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Çölde yeniden 
başlıyan 
taarruz 

!ngillz - Amerikan kaynakla· 
'1nın, müdafaadan taarruza geç· 
bk devri yaklaştığı, ikinci cep-

=n en kısa zamanda açılacağı 
ndakl haberleri, sözleri ger
eşmlş bulunuyor. 

EKMEK JŞINDE YENi ·KARAR·-· 
LAR VERiLMESİ ·MUHTEMEL 
Vali ve Belediye Reisi doktor 

Lôtfi Kırdar yarın geliyor 
ı ~lıca İtalya şehirlerine sü-

!
li, şiddetli hava akınlarınd.an Gerek halka, gerek memurlara lediyede kaymakamların · iştira

nra Mısır önünde başlıyan In- ait karneler Belediye tarafından kile blr toplantı yapılacaktır. Bu 
lz saldırımı bütün bu hazır- dün akşama kadar dağıtılmıştır. toplantıda aynı zamanda ekmek 
ma ve beklemelerin cevabıdır. Mütekait ve memurlara ait kar- karneleri izahname hükümlerl

Libya cephesi gibi, iki düşma- nelerl alabilmek için evvelA be- ntn tatblkl etrafında da bazı kil
~~- uzun aylar karşı karşıya kal- yannamelertn kaymakamlıklara rarlar verilecektlr. 
~arı, her an boy ölçüşeblle- verilmesi ıazım geldiği halde bazı Diğer taraftan haber aklığımı
tekıert hazır bir cephe dururken kaymakamlıklar, ezcümle Beşik- za göre httkOmet elemek ftatlerl 
lvrllpa karasına çıkış gibi olmı- taş kaymakamlığı, aIAkalılara hakkında yenl karar vermek 
t&cak işlere girişmeyi akıl al- kolaylık olmak üzere beyanname- üzeredir. Bu yeni karara göre ge
lnazdı. sini alanlara derhal kamelerlnl rek ucuz ekmekten istlf ade ede-
Mısırda İ'ngillzler, taarruz ha- vermektedir. serbes piyasada alrnacak unla 

Eeti bakımından en elverişli Evvelki gün pazar olmasına ceklerfn, gerek halkın ekmekleri 
umdadırlar. Ayaklan karada, :rağmen Belediyede ça.lıştldıltın- temin edilecek ve ay.nı fiatla sa
dt topraklanndadır. istedik- dan evvelki geceden itibaren Be- tılacak, fakat ucuz ekmekten is

~ı getirmek için yollar açıktır. tediye tarafmdan bütün kavına- titade etmeleri kararlaştınlanla
ç yıldır ~n.giıtere, Amerika Mı- kamlıklara kame gönderilme- nn verecekleri fark, hükdmet ta:r cephesmı sağlamakla meşgul- sine başlanınJ.1 ve kaymakamlar rafından ödenecektir. 
Or~~r. . da kameleti mahalle birliklerine Vali yann geliyor 
Coı harbi Almanya için güç- göndennişlerdlr. Mahalle blrllk- Ankarada bulunan Vall ve Be-

ıtır. Avrupadan Afrikaya kuv- lert ay başına kadar halka kame- ledlye reisi doktor Ldtfi Kırdann 
ha
•etlerinl bin zorlukla, deniz ve lertni dag"ıtacaktır. bugün gelmesi bekleniyordu. An-

va tehlikeleri altında taşıyor. . 
tngııtere içtn Avrupaya çıkıp dö- Ucuz ekf!1ekten lstıfade ede- kara, İstanbul ve İzmir şehirlerl-
'tfişmek ne derece güç Almanya ceklere venlecek karne karşılığı nin zahire ve lqe işleri etrafında 
bakımından Avrupa ktyılannın ekmeğin karne sahlblnin bulun- Vekiller Heyeti tarafından bugün 
ınUdataası nekadar kolaysa, Lib- duğu mıntakadakl fırınlardan blr karar verileceğinden B. LO.tfi 
)'ada vaziyet tam 0 nispette ter- verilmesi hUkmetçe arzu edildi- Kırdann bu alqamkl trenle ha-
8lnedir ğllnden numarah olan karnelerin reket ederek yann sabah şehrl-
Bun~n içindir ki İngiltere fınnlara taksimi için bugün Be- mlze geleceği haber alınm11tır. 

