
Balık akını devam ediyor, 
acele tuzlamak 

tedbir alınıyor 

balıklan 
• • 
ıçın 
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Derslerlnlzt günü, gününe t:ı.klbetınek, ~ene 
sonunda sınıf geçmc-k istiyor musur.uz? 
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Halk karneleri yarından 
itibaren dağıtılacak 

BU SABAHKİ TELGBAFLAB 
. 

ita/ya' da Milano şehri 
Memurlar ve mütekaitler, beyanname verdikten 
sonra karnelerini iaşe memurluklarından alacaklar 

gündüzün bombalandı 
Gerek memurl ı . gere· halka alt 

olmak uzere Belediye mııtb:ıasında 
bastırılan yeni ekmek knrncl"rlndcn 
memurlara alt olanlar dünden ltl
bar(.'n belediye tarafından mutemet
lere teslim edilerek knzalarn ı;blürül
ıneğe başlanmıştır. 

ler de gönderllmlştl. Taksim nahlye.!:l. memur ve müstahdemler de ucuz 
vak.tinde kamelcrı kaymakanılıktıı.n ekmekten istifade edcecklcl"dlr. Umu
te.sellüm etseydi, dün sablb müra- mi menfaatlere hizmet C'd~n te~t:
caıı.t edenler eııert boş donmlyccek- küllE~rle Halk Partisi ııo Halkevıe
lerdl. ı rlnde daiml surette çalışaniar ve 
Fırınlar önünde görülen devlete al~ mUtedavll sermayeden uc-

lngiltereden kalkan uçaklar bir çok 
bombalar attılar, büyük yangınlar çıktı 

Vail v belediye ~lsl doktor B. Liitf! 
• d•h ret alan dnlmi must:ıhdenııcr da ucuz 
ız ı am ekmek ,.e diğer gıd:ı maddeleri tev-

Londra 25 (A.AJ - Cuma nkş:unı 
Italyıı.nın mühim Cenova ıı.uanına. 

yapılan ikinci hava akınınd3n sonra 
diln İtnlynyıı. ycııl dnrbi?ler indlrll
mlş, Ccnova.nın 120 kllomctrc ş!ma-

Kırdar tnrafından karne l.şlerinl ida
re etmeğe geniş s:ılfıhlyetle me
mur edilen munmelıi.t mildılrü B. 
Zilhtu Çubukçuoğlu, Belediye mat
baasında geniş lnzıbat tedbirleri al
dırmıştır. Bu maksatla ınnLbaanm 
1çlne ve kapılarına jnndarma nöbet
çileri konmuş, matbaadan dı.şanya 
karne nşırılmnması için glrlp çıkanlaı· 
Yoklnmaya tab! tutulmuştur. 

Blrknç gUndenberl şehrin muhtelif ılatındnn lstifnde ed2ceklerdir. 

Taksim nahiyesine 
gidenler karne 
alamadılar 

Mütekaıt, eybm. ernmH tle subay 
\'e memur nllelcrıne mahsus k~rne
lerln dun sabah s:ıat 9 dan ltlb:ıren 
kaymakamlıklar tarafınd!l.n da~ıtıla
cağı vll.ıyetln resmi tebll!;lle llıin 
ed!lmiştt. 

Bu Uindan habercbr illan aliikıı.lı
lnr, eıınrlnde malmüdurhıklerındcu 
tasdik edilmiş beyanname He nfifus 
cuzdanları oldu~u halde ı:ı1e memur
luklarına muracaat ctmlşlerdır. Bu 
arada dun :ıbah Taksim nnhıyeslne 
giden ylızleıce kadın, erkek S!lntlerce 
bekledikleri halde kıı.melerlnl is iyc
ce-k mesul bir mulınt!lp bulnın:ımış
lar ve k3rnelerln h,nuı: gelmediğini 
uzun mfidde~ b kl d ktnn <-onra o"rc
nerek geı·iyc donmc e mecbur olmuş· 
tardır. Halbuki Beyoıı-ıuna alt k!ı.me-

semtıerlndeki fırınların önfınde gö
rülen kalabalık dun de devıı.m ctml~
tır. Bllhnssa bu knl!lbalık, Kıı.dtkô
yünde fizruni haddlnl bulnıu~tur. 

Kadrköyünde fınnlann önUndekl 
kalab:ılık yliziinden baZL fırınlarm 
camları kırılmıştır. Bunun üzerine hı
Uzamı temin etmek üzere 1nzıbati 
tedbirler alındığı glbl Toprak: ofis tn
rafıudan :Cırınl:ua verilen unun tn
mamUe lşletlllp işlctllmediğın! anla
mak ve fınncılnnn un aşırıp aşırma· 
dıklarını tesblt eylemek. Ü.Z."re belecU
ye müfettişleri de memur edilmiş
lerdir. 
Dlğer taraftan Beyo~ıu ve bilhassa 

Pangultıda da ekmek buhranı var
dır. Vıtflyetln gösterdiği Juzum üze
rine Toprak ofis tıı.rafından verilen 
bu~d:'.ly mlktan 3170 çU\ala. çıknnl
dığı hıı.Ide lzdlhlliilUn onil alınama· 
mıştır. Bunun d:L sebebi hariçten 
mütemadiyen karne gelmesinden ile
ri gelmektedir. 

Ucuz ekmek hakkında 
talimatname 

Ankara 24 - Ekmek ve s:ı.ır gıda 
maddeleri hakkınd hıızırl:ınnn tall
matn:Lmeye gfüe evvelce b!lffirilmiş 
olnnl.ırdan başka işten el çektlrtlen, 
kadrosu li"'a. edllcn, Veık'Alet emrine 
o.tınan ve açıktan vekil tftyln edilen 

Yiyecek maddeleri 
fiatleri düşüyor 

Ticaret Vekaletinin ihtikarın şiddetle 
takibi hakkındaki emri iyi tesir yaptı 

1 

Piyasa kontrollarının şiddet· 
lendirilmesi içrn valilere, Ticaret 
:Vekaleti tarafından bir tamim 
yollandığını yazmıştık. İstanbul 
belediyesi birkaç gündenberi ta
mim hükümlerine göre kontrol
lara başlamış ve kontrolların ne
ticesini bildıren bir rapor hazır
lamağa baslamıştır. 

porda sadeyağ fiatıerindeki dü
şükltikteıı bahsedilerek valilere 1 
yaı:ıııan tamimin piyasada iyi bir 
tesu· doğurduğu işaret olunmuş
tur. 

Bir hafta zarf mda her cins sa- 1 

d~y~ğl~rda kilo başına 10 kuruş 
duşükltik olmuştur. Şehrimizde 
mal fazladır ve satışlar azdır. ı 

Memurlyetten tamamen ayrılma llndeki MllanCJ şehrine guı1düzün 
hallnde karneler. bunları vennl'i olau şlddelli bir hava. taarruzu yapılmıştır. 
mıı.k:nma lıı.de ve bu makam tarafın- Dün öğleden sonra dört. mot.örlil 
do.n iptnl olunur.Aile reistnlıı vetıı.tın- llmc:ıster tayyareleri Inglltel'edeld 
da tekaiıt mıın.şınıı. müstahak ailesi üslerlnden kalk.nıııılardır. Avcılar kı
erkft.nına maaş tahsisine kadP.r 'kar- sa bir mesafede tayyarelere refakat 
nel~rl geri almmaz. Ankara. tsta.nbul ettlkkıı sonra gerl dönmüşlerdir. 
ve Izmir gibi büyuk. şehirlerde kar· Bombardıman tayyareleri g~en cu
nelere yalnız aile reisinin ve karnr. martesı güıı!i Fransada Le Creusot 
sahlblııln fotograflannın yıı.pıştml· fabriknlanıın yapılan hiıcumdaki t!
mnsı mecburi. diğer ma.hallecdP lh- btyeyl taldbetmlşler. yanı alçaktan, 
tlyaridtr. fevkaliıdc siıratıc hedef!erlne do~ 
Tııllmatnamenln 16 nct maddcsl uçmuşlal"dır. Avcılnrın tnnrrıız.Jnrınn 

karşı ateşlerini bir noktayn temerküz 
muclblncc şeker tevzlntı memleketin ettirebilmek lçln ucnklar kitle hnlin
cografi ve nakliyat vıı.zlvetlne göre, de uçmu~lardır. 
muayyen esaslar dahlllnde :ı;np:lır ve Tayyareler, 'l!limo tızerıne ~eldik· 
tevziat yerlcrl guruplıı.ra cyrılır. :ra-
llmatnnmenln 21 inci madde-! ınuci- lerı zaman havıı. oldukçn bulutlu idi. 

Mamafih tayyareler alç:ıktan ııçarak 
blnce sair m!lddelerln te-v !atı yukn- bombalarını hedeflere ntnuşlarctır. 
nda işaret edllen ekmekllk vesn sar.le Bomb:ıların fabrika blnnınrı arasınıı. 
un tevzlatındakl şekU ve "saslııra gb-
re ynpılır. Ekmekten maada yapıla- düştüğ{i, blrçok yangınlar çıktı~ı gö-

ı ulmilstür. Atılan bombalar arasm
cak aynı tevz.tatt:ı. tallınntımmcnlıı da 2 tonluklar da vaı·dı. 'l'ayyareler
birlnci mnddeslnde gösLcrllcnlerln ve 
lıunlarm aııesı efradının .stıı·k:!ldarı· den üçil ger! dönmemiştir. 

Seyahatte gidip gelme 2100 kl10-
nı ıı.Ue reisinin bulundu~u m:ı1wlden metre katedilınlştlr. Gıindürnn hiç 
alma ı esaı;tır. Memur veya altes! er-' bir uçuş dılşman ernzlsl fizerlnde bu 
raduıuı ınezun"ıl, vazife ı."' l "'ya şah- kııdr u un mesafe katedllmeslnl 
si sebeplerle b;ışk ycrl"rde bulun- ._cabehırmemı,tır. Tnyyareler karan
ması bu esa<Jı b:>Zamaz. . lık basmadan dönmuşlerdlr. Haı·b 

Tallmntn9.me vlll\yetırrc blldlrll. uç.aklan ilk defa olarok gündüzün 
mlştır. Alp dnğlnnnı aşm~lo.rd!r. 

Yeni yedek 
subaylarımız __ __. __ _ 

Dün merasimle diplo
malarınt aldılar, and 

İçtiler 

~-·-
Ankıtra 24 (TelefonlaJ 

Itnlynnın lklncl buyük şehrı elan 
Mlliıno muhlm bir endılstrl merkez!, 
şimendifer hatınn kavu ak noktası
dır. Cabroni tayyare fabrlkalnrınm 
çoğu buradadır. MUiino'yn tıu nkın 
harbin lotldasındnnbcrt ynpılanların 
beşlnclsictlr. Bundan evvelkller 1940 
senesinde ynpılmı~tır. 

Cenova' da bir sığınak 
önünde bir çok İnsan öldü 

ı.ondı-a. 24 - İngiliz tıı.yynı-clerl 
İtnlyada Cenova §herlnl yeniden 
bombalamışlardır. Toıino ve Snvonn 
şehirleri de bombardıman edllmlştır. 
S tayyare cerl donmemişllr. Cenova 
dün sabah hiılfı yanmakta idi. 18 bü
yük, birçok küçuk y:ı.ngınlar görül-
müştür. .. 

