!-d .. -· "'tb' bir k T_L_l.L -G-•- Ankara 23 - İstanbul, Ankara ve keyfiyet Ticaret Veklletı tarafından 

İki taraf da bir cıatıa harb ol- unuu e mu lf aU11J111lll, eııen İ7lmir şehlrlerlntn ekmek tevalatı şek- belediyelere bl.ldlrllmlşttr. 
seçen soruyor· 11 katı bir kıt.rara bağlanmıştır. A 

tnaması içtn çarpıştıklanm öne _ Buru. fum 1 Evvelce de blldlrcilğ'lm gtbl. bu üq merikadan buğday 
sürüyorlar. Demokrasile,. gibi _ Şek mi d:tıtı1ı aeaba, büyllk şehirde halka beledtyeıerce getirtmek için 
Mihver, milletlerin hürriyeti, pirinç .; yor ekmek temlntne 15 teşrinden ıtı-
Yeryüzünde ~~.l!,l1aZ .~i~ vadaletin ıcaıa':ıık hep kadın, bem de baren başlanacaktır. Yeni e-kmek Ankara 23 - Hllkumetln, Birleşik 
kurulması, kuçuge buyuge yaşa- tehrift kibar denil • mıfı. kamelerlnln datıtılmasına dertıal Amerika Ue arjantlnden gettrecetl 
rna hakkı veri~esl. zenginl~ yok- Şık bayanlar. T::i:. Y::i ve ba~nacaktıı\ 15 sonteşrinden iti· 'bir.kaç yüz tonluk b~ay ve hubu
su~un ayırd edı!~em.esi ugruna .aire. Herhalde erzak alm ~•- baren ekmek memurlara 17 ve halka batı memleketimize nakletmek için 
bomıştuklarım soyleyıp dnmvor- • 

1 
y im d &1'a. gc:a 30 - 35 lı:uruş o.z€rlnden satılacl\ktır. bir ecnebi şirkete ait 70 bl.n tonluk 

lar - ~" er. onı a an belı:lemifler. Mısırdan son gtınlerde gelen ıo bin sekiz vapuru klralama.k 1.çln glrl.şt!Rt 
· . . . Nıçuı? tona lllveten 5 bln t.on buğday daha müzakere müspet bir sathaya. glr-

.Fel8:k"t sı.ındadı~ kl ou bırlik Bütün giin ıüren bu ealdU'lfm. gelml.ştlr. mlştır. 
gtjsterışl, en derın aynlıkları sebebi a.nlaşddı: Meğer 0 mağazaya Buğd;a.ya yüzde yirmt nispetinde Bu vapurlann te.şıyaca{tı buğday 
-gizlemektedlr. Çünkü bu manPvi keten gelmif evet keten. yazYı patates kanft.mkhğı takdirde ek. ve hububatın salimen memleketimize 
kıymetlerin anlamı ;ki tarafta kadın kumatı• bem de çok pahalı. meğl.n matlup derecede plştl!U ve iyi gelmest lçln muharip memleketlerle 
başka başkadır. övıe olmasaydı Yaz yeni bitti gelecek :razuı keteni ı oldutu tecrübelerle anlaşdın14 ve de müzakere yapıldılh söyleniyor. 
t!unvanın boşuna niçin yakılıp bir günde ya~ edil~ 111•u1H111ıu11HHH11111111n1111111111•111111111ıu11111111111111H111111111 
YlkıldıiTı"'a şaşmak gerekirdi. Bulunsun. diye. 

Harbin, milletleri gittikce ayı- tı1:n cf ı-
hcı bir hal alan kör, kaba sert- Beyoğlunda. Galatada. her yerde ~ -~ ff."" 
llğ1 yanında yan~ın a:nl~ma boyuna ayakkabı dükkinlan açılı-
noktalarına ehemmıyet ver!lmez yor Harbde ·· b • · d hiı ~~ --" ~ ~ 

' <>ldu. Herkesin kendine göre an- bir ·zaman ~ ~~e. te :.,. e ~ ~ --- -'''--''-..... --c.· 4 5. 
ladığı, .Politika si_~le örtülü umu- pılınamı._ Siparitlerar.::. aİtı, ae~ - >"? ::::=-y-
ıni, mup!lem «hurriyet, adalet, ay sonra veril"y H d albnıf ~" 
hak, ist;l l~ln gibi anlamların, iki ıekıen liraya 

1 if~· pern e ı--'-~ 
tarar d d "" d d ~ ç . aruı o aiual' r m a unyaya a a ıgı ya- beter onar çift umarla 
lınki cennette nasıl gerçek1eşe- ı> ! d' yor. 
Ceğıni Devlet adamları sımsıkı - :: unsun. ıye. 

tlzliyorlar. Şüphe edilmeyen tek . .. .. "'
0 

tartp şey, milletler arasında hak, 'Bır kaç ~ndur '~er •atılmıyor. 
hürriyet, adalet adına olan bu Anlatıldı kı bu müddet zarfmda 
boğuşmada yenenin mükft.fat gö- ne evler, ne. çaycı ve paatac'llar, ne 
teceğt, gene hak, adalet, hilrri- l<>!'antalar hıç !eker: s~bsı ~' 
)et uğruna yenilenin de cezaya ~ler. Herkesın kilen - kendine 
~arptlacağıdır. Bunun dışında, core- tıJdun ~ıklım ,eker do~u. · 
~tkça bilinen sulh gayeleri yok Bulunaun, dıye .•. 
Ribidir. • .. 

· Taaıaclıfı.mız bir Alman liiıtçut ,,~~~ alanda işe yarar tek vesika tıördiik Türk" . ., •---··ad 
~"VUSeveıt ile Churchlll'ln yazıp • ıyeye .l"UII-.aV an 
taydıklan Atlantik beya·nname- vqoa vagon kalıt aahyor, Meaı· 
lldir. Bütün milletlere bu harp- leketimize selınit, kendisi için bu· 
ıe kaybettiklerini geri veren bu rada ~~'!e.r, mektupluk kiiıt ve 
8\ılh andında, acı çeken mem1e- kart do~~t alıyor. Alman)'ada d;-
ketıere iyi günler umduracak bir pol~ ki~~ ~~lu olan lıa zeapı 
tafer bekletı'lı'yoı· tacır, kenduı •çlll orada btr yaprak 

F · ı.!.~t bile almu kullan 1ı: akat bu güzel prensiplerirt ıusg• ' m&zmlf· 
ar_antık noktaları var. Demok- H~et, kaitdt tasarruf ediniz, 1 
~1 ıierıe zaferi paylaşacak, hatta d~. 
«l. tna·ny ı b . ~11-• ba a yen lirse u zaferın . ... • l' ~ta gelen ~ili sayılacak Sov- Sonra da sıkıntıdan •İkiyet edı· l .. ___ _. ____ ıııiııiıı_. ... ._ .... __ Iİııiiı _ _.. ... _ ....... 

ALMANYA CENEVRE 
MUKAVELESiNDEN ÇEKiLECEK 
Alman sözcüsü, lngiltereye son bir 

ihtarda bulunulduğunu söyledi 
StokhOlm. 23 (A.A.) - Berllnln ısa

lahlyetll ma.hfllletlnden tsveç gaze
telerine gelen b!\lberlere göre, Almanya 
kendi mütteflklertıe beraber Kızılha
ça ve harb esirlerine yapılacak mua
meleye dalr olarak 1864 tarUtlnde 
a.ktedllın.1ş olan Cenevre mukavelesini 
feshetmek niyetindedir. 

mu1'.melenln 4tddetlendlrlleceğinl ve 
bundan ingllterenl.n mesut ol.al".tl~ın\ 
söylemiştir. 

Almauya, İtalya. ve Japonya. ara .. 
sında flklr teatisi. yapılmış. ve arala .. 
rında Uldr bl.rllği görillmu~tfu. Ya .. 
kında bu üç bilyük devletin blı de· 
meç neşretmeleri ve 1884 t:ı.rlhU C~ Alman sözcüsU, İnıJlltereye soıı bir 

ihtar yapıldı~ı. bu ihtara menafi nevre mukavelesinden çekilmiş oı'duk• 
cevap alınınsa. harb esirlerine karşı lannı ilan etmeleri bekleniyor. 

ltalya kırah 
hasta 

Veliaht acele babasının 
yanma gitmit 

Bulgaristanda ec
nebi paraşütçüler 

Bir silah fabrikasım 
basarak dinamitlediler 

New - York 22 CA.A.> - Beme'den Beme 22 (A.A.) - Bulgari.-
Ne\t • Yort TlnUla'e göndertlen bir tan' da silahlı ve maskeli 1 ) ki,iniq 
telgrafa göre, italya. tıralt Victor Plowdiv" dek.i ıilah fabrikasına gir~ 
Emanuel'ln Sanrosıore . sarayında rek gece bekçilerini öldürdükleri. 
ağır hasta .?lduğu blldirllmektedlr. tezgahlarla makineleri oinamitle 
Kı.ralınm rnude.v1 doktoru çarşamba. · t d'l · 

ünll ~ı va.kt1 yanuıda'kt "';trt .. _ atttkları ve yan yarıya nna e ı m11 
8 V& e · ....., mu k"ll' ı· ik d t tah · et• tea:ıualSla Roma'da.n aynlmıştır Ve- u ıyet ı m tar a opu . rıp 
llaht prensin bir bomba uçağı ne.San- tikleri haber veril~cktedır. Buala
ro«S01"9'Ye gittiği söylerune-ktedtr, nn düşmaın hizmetınde çalı~a~ ~a

ra~ütçüler oldukları resmen bıldırl• 
liyor. __ 

Finlandiya'da verilen 
yiyecek miktarı 

arttırılıyor 

B. Hitler, Mussolini ve 
Laval ile görüşecekmiş 
Berne 22 (A,A. ı - Italyada ciddi 

BeblnJd 22 (A.A,) - Flnl!ndlyadıı. olmağa başlıyan kaynaşma ve Fran• 
ekmek tayını gitnde 30 gram artt•nl- sada göriilen mukavemet yüz ınder. ~l Rusya bu vesikayı benimse- yoruz, halimizi bqkalarile mukaye· 
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Sahife 2 -,3 Teşrinievvel 1942 

HAR~ IQ)U~UMU 
\ 

SÖZÜN 6EliŞi ----1Y eni ekmek karnele
Göz çıkaran terbiye! rine numara konuyor Tuapse ın 111 ta]\(tS ı ıı d<t ~ 

B ir kadını ) ere yıkıp bir çocuğu ezdikten ve iki yaşlı ada-
mın gözünü sakatladıktan sonra tramvaya blnmeğe mu

Tnffak olan kerli ferli bir adam içenle raslacbğı tamdığmı hUr
metlc, sıkışık durumuna rağmen ppkasını çıkarmayı ihmal et
miyerek selamladı! 