yeni telef on hatları 
Amerika ikinci cepheye, yanı Al
lnanya ile dövüşmeye karar ve
lince buna Afrikada başlıyacak
lan tahmin ediliyordu. Esasen 
Afrikada, Mısır kapısında bir 
Alman ordusu dururken, başka 

Jerterde dövüş aıımı aramak tu- 8. k .. , _ d A k · ı t ~ 1 
hat olurdu. tr 8Ç gune ·Ka ar D 11t8 1 e-'ıstahuU 

İkinci cephe denilen harbin 
Afrikada olması Sovyet Rusyayı 8r8StDd8 daha 15 hat İşliyecek 
belki umulduğu kadar tatmin 

Aksaray telefon santrahnın 
inşası ihale edildi 

etmez. Çünkü Rusyanın, kendi 
ba~ımından haklı olarak istediği, 
Alman kuvvetlerini ikiye bölerek 
Şark cephesinin yükünü hafifle
tecek bir yeni Avrupa harb sa
hasıdır. Afrika, Almanlara Rus-
yarı bıraktıracak ehemmiyette Ankara • lıtanbul aruında açıla· 6000 aboneye iblii edilmektedir. 
değildir. Oraya ayrılmış kuvvet- calc yeni telefon hatlan etrafın~ Bu aantırallardan telefon almak isti· 
ler Sark cephesine tesir etmez. çalıımalar ıon aafhaya gelmiıtır. yenlere birkaç güne kadar telefon 
HattA. Almanlar isteseler bile, Mevcut 6 hatta ilave edilecek olan verilmeaine batlanacaktır. 
Afrika'ya büyük ordular taşıya- bu yeni 1 S hattın kablolan döıen- L.tanbulun telefon ihtiyacını önle
nıazlar. miştir. Bu auietle Ankara • İstanbul mek maksadile Akaarayda açılması.-

Buzhanelerden bir kısmı çok 
.çıkan balıktann ıİıuhaf azasına 

tahsis edilecek 

~·~ .Necmeddln Sadak ~ Ne§rlfat mtidllrü: Hikmet Feridun Es - Akşam 'Matbaasl 

BU S&B.A.•Kİ TELGBAFL.A.B 

lngilizler 1 milyon asker, 1000 
tankla taarruza geçmişler 

lngiliz kuvvetleri mayn tarlasını temizle
meğe ve tanklar için yol açmağa çahşıyor 

Berliri '1'I CA.A.> -Yan reeınl mah- aonra Kalıire'den gelen haberlere g!i- Rommel hatlan bir kaç 
filden Cllrillror: Berlln askerl re mihver mayın tarlası dün kısmen ld 
mahtnler! Mwnn garp çölünde bat- tiemiıJlenm~tiT. Rommel dün pl.ke noktadan yarı ı 
lıyan inılliz taarruzunu, İngilizlerin tayyarelerlnt kullanmıştır. Londra 27 (A.AJ - Alınan .. 
biıytl-k &cfide yapıacaklannı ııöyled_.ik- Kahire 27 (A.A.) - 5ekkincl ordu haberler sekizinci ordunun 1819 
ıerl ve · HJilk ümlt batladıldan ha- aon 24 saat mrtında yeni llerleyt.e çölünde Rommeı hatlarını blrtlıf 
rekAtın baflangıcı sayıyorlar. Bu 1caydetmemlş, takt eneıce zaptettıtt nokt!\dan yardığını blldlrmcttedll'. 
mahfiller& göre İnglllz.ler bu hareket yerleri. muhafaza. etmlşUr. Cephenin Almanlar blrt&ç defa karşı hticmaa 
lçln ı mllJOO asker 1000 tank ve darlıRı. hücumla aptedllmeal llzım geçml.şlcrae de muvaffak olamatnlf
mühlm bava kuvvetleri toplamı.tiar- gelen yerlerin QOklutu llerl hareketi- lardır. 
dır. nt yavaşlatıyor. Muharebe henüz lllı: Bir Alman ajanaı: cTaar-