Roma 24 - Ingıllz uç:ıklnrınm 
bombardıman r.ttıklert Torlno ve Ce
nova"da hasar aı:tır de~ildlr. Üçüncü 
şehirde daha ö:ıemlldlr. 

Torlnoda 1 ölil, 10 yaralı, S:ıvonada 
3 ölfi, 4G yarıılı vardır. Crnovada 
halkın olr sığınak önünde fazla te-

hacüm gOOtermeal yüzünden blrçok 
insan ka.yıbı olmuştur. 

İsviçre'nin protestosu 
Vichy 25 (A.A.> - Dun gece, bir

bir! ar.kası sıra üçi.ınciı. ı::ece olamk 
İsvlcre'de Berne'de ltava tehlike.~ 
işareti verilmiştir. Bundan Inglllz 
uçaklarının yeniden İtalyo.'ya akın 
yaptıkları anlaşıhyor. 

Isviçre. İnglllz tayynreıerlnlıı bun-

dan evvel İsviçre toptnltlan tizerl.n.
den geçmeslnl protesro e~t.tr. 111-
glltere bir yanlışlık olduğundan ba· 
hisle teessur beyan et.ın~tlr. Bundi 
miıt.eaktp I.ngtıiz tayyue1cı·i te~ 

Isvlçre üzerinden geçtiklerinden yeni 
bir protesto notası verllmlitlr. 

Alınan haberlere göre Oenovıa'CS,O 
Santa Anoncla.da b{lyilk klllse.çl ~ 
akında harap olmuştur. 

Mısır'daki taarruz 
Başlayan şiddetli muharebeler 

devam etmektedir 
Londra 2~ CA.A.ı - Mısınn batı 

çölünde cuma akşamı başlıyan taar
ru-ı: devam ediyor. Hava kuvvetleri 
nln himayesinde şiddetli 'lluharebe
ıer olmnktndır. Taarruz düşmanın 
elindeki hava lnl§ meydanlarına ya
pılan birkaç şiddetll hombardımnnı 

takibetmlşlir. Hatif deniz kuvvetleri 
de Elalemeyn hattının gerL&lnde 
Mersa Matruh yakınlarındaki mlh· 
ver sahil mevz.ılerlnl bonıbardırnon 
etmiştir. Diışma.n uçakl.:ırmın saat
lerce taarruzuna ra~men yalnız blr 
gt'mlde hafit hasar vardır. Nüfusça 
kayıp yoktur. 

Ha va akınlari 
LGndra 25 CA.A> - Son &linlerot 

Alman hava kuvvetleri pek az f.ınll
yef; gosterm 1şlerdır. Bu ya tnarnm 
edemlyecek durwnda. oldu~una. ya· 
but Rommel'ln lcuvvetlerınl dahli 
karanlık günlere s1kladığıı13 dcl!let 
eder. Alman pike tayyareleri hlç ı;l>

rulmemlştır. 
Nevyork 25 CA.A.) - Mısınn gar

bmdakl tn.amız dlln o.k.p.m na:ı.t 
22 d~ b:ı.şlamı.ş, mihver mud ıfaa mcv. 
zl!erinden bl~ok noktalara t"vclli 
edl~tlr. Hare'k-etin şumuıo hen\d 
belll değıldlr. 

Almanlar Tuapse'ye 
doğru ilerliyorlar 

Stalingrad' da bütün Kızıl Birinciteşrin 
fabrikasını ele geçirdiler 

Vichy 25 (A.A.) - Stalingrad· I Kafkasyada Almnlar Tuaps•y$ 
da Almanlar şiddetli muharebeler-! doğru ilerlıyorlar, Karadeniz.de T u• 
den sonra Kızıl Birinciteşrin fahri· apse açıklarında biri 4000. diğeri 
kasını ele geçirmi~lerdir. Alman 2000 tonluk iki Sovyet vapuru ba
kuvvetleri evvela fabrikanın cenup tırılmıştır. Londra, Almanlann f u
kısmını zaptetmişler ve Volga kıyı- apse"ye doğru ilerledıklerim kabul 
lanna varmışlardu. Bundan sonra ediyor. 
•aarruza devam etmiıler. muhtelif 
yerlerde birçok çarpı~maları müte
alı:ip bütün fabrikayı ele geçirmit
lerdir. 

Sovyet tebliği 

Ticaret Vekaletinin şehrimizde
ki mümessillerinin söyledikleri
ne göre Vekaletin tamimi mat
lup neticeyi vermistir. Her taraf
lan alman telgraflar, yiyecek 
maddeleri fiatlertnin daha fazla 
yükselmediğini ve bir kısım mad
delerin fıatıerinde hissolunacak 
derecede bir tenezzül olduğunu 
bildirmektedir. 

Kuru sebze fiatlerinde hissolu-: 
nacak derecede tenezzül olma
makla betaber tcreffü de yoktur. ! 
AU1kadarlar, resmi müessese ve 

Yedek subay okulunun 1 7 nci 
devre3ini muvaffakıyetle bitiren 
yedek asteğmenlere bugün me
rasimle diplorpaları verıldi. Su
baylar sabahleyin Ulus meyda
nında Zafer abidesinin etrafında 
yer aldılar ve törene fstiklıil 
marşı ile başlandı, nutuklar söy
lood i. Merasimde Biıyük Millet 
Meclisi reisi, Barvekil, Vekiller, 
Riyaseticuınhur umumi katibi ve 
Genelkurmay ikinci reisi hazır 
bulundular. 
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Moskova 25 (Radyo) - Duıı 
gece neşredilen Sovyet tebliği: cB· .. 
rkıciteşrinin 24 üncü günıi Stal n

grad ve Mozdok nnntak larııı i4 
:,ıiddetli muh rebeler olmuş ur. Dı• 
ğcr çepnelerde muhim bir şey yok
tur. Harb gemilerimiz Baltık deni
zinde mecmuu 16 bin ton hacmin !et 
2 Alman nakliye gemisıni batırmw 
lardır. Harb gemılerimiz K raden c• 
de de 5000 tonluk bir Mihver n"Sk
liye gemisıni b:ıtırn ı:ılardır. 23 .
riqcitesrinde bava kuvvetlerimiz: Al
manların 30 kamyon ı; e motörlu vı.ı.
ıııtasını imha etmiş, 8 topçu b t..ır• 
yası:u sustuımuş. 1 demiryolu k •a· 
rını yoldan çıkttrmıştır.:. 

Bu haftaki piyasa hakh"1nda 
Ticaret Vekaletine gönderilen ra-

Ziya Gökalp 

Ölümünün 18 inci 
yıldönümü münaıebetile 

kabri ziyaret edilecek 

Bugün büyük Türk mütefekkiri 

Zıya Gökalp'm ölümünün 18 İnci 
~ıldönümüdür. Bu büyük idealist 

,1676 da Diyarbakırda doğmuş, 

1925 senesinde, henüz 49 yaşında 
iken vefat etmişti. Zıya Gökalp bü
tün hayatında Türklüğe faydalı ol
tnağa çalı~mıı, birçok kıymetli eser· 
ler yazmıştır. Henüz genç sayılacak 
Yaşta hayata gözlerini kapamış ol
hıakla beraber. hemen bu ün ideal· 
lerintn tahakkuk ettiğini görmek 
hahtiyarlığın nail olmu11tu. 

dairelerin çok miktarda mal top
lamala11na rağmen fiatıerln daha ı 
~a~ıa. yü~sclmemesini ilerisi içrn 1 
ıyı bır alamet telakki ediyorlar. 
Toplu mübayaat işleri hafifledik· 
ten sonra fiatlerde tenezzül baş
lıyacağı umuluyor. 

Sovyetler 
Bulgaristan 

Sofyadaki sergiyi 
Sovyetler protesto etti 

l.ondra 25 (A.A.) - Sofyada 
açılan Sovyct aleyhtarı bir sergide 
~o.vyet hükumetile halkına yapılan 
ıftıraları Moskova radyosu tekzi
betmiştir. Radyo, Sovyet sefirinin 
sergideki iftiraları iki de{a protesto 
ettiğini bildirmiştir. 

Vali salıya geliyor 
Vali ve 'Belediye reisi Dr. 3. Liit· 

fi Kırd'lrın salı sabahı Ankaradan 

şehrimize gelmesi beklenmektedir. 
Bugün ölıimünün yıldönumü ol- İstanbulun ekmek ve ia,e işlerine 

.tnllk munasebetilc merhumun ka.bri dair 

Okul komutanı Ali Rıza Gür
can söylediği nutkunda, yüksek 
tahsil gençliğinin yurt miidafaa
sı İçin ihtimamla hazırlandığı ve 
bünyelerindeki askeri ruh ve· ka
biliyetin modern harbin bütün 
isteklerine tamamen uygun bir 
şekilde inkişaf ettirildiğine bil
hassa işaret etmiştir. 

Mektebin birincil~ri takdim 
edildikten sonra and içilmiş ve 
Büyük Millet Meclisi reisi Ab
dülhalik Renda tarafından birin
cilere ınükafa.tları verilmiştir. 
Bugünkü diploqıa töreninde ye
dek subaylara alay sancağı da 
teslim edilmiş ve okul marıı ile 
merasime nihayet verilmiştir. 

Fakir halka ucuz yemek 
verilmesine 'batlanıyor 
Ankara 24 - Kızılay, lstanbulda 

fakir halka parasız yemek dağıbna· 

ga başlamak üzeredir. Son hazırlık· 
1ar bitmiştir. İstanbul mebusu Sa
dettin, Ticaret odası reisi Mitat Nem• 
li ile Kızılay muhasebecisinden mil· 
rekkcp bir heyet bu iıle meşgul olu

yor. Aşhaneler Üsküdar, Karagüm
ük, Laleli Beşilctaı ve Kaaımpaşada 

- :V-enl eltmek .:a.rnelerl neden numaralı olacaltmıı> •• 

Stalingrad'da Sovyet
lerin elinde 2 mahalle 

kalmif 
Berlin 25 (A.A.) - Aaekn kay• 

naklardan haber aluıdığı~ göre, 
&aliogradda Sovyetlerin d:nde kal
Rllf oftan dört mahalleden ikisi düa 
ele geçirilmi§tir. Kızıl Birincitepin 
fabrikasının kamilen zaptedilme.J 
üzerine Sovyet mevzilerindeki gedik 
,imale ve cenuba doğru genişletil· 

• miıtir. Kızıl Birincitqrm fabrlkasın· 
da harbden evvel 20 bin iJÇi çalışı
yordu. 

Bir liman homhardiman 
edildi 

Londra 25 (A.A.) - Pr.ıvd 
gazetesi Karadeniz Sovyet filo unun 
muvkkaten Alman i galı altı ..:. ki 
bir lımanı bombardıman ettığın· bu· 
ada 
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SÖZÜN 6EliŞi Sabun ihtlkir1 ,,ii!i?~?ii"iiWftü----- ---.-~.,;:;;o--- -
HA~~ (Q)U~UMU . ! 

Ne var, ne yok? 
y eryiiziindeki memleketlerin her bakımdan en iyisinde 

oturduğumuza şüphe yoktur. Şiiphe varsa bir onJara, bir 
de bize bakalrm: 

Onlarda harb var, bime yok. Onlarda korku var, bizde 
yok. Onlarda ateş ve ölüm var, bizde yok. 

Onlar aradıklan şeyleri, pahalı bile olsa, bulamıyorlar. Bil 
her aradığımızı pahalı bile olsa. bulabiliyoruz. 