· Kadın. çocuk, ya~lı, ~kat dinlemeden gözleri dönmüş bfr 
halde. önüne ne cıkarsa devirmeye, koparmaya, yırtmaya. par 
çalamaya azmetmiş bir saldınşla daha tramvay durmadan met'· 
dh·cnlcre atılan yukandaki zalnfa wkalarmın faili bu kı1ık kı
yafeti düzgiin adanu tramvayın içinde gözfrm.le takibediyordum: 
Diletciye para çıkarıp: «- Lutfen!D dedi. Omımına yaslanc!ığı 
hir kadına dönüp kendisini rahatsız edip etmediğini sordu. Etme
diği cevabını alınca müsterih bir tavır talondı. Ne loöar bnlaşt 
vardı yarabbi! Tram\•ayın her sarsıntısında saJ:11nn soluna dönüp 
aPatron!n diyor, etraftan Jonla döküle af diliyordu. 

Nilınyet inme zanıam gelince kimseyi incitmeden çıkabil· 
mcsi i{·in müsaadeler rica etti. Tehessümler dağıttı. Sahanlıkta 
duran tanıdığını tekrar şapkasını çıknrarak selamladı ve «llam
fcncliye hiinnetlcrı> gönderdikten sonra bana da cıPardon!» diye· 
rek indi. 

Ha16'uki tramvaya binerken engel tanımnz saldınşile par· 
dcsümün düğmesini koparan oydu. De'\ircliği kadınla, ezdiği ço
~uk. gözlerini sakatladı~., iki yaşlı adam Allah bilir şimdi ne 
haldeydiler? 

Arkasından bakakaldım. Tramvaya binerken o ne insanlık· 
tan çıkmış gösteri, sonra bu ne insan edasıydı! Demek nezaket 
ve terbiye kaidelerini biliyor, fakat nefsi için en ufak fcdakar
lıj!a, sıra hcklcmeğe. bir tramvay geri kalmaya tahnmmiil ede
miyordu. Fcı1akarlığa dayanan topluluk terbiyesi noksandı. Öğ· 
l'Cnmek -ınhmctine katlandığı terbiye ve nezaket kaideleri palto· 
faınun yakasında bir rozet gibi dumyord u. İçine işlememişti. 
Nitekim o rozeti tramvaya binerken yakasından çıkanp ilk fnsruı 
devrine dönmüş, içeri girince tekrar yakasına takarak yeni ut· 
nıaıılara ulaşmıştı. 

Soranın şimdi size ben: Terbiye mi bu?. 
Şevket Rado 

Ihtikirla mücadele 
Ticaret Vekaletinin son tebliği 

üzerine harekete geçildi 

Piyaaanİn kon,trolu için Tıcaret 

jeki.leti tarafından bir tamim yapıl
ğmı yıwn~tık. Vekaletin tamimi 
ali ve Belediye Reisliklerine, umu
t mlifetfİ1liklere, mıntalca ticaret 

Jlllidürlüklerine, Ofise, birlikler umu-

fı
t katipliğine, ticaret ve sanayi oda
nna ve borsalara gönderilmi~tir. 
amiml alan alakadar makam1ar 
ün derhal faaliyete geçerek Tica-

ret Vekaletinin çlz.diğl çerçeve da-
1.Uinde çalışmağa baılamı~lardır. 

Piyasayı kontrol e!flasında birlik
ler umumi katipliği ithalat e§yası 
&hmından, ticaret ve aanayf odası 

Ezifesinin çerçcn; esi dahiline giren 
ususlarda, mıntaka ticaret müdür· 

il ticarl muamelelerde Belediye-

f 
muzahir olacaldardır. Ticaret Ve

letl Belediyeye müzahir olmaları
bu birlikleıden aynca istemiştir. 

Jthalatçı ve ihracatçı birlikleri 
· riçten gelen malların kimlerin el-
rino .ne suretle ye hansi fiatle in
al ettirildiğini. dainıt murakabe 
tında bul\.ındurarak Belediyeye 
er istediği zaman derhal mnlUınat 
erebilecektir. 
TI::ııret ve sanayi odalarının ŞÜ· 

E
ullendirilecek yeni rvazifesl esasen 
zırlanmakta olan kanun projesi 
temin edilecektir. 

Mıntalca ticaret müdürlüğü, rapor
\6ıleri "\rasıtasile piyasa ile yakından 
l1gilenmeğe ba§lamı~tır. Ticaret 
Vekaletinden gelen tamimde, anla
f1)Lımıyan hususlarda alakadarların 
tenviri Yalilere bırakılmışhr. Mın
taka ticaret müdürlüğü. birlikler ve 
oda viliiyet ve Belediye ile daimi 
temns1ı:ıı muhafaza edecektir. 

fstanbul Belediyesi muhtelif iatih-

sal bölgeleri Belediyelerile işbirliği 
yapacak, fiat değiıikliklerini yakın
dan takibederek buradaki değişik
likleri odalara bildirecektir. Bu hu
trustaki çnhşmalara İstanbul ile An· 
kara Belediyeleri arasında esasen 
bir müddettenberi başlanmıştır. 

Belediye ve ona müzııheret ede
cek daireler, kontrollarda milli kq
runma kanununun çerçevesi dahilin
de çalışacaklardır. Muhilc bir sebep 
olmaksmn bir malı fazla fiatle sa· 
tatılar, sahşa arzedenler veya etmi
yenler, arzdan imtina edenler, mev
cu,t malı saklıyanlar veya muvazaa 
yolile elden çıkaranlar, zincirleme 
satış yapanlar. fiatleri yükseltmek 
için propaganda yapanlar tukibedi· 
lecektir. 

Yurtta zelzele 
Ankara 22 (A.A.} - Aldığımız 

haberlerde dün saat 20 ile 23 ara
sında Erzincan, Erzurum, Kepsut 
ve Kütabyada ve 1 1, 1 O ile 1 1 ,40 
arasında İzmirde zararsız geçen yer 
sarsıntıları olduğu bildirilmektedir. 
Bu sabah da aant 3,40 da Kepsuttn, 
l,2S de Kütahya'da ve ' ele lzmir
de yeniden birer yer sarsıntısı ol
muştur. 

Bartında ucuzluk 
Bartından bildirildiğine göre, 

orada yalnız ekmek sıkıntısı his
sedilmektedir. Yağ, süt, peynir 
ve yumurta boldur. Yumurtanın 
en tazesi 100 paraya satılmakta
dır. Tereyağı 250 - 300 kuruş 
arasındadır. Et 90 kuruş, besili 
tavuklann tanesi de 100 kuruşa 
satılmaktadır. 

Yarından itibaren her tarafta 
karnelerin da~lmasına başlanacak 
Yeniden dağıtılacak ekmek 

karnelerinin Belediye matbaası 
tarafından bastınlmasına devam 
ediliyor. Ankarada bulunan Vali 
ve Belediye Reisi doktor Lt1tf1 
Kırdar, karnelerin numaralı ol
masını bildirdiğinden karnelere 
numara konmasına başlanmıştır. 
Bu iş bitinceye kadar karneler 
kazalara verilmiyecekttr. Mama
fih ayın yirmi dördüne kadar 

izaha.tın münhasıran mütekait
lere alt olduğü anlaşılmıştır. 
DulJann aldıkları maaş kendi 
hayatları mUddetinco verildiğin
denı ve vefatları takdirinde anne 
ve hemşire gibi kimselere intikal 
etmeyeceğinden bunlar ucuz ek
mek istihkalnndan lsttf ade ede
mtyeceklerdlr. 

Buğdaya fiat konması 

bütün karnelerin numaralı ola- . 
rak tamamlanması temin edile- ı~ır Ticaret gazetesinin Ankara-

muhtemel 

cektir. Karneler kaza isimlerinin dan liğrcndlğine göre, hububata tat-
' blk edilecek dznmt satış tfatln!n tcs-

llk harflerine ve Alfabe esasına btt.I ışı sona ermek fizeredlr Bu~da.
göre serilere aynlacaktır. Bir ka- ya 30 - S5, arpayn da 20 -

0

25 kunı.ş 
zaya verilecek karnelere kona- flat konulması kuvvetle muhtemel
cak numaralnr bittikten sonra dlr. Konya. Polatlı ve diğer mmtaka
numara diğer bir kazanın karne- lardnkl belediye mübayna heyetıerl
lerme devam ettirilecektir. Tan- ne alım lş!erlnı durdunnnlnn emre
zim satış1 ekmeğinden istifade dllm!ştır. 
edeceklerle etmiyccek. olanlara Fasulye, nohut ve mercimek gibi 
ayn ayn numaralarda karne ve- gıcta maddelerindeki :rınt yilk~ellşl dc
rilecektir. ~am <'ttlğl takdirde bu maddelere dıı 

Diğer taraftan tanzim satışın- zami satış ftatı konması muhte-
. meldir 

dan ekmeğini temin edecek1e11n T. · V k" . . l . . 
be:v.annameler:i alınmaktadır. ıcaret e ılının ngılız 
Mütekaltlerle dul ve yetimler, sefirine ziyafeti 

şiddetli mt1lıarebeler 
Almanlar Rus sahra mevzilerinin 

yarıldığını bildiriyorlar 
Doiu cepbeah 

Stalingrad" da §iddetli yağ
murlar ve fena havalar yüzün
den muharebe faaliyeti bir par
ça azalmı§tır. Moskova' elan ge-
len haberler harabeler arasında 
çarpı§malar olduğunu, şehrin 
dı~ında boıkırda Almanların 
geri atıldıklannı bildiriyor. 
Londra, Alman taarruzunun ha
fiflediğini, faht Almanların 
yine büyük adet üstünlüğüne 
mnlik olduklnnnı ve ooskı yap
tıklannı haber veriyor. 

Alman tebliği Stalingrnd et· 
rafında bir çok toprak tabye ve 
barikatların Almanlar tarafın
dan hücumla zaptedildiğini bil
dirmektedir. Bu muhtelif ha· 
berlerden çıkan netice eudur: 

1 Stalingrad' da harb hareketleri 
hafiflemekle beraber Alman 
baskısı devam etmektedir. Kısa 
durgunluğu şiddetli hücumların 

talar yaptıkları anlaşılıyor> 
· ~or. 

Londra radyosu da Grosni'ye , 
karşı Alman hareketinin durdu
ğunu, fakat Tuapse istikametin
de tazyikin devam ettiğini ha
ber veriyor. 