Mersa MMruh önünde ctr:llUen ve aa~lıasındadır, zuhlı ıruvvet1er ·he- beki . d • 
hava tunetıerı tanLfmdan atım bı- nüz çarpışmaml§tır. ruz emyor u • dlJ'OI' 
l'aktınlan ihraç hareketi mihverin • • .Berlln 26 - 'Bet'ltner Ko~ 
ıerııertne dtltmek ıçıı; yapılan Tımea ne dıyor? denz dlror kl: Mı.suda. İngiliz taar-
btr teş~tı.stür. İngtllz kuvvetlerinin Londra 27 (A.A.> - Tlmes. Mısır ruzu UZ\lll zamandanben beklentJOl'-
karaya ,..tıqımamıa meydan veril- harckAtı hakkında diyor ki: cMsunn du. Bunun için taarruz tam ın6nul• 
mediltinden bu hareketin bt\yük kuv- garp ç5lünde daha başka çetin sa- le hazırlıklı bir mukavemetle Jıılrw 
vetle mi JN>lldıtmı, roltn bir hır- vaşlar olaca.ktır. Hart>tn gelecek ge fıl8fR11ştır. 
palama haıftetl mı olduğunu söyle- llşmclerl Rusyaya yardım üzerinde Hava çarpıımalatı 
mek zordur. müessir olacaktır. Vazifemiz çetln- Lonclra 27 (A.A > _ Mısır'datl ta-

Berlla 21 (A.A.l - 2 gün stıren çok dir. Beldzlncl ordu erıen bu vazife- ra çarpı.şmaıarm& dair pek • ı..e 
flddetll ve tnath muharebelerden yt. azimle, güvenle b&.4ilrmata ha- haber ge!m1'tlr. Mıtı..erm hava ıaa-
sonra mlhTer mevzileri mukavemet zırdır. Uyetbıln -.rtmaama l"llltml!n m6~ 
etm14ttr. flk hava kuvvetleri mütema.dt htl• 
İn~ nJıını bidayette İtalyan Amerikan tebliği cumlarda bulımuyorlar 

mevZJjıe{inille bea mu'8tfakı79t elde Kahire 27 (A.A.> - Amerikan ha- Neşredilen tebliğe ·göre Tobru1C 
e~~. Bununl& be~ İngt- va lmvvetıerl kararglhınm tebll~l: açtklannda ı mihver geinial ~ 
l~zleı1Jı ellıide oldukça mühim ihtiyat Çölde vazife alan av, av bomba ve mıştır. 2 Alman pike uçatı, 3 mot&• 
kuvvetı:rı bulunduğundan önlimllz- bomba uçl\klarımız diln bütün gün lü blr avcı u~At. çift kanatlı ı İtil• 
deki gunler mrfında taarruzun de- hüciıntlara devam etmitt.lr. Düşürü- yan avcı uçağı, 4 Alman na'kllye upia 
vam etmest be.klentyor len '1 :ınlh.e.r tıanareat.nden dördi d(lfiiı1ilmüttüt. 

M'ayn tarlafan liiımen 'jvda1911m tar&fmdaD dDfOJ6lmtW- Jılalb. Ozıerlnd& ~ ı AJmaa.~ 
• ) d• tür. Düpnan tanklarına, tapı kafi- rest dtlfilriilmftttllr. Dfbı mlhveıetler 

temız en ı le\erlne ve ~a tam isabet- ıa 1J9Ak tawb6bnlflerdlr. Müt~ 
Londra 27 <A.A.> - Dün ötleden ler elde edUmlft;lr. rln ayıba s ta)'7Ued.lr. 

ltalya'ya 
akınlar 

İtalya' dan yükaelen 
aealer hakkında İngiliz 

mahafili ne diyor? 