Onlar sulh giinlerinin hayatını çoktan unutmuşlardır. Biz 
az farkla aym hayatı de,·am ettiriyoruz. 

Onlarda eğlence, gezip tozma harb b:ışlaclığındıanberi dur
mu tur. Günliik hayat gün karannt'a sona eriyor. Eğlence yer
leri kapalı ve geceler ışıksızdır. Belli bir saatten sonra sokakta 
dolasmak bile yasaktır. Bizim gecelerimiz ise ışıkla doludur. 
1stedij!"imiz kadar eğleniyor, istediğimiz saate kadar istcdiiimiz 
yerlerde (lolıışabiliyoruz. 

Zeytinyağı fiatleri düştüğü halde 
sabunlar, yüksek fiatle satılıyor 

Beyanname müddetinin hitamından 
sonra zeytinyağı flatlerinde durgun
juk olduıtunu yazmıştık. Al~d:ırlann ~yledlklertne göre eski mahsul 
tamamen satıldığından lst\hsal böl
gesinde mal yoktur. 

Sabun flntlerlnln zeytlnynih tlatlerl 
ile mütenasip olarak arttığını ynz
mıştık.. Yağ ttntJerl dfişUlğU halde 
sabun flatlt-rinde hiç bir tenezzül ha
sıl olmamıştır. Dün 1yl cins sabunun 
toptan kilosu 106 - 110 kuru~a satıl
mıştır. 

Piyasaya çıkanlan wwılıı.rdan 
mühim bir kısmı kötü ve ancak sana
yide kullanılan sa.bunlardır. İyi cins 
sabunun perakende kilosu 120 kuruşu 
a.ştıRından halk, sanayide kullanılan 
kötü sabunları almak mecburlyetlnde 
kalmıştır. 

ZeyU.nyağı fhı.tıeri düştütü ve 1'
tl.Mal bölgeleri ibeledlyelerlnln koy
duCu narba göre yetinde .sabunluk 
zeytlnyatııan ucl'.7.CR ted'.\r!tc. etmek 
kabil olduğu halde sabun flatıerlnde- ı 
k1 pahalılık aH\ka.dnrlann nazarı dik
katini cclbederek tahkikata gtrtşU
miştlr. 

Yapılan tnhki~ta göre istihsal böl
gesinde sabunluk 'ZCYU.nyal:'I ,.e mamul 
sa.bun fi:ı.Uerl ucuıdur. Şehrlml'Ze ge
tirilen s:ı.bunlann tlatıerı Jstlhsal böl
geslndekl :rıntıerlc kıyas kabul etmt
yeçek derecede yüksektir. 
Diğer taraftanJstlh..c;al bölgesindeki 

flnt dfişüklüf,rünli gören fırsatçılar. ' 
~ehrlmlze sabun getlrmlyerek flat te
reffüüne sebep olmaktadır. Fiat te· 
re!füiine sebep olanlar nr:ıştınlmak- ' 
tadır. 

lngilizler Mısır' da 
taarruza geçtiler 

1 
1 

Almanlar Stalingradda «Kızıl llkteşrin» çelik ı 
labrikalarinin bir kısminı ele geçirdiler ve bu 

kesimde de Volga'ya kadar ilerlediler 

Doiu cephesinde~ 

Doğu cephesinden alınan son 
haberlere göre Stalingrad' da 
Alman zırhlı ve motörize kuv
vetleri, Rusların elinde kalan 
son mevzilere yeniden taarruza 
geçmişlerdir. Almoo Tesmi teb
liğine göre Ruslar, bir çok ev
lerden ve yollardan atılmış, 
Stalingrad şehrinde cKızıl İlk
teşrin> çelik fabrikalarının bü-

Rommel sağ cenahını, çevirme 
hareketine müsait olmayan Kat
lara bataklığına dayandığı için 
yeni lngiliz taarruzu cepheden 
yapılmaktadır. Bu itibarla Lon
dranın fikrine göre seri ilerle
meler beklememek lazımdır. 

balyaya yeni akınlar: 

Türk vatandaşlı,brının bahşettij!i haklardan herkes müsavi 
~urette istifade etmekle kalmıyor, hu rahat topraklann misafir
leri df' a~'ı•ı hnklnrdan faydalanıyorlar. Ticaret yapmak isteyen 
y«'rli, ecnebi. azlık, ne olursa olsun ticaretini yapıyor, parasını 
ka1.anıvor, diinyanın hiç bir tara{mda bulunmıyan yiyeceği, 
içeceği, triyccc~i buluyor: böyle bir kanşık diinya<la eşine ras
l:mmaz bir emniyet içimle ömiirsiirüp gidiyor. 

Ba lm memleketlerde şimdi cok ert kanunlar hiiküm 4'Ür
mekte(lir. Otoriteler en ufak uygunsuzluğa g&L yummuyorlnr. 
Asmak. kurşuna dizmek giinün e.n bol cezalanndandır. Bizim 
memleketim:zde otorite her türl ii mü aade içinde rahat bir 
iimiir ~iiren her insanın durum un nezaketini kendiliğinden an
Jııma<:ını. gidi~hıe ona ı:öre çeki diizen vermesini i tiyor: bütün 
seı1 h:ırrkf'flerden ictinap e<liyor. 

Türk gazetecileri 

Amerika'nın garbındaki 
sanayi bölgesini ziyaret 

ettiler 

Şeker nasll 
dağıtllacak 

yük bir kısmı zaptedilmiş ve Al
, manlar bu kesimde de Volga'yn 

kadnr Rus müdafaa hatlarını 
yarmıştır. 

Londranın verdiği malumata 
göre İngiliz ağır bomba tayyare
leri de, garp çölünde lngiliz ta- ' 
arruzunun başladığı cumart~i 
gecesinde şimali ltalyaya ikinci 
bir akL-ı yapmışlar, Ccnovn lima
nile, Turino" da ki silah fabrika
larını rve şimali Afrikadaki Mih
ver kuvvetlerine sevkiyat mer
kezi vazifesini gören Savonn li
manını bombalamışlardır. Savo
na limanı, Cenova körfezinin ı:i
mal batısındadır. 

Buna rn~ncn orfada "muhtekirn denen bir bozguncu ziim
renin hutıınmaSl saşılııcak seyclir. Tuhtekire l\lısır'da meydan 
dayai:'l abvorlar, Romanya'da yfü:iine tiikiirüyorlar. Almanya'
cla lrafııq•ıı balta ile kesiyorlar. E~cr bir giin memleketimizde 
dr c•toritenin sabrı taşıp ağ'ır yumruğunu bu yüzsiiz, bu arlan
n1az ziimrenfo kafasına bütün şiddetile indirirse kabahat ken
rlill'rimlen haska kimserlc olmıya cak, sadece ettiklerini bulacak-
lardır. Şevket Rado 

KUS BAKIŞI: 

Bir günlük harp masrafı, bütün insan
ların yiyecek masrafından çok fazladır 

-Avrupa harbi başladıktan bir 1 harebe için sarfedllen paranın 
da, istatistik meraklıları bu har- üçte ikisi kadardır. Şu halde mu
bm muhtelif memleketlere gün- harip devletlerin bir gün sarfet
öe beş yüz milyon liraya mal ol- 1 tikleri para ile bütün insanları 
duğunu hesap etmişlerdi. O za- bedava beslemek kabildir ve her
rnan bu müthiş rakama kimse kese 20 kuruş cep harçlığı da 
ininmamış, birçoktan «Kabil de- kalır. Ortada bu kndn.r istifadeli 
j!il. bu kadar para sarfedilemez,, bir şekil varken insanlar bir tür
Halbuki Rusya, Japonya, Ameri- lü buna y:maşmıyorlar, Hergün 
ka harbe girdikten, dünpanın milyonlar havaya gidiyor ve yer 
bes kıtasmda hemen umumi b"r yüzunde milyonlarca insan aclık, 
seferberlik yapıldıktan sO'rlra bu sC'falet çekiyor! 
beş yüz milyon ehemmiyetsiz bir 
rakam gibi görüruneğc başladı. 
1942 senesi yazında iki muharib 
zümrenin muharebe, masrafı 
gtinde bir milyar 250 milyon li
rayı buldu. Harbin scbeb olduğu 
taJıribat, zararlar bunun dışın
dadır. 

Keten ve kendir üzerinde 
tetkikler 

Kendir ve keten istihsa] ve sa
tm hakkında etüt )apmnk üzere is
tihsal bölgelerinde bir dolaşma ya
pan Ticaret Vekaleti, dış ticaret 
dairesi maddeler müşaviri B. Zeki 
Doğan 1 tımbula. gelmiştir. 

Dün öğleden evvel mıntaka tica
ret müdürlüğünde şehrimizdeki ken· 
dir ve keten tacirlerinin İştirakile 
yapılan toplantıya B. Zeki Doğan 
riyaset etmiştiT. Toplantıda istihsal 
ve ihraç işleri konuşulmu,tur. 

Ege bölgesinin tütün 
rekoltesi 

Harb lçi·n bu kadar sarfeden 
insanlar günde yedikleri üç ye
mek için ne kadar masraf edi
yorlar bilivor musunuz?... Bu 
parn tab i herkesin içtimai mev
az sonra, 1940 senesi iptidalan-n
kiine, kazancına göre d~ir. 
Fakat bir vasatisi vardır. İngil
tere ve Avustral\'ada bu vasati 
Türk parasile günde 1 lira. Ame
riknda 125. İsveç'te 115. İsviçre
de 87 ,5, Almanya'da 75, Fransa
da 50 - 55. Rusyada 25 kuruştur. İzmir 24 - Ege mıntakasının 
Japonya Çin ve Hindistan'da bu yeni yıl tütün .. rekoltcs.i 95. milyon 
masraf günde 10 - 15 kuruşa ka- kiloyu bulac.agı tahmın edılmekte
dar iner. dir. Bu yıl tütün piyasasının ilkU.-

VasaU bir hesap yapılırsa be§ nunun sonlanna doğru açılacağı an• 
kıta için günde adam başına. larılmaktadır. 
S7,5 kuruş eder. Yer yüzünde 2 Bu yıl, Amerikalıların tütün piya
milyar 200 milyon insan bulun- sasına iştirak edip etmiyecekleri he
duğuna göre biı· günde bütün nüz belli değildir. F'iatlerin 150 ku
lnsanların }"iyece'< masrafı 875 ru~tan açılacağı tahmin edilmekte
milyon lirayı bulmaktadır ki mu- dir. 

BİLLOR·şiŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 104 Yazan: (Vi • N6) 

- Seviyom be, - dedi. - Ben \tokatlar ona ~imdi en ate~li buseler
bu avradı ıeviyom be. Sen sevmek den daha yakıcı, daha cazip göri.i-
aedir bilmen mi) Sevince emanet, nüyordu. 
hiyanet kalır mı) Conul bu bd Bu sünepe kadın ve bu hoyrat er-

Heınri birden sustular. kek - biri pasifliğile, öbürü cinsi-
Bu ini tchevvürün tesiri d!undn yetinin bütün yırtıcılığile - naza

kalmışlar, aöyliyecek aöz bulama- rında bambaşka bir muna alıver-
tnışlardı. mişti. • 

Ne garip tesadüf: ilerideki araba· Bu vakanın mabadini öğrenmek 
dan da yanık bir şarkı işitiliyordu: için yanıyordu. Nihayet dayanamı· 

Hey gonul! Conul! Conul! yarak sordu: 
Göztepenin Mı.hacir mahallesi da- - Çakır T cvfikten kurtulmak 

ha ,imdiden uykuya daldığı ıçın için mi istanbuln kaçtınız} 
penceresinden başını uzatıp bakan - He ... 
hile olmadı. Yalnız birkaç sokak Fethi ağır ağır iliı.ve etti: 

San Antoııio 24 - Tür1t gazı::tccller1 
sanayt bölgesini \'e bahriye tcsısıerlnı 
gczmışıer, tayyare f:ı:brik ı1nnnı gör
miişlerdlr. 