Alman tebliğinde Kafkasya
nın garp kısmında (T uapse mm· 
takası} Rusların şiddetle mÜ
elafoa ettikleri sahra mevzileri
nin yarıldığı, 2 mühim müdafan 
sisteminin ele geçirildiği bildi
rilmektedir. Ruslnrdan 1200 ' ı 
esir, 7 top, 12 7 mitralyöz, bir 
çok harb leva:t.Jmı alınmıştır. 

Mısır' da: 

Havn akınları şiddetle de
vam ediyor. Mamafih Malta'ya 
karoı akınlar bir parça hafifle· 
miştir. Cephede değişiklik yok
tur. 

Uzak Doğu'da: 
maaş aldıkları mal müdürlükle
rine beyannamelerini tasdik et
tirerek oturdukları kaymakam
lıklara veriyorlar. Bu beyanna
meler üzerine kendilerine ekmek 

Ankara 23 - Ticaret Vek!ll B. Bch- takibetmesi beklenebilir. 
çet Uz, dün İngiliz seflrt şerefine bir Kafkasya' daki harekata go- Salomon adalannda 
Ö~lc ziyafeti vcnn1ştlr. Ziyafette İngl- lince; Moskovn, TuLıpsc istika· hareketi hafiftir. Denizde iki 
llz ticaret heyeti ve Ticaret Vekfılet.l metinde Alman hücumlarından taraf da faaliyet göstermektedir. ) 

kartı verilecektir. 
erkflnı hazır bulunmuşlardır. bahsediyor. Kızıl Yıldız ıgaze- Japonlar 2 Amerikan torpido 'I 
Fındık yağı çıkarılacak tesi Almanlnrın bu havaliyi, muhribini batırmışlardır. Müt- ~ 

Mütekait ve dulJara mahsus 
beyannamelerin araksındakt iza
bata göre beyanname sahibinin 
beslemeğe mecbur olduğu kim
seler tasrih edilmektedir. Bu iti
barla maaş sahibi bazı dullar, 
kendileri tarafından beslenen kız 
kardeş, anne ~ibi kimseleri de 
beyannameye dahil etmişler, fa
kat mal müdürleri bulan çıkar

Ankrırn 23 _ Harb dolayısll; fındık dağlık arıızıyı bilerek hnrcket tefik hava kuvvetleri bir çok 
ihracatı azaldığı 1çln fındıktan mn- ettiklerindoo bahisle: ~Bir za- akınlar yapmışlardır. 
klne yağı çıknnlnınsı, küspcsınln d,c ma:ılar seyyah sıfatile buralara Yeni Gine' de müttefiklc::rin 
ekmeğe knnştırılma~ düşünülmekte- gelen Almıı.n haritacıların hari- ilerleyişi devam ediyor. 
dlr. , , .... ~ ...... ~-......-""'"""~-~~ ...... ~ ................ ..__ .. ___ ....,. ___ ""'!il 
Yapılan tecrübelere göre bir kilo 1 

fındıktan 600 gram yağ ve 40tı gram Mahkemelerde: 

mışlardır. 
Beyannamelerin arkasındaki 

da küspe çıkmaktadır. FınJık yağı 

bir mlktar madeni yağ ka.rıştınl
mak sureWe sanayide kullanıJ:ıblJe
cektlr. Ticaret Vekllletl bu mesele. ııe 
me~gul olmaktadır. 

Etibank umum müdürü Bir İşçi 2 vagon arasında 
vekalet ba§müıaviri oldu sıkı§arak öldü 

nkara 23 - Etibank umum Dün !nbah saat sekiz sıralanndıı 
müdürü B. Reşit Osman Gencer Sirkeci garında amele Ali ve Hüse· 
İktisat Vekaleti baş müşavirliği- yin boş bir vagonu hat üzerinde 
ne tft.yin edilmiştir. Banka umum iterJerken arkada manevra yapan 
müdürlüğüne kimin tayin edile- bir lokomatifin önündeki vagon 
ceği henüz belli değildir. hızla ilerlemiş ve işçilerin ittiği va-

D F 
. gona çarpmıştır. Ali ile Hüseyin iki 

amat erıt yalısında Vt\gonun arasına ııkışmışlaıdıı. Bun-
verem hastanesi !ardan Ali ölmü .. , Hüseyin ağır ya

Ankara 22 (Telefonla) - Sıh· ralanmıştır. 
hiye Vekaleti, İstanbulda Balta Yapılan muayenede Alinin vücu
limanında damat Ferit yalısında dunda ezilme izi de görülmemiştir. 
kemik ve mafsel veremine müptela Kcndis,inin ınkışma neticeskıde nefes 
olanların teda-visine mahsus bir darlığından öldüğü anlaşılmaktadır. 
hastane açılmasına karar vermis ve Ceset morga kaldırılmıştır. Yaralı 
hazırlıklnrn başlanmıştır. Has~anc Hüseyin de hastaneye yntınlarak ka
şimdilik 100 yataklı olacnktır. Bu za etrafında tnhkikata başlnnmİştır. 
hastane ı.ayesinde kemik ve mafsal 
veremine tutulan vatandaşların ma· 
lul knlmnlan _2nlcnmİL olacaktır. 

Ders aletleri iyi 
muhafaza edilecek 

Evıi iken metres hayatı yaşıyanlar 
-·-

Fatma ile Nazmi maznun, Hü
seyi·n de davacı... Asliye ikinci 
ceza mahkemesinde Hüseyin şun
ları a'nlatıyor: 

• - Fatma ile dört senedenberi 

kol işarctıerile anlatmağa baş
ladı: 

- Hepsini dinledim b~y hti
kim! Dıivacı Hüseyin benim ko
camdır. 

evliyiz. Bir de çocuğumuz var. - Maznun Nazmi neyindir? 
Son zamanlarda Fatma bana Fatma biraz durakladı, yu~ 
karşı lakayıt hareket etmeğe, ktmdu ve kekeledi: 
ehemmiyetsiz bahanelerle sık sık - o da erkeğimdir. 
kavga çıkarmağa başladı ve nl- - Ne demek istiyorsun? Anlı· 
hayet, bir gün de beni bırakıp yamadım · 
ayn eve çıktı. Nika.hım altında · 

1 
•• 

bulunduğ\ı halde başka erkekler- - Anl~_tayım, bay hakim. :11~-
l ·· asebet peyda etti Şimdi seyinlc dort senedenberl evlıyız. 
e mun · Nazmi de onun arkadaşıdır. Sık 
mazn~n olayak karşınızda bulu- sık bize gelirdi. Kocam Hüseyjn 
nan Nazmiyı de eve alıyor ve be- eve iyi bakmıyor ka2'.andığını 
raber yaşıyorlar. İşi zabıtaya ha- . . . : . . 
b dirn ve lktsinl de mahke- kendı keyfı~e, gıyınıp kuşanın~· 

er ver . sına harcedıyordu. Eh, bay ha-

İsviçre ticaret heyeti 
Ankara 23 (Telefonla) - Bu

gün şehrimize bir İsviçre ticaret 
heyeti gelecek ve mal mübadelesi 
etrafında konuşulacaktır. 

meye getirdım. Fatma ~nden bo- kim! Ben de genç bir kadınım. 
şanmamıştır. Resmen nıkfıhlı ka- Esimin dostumun va·nında mah
nmdır. Nazın~ .ne metres hayatı çÜp k~lmak istemem. İhtiyaçla· 
yaşıyorlar. lkısınden de davacı- rımı kocam karşılamazsa ne ya
yım. Karım Fatmayı da boşamak payım?. Sık sık misafir olarak 
istemiyorum. Nazmi ile Fatma- evimize gelen Nazmi bu derdimi 

Ankara 22 (Telefonla) - Bu- 1 d 1 ı isti orum günkü şartlar içinde tedariki zor nın ceza an m masm . Y • anlıyor ve halime acıyordu. j{o-

İzmirde bir kişi tren 
altında kalarak öldü 
İzınhı 22 (Akşun) - K~ıynkadan 

İzm1re gelen banliyö treni Hilal ls
Uı...c:yon unda Süleyınnn Özdcmlr adm· 
da blrhıln iki bacaıtını dlzkapakla
nndan kesmiştir. Silleyrruın hastane
de ölmfu;tür. 

olduğunda:n, ders A.letlerinin 1 1 Fatma otuz beş yaşlannda şık camdan gizli .olarak bana pa.;a 
muhafaza edilmesi Maarif Veki- giyinmiş. yanaktan nllıklı, kir- vermek suretıle .. yardım etme~e 
letlnden aH'ıkadarlara tamim edil- piklerl rimelli, zayıf orta boylu başladı. Sonra uocam bunu ha-
mistir bir bayan. Kocası da.vasını anla- ber almct'\ kızdı ve beni evden 

· tırken baş1nı sallıyor. söze karış- kovdu. Ben de ayn eve çıktım. 
mak !ster gibi hareketler yapı- Bir müddet san~a da Nazmi ile 
yor, kendi kendine homurdanı- beraber yaşamaga başladım İzmirde memurlar için 

bir kooperatif ..kuruluyor 
fzmir 22 <Akşam) - Memurlara 

lüzumlu maddelert satmak üzere vl
lAyetln te~bbüsile b!r memurlar ıs
tlhlflk kooperoun kululacaktır. 

yor. Hfıklm sordu. Nazmi de sorgusunda: 
_ DA.v~~ının anlattıkla~m _Fatma ile beraber yaşadığı· 

aın;edfn. Huseyin senin neyın- mız doğrudur. Fakat ben onwı 
dirF. t goz·· lerini süzerek, 1 evıt olduğunu bilmiyordum. Bir 

a ma e gün Fatma beni sokakta gördü; 
~--~--~~----~~~~ ..... ......,~~~~~~~~~~~~~"'"'.!!!"~!!!!!!~=~!!!!""~~~~~~~~....:~~~"!'-~~~"'!'!!!!!~~~~~!!!!!!~".!'!!.!!!!!!!! «kocam HüseyinJ.e kavga ettik,be· 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 102 Yazan: (Vi • Ntl) 
• 

c- Nnsıl oluyo da gısganmıyo) 
- diye dü~ündü. - Jş anavl 

Nefretle bacaklarırıı geri çekti. 
Korkuyla da yanındakilere bir göz 

her kadınt:ı olduğu gibi, Emine ba- Bir müddet daha sustular. meye müracaat ettim ve kendi· 
anesiydi bu. Ve böyle bir tiksinm•ı _Ya böyle!... n1 evden kovdu. Ben de mahke-

cının da ili.~lcrine kadar işlemişti. Karacaahmedi geçiyorlardı. Ön· sinden boşandım. Şimdi de orta-
Araba Usküdann bozuk kaldı- deki araba hayli açılmıştı. Uzaktan da kaldımıı dedi. Haline acıdım, 

nmlarında zıngırdıya hoplıya Her- uzağa Curacı Yuaufun yanık türküsü kendisini himaye için beraber yn-
attı. 1 k o 1 h k 1 k şamağa başladım. Kocasından Fakat hayırl Bu iki erkek, bu de- er en, smanın ıevgi isi zi ninde- tekerle lerin gürti tüıüne anııyor-

ki muammayı çözmegv e ugvraşıyordu. du. hakikaten boşandığını sanıyor-
likanlıya tahkirli, itmeli. ıünmeli bir d B · ld t Bö l ld 
muamelede bulunmuyor ... Kendine c- Peki emme ne diye gısgan- Hepsinin halinde de dekorun ver-- um. em a a mış. ye o U• 

yaptıklan ıibi, onun enııesini moşta· mıyo) Bacaklarımız sürtüntiyo, bun- diii öyle bir hUzün vardı ki, &(iya ğunu ?ilse.ydim yapmazdım . 
lamıyorlaı. Bilakis Fethi reis gibi iti- lan da goruyo. Anııkl Huyu mu de- eğlence değil bir matem mera.timine Dedı. Dı_nlenen şahitler, koca-