Pasit:kte deniz muhBrebesi 
iki tarafın hava kuvvetleri 
karşılıklı hücumlar yaptı 

Lond.ra 28 <A.A.> - Ame.rlkan Ak.§ıftna dotru plke tayyarelertmtm 

Fakat Afrika harbini ehem- araaanda 21 hat iıliyecek ve istiyen· na lüzum ıörülen J'flllİ aantıral bina-
miyetstz' sanmak yanlıştır. Bu ler bekletilmeden konutabilecekler- sı hazırlıklan da tamamlanmııtır. Bi· Lonclra 27 (A.A.) - lki sene 
savaşın sonu, Avrupa harbi üze- dir. Yeni hatlar birkaç güne kadar nanın intuı ihale edilmiıtir. Müteah· e\'vel Muuolini, Hitlere müracaatla 
rinde büyük tesirler yapabilir. çalıı~ia batlıyacakttr. . . hit bu hafta içinde inpata baılıya· Londra b?~rdı?'~n.lanna l~l!~n 

Bahri.ye Nezareti fU tebllR"l n~l§- dllpnan deniz kunetterlne hicum 
tir: Blrlnclteşrlnln 28 ncı gtmtı t.ay- etmt,tlr Atır bir kruvazöre t.am laa• 
yare gemllerlnl de ihtiva eden blr bet olmllftur. Biraz sonra uçan ta• 
tllomuzun hava kuvvetleri, kuv?etll leler aynı dütman gemilerine hlicma 
bir düşman t•kklllüne mensup ta.y- etmlflerdlr. Bir Jap0n hafif kruvu&
yareıerle çarpl4Dl1Ştır. Bu muharebe- rüne 2 tam isabet olmuş gemi ba• 
ler neticesinde PoTter torpido muh- tar vaziyette bırakılmıştır. Bu taarruz ba.şanlır, İngilizler Diier taraf~n lıtanbul dahalı te- caktır. Bu .. ntıral da 2000 abone ile ta~yarele~ı~ı~ de .''~ırak. etmesı ıçm 

bütün Afrika şlmalinl işgal eder- lefon abonelen de arttmlmaktadır. ite başlayacağından l.stanblllun tele- n_ı~adesını ııtemııtı. İkı •ene e~vel 
terse, bunun Almanya bilhassa Şiıli santırah 5000. lıtanbul aantnah fon sıkıntısı önlenmiı olacaktır. ınvıl halka kar11 taarruza aevınen 
ıtalyada Yapacagı~ der"ın' sarsı tı ltalya, timdi kendi tehirlerinde as-

n - 11191111111111111111811111181111118111111111111111111111111111111111111111111111 k • h d fi · b b d d'l fardan başka Akdeniz hftklmlye- en e e enn om ar ıman e ı -
ti yeniden ~giliz donanmasına mesi üzerine baıka türlü düıünme-
geÇecek, Orta · Şark t ehlikeden ıe baılamııtır. Londra fnahafili. 
kurtulacak, belki de İtalya kara ltalyanlann ucuz muvaffakıyetler 
yolu müttefiklere açılacaktır. elde etm~k e~eliyl~ harbe girdiğine 
Eğer bu taarruz neticesiz kalır • n--:m dıkkatı çekiyor ıve: cKork-

yahut - eskileri gibi - bira~ mağa baıhyan çakalın ağlayıcı ıe•-
toprak ka1.anmakla biterse, Af- ferini duyuyorun diyor. 
rlktıda tesebbils gene Almanların Bu sabah Londra gazeteleri Mili· 
eltnde olacak, bu savaş, oradaki no· da çıkanlan yangınlara ait büyük 
neticesi dısında, müttefiklerin resimler neırediyorlar. 1200· metre-
harb kudreti bakımından acı bir den çekilen bu resimler, fabrikalar 
aeneme olmak gibi, şimdiden mahalle.ini tafıilltile göstermekte, 
sonrası için dahi maddi manevı sivil halkın evlerine hücum iddialan• 
çok kötü tesirler doğuracaktır. nı kolayca cerbetmektedir. 
auncıan dolayıdır ki ingiltere

ntn bu sefer, çöl taarruzuna, sa
~ece politika zoru altında, eski
leri gibi eksik yahut yanlış he
bplarla değil, tam hazırlık ve 
~esin bir güvenle girişmiş olması 
gerektir. 