Türk gazetecllerl, hıırt> fa:ıliyetle
rlndcn sulh fııaUycUer1ne geçeıek 
Kallfomiya'ıun meşhur çlçekçllcrlni 
gezmişler, muhtellt çiçeklerden bü
yük miktarda tohum ve soğan al
mı§lardır. Bunlan Birleşik Amcrlka'
yn yaptıktan ziyaretin hfi.tırası ve 
Amerikan dostluğunun bir nişanesi 
olmak fizerc Türklye'de d!.keccklerdlr. 

Yerli Mallar müessesesi 
ikinci parti pamuklu 

dağıtacak 

Hazırlanan nizamname· 
de mühim esaslar var 

Ankara 24 (Ak,am) - Öğren
diğime göre, şeker tevzii şu C!!aslar 

1 
dahilinde yapılacaktır: 1 - Şeker 
şirketinin teşkilatı olan"' vilayetler, 
2 - Deniz ve demiryolu güzergahı 
olan vilayetler, 3 - Bunların dışın· 
da kalan yerler. 

Kafkasya' da şiddetli soğuk
ların başlamasına ve dağltıra 2-3 
metre yüksekliğinde kar ynğma
sına rağmen Alman taarruzu 
bilhassa Tuapsc limanına doğru 
inkişaf etmektedir. Ruslar da 
Alman kıtalarmın Novorosiski'
nin cenup doğusunda ve Tuapse 
istikametinde bir nehri geçtik-
lerini kabul etmekte, fak at daha 
fazla i~erlemelerine meydan ve
rilmediğini bildirmektedir .• 

Mısır cephesinde: 
Birinci gurupa dahil olan yerlere 

hükumetçe lüzum gösterilecek mik
tarda şekerin temin ve teslimi doğ
rudan doğruya şeker şirketi tarafın
dan yapılacaktır. 

~, Londradan gelen son haber-
lere göre Mısır'ın batı çölünde 
dört aydanbcri devam eden sü
kooet sekizinci lngiliz ordusunun 
taarruza geçmesile ı.ıona ermiştir. 
Mısır çölünde bulunan sekizinci 
İngiliz ordusu, cumartesi gecesi, 
hava kuvvetlerinin de yardımile 
Mihver mevzilerine karşı taarru
za geçmiştir. Şiddetli bir muha
rebe inkişaf halindt>clir. 

İkinci gurupa dahil yerlere ait ih
tiyaçlar şirket tarafından mevcut 
imkanlara göre, Lu .Viliıyetler emri
ne teslim edilecektir. Vilayetler de 
bunları merkez ve mülhak kazalar 
ihtiyacına göre daiıtacaktır. 

Londra'ya göre mareşal 

Uzak Do~u'da: 

Japonların Salomon adalımn
dan Cuadalcanal' daki Amerikan ı 
mevzilerine yaptıkları mevzii 
bir taarruz püskürtülmüştür. Ye-
ni Gine" de Stanley dağlarının 
şimal yamaçlarında Müttefikin 
kuvvetleri Japonları geri atarak 
bir miktar daha ilerlemi lerdir. 

Yeni Britanya'da Rabaul li
manına ağır bir hava hücumu 
yapan müttefik tayyareler, bir 
Japon kruvazörünü, bir muhri
bini, iki nakliye gemisini batır
mışlar, dört şilebi de ağır hasa· 
ra uğratmı~lardır. Bu Japoo ge
milerinin hacmi 50,000 ton tah- . 
rnin edilmektedir. 

Yerli Mallar Pazarları müesescsi, 
ikinci parti pamuklu meıuucnt satı
şına yakında başlıyaeaktır. Eskisi 
gibi k~ponla } apılacak bu satışların 
kolaylikla yürümı-si için bazı tedbir
ler alınmıştır. Kuponlar Mahalle 
birlikleri tarafından dağıtılacaktır. 
Beşiktaş ve Bursa ınağazalatı Cum
huriyet bayrammda açılacaktır. 

Üçüncü gurupa dahil mahaller ih
tiyacı, en yakın deniz ve demiryolu 
güzergahındaki vilayete kadar ş!r
ket tarafından sevkedilecek ve nlr\
kalı vilftyet cmri:ıe hazır bulunduru
lacaktır. 

..._ - - -
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Metresini bıçakladı 
Beyoğlunda Yenişehirde oturan 

Ali evvelki gece bt'Taber ya,adığı 
Servet adındaki kadınla rakı İçerken 
aralarL,da bir kıskançlık meselesi 
açılmış ve kavgaya tutuşmuşlardır. 
Kavgada Ali bıçakla Serveti sırtın
dan ve karnından yaralamıştır. Ya
ralı kadın hastaneve kaldırılmış, Ali 
de biraı. sonra ynkalanarnk tahki
kata başlanmıştır. 

Tramvaya atlamak 
İsterlerken 

Mu tafa ve Halil adlarında iki 
genç Ortaköyde hızla giden bir 
tramvayın basamağına atlamak 
isterlenrken iki i birdecı düşmüş.
lerdir. Mustafa başından, Halil de 
vücudunun muhtelif yerlerinden 
tehlikeli surette yaralanmıılardır. 
Y artılılar has•aneye kaldırılmışlardır. 

T cvziat, birinci ve ikinci gurupla
ra giren mahaller jçin üç aylık. bu
nun haricinde kalan yerler için altı 
aylık olarak yapılacaktır. 

Kazalar, şeker kıymetİl"lİ nakil 
masraflannın ilavesi suretlie teshil 
edecekler ve halka tevzi edilmek 
üzere hedlini vilayet e!'J'rine gönde
receklerdir. 

Tevzie ait işleri vaktinde ifa ve 
bedelini tesviye etmiyen vilayet ve 
kazalar bunu ikmal dinciye kadar 
ikinci tevıidcn İ!ltifııdı- edemiyecek
lerdir. 

Şeker ithali için Amerika 
ile bir anlaşma yapıldı 

Haber al~dıf,ına göre, Amerika
dan 20 .bin ton şeker getirilecek
tir. Bu hususta bir anlaşma yapıl
mıştır. Şekerlerin nakli için vapur 
tedarikine çalışılmaktadır. Slovak
yadan da teklifler yapılmış ve mu
vafık görülmüştür. 

Amerika' dan buğday 
Halkevlerinde Cumhuri- getirecek vapurlar 

yet bayramı Ankara 24 (Akşam) - Ameri-
Bu aene 29 Teşrinievvel Cumhu· kadan buğday nakletmek üzere, alı

riyet bayramı üç gün I lalkevlerinde nacak 7 Panama bandıralı vapur 
tesidedilecektir. hakkındaki lemaslar ilerlemektt-dir. 

28, 29, 30 günleri Halkevleri 
1 
Miizakere "2iispet neticeye varınca 

faaliyettedir. Vatandaşlar davetli- vapurlar bugday dolu olarak gele-
dir. cektir. 

Kim bilir ne hissin tesiri altında, 
Osman, göğsü parçalanırcasına uzu., 
b:: cob çekti. 

- Of! ..• Yeter; gankl ... Başka 
laf yok mu be') 

Korkuyor muydu) Vicdan azabı 
mı duyuyordu'? Yoksa sadece böy
le bir eğlence iCCcsinde ferah şey· 
lerden mi bahsedjlmesini istiyordu} 

Şimdi iki araba Göztepenin dışın
daki kırlarda arka arkaya ve pek 
yakın bir mesafede koşup gidiyor. 
Ve hepsi de Curacı Yusufun şarkı
dan fazla mehtabın altında bir inil
tiye benziyen sesini dinliyorlardı. 

Fethi reis bir aralık: 
- Artık kesin., - diye seslen· 

di. - yaklaşıyoruz. Buralarda konu
komşunun dikkatini üzerimize çek
miyelim. 

- diye sesle'1di. - Köşkün önünde 
iki araba durursa belki dedikodu 
eı!erler. 

- Hani köşk~ 
Emin parmağile yüksek ağaçlarla 

dolu bahçede bir karaltı gösterdi. 
- işte ... 
Öteki evler gibi burası da karan

lıia ve aessizliie aömülmüı ıibiydi. 
Bir eğlence hazırlıiı hiç bir ıuretle 
dikkate çarpmıyordu. Konuımaksı
zın ve ıürültü çıkarmamaia dikkat 
ederek yürüdüler. Arkada kalan 
Emin arabacılara bazı tembihlerde 
bulunduktiln 6onra arkada§larına 
yetişti. Ali daytnın Fethiye alçak 
sesle nispet verdiğini doydu: 

- Bizim araba hiç olmazsa sözlü 
sazlıydı 1 Senin y/r fidan boylu ile 
gaco bir türkü bile aöylemediler. 
Bakalım marif etlerbi jçeride görü-
rü:z:.. 

Mahkemelerde: 

Maksadı hırsızhk değilmiş! 
Cemil, Bakırköy civarında 

komşusu Hüsniyenin evine gizli
ce girmiş, çamaşır, eşya ve bir de 
el çantası almış amma, bunlan 
hırsızlık maksadile almamış; 
kendisinin sanmış. 

Asliye birinci ceza mahkeme
si'ndc muhakemesi yapıldı. Dava
cı Hüsniye dava~ın1 anlattı: 

- Gc.zmeğe çıkmıştım. Gece 
eve döndüğüm zaman kapıyı ara
lık buldum. Halbuki çıkarken ka
pımı ıyıce kilitlemiştim. Şaşkın 
şaşkın içeriye girdim. Bir de ne 
göreyim? Sandık sepet altüst 
olmuş, birçok eşyam, camaşırla
nrn, çantam çalınmış. Hemen so
kağa fırlayıp zabıtaya haber ver
dim. Te.krar eve gelince kapının 
öniinde büyük bir bohça buldum. 
İçini açtım ki, evimden çalınan 
eşya değil mi? Fakat, içinde para 
bulunan çantam ortada yoktu. 
Uzatmıyalım hakim bey! Tahki
kat yapıldı, hırsızlığı Cemilin 
vaptığı meydana çıktı. Karakol
da yüzleştik, kendisi de suçunu 
itiraf etti. Ve lakin, çantamı mey
dana cıkarmadı. Nuh diyor da 
Peygamber demiyor. Çantayı ben 
çalmadım, diye ayak diriyor. 

hahctmesin diye korktuktu. Olur a. 
Karapınarlı ile Emine, vücutların

da bir ürperme hissettiler. 
- Ne bilecek Çakır Tevfik bu· 

ralarını) 

- Zekeriya kancıklık mı etti, ne· 
dir} Gelmedi bu akşam... Topal 
Rasim dedi ki: ZekeriyayJ aözde Ça
kır Tevfik.le Yenicamide kol kola 
görmüşmüş. Çakır da malum. Yol, 
iz gösterene on altın va, diye dola• 
şıp duruyo... Carık bilmem. 