- Yanımdakini gocuklu gördün ıyor. Oturak alemindeltiler hiçbiri L-J b d ğişti bu Garapınarhnın) > gidiyorlar gibiydi. sının kendisine bakrnadığ'ı hak-
de Ali dayı gibi ıen de mi aldandın. farlcetmiyecek. Anladm mı) oıu 1 ir • am ona pek itibar edi- K d-ı- ki.ndakl Fatmanın iddiasının 

Y r Öb··r k kl d h h" t arşısın -.;ine baktı. Meraklı Karapınarlı bir dahaı 
Hani siz bir yandan bir yana avrat Karapınarlı Osman: 0 

• u er e er e ep urme ·· J ı k d 1 j asılsız oldugvunu Fatmanın evde göstermemişler miydn Binaenaleyh goz ere en isini süzüyor. Yeni do· - Ya. böy e işte. - dedi ve ıuatu. ' . ' 
~ınrk.~ erkek kıhğına sokmaz mı- - Meraldaoma ben kimseye hu- şalvarlı kadın da çekingen vaziye- ğan ay ışığı yüzüne vurmuı. Fethi: geçimsizlık ~ıkarıp k~asından 
•IJUZ) nu demeni - dedi. t' d . G d' 1 . d. l «- Ne ol71an bel Anavl> - Demek böyle1... aynlğı arak NaZ?ıii iledmeFaes yaşa• 

- Deme be> Ve arabaya yaklaştılar. Osman ın en vazgeçtı. Cfle 12 en ız e- 0 dı l'lJ. Nozmın n e, tmaıun 
- İnce sesinden, ince belinden, yan ~özle Mdibate baktı. Belini, rine değdi. O da karşısındakine göz ucile - Of ... Of... evli olduğu·nu bilerek beraber ya· 

'"kın göğsünden. kalc;alnf1'ldan elini, kalçasırıı ve göğsünü ıöyle Peki amma hovardası onu bu de· hançer sıyırır gibi bir bakı~ baktı. Bu muammalı nldalardan alnJ,le- şamağa razı olduğunu royleqi .. 
fark.etmiyor musun) bir gözden geçirince ve sesine bir likanlıdan niçln kıskanmıyor) Emi- ~onra bunu yapan kendi değilmişçe· nea Melahat, muhavereyi daha an- ler. Mahkeme ikisinin de suçları-

- Deme ülen) kere daha kulak verince artık ıüp- ne bacı ilk önce karşasındaki deli· sıne .pısırık pısırık köşesine bUzüldü. laplır bir zemine ıürüklemek istedi. nı sabit gördü ve evli iken metres 
Osmnnın bozulnn keyfi yava§ ya- hesi knlmndı. kanlıyı ahlaksız köçeklerden biri lkı erkek susuyor, yalnız sigara- Sesinde 13elli belirab bir istihzayla yaşadıklarından dolayı Nazmi ile 

vaş yerine geldi. Ağzı kulaklarına Fethi re.is: snnmı;ıtı. Şimdiye kadar Anadolu· lnnnı tüttürüyorlardı. lkisi de kendi sordu: Fatmanın üçer ay hapislerine ka-
vıırdı: - Arnbaya nasıl oturalım Üs· nun eurasında burasında bulunduğu fılemlcrine dalmışlardı. Ve bu alem- - Nerelisin ıcn, güzel bacı) rar verdi. İki mahkum mabke-

- Demek bu da şehirli avrat) man~ Onu da sen tayin eti - dedi. oturak alemlerine böyleleri dı; geti- ler işte şu yanlarındaki kadınlardı. Bu iltifata yalnız. Eminenin değil, mede tavkif edilerek tavkifhane-
Jfesi de eensün ha) Oynntacağın - Küçük beyle siz körüğün ('•) rilirdi. Hatta bunlar ekseriyetle pek Uğrunda belalara girdikleri, bura• Osmanın da koltukları kabardı. ye gönderildiler. 
Aıt bari) arkasına buyurun. Biz de Emine ba- yalabuk (~~) delikanlılar olurdu. lar?a bu derecelere kadar düııtük- _ BCKınarlıyın. '===========-==::. 

- Artık oraamı onun keyfi bilir. cı ile karşınızda otururuz. Gözleri süzme. süzme, saçları lüle lü- len mahluklar. _ Nerede bıı) 
Şunlar nazlı küçük hacnmlar, kaba· Fethi ile Osman. Emine ile Mela- le, dişleri pırıl pırıl... Fakat değil Fethi reis derin <krin içini çek-

- Tak ·m 
(Arkası var) 1 Şavval 12 - Hızır 171 Öayılık: sökmüyor, sizinkiler gibi ele- hat diz dize gelmişlerdi. Bac.ı, h~ lı!endini bilen bir kadın, lıatti bir lw tikten ıonra: 

iiJ. Amma dinle bnk, Osman: Bu vardasırun böyle bir müsamahada fahişesi bile bu derece adi bir erke· - Ecee ... Osmru:ı) ~ dedi. 
f!T yaln•z •ende kalacak. Benimkisi bulunuıuna Ptm~tı. Kendi lı.:en· ğe karıı nefret etmekten geri kal- Karapınarlı onu taklidetıi. Bol 

--~~·,--~~---"---><- •· • .,..,..., l..\. .... hnl J.,; dnmJın ıaav!Jruos 

(•) o~- An d 1 d t k"' S. İm. Gü. Öğ, İki. Ak. Ynt. 
...... a 0 u n. nytona • o-1 E. 11,22 ı oo 6 40 o,:;c 12,Cl 1,31 

rükı> derler. Va. 5,41 7,20 12,58 ~5.56 18,18 19,50 < .. > Güzel demektil'. ,-., _______ ., _____ _.. 
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AKŞAMlJAN AKŞAMA 

Müstakbel bir ga-

zeteciye öğütlerim 
l RAŞiD RIZA TIY ATROSU 

( ŞEDiR DADERLERi ,- HAIJOE PISKIN BERABER 

~-------------------~I ~~~~~~A$n~~ın~ 
,Pirinç Fırmlar 1 Şeker saklıyan 1 5 0 

N · T E M 5 1 
L 1 

Ankaradan H. T. im.zait bir mek· 
lup aldnn. 

«Bu yıl lise bitirme ve olgunluk 
imtihanJannı verdim. Ve meslek 
açmek için uzun zaman düşündüm. 
Kendimi em çok gazeteciliğe istidatlı 
ve meraklı buldum. Zaten bu merak 
bende eskidenberi mevcut. Bana 
ileride ne olacağınu soranlara da
lma «Gazeteci lıt diye cevap verdim 
ve kendimi büyük bir gazeteci ta· 
hayyül ederdim. Bugiin bu hayali 
hakikat yapmağa karar verdim. Ga
zeteciliğin bütün gijçlüklerini idrak 
ediyorum ve bu gÜçlüklere göğüs 
germeğe şimdiden bazının. Bu ka
rnn kendi kendime verdikten sonra 
gönlüme yakın bulduğum bir mu
harrire, yaıııi size danışmağı diiJün
düm ve gazeteci olmak istiyen bir 
sence neler tavsiye edeceğinizi öğ
ren::nek istedim. Liseden sonra ne 
yapayım?» 

zeytinyağı Sıkı surette kontrol bakkallar \~~ı ~k;~~J. ~az~: ~~t ~.~ı 
edilecek 

Cevabım: 

Bizde gazetecilik mektebi olmadı
fl için mesela hukuku bitirin. Zira 
eğer gazeteı::ilikten cayarsanız eli
nizde gene bir meslek kalır. 

Behemehal iyi ecnebi dilleri öğre
nin. 

Bizim meslek, malıim, şube şube
dir. Bir kolunun doğrudan doğruya 
teknik ve rutin'le ilgisi vardır; onun 
stajı bir müesseseye intisapla yapılır: 

Beyanname verme müd
deti dün akşam bitti 

Ellerinde zeytinyağı ve pirinç bu
lunduranların beyannameye tabi 
tutulduklan yazılmıştı. Beyanname 
için verilen mühlet dün akşam sona 
ermiştir. Ellerinde pirinç ve zeytin
yağı bulunduracılar dün akşama ka
dar beyannamelerini vermişlerdir. 
Beyanname verilmesinden maksat 
kontrol işlerini kolaylaştırmaktadır. 
Belediye memurları, zeytinyağı 
fiatlerini kontrol ederken verilen 
beyannamelerden istifade edecek~ 

!erdir. 
Pirinç ve zeytinyağı satışına bu 

sabahtan itibaren tekrar başlanmış
tır, Ellerinde pirinç ve zeytinyağı 
bulunduranlar her hafta beyanname 
vereceklerdir. Beyanname verirkecı 

satışlar durdurulmıyacak. alış ve
rişe devam edilecektir. 

Zeytinyağı fiatleri 
l.zmirde çıkan Ticaret gazetesinin 

yazdığına göre yeni mahsul zey• 
tinyağı piyasaya gelmeğe başlamış
tır. Bunlar ekseriyetle sabunluktur. 
140 kuruş fiat teklif edilmektedir. 
Alıcılar fiati yüksek bularak müs
tağni davranıyorlar. Yeni mahsul 
20 • 25 bin ton tahmin edilmekte 
V<. ihracat yapılmadığı taktirde 
memleket istihlakine yeter telakki 
olunmdktadır. 