Necmeddin Sadak 

Türk - lngiliz 
münasebatı 

ııki İngiliz büyük elçisi 
mühim bir konferans 

verdi 

rlblmlz batmış, ı uça'k gemlmtz atır Dün dÜ§DWlm 17 tayyaresi aYCda-
yara almı,tır. Daha başka gemllerde nmız tarafından dü.§ürtllmüştür. 
de hasar vardır. 2 Jaı>on tayyare ge- e· A ikan --L 
misi hasara uğramlfS8 da alınan ha- ır mer u~ 
berter henfrz tam delildir. gemiai batb 

Londra 27 (A.A.) - Amerikan Vida:r 27 (Rad:ro) - $imılli .... 
Batırtye Nezaretlnhı teblllt: 25 tıi- ._ bir Amaikmı tehliiine .... 
ıi:nciteşdnde ~rtb.n t.&J7aıe1erl Wup Aıneriwı uçak • • Wr. 
Japon Jaı.ıvuör ve muhriplerine bil- J d . senua 
cum e~ i>lr dtlşnan harb geml&i apon enizaltiaı tanfmclan Mbnl
haara uirJıYarak duıma.i& mecbUr DUfln'. Mürettebatın bir k11m1 ....._ 
olmuttur, Blraz sonra 16 Japon p ike nlmıttır. Cemi. Cuadalc:anal .... 
uçağı Guadalcanaı adasında.ki uçak mmtakumdalü harekata ittirik ...ti
meydanına taarruz etmiştir. Bunlar- yordu. 
dan beşl düşiirülmtlftUr. Biraz sonra (Wup 14,700 ton hac"*cle, 
9 uçak yenl blr akın Y11>mıttır. Ha- 29,S mil aiirati olan bir ıeml illi. 
sar hafiftlr. 40 tan-re tafl)'ordu.) 

Stalingrad muharebeleri 
Almanlar 5 saat süren çarpışmalardan 
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şey. 

LiŞi 
Münekkit var mıdır? 

Ş u münekkit tuhaf bir şeydir. VarlığiJe yokluğu belli olmt
ynn, bazısına göre var, bazısına göre yok olan tuhaf bir 

1942 de Avrupa 
lsviçre'li bir muharririn F ransada 

gördükleri - lki yemek listesi 

Bizdeki münekkitten, edebiyat müıgekkidinden bahsediyorum. Bir İsviçre gazetesinin muharriri rlnl })oya, pu"dra ile gizlemeli lstl· 
Bir tiyatro eseri sahneye konur, bir roman piyasaya çıkar, bir Fransa' da bir ııeyahat yapmı~tır. yor, 
şiir neşredilir. Arknlanndan bir çok tenkitler yazılır. Bu tenkit Muharrir gördüklerini ıöyle anlatı- Şehirde tramvay, otobüsten l>at-
bolluğuna ba1uhrsa münekkit var olsa gerektir. Hem bir tane yor: ka nakil vasıtası )'oktur, Bunlarda 
değil. beş on tane birden. Yağmurlu bir harvada Fransiz yer bulmıo 1 • için h~rk~ siraya dlzl-

Ualbuki bir kaç güıı sonra tenkitlere dair yazılar çıkar. hududuna geldik. Kırlarda ötede Hyor ve t._..ın mUddet bekliyor. 

27 Teşrinievvel 

Mısırda lngiliz taar
ruzu devam ediyor 

Bu yazılardan çoğunun başlığı şudur: ((Bizde münekkit yoktur!» beride keçiler otluyorlar .• , Ortada kadınlara, ihtiyarlara yer verenler 
Bizde münekkit yoktur, diyenlere dikkat edin. Çoğu zaman inek, sığır görülmüyor, yalnız ke· pek azdır. Halbuki buranın ılık ha

bunJar kaleme aldıldan eserler baklanda pohpohlu yazılar ya- çi ... Tarlalarda da erkek yok, ka· vasından istifade etmek için Nice'de 1 