Bir kapı perdeai kaldırdılar. kıce 
hasır döşeli bir ıofaya girdiler. Bir 
petrol lambasının ışığı altında yürü
yerek bu sofayı baştan bap geçti· 
ler. Bedriye merakla iki ynnn bakı
yordu. Karşılıyanlar avcı kılıklı, es
naf kılıklı bir takım kaba herifler. 

Bu kadar heyecanlandığı ve me
rakla beklediği oturak alemi böyle 
mi başlıyor} 

Bir ses: 

Cantam da ondadır hakim bey. 
Çıkarsın meydana kendisine de 
ceza verinlz. 

Cemil sorguya cekildi: 
-Bay hakim' İşin iç yüzünü 

ben size anlatayım. Bu Hüsniye 
her zaman para ile benim çama
şırımı yıkar. Geçenlerde gene 
kendisine kirli çamaşırlanmı V<'r
miştim. Aradan on beş gil'n geç
tiği halde iade etmedi. Bugün 
yıkıyacağ~m. yaıın yıkarım, diye 
beni başından savıyordu. Çama
ş1ra ihtiyacım varoı. Yıkamndın
sa kirlileri ver de ben başka yer
de yıkatayım dedim. Camaşırları 
ıslattım, şimdi veremem dedi. 
Aradan birkaç gün claha geçti. 
Bir gün akşam üzeri gene çama· 
şırlanmı almak üzere Hüsniye
nin evine J!ittim. Kapı aralık du .. 
ruyordu. Kendisine seslendim, 
cevap alamadım. Ben de içeriye 
girdim. Kapısı açık bulunan bir 
odada bu bohça ile çamaşırlar 
vardı . Bunları benim çamaşınm 
zannile alıp götürdüm. Fakat 
evde bohçayı açıp içinde başka 
çamaşırlar da bulunduğunu gö
ı il'nce onları a31rdım ve tekrar 
götürüp avlusuna bıraktım. Ben 
hırsızlık yapmadım. Maksadım 
hırsızlık olsaydı çamaşırlarım 
geriye götürmezdim. Tahkikat 
yaplınca beni ya~alayıp çarna
Ş!l"lan bulacaklarını düşünmea 
mivim hiUcim bey? .. 

Hüsniye çantasının da çalın
dığım söylüyor amma, Allah sizi 
inandırsl'n ki, çantadan benim 
haberim yok. Herhalde başka 
hırsızlar çalmıştır. Benim çanta
ya da paraya da ihtiyacım )"Ok. 

Şahitıer dinlendi ve neticede 
Cemilin hırsızlık suçu sabit ol
duğundan dört ay hapsine karar 
verildi. Cemil mahkemede tevkif 
edilerek tevkifhaneye gönderildi. 

Damdan düşerek öldü 
Agop adında biri evvelki gün 

Galatada bir hırdavatçı dükkanının 
damını tamir eclerken muvazenesini 
kaybederek cadd~yn düşmü tür. 
Başı:ıdan ağır yarnlenan Agop der
hal Beyoğlu hast ne"ine kaldırıl· 
mışsa da biraz sonra ölmü!ltÜT. 

ki)peği hnvlıya ha~lıya arabaları ta- - Mısıra kaçtı kurtulamadı he-

Hakikaten de Mama'ya vaımı~
lardı. O devirde tekke sesile, kır ti
yatrosile ve pehlivan güreşlerile pek 
meşhur bir mesire olan bu köy de 
derin bir uykuya dalmış gibiydi. 
Pencerelerde ışık göriinmüyordu. 
Yüksek bir duvarın arkasına vardık· 
ları zaman, Emin arabasını durdur
du ve arkadan gelenlere alçak ses
le: 

Kanadı çarpılmış bir demir kapıyı 
İtmek zaruretinde bile kalmakswn 
bahçeye girdiler. Ağaçların gölge
sinde bir tcpreşme oldu. 

- Aruk kuırura bnkmazsınız, biz 
burada bekçiyiz. Köşkün butün oda-
larını mal sahipleri kilitleyip w gitti. • Takv!m 9-=-ı 

kihetti. sabı. 
Böyll'cc S11hrayıcedide kadar ko- - Niçin'? 

nmım11ksızın ge1diler Bedriye, bu - Diyorlar ki Çakır Tevfik ls-
kıı.dar hor bakılıın bir sevgilıye karşı tanbula gelmiş. bunların izlerine 
bu d ece m""tru hır aşk beslenme• düşmü,mü, Yattıldan medrese oda-

Bana bir odasını bırnktılar. Eglence- [ 
- Safa geldiniz. miıi de orada ynpacnğ12. Şevval l!I - Hızır 173 
- Hoş bulduk. • . . _ İki üç basamaklı bir merdiveni çı- 1 S. İm. Gii. ö~. iki. Ak. Ynt. 
- Amma epey gecıktınızl Öbur kı..,ca kendilerini geni, müstatil ve E. 11 28 1.0'1 6,43 9,39 12,00 1,31 

arkada~lar hep toplandı. Sizleri me• 7 ,.mini ha.IJM1' bir .ada.. .h~ , va 5 « 1.23. 12,5§ 151'4 11 6 19.~ 
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mühim bir nokta üzerine j G J 1 Tefrika No 33 Ya:ıan : iskender F. SERTELLİ 
dikkati çekmek isterim H .. . t ht k A 1 "' a atasaray " . 

Sahife 3 

u vıye sa e ar ıgı .. 0 ••--Ben de sana güvenerek - belki yapar. Ancak zindana yaraşan böyle 
El'Vela isvan ettim. Sonra ak- kulubUDUfi StadJ ıaslarım diye _ bu sabah erkenden bir .serseri dolandıncıyı neden yaka-bnı yattı. - buraya geldim. Talihim vamuş., Gc- !atmıyorsunuz? Sanırım sizin de öyle olacak- Kaatı·ı Hu··seyin, başkasının nüfusunu lir gelmez seninle karşılaştım. Başım-

tır. daki bu belfıyı - eğer vakıt olsaydı -
Batta çocuk ınürebbilerinin k il k ht . . · ı hk" m oldu Mecidiyeköyündeki saha ben de defedebillrdlm. Sen bilirsin ki, 

dt... u anara sa e ısım 1 e ma U G ala tasa raya kiralanöı ben, paımağıma doıadı~ım bır t~ın 
Bu yazıyı bilhassa onlar için altından çıkmasını bilirim. ?.\~at, 

yazıyorum: Analar, babalar, Asliye birinci ceza mahkemesi demi~ler, Riza buna da itiraz ede- bugün, kaptan pa.şadan emir aldım. 
öğretmenler, yüksek pedagog1ar garip bir nüfus ııahtekarLğı dava- rek kendisinin hiç bir yerde böyle Beyoğlu semtinin stad lhtiyac~nı mutlaka hareket etmeliyim. Piç Ah-i 

· ahk'k ak bir suç işlemediğini ve mahkum da karşılamak için Beden Terbiyesi Is- medi haklamağa vaktım yok. 
ÇJD... sına el koymuştUT: T 

1 
·at evr ı- tanbul bölgesı tarafından stad yap- - Sen ı::elametle rolun:ı devam et fıÖğretim» dergisinde bu me- na nazaran hadise şudur: Bir müd- olmadığını ispat etmiştir. tırmak iızere 20 bin liraya İnh~arlar Hamzacığım! Bu lşi bana açtın ya. 

sele b:ahis mevzuu edilerek bütün det evvel lstanbulda bir adam öl- Alakadar makamlar tahkikat ya- Vekaletinden satm alınan Mecidiye. Öl.esine kanşma' Ben yapa.cağımı bl
terbiyecilcrimizin dikkati çekilse dürmek ıSuçundan maznunen Çer>- pınca halen Bursa hapishanesinde köyü likör fabrikası yanındaki saha. lirim Koskoca İstanbulda Piç Ahme-
lyi olacaktır sanmm. keşli Ri:ı:a adında biri yakalanmış, mevkuf ve katil ııuçundan Çer- vaki teşe.bbüsler üzerine ıo sene mild- din kanını ve leşini saklıyacak dellk 

••~ birinci ağır ceza mahkemesinde ya• keşli Riza ismi ile mahkum olan detıe ve senede 12 lira kiı::ı. He mi bulunmaz? Adam sen de.. Bu 

~tterdar emlni, Hamzanın şeha
deti ve diğer memurların gayretilC 
bir zabıt tuttu: uDefterdarlığı dolan. 
du-an bir adam sorguya çeklllp ceza
landırılmalıdır, • dedi ve böylece tah
sllfi t defterine imza. koydu. 

San Yusuf: 

Uzw• müddet Avrupada kal- p•lan muhakeme •onunda •uç ••~it adamm hakiki i•muun Ç<rkeşli oaıaıas .... y ku!übiine !"'"lannnşbr. ufak tş. düşünmeğe detm"· 

1 lmş bir dostum anlattı. olduğundan Rizanm 18 sene agır Mehmet oğlu Hüseyin olduğu ve Bu husustaki mukavele dün bölge O gün Azapkapı civarında verg 
:IF.Y..Y. b" "k d merk"ziııde Beden Terbiyesi ıı:üdürü verm!yen bir kısım dükkan :sahiple- Hamza geııfa !:>tr nefes alarak Azap-hapse konulmasına ve ır mı tar a k ik R' f t y f z ._. Ç ~ 8 d c1ı ('f-li-'f.) k Çer eşte · en ızanı"1 ° ogra 

51 
B Fcrı'dlırı Dirimt""kın' !.le Galata.sa- rlnden vergi borçları tahsil ediliyor- kapıdan ayrıldı. ocugum yaşın ay • muhakeme masrafı ödemesine arar 1 . d·v · " 

v • k't k d" · nüfus tezkeresini e e geçır ıgı ve ı·a·y kulübtı reisi B. Tevfik Ali Çınar du sokaklar kalabalıktı: rlfterdar emi- .. il şehrine gittigimız va ı en ısı- verilmiştir. İstanbul hapishanesin- o, sefere çıktıktan sonra, goz ar. 