Kömür • • 
ısı 

!o 

Bir kaç gündenberi fırınlann 
önünde görülen kalabalık dün de 
devam etmiştir. Fınn1ara verilen un 
sarfedilir edilmez - halkın ekmek
siz kalmaması için - Toprak ofis 
un vermektedir. Fakat bazı hrınla
r!'1 kendilerine verilen unu tamamen 
işlemeden yeniden un İstedikleri 
görülmüştür. Bu fırınların kendileri
ne verilen undan ekmek yapmıya
rak bu unları sakladıkları anlaşıl
mıştır. 

.;-__ .nların bir suiistimale sapmala
rna meydan vermemek üzere sarfet
tikleri unun miktarını bilhesap ispat 
etmeden kendilerine un verilmiye
cektir. 

Diğer taraftan lstanbula her gün 
hr :.; ten gelen yolcularla getirilen 
karneler mevcudü arttığı için ekmek 
sarfiyah da o nispette artmaktadır. 
Bu itibarla Toprak ofi~in İstanbul 
için tayin ettiği buğday miktanımn 
arttırılması hakkında teşebbüste 
hı • _ nulmuş•ur. _ 

Bir kumaş taciri ve 
tezgahtarı ·mahkum oldu 

Elinde mevcut kumaşları satışa 
çıkarmamak sureti1e ihtikar suçile 
Brod ve tezgahdan Davit 1 numa· 
ralı milli korunma mahkemesinde 
muhakeme edilmişlerdir. Suçları sa
bit olduğundan ikisinin de üçer se
ne müddetle hapislerine, biner lira 
para cezası ödf"melerine ve mağaza
da bulunup mahkeme tarafından 
satılaC\ kumaşların bedeli olan 25 5 2 
lir::ının da mü~adere'<İne karar veril
mistir. 

Suçlari\ tespit edilenler 
Milli korunma mahke· 

mesine verilecekler 

Ekmek karnesinin başlığı koparıl-

BUGtlN 

MELEK 
SİNEMASINDA 

INGRID 

ııİnternıe:zzo». şaheserinin unu
tulmaz Yıldızı Amerikanın yeni 

"GRET A GARBO,, su 

BERGMAN 

isimli büyük film takdim edilecektir. Diğer rollerde: 

Robert Montgomery - George Sandres 

mak suretile dündenberi bakkallar 
tarafından halka şeker dağıtılmağa 
başlanmıştır. Fakat bir kısım bak
kallar, aldıkları şekeri bir kaç saat 
içinde dağıttıktan sonra kendilerine 
müracaat eden halka şeker kalma
dığı..,, söylemişlerdir. Bu vaziyet 
üzerine bakkallardan bir kısmının 
ellerindeki şekeri sakladıkları hak
kında vilayete şikayetler yapılmış
tır. Vilayet, kendilerine verilen şe· 
kerden bir kısmını satmak, üst ta
rafını saklamak suretile hileye sa
pan bakkalların tesbiti İçin emniyet 
altıncı şube müdi:rlüğüne emir ver- ,••••••••••••••••••••••••ııEt.11••1~ 
miştir. Emniyet altıncı ~ube, aldığı 1 MARJA HOLST WILLY FRITSCH 
şekerin bir kısmını satmak, bir kıs- TEO LINGEN • HANS MOSER 
rr.ını da saklamak suretile hareket 1 
eden bakkalları tesbit etm:ş t:r . 

Vilayet bu bakkallara bundan 1 
sonra şeker vermiyeceği gibi, bun-
ları gerek kendilerine verilen şeke-
Ti satmamak suretile halkın ia~e İş• 

in müştereken yarattık lan ve büyük Rejisör 
WİLLY FORST'un filme çektiği 

JOHANN STRAUSS' un ölmez eseri: 

WiENER BLUT ltrini güçleştirmek ve bu husustaki 
vazifelerini yapmamak, gerek elle-

1 

-
rindeki şekeri saklıyarak gizlice 
satmak suçlarından milli korunma 

mahkemesfo1e verecektir. • 1 -·ş!:::A:::R:::K::::=:;-A~lk•ı•ş~te•z·a~h~ü~' r·a~t·ın·d~a·n-·=aha 

Kahveciler ı d tufanından mahşeri izdiha-

ı ınından inlemektedir. Telefonla 
Kendilerine şeker -----------

} · • · · 1 1 mektupla vuku bulan israr karşısında 

Mesela büro isleri, mütercimlik, S!\· 

hir.e planı yapmak. klişeden, fotog
raftan anlamak ... Fakat büro işleri
nin idaresi bile geniş bir ansiklope
dik mal\ımat İster. Sekreter muavini 
olarak ~e başladığınızı farzedin. 
Ayas efanos muahedesine, Darvin 
nazariyesine, Hollivut artistlerine 
dair, hulasa biribirile alakası olmı
yan türlü şubelere müteallık bilginiz 
olmalıdır. Yani evvela: Müteferrik 
feyler okumak itiyadında bir mizaç
ta bulunmalısınız. Muhabirlik İçin 
de girgin, fak at vakur bir ahlak 
lazımdır. 

veri mesını ıstıyor ar " BİR KAÇ Gt!N DAHA GÖSTERİLECEKTİR. 
Mektep ve hastanelere ı I ,-..

10 
•• 

010 
•• 1_ 1 Şeker tevı.ii vesikaya bağlandık-

kömür :; 1 .K Borsa tan sonra kahveciler tela~ düş-
-------------- müşlerdir. Şeker satışı kara borsa

Eksiltme ilanı 
Nafia vekilliğinden: İmza sahibi muharrirliğin temeli 

ke yalnız bilgi değil. istidattır. Kon
servatuvar bitirmek nasıl virtüozlu
ia ve kompozitörlüğe kafi gelmez
se, mucit olmak için nasıl fen fakül
tesi E!lvermezse, kalem sahipliği için 
de aynen öyledir. 

Eğer gazeteciliğin teknik ve rutin 
kısmını değil de muharrirlik bölü
münü seçeceksenİ%, talihinizi bir ke· 
re denersiniz. O, piyango gibi bir 
teYdir. Felek size istidadı ya ver
mİf, ya vermemiştir. 

Gelelim: «Ne tavs.iye edersiniz? 
sualinin wnumi mahiyette cevabı-

.rJa. •• 

Bugünkü günde ıiizetelerimiz on 
Lin rakamlarile satdıyor. Yannki ga
zetecilerin vazifesi yüz binlerle sata· 
bilmektir. Kemiyet esashr. Zira az 
satan matbuat, matbuat değilcür. 
Bu çokluk gayesine erişmek İçin de 
devlet zemini epeyce hazırlamış bu
lunuyor: 

Vilayet, mekteplerin biran evvel 
kömürlerini tedarik edebilmeleri 
için Etibank kömür dağıtma şube
si nezdinde teşebbüste bulunmuş
tur. Vilayetle banka arasında ka
rarlaştırılan şekle göre İstanbul 
semtindeki mektepler Yedikule, 
Beyoğlu ve Beşiktaş tarafındakiler 
Dolmabahçe ve Üsküdarla Kadıköy 
ve civarındaki mektepler de Kadı
köy gazhanesinden kömürlerini ala
caklardır. 

Havalar soğumuştur. Bir kaç gü
ne kadar yeniden düzelip ısınmadı
ğı taktirde mekteplerde soba ve 
kalorifer yakmak lazımgeldiğinden 
ır.ekteplerin kömürleri biran eıvvel 
verilecektir. 

Diğer taraftan has.tanelerin kö
mür ihtiyaçları da ehemmiyetle 
gözönüne alınmıştır. Havalar so
ğuduğu ve ameliyat esnasında has-
taların üşümesi ihtimali gözönüne 
alınarak hastanelere behemahal kö
mÜT verilmesi alakadarlara bildirü
miştir. 

Harf inkıl.ibı... Mekteplerin ço
ğalmış bulunması... Köylünün son 
zamanda zenginleşerek her türlü 
malların alıcısı olmak kabiliyetini 
kuanmış olması... KOCO K HABERLER 

Ki, son cihet gayet miJ.lİmdir. 
Köylüyij ilgilendirecek bir neırİyat * Belediye, Mısırçarşısmın biran 
tipi bulmamız lazımdır. O sayede evvel açılmasını çok lüzumlu gördü
Türk gazetelerini dört sıfırlıdan beş ğünden inşaabn çabuk tamamlan
nfırlı, hatta alb ınfırlı rakamlara ması hususunda müteahhit nezdinde 
doğru gitmeli. _ En mühim dava teşebbüste buluaacaktu. 

budur. * Çarşıkapıda Merzifonlu Kara-
Fakat iş yalnı2 kemiyette değil, mustafapaşa medresesindeki Çocuk 

keyfiyette de... cÇok satmak kay- dispanserinde yüzlerce yavru mua
aısı» na düşerek «faydah» obnak- yene "Ve tedavi edilmekte ve ilaçla
tan aynlmamalı. Bili.kis bu hususi- n meccanen verilmektedir. Haftada 
yeti arttmnalı. Öğretici, terbiye edi-ı bir gün cumartesi günleri saat 1 3 -
ci, sevim idare edici bir gueteci 14 de göz hastalıkları doktoru tara
o1abilmek üzere kendinizi yetiftir- fından meccanen muayene yapıl
mel~iz... maktadır. Dispanserin kuruluşun-

f.te, genç ve müstakbel meslekta- danberi bu müessesenin başında bu.
fDD-.. Tavsiyelerim kısaca bunlar. luna~ müdür B. Şevki Sözbi:r ve baş 

(Va - Nu) 
hem~ıre Jale Duruk.anın büyük hiz
metleri görülmektedlı. 

tst:ınbul borsasının 22110/ 912 
fiatıeri 

[..onctra uzcrıne ı sterltn 
Nevyork üzerine 100 dolar 

Cenevre üzerine 100 

Madrld l\zPr!nr. 100 pezeta 
Stokholm i\71'r l nı: ıon ırnı nn 

rı.22 
130.70 
30,366 

12.80 
31.16 

ESHAM · ve TAHVİLAT 
% 7 Birinci tertip Milli 
Müdafaa istikrazı 19.-
er.., 5 Birine! tertip Milli 
Miıdafaa istikrazı 

IRADY 
Bugünkü program 

19.-

ol 
12,30 Program. 12,33 Müzik (Pl,) 

12,45 Ajans haberleri. 13,CiO Karışık 
makamlardan ş.1rk1lar. 