zılmarnıs, şiirleri, romnnlan, piyesleri beğenilmemiş olanJann dınlar ve çocuklar çalıoıyorlar. bir çok ihtiyar bulunuyor. Hatta ' 
ta kemlilcridir. NnsıJ inansınlar ki eğer miinekkit denilen sayın Lyon'a yaklaşınca sebze bahçeleri gün arası burası Adeta bir mütekait
kaJem adamı me\·cut olsaydı kendilerinin göz nuru döküp ha· başladı. Bu bahçeler eskisinden da- ler §ehrine heoziy01. lhtlyarlar ııırt~ 
zırJadıkları eseri beğenir, aferin de.r, yenisini ynzınası için tcş- ha geni§. Bu arada çiçek yetiıtiren lannı güne§e vererek saatlerce se ... 
\ik edid sözler söylerdi. llalbulri o gli:zelim romana, o şekerim bahçeler de gördüm. istasyonun sizce oturuyorlar, h&tıralarile haş
piyese, o canım şiire ne olduğu, hükümlerinde neye dayandığı karşısında mükellef bir çiçekçi dük· başa kalıyorlar. Ahval bunlan da 
biJinmeyen biri çıkmış. kötii demiş. berbat demiştir. Nerdesin kam var. çiçekler de ateş pahası- bir parça sinirli yapmıştır, çabuk 
ey münekkit? Bu memleketin edebiyat pa7..nnna sen ne zaman na ... Bunu .görünce şaştım: kızıyorlar. 

Stalingrad'da ve Kafkasya'da 
Almanlar yeniden bazı 
mevzileri ele geçirdiler 

Doğu cephesinde: 

Stalingrad' da yeniden kanlı 
çarpışmalar olmuştur. Sovyet • 
tebliği sadece şiddetli muhareb~ 
ler olduğunu bildiriyor. Alman 
tebliği ise birçok müstahkem ev 
bloklannin zaptedildiğinl, şeh• 
rin şimalinde yapılan taarnızun 
yeni bir varoşa kadar ilerlediği-

Mısırda: 

Mısırda ba§lıyan muharebe de
vam ediyor. Alman tebliği, fn ... 
gilizlerin hücumlarının tart, 104 
tankın tahribedildiğini bildiri
yor. Jngiliz tebliği ise kazanılan 
arazının muhafaza edildiğini, 
Mihver kuvvetlerinin bu meıvzi
Jere yapbklan hücumların neti· 
cesiz kaldığını haber veriyor. 
Londrn, henüz büyük tank mu
harebesinin başlndığına dair ha· 
ller gelmediğini ve şimdiye ka
dar Mihver kuvvetlerinden 1450 
esir alındığını ilave ediyor. 

şeref vereceksin? _ Demek hala çok para kaza- Bir lokantaya girdim, yemek lç-
Münckkidin mevcut oimadı~rını ispat için yazJJmış gibi gÖ· nan ve bol bol ııarfeden insanlar ki iz 20 franktı. Listede domates ve 

riincn, fakrıt daha ziyade bir feryadı andıran bu cins maka· mevcut ı.. diye düşündüm. Geçen biber salatası, çok ince iki tekerlek 
lelrrin sahipleri hakikatte miinekkit aramıyor, kendila-ini met- harbde Belçiknnın Lieje ıehrinde sucuk (ynnında beş on tane taze 
hcdecek birini nrıyorlardır. büyiik bir mücevherat mağazası sa- fasulye vardı) ve bir incirden iba-

Nitekim eseri hakkında iyi yazılnr yazıJnuş, pohpohlannuş hibi ispanya dahili muharebeleri retti. Bu kadar az yemekle neşeli 
olan saire. edibe, tiyatro muharririne sorarsanız bizde miinekkit csnasnda dn Barselon'da bir kürk olmava i~ktın var mıdır} 
varclır \'C bu münekkit kendi eserini nıethetmiş olan filan tüccan şu sözleri söylemişlerdi: Nice"in meşhur ıekerlemecileri 
~tın ta kendisitlir. c- Hiç bir zaman bu kadar çok yerinde duruyor. Fakat içleri bom-

Onun için <•bizde münekkit var mıdır, yok mudurı> diye bo· satış yapmadtkl .. > boştur. Haftanın muayyen gününde 
şu hosuruı aranıp durmamalı! O hem var, hem yok olan tuhaf lstnsyondaa çıkınca kadınların çocuklara birer kiiçülc: çul.:ulata ~a~ 

ni, Rusların şimal ve cenup isti
knmetind e yaptıklan taarruzla• 
Tın tardeôildiğini haber veriyor. 
Tebliğ, şehrin şarkındnki Rus 
top mevzilerinin Alman tayya
releri tarafından eiddctle bom
bardıman edildiğini de kaydet
mektedir. 