- Işte, dedi. Şimdi Piç Ahmet kazdı· 
ğı kuyuya duştü. Artık müsterih ol. 
Kanun onun yakasına yapıştı. Fakat. 
o kanunun pençesinden kurtulsa bile, 
benim elimden kurtulamaz. Bugün 
değilse yann .Erenler ocağı» nda 
onunla karşılaşır ve sana verdiğim 
sozü yerlne getiı1rinı. 

ili mektebe verdim. d en muhtelif vilayetler cezaevlerine burada cinayeti işledikten sonra o arasmda imzalanmıştır. Mukavele nl. kolbaşı ve bir kaç ases birden do- itada ka!mıyacaktı. Kumbaracı Yu-
ır ı ı gun. SO a. gönderilen mahkumlar arasında er-B
. "k' .. nr . Ç nüfus tezkeresini göstererek Riza şartlarına göre Galatasaray lstedi!;:l laşark Erewer kahvehaneslıı önüne sut, nasıl olsa Piç Ahmedln hakkın• B 

<laki cocuklar pek ah- h h . namı altında mahkum edilmi:ı oldu- takdirde kira müddetini on ~<'ne da- geJmlşlercil. dan gelecek ve onun sarkıntılık etme-
A - ura. . A keşli Riza da Bursa apis anesıne k ha temdıt. etmek hakkını haizdir. Bir dükkiin sahibJ caddeye çıkmış, sine mevdan vrrmiye<:ektl. laksız' - dı"e sıkayette bulundu. ki d 'J . . ğu meydana çı mıştır. defterdar eminine yüksek sesle dert J 

· ·N. · ·, • n• e 'm~'"· 1 d ı Galatasarny kulübü D44 sonc'lı" H•mza A2apkap>dan bk kaı,ğa bl· = J•lı~ççın "..rkadaşhk bibniyor- Aradan bir mü~~et g~tikten Vaziyet bu surel e ay ıdn anı·~~~.a kadar burada en az bin kişllik trlbü- yanıyordu: ııerek kendi gemisine gitti. 
" _ ~ 1 derhal Bursa hapishane mü lir ugu- l _ Vallahi benim devlete blr akçe Jar. Ilcpsi müzevir. sonra Rizanın ödemege mahkum o - 1 k hkA nü havi bir stad vücuda gctirmcğ . Ve kayıkta kendi kendine sôylen-

- Allah Allah... Niçin? duğu para cezası ve muhakeme ne miizckkere yazı ara ma umun taahhüt etmektedir. borcum yoktur. Ist{!d~Clni;dıl parayı 
k k. ı· d ismi Çerke,.Ji Mehmet ofdu Hüseyin Ta'· .... m stl'l dının "ıkılma:.ından bundan bir ay önce gelıp a ar. dl ; ,. - Zira, faraza Paul bir kaba- masrafının Çer eşte ·ı emva ın en ' h . . 1 . . ~ -- J Defterdar cminl hiddetle sordu: _ Tanrım! Karımı herkesten önce fıat i~Iiyor. .. Öğretmen kürsüye tahsili için muameleye girisilmiş ve şelcliı.-1de tashi ettırı mıştır. sonra stadsız kaldığından şikayet eden - Bizim bundan haberimiz yok, sana emanet ediyorum. Sen onu 

\'lkıp da: . bu esnada sahtekarlık meydana çık- Diğer taraftan Hüseyin hakkında, Galatasaraylılar bu suretle şehrin en Defter kaydında borçlu görü11üyor- 'benden ayırma .. Ayşeciğim! düşman-
(!- Eunn kim yaptı? - dıye mıştır. muhakeme esnasında sahte nüfus mütena mahallinde güzel blr stada sun. Parayı alan tahsildarı tanıyor !arımın ft>rrlnden konı! r 

sonınl'a epsı ıruen parma a- Çerkeşli Rizllf1ın emvali tes it h • b' .:.ı k1 b kagA-ıdı kullanmak suretile mahke- kanışmuş .:ılacaklardır. musuıı? 
rıın uzatıyorlar: edileceği zaman bir adam maliye meyi iğfal suçundan dolayı kanuni Bükreş muhtel ifi şehri- - Evet efendim, Her gün !Eren- İatanbuldan ayrılırken ••• t t b apt 

Paul' d '- A takı'bata girı"siJmiQ ve bu surLan mu- Jer kahvehanesi) ne gelir glder. Irl 
n- Ş c u Y 

1

••• • dairesine müracaat e ere11:; « ranı- " " mı·ze gelecek b 
1 

b' ... Kadırgalar Haltç boyunca sıralan-
,fiolbuki İ<lanbulda da mek- lan Ç<rkoşli Rlzo benim. lliikOmot• hakem.,i yap.lmak üme .vr•k• 'j- 0:_ uAd:'.,~?""'- m•şl'""'· .. 

t ebe gitmistim. Oradaki arka- de hiç bir borcum yoktur. Ne parası liye birinci ceza mahkemesine veri - Romanya liginin ikincisı Vemıs ta- _ Ahmet.. Arkadaşları ona ıPiç Hamza reisin gemisi ondeıı gıdı-da~lanm Ç<tk iyi ahliklıydılar. istiyorsunuz/» demiştir. Kendisine; miştir. Şimdi mahkum Hüsyin para Inmı ı!iehrimiz Rumen konso!oslu~u delikanlı» diyorlar. yordu· Sancak direğine kaptan bay-
"'"'){. cSen adam öldürmek suçundan 18 cezasını ödeyeceği gibi, mahkeme- vasıta~lle Beden Terblye.s1 mudürlü- Uzaktan bu konuşmayı duyan Ham- rağı ~ekılm~U. Forsalar küreklere 

Babn rvvcli şaşmış: sene hapse ve para cezasına mah- yi iğfal suçundan dolayı da muha- ~üne muracaatıa üç ma; . ~apmak za dayanamadı.. sarılmıslardı. 
- Cu ne biçim terbiye ... Hafi- kum oldun. fstediğimiz bu cezadın keme edilecektir. üzere İsUınbula gelmf'k lstedığ'ınl bil- Defterdar emlnlnin yamna sokul· Ham~"\ rei~ln için<le bir kurL vardı: 

yeli~c alıı;;tımıak! - demiş. - -------------------------- dirmış ve bazı şartlar ileri siırmiiştür, du: Acaba karımı ba!itan çıkaracaklar 
(Simdi evl'eıa benim dediğim k d } Bu ımiracaatı tetkik edeu bölge - Bu adamın bahsettiği herif , ser- mı? 

J!il>i... Ve hic şüphesiz şu anda Palamut ve Sarhoş ar eş er müdürlüğü . venüs t::ıkımııllll Bukreş ı seriııjn bıridir, Onu ben de tanırım: (.\!ka<;ı \al') 

ı-izin <liisiindüqiinür. gibi ..• ) muhtelit! halinde ve Kurban bayra- N_.~m~u~s~lu~m~a~h~a;1.1e.1e•r•d•e•k•n•d•ın•a•v•c•ıl•ı~.·---•••••••••••~ JTakilrntcn ele. bir hoca olsak t • k k mında şehrimize gelmesin! kabııl ede- A -
rla. kürsüye çıksak. orı a ını Oda komşularını yarala- ceğini cevaben blldlrmlştlr. Bu teklifi • İRA ERLER İne 

_ Bu kabahati kim yaptı? - dıktan sonra hapse Rumenler tarafından kabul edilirse Meşhur 3 RİTS B D ve Y t ELER 
. . . Bükre"' muhtelıtl Kuri>an bayramm- ~Ul' .-ntöır: 3 ANDREWS HEMŞ R diye sorsak, kabahatlinın ıtıra- Balıkçılara tutulan torik- hk" ld l ~ ı ı d 

hnı hekleriz: itiraftan sonra da l ma um o u ar da üç maç yapmak ü?..ere şehr m zr. tarafından çok güzel bir tarz a oynanan 

onu affederiz. leri tuzlamak için sürat e geJecekUr. NT. N &ECELER• 
Fakat ~avet sınıfın kinde. ar- tuz verilmeli Kasımpaşada oturan Tahir ve ·--------1·--~ ARJAı. 1 

kada.;;lanndan biri ihbarda bu- - - ---- Ilakkı adlarında iki kardeş bir gece EL HAMRA . 
J11nursa ona de hal çıkışını:: Palamut ve torik akını dün de sarhoş olarak eve gitmişler ve fazla l 
Ca ... tıs m11" llafı'ue nıisin? •.. Ar- go··ren halı_. günlük yiyecpt-inden · b - d .. · ıu;,..;, .. 

" ' ıı; ~ başka bir odasında oturan ve gece Heıkesın egen ıgı ... u.,,ua l ada mı lıaber ~·ermek iyi dej:;.r:il- fazla balık alarak tuzlamaktaqır. ı 
- Utanmıyor mU<.:Un sen? .•• devam etmiştir. Balığın ucuzladığını gürültü yapmışlardır. Ayoni evin i ! 1 Filminde s u M E R sı·nemasında 

h u}kuya dalan Vahit bu gürü tü Üze- Fran .. ılı filmt dir, o"Iuın ı ... Ahlakmı düzelt... Satılmıyan balıkların bilahare i · k T h" ·ı 
n ~ k l• rı"n° odasından rı mı~. a ır 1 

e NOEL ld · 1 f' M •. ı_, parçaları !'.:!'~ç==n. voril'• bil• ag- ~:kilJf~~ i '::~:ı7';::,;,::d a -::.:•,'.~:'. H akk.,, ya,·ao ~ürü.,;eleri.U aö~o- FER NA 1 İl \.Se~•~•r•c~•le•~•~n•e~-~.~.~Yllke•~•a•a•:~.~.şl•~Y•ü o•r•~•~r•r~•Yll~•;z•a•~•,e•~•:•g•:•:•~•ai•d•ipCul:~ilı: •. r•ü•n•ü•z~. ~~., :t-Jf.Jt. rik edilemediğini yazmışuk. lnhısar- miştir . Bundan hiddetlenen sar oş N "" 
Fakat arada bir fark yar: Şa- lar umum müdürlüğü, balıkçlların kardeşler Vahidin üzerine hücum o A L o A ~;;;;;. ••••• ı•~••••ll!l••••••ıaaıc••m•, 

yet bir sınıfın kinde bir tek ço- müracaati üzerine dün on iki ton egtı· mrı'pişlkcra,pıy\ı 'akhı_liı.ttlekmorı'şksuedadne ı~kdı· aksıan. r~ 1 l .ııı 
cuk kabahatliyi haber verirse tuz tevzi etmiştir. Evvelki gün ·ve ! Harbin heyecanından ate, ... Atkın esrarından hareket .. , 
ihbar fena bir .:eydir. Hele hoş dün tutulan balıklar, bu tuzlarla deş tekme ile kapıyı kırarak Vahı~~ o A L A l 3 büyük yddı..zm kudretiınden hayat alan • 
göriinnıe.k için. eocuk b~ is! ~)- tuzlanarak hazırlanmıştır. Bundan dövdükten sonra bıçakla yaralamı,. Lı· zbon Gecelerı 
t:alcca, gir.H yaparsa buslriitun sonra tutulacak balıkların tuzlanma- !ardır. 
fecidir. sı için cıehrimizde stok tuz bulunma- . 

ek "' İn 1 d · Dün ikinci ag~ır ceza mahkemesın- LEİ RROL ,.......,D MAC MURRA Y' in llalhuki (~H) şehrindeki nı • dıg~ı anlaşılmıştır. hisar ar i ar_es_ı. İki saat durmadan kahkaha MAD NE CA - rıru. 
t nnte va'"yet bambaska: Bütun f .. tanbula yapılacak sev iyat ıçın " PATR CYA un en u ·· k de ''apıla,;ı muhakeme sonunda bun- l MORRISSON' b""yu"'k zaferi "' ,.. ... " ı d · • ilaveten: J<:srarh lllııtlistan 
ezmek isfo, en mu emmumı • raki balıkları tuz ama guç eşece -
stmf. kollektif bir halde, fenalığı vasıta bulamadığından bundan son- ların Vahidi dövdük eri ve aıını sa- 1 A,.. L Et • .. t d' ... • 

"'dd . ' ha 1 k .. l k kat kalacak ~P.kilde bıçakla kolun- ... Bugu·· n L nın gos er ıgı 
' 

st f 
.. t k bir kon Ba Ll d · d"k ı :t k r dan yaraladıkları sabit görülmüştiır. --------------- I f 43595 Jini a m1 ır. us ere • tir. lıx arı eaıze o mcK en ° - Senenin en yeni ve en güzel filmidir. T e e on: 

frol konulmustur. Yii:r.e karsı kan Balıkçılar cemiyeti idare heyeti Tahirin iki buçuk sene, Hakkının da , BUGÜN '\ a.._i ... ••••••ı~••ı••••••••••••·~~~~~~-1 h"'p bir a!hzdan haykırılıyor. inhisarlar umum müdürlüğüne mi.ı- on sekiz ay ağır hapse konulmala- . "b ~ 
•· ~ Saat 1 t d en ati aren :J.ın racaat ederek Foçadan balıkçılar rına ve yüz elli~er lira tazminat öde- le 
Ve bö le bir memlekette esnaf için, balık motörleri ile tuz getirmek melerine karar verilmiştir. ~ fE ;;;;;;!) 