18,03 Fasıl heyeti. 18,40 Oda müziği. 
19,00 Konuşana. 19,15 Saz eserleri. 
10,30 Ajans haberleri. 19,45 Klô.sik 
Türk müziği. 20,15 Rarlyo Gazetesi, 
20.4.5 Müzik (Pi.) 21,00 Evin snati. 
21,15 Temsil. 22 Salon orkestrası, 22.SO 
Ajans haberleri ve borsalar. ---
,~-SES 

Sinemasında 

KAY FRANCİS 
Yüksek sanat kudretile 

MİLDRED COLES 
ıarif ve masum güzelliği ile 

Kadın Entrikalan 
Filmini yaşatıp canlandırıyorlar. 

KADIN ENTİRİKALARI 
büyük bir ihtiras ve aşk 

\ı romanıdır. -i-ŞEHİR TİYATROL/\Rl 

ya intikal ettirildiğinden kahveciler 
fazla fiat verdikleri taktirde kolay-
lıkla şeker bulabiliyordu. Fakat 
bundan sonra şeker tedarikinde 
güçlük başlıyacaktır. 

Kahveciler cemiyeti reısı dün 
Belediye iktisat işleri müdürlüğüne 
müracaat ederek kahvecilere de 
şeker verilmesini ve tevziat için bir 
usul konmasını i~temiş.tir. 

Kahvecilerin !lekersiz kalmaması 
için Belediye iktisat işleri müdür
lüğü şeker şirketile temasa geçe
cektir. Kahvecilere dağıtılacak şe
kerlerin kara borsaya intikal etti
rilmemesi ıçın de aynca tertibat 
alınacaktır. 

Şekercilerin ve pastacr 
ların istekleri 

Şekercilere şeker tevziine şekerci
ler cemiyeti yapmaktadır. Her haf
ta çalışhrdıkları adam ba~ma yir
mi beş kilo ~eker alan şekerciler, 
imalata devam edebiliyorlar. 

Şeker vesikaya bağlandıktan son
ra güç duruma girdiklerini bildiren 
pastacılar, cemiyetletine müracaat 
ederek şeker talebinde bulunmuş-
lardı. Evvelce simit yapıp satan 
dok$an kadar fırıının işi pasta ve 
kurabiyeciliğe döktüklerinden şe
ker ihtiyaçları artmıştır. 

25 Li RA 
Mükafat 

1645 taksi otomobili ön 
plakasını bulana. Maçkada 
Maçka garajına teslimi. 

Nuri. Tel: 80971 

fıllljl ~[JIH~, SaKat l2Şo~~M;~A~S:AmLkılsmı Sonbahar Şapkalarını sayın 
11,11 Jııııı Ankara Bayanlarına. 26/101'942 
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ESVET 

Komedi kısmı - YALANCI. Yazan: j gösterllecektir. 
Carlo Goldonl. Türkçesi: s. Moray •••••••••••••i 

Amcabeye göre ... 

1 - Ankara - Kırşehir - Kayseri yolu üzerinde yapılacak toprak tesvı.. 
yesi yen! şo.se ve skl ~se e.n.sh tamıratı ile sınat imalatı ve sair inşn"t keşif 
bedeli 3,620.000 lira üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İhale 12.11.942 tarihinde perşembe günü saat 15 de Nafıa VeklJliğl 
şose ve köprüler re1sllğ9odasında yapılacaktır. 

3 - İhale evrakı şunlardır: 
A - K~lf m<'trnjı 
B - Keşif hül~sası 
c - Hususi şartname 
D - Mukavele formülü 
E - Eksiltme şartnamesi 
F - Silsilei fiyat cedveli 
H - Bayındırlık işleri genel ve fenni şartnameleri. 
Bu evrak 50 !ıra bedel mukabillnde şose\er reisliğinden alınabilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için aşfl~da yazılı şartlan haiz olmak 

şarttır. 
A - İhale tarihinden üı; gün evveline kadar Nafia Vek~lettne mliro.

caatla blr sene zarfında en az beş yiiz bln liralık fOSe' veya demlryol inşaatı 
yapmlli olduğuna dair vesaik ibraz ederek bu işe gireıbllmek için ehliyet vesi
kası alınacaktır. 

B - 942 yılına ait Ticaret odası vesikası 
!I - Muvakkat teminat 122,350 Uradır. 
6 _ İhaleye girmek tstcyeıılerin 2490 sayılı kanunun tınlfatı dalreslnde 

hazırJayacaklan kapalı zaıflarını iklncl maddede yazılı vakitten bir saat 
evvellne kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeler! l~zımdır. 

(816) 

Maarif vekaletinden 
1 - sıvas Bölge sanat okulu marangoz atelyesl binası 1nşatı kapalı zarf 

usuliyle eksiltmtye konulmuştur. 
2 - Bu inşaatın keşif bedeli (247612) lira 25 kuru,ıtur. 

3 _ Eksiltme, 4/Xl/1042 çarşamba günü saat 15 te Ankarada :Büyük 
Evka! Apartıınanındaki Mesleki ve Teknik öğretim müsteşarlığında top1a.
nacak vekillik İhale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu lnııaata. alt l)roje ve şartnameler, (12) ııra (38! kunış muK.ıbilin
de .fıvas Maarif Müdürlüğünden ve Vekillik Yapı i51ert müdürluği.ınden alı
nabHlr. 

5 - Bu inşaat için lüzumlu olan çimento ve demır Vekl.Jllkçe temin alu
nacaktır. 

6 - Eksiltmeye glrebilnıet için, 
a) 13630 lira 61 kuruştan ibaret olan muvakkat teminatın, 24!!0 s:ıyılı 

kanun hükümleri dahilinde verilmesi, 
b) En az (200.000) liralık benzeri inşaatın teahhüt edildiğine, taahhudü 

ifa olunduğuna. dair vesika gösterilmesi. 
e> İhale tarihinden üç gün evvel (tatil günleri hariç) Nafia Vekill!ğln

den aımmış ehliyet vesikasının ibraz edilmesi. 
d) 1942 senesine alt ticaret odasından vesik:ı alınmış olması şarttır. 
7 - İsteklilerin. teklif mektuplarını !hale giinü olan 4/XI/1942 çarşam

ba. günü saat 14 e kadar komisyona vermiş veya göndermiş olmaları lAzıın-
dır. Postada vuku bulacak gecllaneıer kabul edilme2. ( 674) 
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DERMOJEN 
YAHDC. OA'ft.Alt, mruMtı ve 
o1LD YARALARINA fevkallde 
111 ııellr. Dertntn tazelenmesine 

ve 7enllenmeslne blzmet ed.er. 
BJ:R BC2ANEDB BULUNUR. 

1 ••- Dr. blS&N SAld --· TiFO AŞISI 

A .ı.: ~ ?ı t1! 

Beyoğlu Beıinci noterliğine: 
Unkapanından Y eniU.pıya kadar imtidat eden Gazi Mmtafa Ke-

malpqa cadde91 kütadı için lstimlak edilmekte olan Unltapanmda V &• 

rvuz Sinan mahalleıinde eılcl Ayazma yeni Keresteciler caddeelnde bı
dutronun 604 üncU adannda 8 parsel 73 7, 739 eakl 331 7enl kapı 
No. lı dük.Una 371 O No. 1ı Belediye istimlak kanununa göre müte-
tclckil 1 No. la takdiri kıymet komisyonunca ta.ltdir edilip Daimi f.ıı· 
cümenin 11 /9/942 tarihli mazbatasile tutik edilen ( 1500) lira kıymet 
bu yerin tapudaa olınan le.aydından s~.hipleri olduldan anlaıılan Zebra, 

GUldan, Saime, Seniha, Samahat, Ahml"i: F3ttal, Halil, Hanife, Saime, o ve paratıto hutalıklanna 
tutulmamak lçtn teslrt kat1, mu· 
aflJetı pek emtn taze afldır. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 45 .tu-

lamail, Bahri Avşar"a tebliğ edilmek üz.-.~ tanzim edilen ihparname Diı Macunu gayet müeaardir. 
Noterliğirıizin 148-4 7 No. ıuna .kayıt ediln1i, ise de· verilen mqruhattan 

ruetur. keyfiyetin niMedarlardan ancak Bahri Avpr'a tebliğ edilmit olup di- Bol köpüğü ve fllal hassasfyle dJt etJerlne nflfm eden 

N~taflllda satılıık apartı
man. Telefon .S0545ı den sorul
maa. Senelllc gellrt 8360 ıtra. 
Fiat •80• lln lira. 

ğerlerinin ikametgah adreslerinin öğrenilemediğinden evrakın bill teb- 8.&ll'iJI Dl' • A OUB 0 
liğ iade edildiği bildirilmiı olmakla iltametgahlan · meçhul kalan diğer 
hiuedarlann kanunt müddeti zarfında müracaat ederek takrir verme- .... IİBiİuiİI· tiiiınii' İIİEciiiziaiiinieiileirileiııııİPııİartüiıli. imieiiri1lieılrdiieiniııi1sriıiairilaİIİist.eiiiiiiiiİlll• .. 
dikleri takdirde haklarında ltanunt muamele ifa edileceğinin tebliğ ma- • 
kamına kaim olmalc üzere yevmi iki gazete ile ilanını ve ilanı muhtevi 

ZAYİ - Fener nüfus memurlutun
dan aldıtını nüfwı texereslle yaban
cı Sultana.bmet uterllk şubesinde 
kayıtlı ve 8Urt asır.erlik şubesinden 
vertıen aaterllk te-zkeremı kaybeWm. 

gazetelerden ilciıer nüshasının gönderilmesini rica ederim. 
la. Vali ve Belediye Reisi namına 
latanLal Müdiirii Ali y .... Masal 

fıbu ilanname talep veçhile ilan edilmek üzere Alqam gazetesine 
tebliğ olunur. 

Z:\Yİ - Asker terhl& vesikamı ve 
n.ütu.s tezıı:eremı kaybettim. Bunlann 
7enlslnl çıkaracağımdan esldslnln 
kıymeti yoktur. 

Aksaray Tramvay cadde.si Küçük 
Langa No. 123/2 de 312 'tevellütlü 

Ömer oğlu Hüseyin Kuzu 

Yenıstnı alacağımdan esırtıerlnln hülr.- -, ı-
mll yoktur. Devlet Demiryollan ve Limanlan !ıletme 

313 d=~~,~~~:;11 o~ıu Umum idaresi ilanları 
_Z_A_Y_i---Yenl.köy nahiyesinden ~1- ::ı=M-u=h=a=ıım-=İne-n•bed==e=ll=.,=2=50=0==<~=.e=tmiş==::::ıi•k::::ıl=b=ln=-!>=eş==yü=.z=)=l=ır=a=o=ı=an==5=0=to111n=swıa==m 
dığım nlltwı tezkerm ve beraberinde ratı 211111942 pazartesi günü saat 15,45 de kapalı zat"f u.rulü Ue Ankarada 
Muğla orta okulundan 1llınan t.asdlk- Ida,te blaaında toplanan M.?rk~z 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır • . 