' Bugün TAKSiM Sinemasında hile yapamıvor. Kanunlara har·listediklerini bildirm~lerdir. Balıkçı-
fivv~n riayet ffiilİ'ıOf. insanlar lann bu tek.lifini derhal kabul etmek 
l~ıll:mmadıklan vesikaları del'- lazımdır. Zira yetecek miktarda tuz 
Jctf- inde ediyor. ilh... bulunmazsa halkın istihlak edece-

Bi:zde ise. · kaatili. hırsızı, ~o: ğinden fazla olarak tutulacak balık
landıncıvı, l'Üşl'etciyi, muhtekırı lar denize attlmağa mahkumdur. 
Jconnımlar pek ooktu r. Tuz inhisarları idaresinjn bu mesele-

,,.~~ de süratli davranması icabeder. 
Ailelerde ,.e ukullarda terbiye 

m=uWnün değiştirilmesinden ce
m ivet bifrük faydalar clde ede-
t'ektir. · (Va-Nu) 

Ç. F.. Ji. Fatih M. n~hi~esi 
•menfaatine büyiik miı~amert: 

SAFiYE 

Milli korunma m ahkeme-
sine verilenler 

T epebaşı civannda Aleksandr 
adında hiri dükkanında 3 100 şişe 
ecnebi içki~i saklamak ve bunları 
gizlice yüksek fiatle satmak suçun
dan yakalanmıştır. 

Selhhnttin Pınar - Kemani Nobar - Gri.ko adında biri de 1 20 kuruşa 
Kanuni Ahmet'in yalnız bir defaya satılması icaeden rujları 300 kuruşa 

mahsus lştlrılkleı:ile satmak suretile ihtikar yapmaktan 
DÜMBÜLLi.J,. İSMAIL ,TiYATROSU- yakalanmıştır. Maznunların ikisi de 
NUN7110TE194M2sn,.r_VAır~YErEÇ~~~ Milli korunma· müddeiumumiliğine 
2 gw1u a....,amı ..!. - •1 · l L kl d t hk"k t gi 

TAŞ Sinemasında. Biletler gişede sa- v.e~ı ~ş. er, na ann a a 1 a a -
tılmtı.ktadır. nşalmıştır. 

* İhsan adında biri Küçükpazar 
civarında bir mezarlıkta oynarken 
ağaca çıkmış, dalın kırılması netice
sind e düşüp başından ağır yaralan
mı~tır. ihsan hastaneye kaldırılmış-
tır. j -----
TEŞEKKÜR 

Beyoğlunda Sahibinin Sesi Müesse
sesi sahiplerinden vefat eden se\·gili 

NORBERTO ŞOR'un 
cenaze merasiminde bizzat bulunan, 
çele.:1k gönderen, telgraf, telefon 
ve mektupla taziyetlerini bildiren ve 
derin teessür ve acılarımıza iştirak 
eden bütün zevatlara ayrı teşekkür 
etmek imkansız olduğundan, sayın 
gazetenizin tavassutunu dileriz. 

Norberto Şor. V. Geııar ve 
Ortakları Miieuesesi 

Cenaze servisi Moskiviç Tel : 4 1 3 1 5 

l 

Sinemas! büyük Sanatkar 
KAY FRANCİS'in 

yarattığı meraklı, heyecanlı 
bir aşk ve ihtiras macerll.'ı 1 Zeynebi~ ~şkı 

1 Türkçe Sözlü - Türkçe M•ikili - Türkçe Şarkılı 
Üçüncü ve Sonuncu Haftası K AD 1 N 

ENTRİKALARI 
, ___ _ 

Mutlaka cöriinüz. --------

Diwey•m renkli Miki Maus'u Dünyanın 8 inci Harikası 
Filmini gÖsteriyor. Aynca Walt r 

' , 
Yazan: W. Shakespeare r 

Hlft!H Türkçesi: Mefharet Ersin 
Komedi kısmı - YALANCI. Yazan: 

Carlo Goldoni. Türkçesi: S. Moray 
Bugün saat 15,30 da. matine 

)IAJtİICA RÖK.K 

ŞAHANE DANS 
. 

' 

) 
Amcabeye göre ... 



Sahife 4 

1 Günlük Borsa 1 
2tll0/19t! llaUerf 

ı..onctrn üzerine ı sterlin 
Nevyork fizerlne 100 dolar 

Cenevre fizerlne 100 
Madrld ilzertne 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

ESH.ı\l\I ve TAll\iLı.lT 

5.24 
130.70 
30.365 

12.{1375 
31.16 

l:kramlyeJI % 5 933 Erganl 21.40 
% 7 Blrincl tertip Mllli Müdafaa 

• .. - ::... • .- • ' ... • • • - r -- - -. : .. - .. . - .. . . 

4!.ı i cşnnıevvel 1942 

Ticaret ve sanayi odasmdan: 
Pulluk ve misali ziraat aletleri 
imal eden fabrika ve atelyelere 

ve 

Jsı"'B u ı m a c a···1 1 Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
- Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

Ham kauçuktan imal yapan 
fabrika ve atelyelere 

1'e\'7J edilecek (demir) ve (kauçuk) dan kendilerine lü
zumu olan mikdan alabilmek için 38 - 39 - 40 senelerinde 
istihlak ettikleri iptidai maddeler mikdannın tesbite yaraya
cak resmi vesaiklerile birlikte 25, 26, 27, 28 ilkteşrin 1942 ta
r ihli günlerde Bahçekapıda Dördüncü Vakıf ilan iiçüncü 

1 2 3 ' 5 6 l 8 9 JO 1 icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

~ --1-=='= ~-== 
.. : ' . . . . , . .. ... - .. - -.;~ . ·' •. . ! , . ·- . ·. ;.- . ~ ~ . ; ~ .. ":~ 

-, 339 OoGUMLULARLA 
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__ - -- - _ _ __ -- l\IUı-UIEl.EYE TABİ Ol.ANLAR 

Bayezit a kcrlik ube i ba~kanlıfın-

5 • 1 dan : 
- - _ Şubemizde muamele göı~ıı .J39 do-

6 • ı ğumlulnrla muıuneleye tAbl yüksek 
7 - ehliyeti haiz olanlar 27/10/942 gunün-

de sevkedllmek üzere şubemizde 
~ bulunmaları !Um olunur. 

ı ~ - 1 1 
SATILIK KÖŞK 

____________ _, Bostancıda Kocayol caddesinde 24 

Sohbn sağa ve yukarıdan 'latı : No. ıu köşk istasyona 15 dakika me-
l - Gök rengine boyamruş. sarede 7 oda 2,5 dönum bahçede bağ, 
2 - Se!arethanelerde denlz işlerine cnglnarlık, envaı tuılü meyvalar, 

bakan. elektrik \'e iki adet kuyu ve çamlarlle 
3 - Ilbayın evi, beraber satılıktır. 7500 liraya tallp 
4 - Boşta deCll - Usan nlar böyle olıınlnr pazar gtinü köşkü cezeb~arıer. 

der. Adres: Merkez bankasmda veznedar 
5 - Evli değil - Tersi bıngtldnktır. Harız bay Şakire müracaat. 
6 _ Şere! - Tersl şehir dışında ba- ~--•••m•m•n••I!! 

nnılan yerdir. 1 Nlşantaşıııda satılık c\partı- ı 
7 - Cihet - Sonuna ııŞo gellrse bir 1 man Telefon e80545• den sorul

mevslmdlr _- Garbi Anadolu belgesi. 

1 
ma ;, senellk gellrt 3360 ııra. ı 

6 - Şlkara çıkalım. Flat <ı60• ıın lira. 
9 - Sonuna bir harf gelirse kana-

lizasyona dahil olur. 
ıo _Ilık olmazsa içebilir Zayi - 1940 - 1941 de Haydarpaşa 

Geçen bulmacamı~ llseslnden aldığım lise .. ve olgunluk 
Soht:ın sata ve vuk:uıdnn aşağı: dtplomnlarım, Fen fukuıte;;tnde. ~an-

1ürk Basın Birliği oe Ortakları - I 
Resmi ilinlar 

KOLLEKTIF ŞİRKETiNDEN: 
is tanbul s icilli t icaret daire-sinin 28733 sicil numarasında 

mukayyed n lst smbulun bütü n ye\'mi gazetelerinin lüssedar 
olduğu Şirketiınİ7Jn nıuka\'elesinin 6 nl't maddesinde irketi
m izin mevzuu iştigali: 

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

Bu itibarla RESMİ DAİRELER, bütün gazetelerde ve mec
mualarda peşrini htedikleri ilanlarmı bundan böyle: 

lstanbul Ankara caddesi No: 80 de bulunan 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 
Re~mü üD~rnD©ırr Şirketi 

ne gönderilmesini ve ilfıtıların giinii g üniine neşrh1I temin etti

katta odamız ~~mayi şubesi müdürlüğüne müracaatları ili\n 
olunur. (791) 

DiKKAT İkinci ilan 
5/10/942 

ıstanbul Ticaret v~ Sanayi Odasından: 
Bilumum f brikatörler \'e sanayi müe. se e sahiplerile keza 

her neli büyük ve k üçük imalatla iştigal edenlerin naznn dik
katine: 

Odamıza kayıtlı ve kayıtsız fabrikatörler \'e sanayi müe. sese 
~alıiplerile keza her n evi imalatla ~tigal eden a tölye sahipleri 
ila n tarihinden itibaren en geç bir ııy zarfında odamız sanayi 
~ubesl miidürlüğüne şifahen müracaatla tevzi edilmekte olan sa· 
n ayi siciline a it bcdebiz matbu beyannamelerden alarnk ikmal 
ile "anayi şubesi müdiirliiğüne imza mukabilinde iade etmeleri 
eh emmiyetle rica olunur. 

l\lüddeti zarfında veya mürac.aa t etmekten i tinkaf edenler 
Ticaret ve Sanayi odalan kanununun maddei mahsusuna tevfi
kan tecziye edileceklerdir. 