ZA Yt - lstanbul Beledlye9lnden al
dığım 1847 numaralı araba plakasını 
ayl ettim. Yenisini alacağımdan 

hükmü "Yoktur. ııameyı ka.vt>ettım. Yenllertnl alaca- Bu 1.şe glnnet: tateyenle:in m:; (dört bin seklz yüz yetmiş ~ı lıralıt 
Rnndan eskilerin htlkm.il yoktur. muvakkl\l teminat ne kanu!\un tıylnettıtı vesıuıan ve tekllfierlnl a~'I\\ gtln Medldlye köyü Mor Zunbül sokak 

No. 3 Ömer otıu Rasim Hasan C~l otıu NeJat Olgun a:ıat 14.45 f'. Jcadar adı geçen komtsyon relslıttn! •ermclarl ll:mndır. 

Bulup getirene 
lstanbul asliye 9 uncu hukuk hl- mük· a" fat 

tl.mllğlnden. 42/107 
Fatih Kızta.şı Yeşllteklte S>kak. 19 Nüfus tt2teremı ve bazı diğer evra-

No. da muttm Fatma. Temizsoy &ara- kımı havı cüzdanmu zayi. ettlm. Ye
fmdan Unkapanı Hızırbey Qeşmıı 90_ nllerlnl çıkaracağımdan eskilerin 
bt ı No. da mukim Adalet Temiz- hükmü olmadıtı ve cüzdanımı bulup 
IOY lle Aksaray Sofular ski Şeftali getirenin memnun edileceği. llAn oıu-

yenı Rağbet sokak 14 No. da ınuklm 0~aıtı Urallotlu han No. 1 de 
Mehmet Dursun aleyhine a~ kayıt Torosottu Mardl~ Çunt Slmpatyan 
t&shlhl dAYUJnın y.apılma'lrta olan 

muhakemal ~: fıl. aıe,ıııer- ---• Ankarada --• den Adalete 1'6&derllen davUI,.eye 

:::"!;~v~:~';~e:~ Kiralık aoartıman 
adresi belli olıpaöıfııldan bü 1eltUI 
iade kılındığı görülerek duetlyenln 
lllnen tebllltlne ve muhakeme Rfi.nü 
olarak tayin edilen 16111/942 saat 141 
de talik edildiğinden -:rnen\ir rün ve 
saattE- muhakemede hazır bulunması 
veya bir vekil gönderllmesl abl tak
dirde muhakemeye gıyaben dev&m 
~lleceğl davetiye makamına kalm 
olmak üzere Hı\n olunur. 

7.!o '\ t - 8/9/942 tarihli 183 aayıtı 
ordu nekahathaneslnden aldıtun ter
his veatlr.amı kaybettim Yenlslnl ala
cağımdan eaklstnln hükmü Jl)ktur. 

Istanbuldan Ankaraya naklet
mek bteyenlerln buradaki Apar
tıman dalreslle mübadele ~il
mek §llrtJle Ankarada Yenlfe-

ı. birde beş odalı ve konforlu blr 
daire klraya verilecektir. İstek
mertn 60450 Ye telefonla müra

caattan. 

Zayi ikametgah 
tezkeresi 

Şartnameler U> lla muttobillnde Anlr.arada Merkez veznesinden. Hay-
darpaşada Haydarpaşa veznesinden temin olunur. (53()) 

* Muhammen bedeli 26110 llra olan 12200 adet k.1.ym maden dlreğl 
8/11/ 1942 cuma günü saat ıs de kapalı zarf usulü ile Ankıırada idare bl
nasınds toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu !4e girmek ısteyenlerln 1958.25 liralık muvakkat teminat lld kanunun 
tayin ettıtl veıslblan ve tekllnerlni aynı gün saat U de kadar adt geçen 
koml,syon reWlğl.ne vermeleri lhımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dalreslııden, Haydar
paşıada Tesellilm ve 8e•k şefll~tnden ve Hava İstasyon şefliğinden temin 
olunur. • (663l 

* Dil lalt!ıle.sl clvannda Kl.-n. M+600 de aşatıda clru ve mlktan Ue mu
hammen bedelleri yazılı blok moloz ve balut lhzar işi kwaıı zarfla ei<sllt
meye konmu.ttur. 

Et.sllt.me 9.11.942 tarihine müsadlt pazartesi güntı saat 16 da Hay
da~a ı inci ıtıe,me tomlsy:>nun da yapılacaktır. 

Muva~t teminat 1678 llra 25 ku~~ur. Eksiltmeye girmek isteyen
lerin kanuni vesikalan ve teklif mektuplarını ihtiva eden zarfları eksilt
meden bir .aut evvellne kadar komisyona vermiş olmalan llzımdır. 

Cln.sl Mlktan Muha.mmen bedeli 

1. el sınıf blok 
2 • • • 
s • 
Molos 
Balast 

• • 

800 M3 
1000 M3 
JSCO Ml 
2000 .MJ 
5000 M3 

300 Kr. 
250 • 
200 • 
180 • 
a26 • 

(8'70) 

Maliye Müfettiş 
muavinliği imtihanı 
Maliye Teftiş Hey'etinden 

35 lira ma.&4h maliye müfettlf muavlnllğl için 1 Klnunuevvel 1942 P&· 
zartesı günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Aranan p.rtlar şunlardır: 
a> Memurin tanwıunun dördüncü maddesinde yazılı evsafı haiz olmat. -
b) 942 Klnunwıanl.s1nde 30. JllflDl doldunnamı.t bulunmak. 
c) Slyuat BUgtıer Okulu, Hukuk veya İktisat fakült.eslnden YilDek ti

caret ve lktiaat mektebinden veya bunlara muadil doerecedekl ecnebi mck• 
teplerden mezun olmak. 

d) Malllye Veklletl teşkllltmda müstahdem bulunmak. 
eı 3656 numaralı taadül kanun\llla göre onuncu dereceye tayin şartlannı 

haiz olmak. 
tı Yapılacak tahklkat netlceslnde karekter itibarile müfettif olabllecet 

vasıfları haiz bulundutu anl~1ımak. 
İmtihana talip olanlar 15 İklncltefrln 1942 tarthlııe kadar rAnkara. Ma-

llye Vekaleti Teftiş Heyeti Retsıııııne. aı-mhal ile müracaat edeceklerdir. 
Arzuhale ,u evrakın raptı lı\zımdı r, 
a) Nüfus cüzdanının aslı veya tasdlkiı sureti ve adre&l,. 
b) Kendi eı yazıslle tercüme! hal hüllsası. 
c> Mkerllttnl yaptıtına veya tecll edllmlf ol<luğı.ına dalr reamt veaıu. 
d) - Mektep şahadetnamesl veya tudlknamw. 
el Sağlam ve yolcuıuta mütehammil olduklanna dair resınl rapor. 
Taliplerden aramlan şartlan haiz olanlar tahrh1 ve flfahl olmak üzere 

iki imtihana tAbl tutulacaklardır. Tahriri lmtihan Ankarada. ve İatanbulda 
v" bunda muvaffak olanların şifahi lmtlhanı Ankarada yapılacaktır. 

İmtihan prop-amı: 

1 - Mallye: 
a) Lütçe (lluıarl, tatbiki, tasdik ve kontrolu), muhasebe! umuml,.e ta· 

nunu hükümleri, 
b) Vergi nazariyeler! ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı ve~r (&edutll 

vergiler. vf'raset ve 1ntlkal ~rgllerl. 1.stlhlı\k üzerinden alınan vergtıer, güm
rük. lnh~arlar, harçlar) Türkıyedekl vasıtasız ve vasıtalı vergiler. 

c) Maliye Veklletlnln merkez ve vllJ.yetler teşkllA.tı. 
dl İstikraz nazariyeleri, tahvU! düyun.amortisman, Tiiıtiye düyunu umu

mlye61 ve tarihçesi. 
2 - iktisat: 
<İktisattı meslekler, ısılh.w.I, t.edavüı tnaklt ve itlbar., inkısam n lstlh· 

lA.k bah1.sle~> 
Kumkapı belediye heldml Dr. 

Necaettın Atasagun 

19/10/942 pazartesi Nlşantqına git
mek tbere blnd111m tablde blr kadın 
oantua unuttu&>. tçbıde bulunan 4 
ilncfl şubeden llnıış olduğum 31/44al7 1 
sayılı !kamet tezkeremi ve anahtarla-
nmı qağıdatı. ad.reslme bulup geU-

Şık Bayanlara müjde! 
S - Mali ve ticari hesap. 1 (Ba$lt ve mürekkep faiz, iskonto, falzll hesabı cariler) Hendese (ııatbı 

ve hacim mesahaları) 

ZA Yt - Fatih nüfus memurlu,'Ull- .rene çantada mevcut para hediye ed.1-
dan almış olduğum nüfus tezkeremi ıecettır. Adresim: Nlpntq Val!tona
ayl ettim. Yenlslnl alacağımdan es- tı caddesi Er Emek apartımanı No. 
tlalnln hükmü yoktur. S811. Telt'fon: 81183 

Ali otlu Kenan 32t BEAUTY DESEN 

Mersin mıntaka ticaret mUdUrlüöUnden: 
ithalitçllara 

1 - Mersin gümrüklerinde mevcut ve buauai phıslara ait mal
la111.ı .......... 4tarafmdan 'SÜmria"tdenerelc ilan tarihinden itibaren hir 
hafta Dl'fıltdiı çektliııai limnchr. 

2 - Bu müddet içiade mallarını çeltmeyenler bulunduğu tak
dirde 2/142'09 •yılı taliınataallle hükümleri tatbik edilmelc ıuretile 
mallannın vekıletünizce gümrükten çeltileceii tebliğ olunur. (820) 

Satılık Pırlanta Küpe 
Sır:ıdal Bedesteninde tqh.ir edilmeltte olan bir çift Tekta, zarif 
,. kıvrrı,.tli '>•rlant:ı küpe 26/10/942 Pazarte"i 11aat 14 de müza

yede ile aatılacakhr. 

Yüksek mühendis mektebi müdürlüjiinden: 
Almanca bilen, a.sbtan veya <19çent olabilecek evsafı haiz bir yübek 

elektrik mühendisine ihtıyac; vardır. Almanyada tahsil edenler tercih edl
le<'ektır. 