. ·o T: Odaya kayıtlılar sicil vesikalarını kayıtsızlar i e ünv n 
t e:r.kerelerini hini mürucaatlannda birlikte getirmeleri laztm· 

dır. (3'?0) ı _ Gilneş, sema. 2 _ Ürun, Aldat, dı, yenlslnl alacn(:ımda~1 es~.ısınln 
8 - Nuksetmek, 4 - Ensele, 5 - hukmu yoktur. ı-;,·vct Ozlem 

ğimizi ilan eyleriz. 
..... mllllml_. .................... rmı;;m11 ... illliig:::sz::ı;i;:::z::rz::lmlll:li.WlllilC:i31Bmll!!Clla::lt::!3!r.-::;me:m:w1:Bimll .. 8'.: 

Şekerciler Cemiyetinden 
Elever 6 - Atnllye, 7 - Sim, 

1 
k 

Eyihan, 8-Edebvehayn, 9-Mnkre. et~ ~;:ga;;;~~ Memur a ınaca 
Ay, 10 At. Arlnncı. -:ı ... ~·a cı:., ızı ~ 

..... en :::> w s: :a:: ..J -

1 1 
·- x~ _.- : '"'; Şekere; Ambalaj kfröıd Ol ve kartona ihtiyacı olan ec;nnr1m11ın 

R AD /o o::- ~ l~~~ö ıc: b 

1 
° 1: ~ 0 0 er"'~ Devlet Demiryolları umum müdürlüğünden: :.!7/ 10/942 a.kş:unına l:ndar cemiyet cuzdam. wwaıı Lczkeresı Vi! bu 

1 
maddelere ait ıht.ıyıı.ç~ı>.nm tesplte yarayacak veslkalan lle bırlıkt..~ 

ı - Devlet Demlryolları ı$tnsyon sınıfındıı lstıhdam edilmek uzcre mü-
Bugünkü protr:ırn D A " sabaka ile orta me:ktep mez.ııılarındnn hareket mtmur namzedi alımı..:aktır. iimtı'iıi1.lizalitC..:cii:emE:lııiıvefı!tsıimim:er:5kilezııiıl::iini!iıe•rnm.ı.ı~riil!n~c•aa•t•la•ı•·ı ,ıe:!lihBemz:m::ılv.:1emt:ıil"c1:::ılazn:.o~luıı:.:ıı::ıı::r.Zl::J:J:3İi 

12.30 Program, 12.33 Muzll: (Pi, ı, • 2 - Miı..~bakndıı kaza:unlam 60 lira ticret verllecektlr. ıı• r ınur• ı 
12 45 Ajans haberlerl, 13 Şarkı ve tur- orta ko• • y 3 - Müsabaka imtlhnnı 14111/942 cunuı.rtesl gfinil saat 14 de Hayd r-
kWer. 13.30 Salon orkestrası, 18,0311 p:ışa, A .kara, Balıkesır, Kayseri Mnla.tya, Adana. Afyon. Izmlr, ~lrkecl, Er-
D ns orkestrası, 18,45 Fasıl heyeti, ş ı·fa Yurdu 1 zurum \'e E..<:klF'hir lşletnıe ml' rkczleriııdc Sıvııs cer atelyesl•ıde yapılacnk-
19 Ziraat saati, 19,15 Fasıl heyeti, ! tır. MUı·acaa.tıar bu lşletını"ler ve atelye mUdürUııtu ve istasyon "'eflili.lerl.ııce 
19 30 Ajans haberleri, 19,55 Karışık 

1 

/ 

kabul c:unur. 
makamlardan prkılar, 20.15 Konuş- 1 Sehiı gürültüsünden uzak bir 4 - Miısabakaya iştirak şartlan şunlardır: 
ma, 20.30 Keman ve piyano konseri, ı - Türk olmak 
21 Evin saati, 21,15 Peşrev, şaıkı ve yerde büyük bir parkın içind e M 2 - Ecnebi bir kimse !le evli olmamak 
türküler, 21,50 Ankara sonbah:ır at ve çamların ortasında fevkala· ı 3 - 18 ynşmı bitirmiş \"e 30 Zü geçme:nlş olmak (30 va.ş da.hın 
ynnşlarının neticeleri, 22 Vıyanıı ha- de güzel manzaralı çok temiz 4 - Askerllğlnl yapmış veva askerliğini yapmasınn en az bir s'"ne 7.a-
valan, 22,30 AJıı.ns haberl<'rl. 1 ve iy i bakımlı, kadın, erkek ı maıı kalmış olmak (Emsa.llerı silah altında bulunan veya celbe tl\bl olanlııt·-

Y.ırın sabah ki pro1:ram ~.er türlü hastalara açık hususi dan tahsil vey sıhhi sebepll'rle erte.si seneye bırakılanlar ~lrA.k edemez-
7,30 Program, 7,32 Vucudunrnzu ça- hastane. Sinirlerini ve yorgun· ler) 

lıştıralım. 7,40 Ajans hnberll'rl, 7.55 luğunı. d in1endinnek ve neka· 5 - Ankerllğlni yapmış \'<' ihtiyata geçmiş olanlar aynı derecede ka"a-
s l k •- nnn1arn tercUı eclllecektlr. a on or CSwusı. ha t d evrini geçirmek istiyen· 

6 - İdare doktorları tarafından yapılacak muayenede sıhhl durumları 
lere m ahsus yegane müessese. dt'mlryol işlerinde vazife gôrmeğe t>lverlşli bulunmak. DOKTOR 

Telefon: 42221 5 - Mul'.:ı.caııt lsUdnlnrına bağlanacak vesikalar !}unlardır: 

Fethi Erden Nürus cüzdanı. diploma veva tnsdlkname, askerlik veslkasl ve nskerllk 

LABORATUVARI 
[Cerrnhpaşa hatnnest bakterlyo
loğuJ Kan, ldrnr, balgam, me-
vaddı gaita talılillerl n (idrar 
va ıtasile gebeliğin ilk ~ünierin
de ka ti t~hlsl) yapılır. Beyotıu, 

Taksime giderken l\feşellk 5okağı 

Ferah ap:ırtımarı. l 'el : 40534. 

1 I ... okman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahili~·e mütehassiıi 
Div11.nyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her ,.u 2.5 - 5 Tel: 22398 

Yüksek mühendis mektebi müdürlüğünden: 
Almanca bilen, asistan veya doçent olabilecek evsafı haiz bir yuksek 

elektrik mühendisine ihtiyaç vardır Alınnnyada tahsil edenler tercih edl-
le<'ektır. 

Tallplerln Müdürlüğe müracaatları. (717 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden 

Mat aacılara 
Kfi~ıdı matbaalara alt olmak üzere beş kalem örne~in b1stmlması ka

palı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur, Bu işin Muhammen bedeli 10.000. 
ilk teminatı 750 liradır. 

Eksiltme 26/10/942 p:ıznrtcst gunu İstanbul T. H. K. Ş. ba.şknnlığmda 
\•e 27/10/942 salı gunu saat 15 de Ankaradn T. H. K, genel merken satın 
nlma komisyonunda yapılacaktır. Isteklller numune ve şartnameyi ~örmek 1 
üzere bu iki yere müracant ederek usulüne göre kapatılmış zarflannı vere-
bilirler, •533~ 

Deniz fabrikaları umum müdürlüğünden: 
Deniz tabrlkalıırı muhas<:be.!lnde istihdam edllmck üzere cıört ücretll 

memur alınacaktır. isteklilerin dilekçe ve icap eden veslkalnrlle Gölcük de-
niz fabrikaları genel müdı.irluğune mı.iracnatları. 11751h 

i LAN: 
Bir No. lu askeri dıklm e\'lne çorap işçisi alınacaktır. İsteklilerin Eyüp 

Defterdarda mezkur evin mı.idı.irlüğüne müracaatları. (1313-806) 

lstanbul Terziler Cemiyetinden ; 

yoklamnları. polisten tastikll iyi huy kilğıdı, çiçek aşısı kağıdı. - evli ise -
evlenme cüzdanı. altı adet vesikalık fotograr. 

6 - Dahn fazla ınalümnt nlmnk ıstevenlerln işle~ıne müdürluklerlne ve
ya istasyon şetllklerlnc müracaat etmelldirler. 

7 - İstldalar en son 12111/942 günii ant 1'! ye kadar kabul olunur. 
(861) 

Haydarpaşa Lisesi alım ıatım komisyonundan: 
Haydarp~ lisesinde yaptırılacak olan 5197 llra 74 kuruş kcşlt bedelli 

t:'nılrnt ışi açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 5 İklncitcşrin 942 Perşembe gunU sant 15 d" Beyo~hı Istlklill 

<'addesl Karlmnn mağazası karşısında Liseler muh9.Sebeclllğl binasında. ya
pılnt'aktıl'. 

Ekslltme: Genel, hususi ve renni şal'tnnmelerı Vl' keşif hulAsasılc buna 
müteferrl diğer evrak mektepde görüleb!llr. 

Muvnkkat teminat 300 lirad ır. 

İstekliler en nz bir taahhütte 3500 llrnhk bu l~e beıız"r t, ynptı~ına 
dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetine 
müracaatla tatll gunlcrl hurlç 4 gun e\·veı alınmış ehliyet ve 942 yılın::ı. alt 
tlc~ret odası vesıknlarile gelmeleri. (706> 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000,000 Tfirk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banim muameleler! 
Para blriktirtnlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Banknsınd:ı kumbııraJı ve itibarsız tas::ı.rrut hesaplannda en-
az 50 lirası bulonanlnra senede 4 defa çekllecek kur'a ile. aşağıdakJ 

plAnn göre ikramiye dnğıtılncnktır. 
4 ndct 1.000 liralık 4.000 lira 1 100 n<let 50 lirabk 5.000 lira 
4 O 500 » 2.000 D 120 D 40 B 4.800 » 
4 D 250 » 1.000 D 1 160 lf 20 » 3.200 '.D 

40 J) 100 o 4.000 • 
DIKKA1 Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

dfi mlyenlere ıkramlyc cıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylOt, 11 h\rinciltanun. 11 mart ve 

11 hazirnn Larihie?inde çeltileccktir . 

1 

lı Bankaaı ~~~ 
K. TASARRUF 

HESAPLARI 

2 İkineiteşrin Ke
şidesine nynlnn 

ikramiyeler 
ı a det 1000 liralık 
1 l> 500 D 

% it 250 D 

14 • 100 • 
10 • 50 » 
40 • 25 • 
60 • 

YURDU 

L Derglsinln 4 uncü sayısı çıktı. Turk m!lllyetçlllğl ülkiisu yoltmdil 
alı~an bu en yaşlı ve olgun Turkçu dergide, bütün Turkliık ve Tur'k-

1 ülük mes'elelerL üzer!ne en d7ğerll yazılar çılmınktudır; huraretle 
tııvsl~·e edertz. AJıes: J t. Bayazıt, t1niversite cad. No. '1 -

Satılık Pırlanta Küpe 
Sa:ndnl BedeAteninde teşhir edilmekte olan bir çift Tektaş zarif 

ve kıvmet1i oırlanta kiipe 26/10/942 Panrtesi saat 14 de müza
yede ıle satılacaktır. 

K ütahya valiliğinden: 
Kütahya Merkez Hastanesi 1çln bir adet Fürbastiır, bir adet cle~trlk 

1 santrlfuj, blr adet elc-ktrlkil etüv, bir adet Benmari, ve bir ndet ıuueıı~o.t. 
mt·sası satın alınacaktır. 

1 - Fürbnstilrün muhamm'"n kıymeti 750, elektrlltlı SantrruJuıı 350, 
elektrikli etuvun fl50, Bcnmarl'ııln 350, runellyat masasının 2700 Hm.dır. 

2 - Bunların umumunun muvakkat teminatı (375) liradır. 
s - Eksiltme 6/Ildnclteşrln/942 cuma gtinü .s!lnt (15) de Vilfıyet D ılml 

Encümeni huzurunda yapılacnktır. 
4 - Şartname inin bir orneğl Istanbul Vılayetl Sıhhat ve Içtlmai Mua

venet Mududuğune gönderilmiş olduı;ıındln i t klller mcz~ür Mtıdurluğe 
murac a lı. ,oı bll~ekl rl ı;ıb Vilayet Da ml ı:.11cüm.ni kn.lrmln eki d~-