Taliplerin Müdürlüğ,. müracaatları. (71'1 

Gayrlrnenkul satışı 
.Mecıdıyckoy asfalt cadde uzerlnde 102/l lr.apl No. lı 7742 metre 

murabbaı kirlzmell arsa dahlllnde bağ, çiçeJı: bahçesi, meyva, fidan ve 
sebzelik, nadide gül ve çamlar, ltı. klglr hane ve müştemllAtı, müte
addit çlçek camekinlan ve havuzlar, ahır v1 samanlıklar, her kısımda 
elektrik ve tcrkos suyu tesisatı ve aynca ta'\lı su kuyusu mevcut olan 
gayri menkul 26/10/942 pazartesi günü. açık arttırma ile İstanbut dör
düncü icra dairesinde satılaca llAn olunur. 

AÇIK ARTTIRMA ile BOYOK SATIŞ 
25/10/942 Pazar günü aabah saat 9,30 da Ayazpaşada Hayırlı apar

tımanın 1 numaralı dalrealnde mevcut ve Bayan KINO'e alt bütün 
Mobilyalar ve Aaıarl ~efl.seet açık arttırma Ue satılacaktır. 

İngiliz mamCUltı yemek odaa takımı, Amplr 7atat odası tatımı, 
Loul XVI slsteml muhteüf Frauız Mark.eteri Bol Muşarabı ve saire ••• 

Oümtlf talcunlan: Komple ça7 takımı ile beraber Rus .temavert. 
BüyilJt Şamdanlar, Tabureler, Masalar, Muhtelit ve Atik Tilr'k, İnglllz 
ve Rua parçalan ve satre ... 

Biblolar: Rusya Blrlnci Nltola Sarayt KıraUal labrllr.aaı mamtlll
tından büyük bir Vazo, ıSAXI!:, ıSBVRF.8, BERLİN, LUDVVİOSDORF, 
POPOFJI", BARANOVA ve alre ... 

Eak.1 halılar: Keşan, Kirman, Baro, Buhara, Yamut, Dercezln. Fa-
rahaıı ve saire ••• 

Ponıelen mamülAtı: •RAVİLAND. FRANCE aotra takımın saire ... 
Tablolaı': Eski Hollanda, Olovannl Battlsta ve saire ••• 
Krlata.l takımları: Eski bakara içme takımı, Modern ve kesme 

kristal n aatre ••• 
l!Hl madell 8 ayak 'lVESTİNOHOUSE marka buz dolabı, F.l iJie

melerl, Sofra ve yatak keten örtüleri, Olyeeek eşya, İnglllzce k1taplar 
ve salıe ve saire ••• 

· Rönar Pli.tineleri, Vizon Mantolarımn 
SON MODA ve ZENGlN ÇE..$tn.ERI GELDi. 
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HEYETİ UMUMlYEYE DAVET 

BREZiLYA KAHVESi 
TiiTk Anonim .Şirketinden: 

21.10.1042 tarihinde flrket mert~lnde tevkallde olarak toplanan hlsse
darau umumi heyeti, tlrtet muralcıbının, vapurun gecltmesl hueblle, lçtl
mada bulunamamasından dolayı toplantının 0.11,1942 tarihine nı..slayan 
pazartesi günü saat on beşte tirket merkezi olan 4 cl1 Vatıt hanındaki dair-el 
nıaheuaasında yapılmasına tarar· verildltlnden, flrket esu mulcavelealnln 
56 ncı ve 84 tincü maddelerine kaydtı tasrih olunan nıaabı et.sertyet.ln tesblt.1 
için bu içtimada h&zır bulunacak hWedarıann hamll oldu1dan hlase aenet
lrlnl veya bunu müsplt vesaJkl içtima gününden en az bir hatta evvel flrte
tln idare merltezine veya Tiirkiye İş Bankası A. Ş. İstanbul Şubesine teıvdl 
ederek mukabilinde htsse senetlerinin adet ve numaralannı mübeyyln birer 
duhuliye varakası almalan rica olunur. 

trtİZAKERE RUZNAMESİ 
ı - Şlrlr.et.ın feaih ve tasfiyesi tcap edip etmedltlnln te~kl'kl ve icabında 

leal.h ve ta.sn,.e,e tarar verUmeal; 
2 - Fesih ve tasfiye taran verlldltl takdirde taartre memurlannın ve 

murakıbın lntUıabı ve bunların vazife ve sallhl,etlerinln ve ücreUerlntn 
t~ylnl huaLLIWlda karar itt.lha~; 

3 - ~ ve tasfiyeye karar veılldltl takdirde meclisi idare A.zalarUe 
murakıbın içtima tarihine Jta.dar yaptıklan muamelel~le bllı\nçonun tudllr. 
ve tasvibi ve tendllerlnln mezkür devre, hesap ve muamelelerinden dolayı 
lbralan 1çln karar ittihazı; 

4 - Indellcap tasfiye memurlwna, umuru tasfiyeye mfttealllk olarak 
verilecek direktiflerin teıtbltı huSU3unda karar ittihazı. 

Ev işlerine mahsus her chu kıımaı için 

H.O RO Z Marka 
Anilin p~ket boyalan 
Umumi Sat": Istanbul, Qloek Pazarı, 

ALTIPARMAK HAN 3, 4. 
DİKKAT: sayın müıtertlerlmlz piyasadan 

mubayaa ett.lkleri paket boyalardan riltubet gôrmliş ola.na teaadüf 
ederler ise her an yultarıkl adrese müracaat ederek değlftlreblllrler. 

Leyli Tıp Talebe Yurdu miidürlüğündenı 
1 - 1940 - 19'1 den yılı ıanll imtuıanıannda muvaff• olama<hklann

dan blr aene mllddetıe yurttan çıkanlllllf olup 1941 - ıoa dere Jılı tmtlhaa
lannda muvaffak olan tıp talebe yurdu talebelerinin 1/11/042 gttntınden 
ltlbattn 15/11/H2 gününe :tadar: 

2 - Sıhhat ye İçtimai Muavenet" Veklletlnce bu yıl yeniden tıp talebe 
yurduna kabut olunduklan kendilerine blldlrtlmlf balunan t.alebelerden ten 
fakültesinde yapılan mü.saba.Jta imtihanında muvaffak olan talebelerin 29/ 
10/942 güntlnden itibaren 15/11/M2 gününe kadar Veklletln verdıtı Por. 
mille uygun tettıc!e noterllk!ere tanzim ettırece-Jı:lert teahhilt aenetlerlle 
birlikte Yurda · geıtp :taydohnalan ve bu tarihlerden sonra ıelecek olan ta-
lebelerin 'turda ta.bul olunacaklan tebllt olunur. , (712) 

Lokantacllar cemiyetinden: 
Şekere ilKlyaca olan esnafım•sm !8/18/MJ ... '91111-w...,.. ile 

j 4 - Usulü defteri: 
, (Ticari VJ! sınal muhas<'Oelerde Devlet muhasebesi hak.kında nazari " 
tatb~ ınalümat). 

5 - Hukuk: 
İdare hukuku ve bu meyanda idari kaza ve mercUerl, memurin mUha

kematı ve 1809 numaralı kanunlar, ceza muhakemeleri usulll :kanununun 
esaslan ve tahkikata müteallik htltümlert, ceza kanununun memur suçla
nna alt kısmı, kanunu medeni, borçlar, icra ve tnı\.s kanunlan " tlcam 
kanununun Maliyeti alA.kadaı E'den hlikümlerl. 

G - Ecnebl lisan: -
(Fransızca, Almanca, İngilizce ve İtalyancadan blrl, Devlet lban ımtı

hanında muvaffak olanlar battaca Usan imtihanına tlbl tutulmaz). 
İmt.lhan netlceal.-ıde Müfettiş muavlnllllne alınanlar S aene ıonı• yapı

lacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa maliye mtıfettlşllltlne tılyla 
edilecekler ve staJ için Avrupaya gönderHeceklerdlr. (679) 

Eksiltme ilanı 
Nafia Vekilliğinden: 

l - Kayseri - Sivas yolu üzerinde yapılacak toprak tesvıyesl yenl f011 
ve eald ~ esaslı tamiratı lle Sll\1lt lmalltı ve sair inşaa.t keflf bedeli 
S.500.000 lira üzerinden ve kapalı u.rf usullle eksiltmeYe çikanlm14tır. 

2 - İhale 12.11.942 tarihinde perşembe günll saat 11 da Hafta Yekllllll 
fOSe ve köprüler relslltf odasında yapılacaktır. 

a - İhale en-atı fUlllardır: 
A - K~lt metrajı 
B - Ketlf hQllaaaı 
C - Hususi eaıtnamc 
D Eksiltme prtnamesl 
E - Mukavele formülü 
P' - Silstıel fiyat cedvC'll 
H - Bayındırlık lşlerl genel ve fenni fartnıamelerl. 
Bu evrak 50 lira bedel mukabilinde şoseler relallğlnden ahnablllr. 
Ekslltmeye iştirak edebllme-t için atatıda yazdı fartlan 'haiz olmalt 

şarttır. 

A - ihale tarihinden üç gün evveline kadar .Nafia. Veklletlne aıllraı
cnatla bir sene zarfında en az beş yüz bliı Hralılt fQSfl veya dıllmlr70l ltıfaa&a 
yapmış olduğuna dair vesaik lbra'! ederek bu işe girebilmek için ebltyet ıesl• 
kası almacattır. 

B - 942 yılına ait Ticaret odası veslkaR 
5 - Muvatkat temına.t 118.150 liradır. 
6 - İhaleye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun tarllatı dıllftıllnd• 

hı.zırlayacakl.an kapalı r.aınannı Udncl maddetle yaslı n.ldtten bir aat 
evvelineı kadar konıJsyon rel.siltlne makbuz mubblllnde vermeleri lA•mdn'. 

(817) 

Denizcilere ilin 
Münakalat Vekaleti Devlet limanlan iıletme 

umum müdürlüğündenı 
20 BJUU Hl ~ vt r1 No. lu llinla blldlrlldlll veçhlle esti ,ertnıe tnra. 

kılan Dolauulla .... f&Dl&ndıraaı denizlerin flcldetlnden '°PmUltar ... 
mandıra retrar 1~ kanacaktır. Kondulu a)'?JC& Uln edllmeyecetıar. 

(721) 

Devlet denizyollari iıl.tme umum 
müdürlüğün 

l - İfletmemlzden tea.tld, yetim, dul maaşı almakta olan mllteblt ~ ' 
tam ve era.mllln elem.ele tamelerinl doldurmak tızere ntltus hüviyet clllıdan
ıartıe berabeıı 23/10/942 tarihine kadar ldaremtı Zat İflerl mtldtlrUltün• 
mtıracaatıa.n. 

J - Evvelce mllracaat ederek 

• 