Uzak Doğuda: 

bir şeydir. Fakat \•arlığmclnn şüphe cdilemiyccck olan tek şey ayaklarına baktım, hepsi kaba sa- tıyorlar. 
bizdeki 2aafhr. Blitün insanlara vergi zaaO:mlan biri olan be· ba ayakkabılar giymiş, oıklıktan Maddi yoksuzluğa mukabil ma- ı 
J?-enilmck ihtiyacı! Şevket Rado eser yok ••• Sebebi basit: Her şey nevi gıda boldur. Her gün konfe· 

Kafkas harekatma gelince, 
Alman tebliği, burada da 2 mu

vaffakıyet haberi veriyor. 1 -
Novorosisk'in cenup doğusunda 
Ruslar tarafından inatla müda
faa edilen üsler hücumla zapte· 
dilmiştir. 2 - Tuapse'nin şimal 

Salomon adalarında Japon 
kuvvetleri Amerikan mevzilerine 
hücuma başlamışlardır. Ameri
kan tebliği, bu hücumların püs
kürtüldüğünü bildiriyor, Japon
lar yeni kuvvetler çıkararak hü
cuma devam etmcğe hazırlanı· 
yorlar. 

ıu111111ıır111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111 vesika ile alınabiliyor. Aynkkabı- ran.,lar veriliyor, tiyatroludıı eski 
dan kuma§a, hatta makara ve tire- yeni piyesler oynanıyor. 

Kuru sebzeler 
Fiatlerin düşürülmesine 

çalışılacak 

Bakla, fasulye, nohut ve emsnli 
kuru yiyecek maddeleri fintlerin· 
de durgunluk olduğunu yazmıştık. 
Alakadnrlann söylediklerine göre, 
bugünkü fıatler gayri tabii denecek 
derecede yüksektir. Her sene hu 
günlerde fiatler her zamankinden 
daha fazla düşer, piyasada mal bol~ 
laşırdı. Bu sene de piyasada mal bol
dur. Fakat fiatler düşeceği yerde 
bilakis son derecede yüksektir. 

Belediye lkti!at iıleri müdürlüğü, 
piyasnya fazla miktarda mal çılcnrıl
dığı halde fiatlerin düşmediğini gö· 
rerek, tetkikata geçmiştir. lstihsal 
bölgelerinden en son satış fiatleri iıı· 
lenmiştir. Mürakipler, dün piyasada 
meşgul olnrak gelen mal miktarını, 
faturaları ve satışları kcxıtrol etmiş· 
)erdir. Fiatlerin düşürülmesine çalı
şılacaktır. 

Levsky takımı yarın 
geliyor 

Levsky • J. S. C. Futbol maçlari 
Tertip heyetinden: Sofyanın Levs
ky - J. S. C. muhteliti çaT§amb gü
nü sabah ııaat 6 da Sirkeciye vara~ 
caktır. Sporcularımııın misafirleri 
karşılamak üzere gnrda bulunmaları 
rica olunur. 

Bulgar futbolcuları ile ilk maçı, 
yeni sahasının açılış merasimi müna• 
ııebctile, 29 birinciteşrin 1942 per
§Cmbe günü saat 15,30 da Beşiktaş 
takımı yapacaktır. llcinci maç 31 bi· 
rinciteşrin 1942 cumartesi günü ay
.nı saatte gene Şeref stadırrıJa Fener
bahçe ile olacaktır. 

Üçüncü maç 1 ilcincitcırin 1942 
pazar günü saat 15,30 da Fener
bahçe - Beşiktaş muhteliti ile Lcvs· 
l.y - ]. S. C. muhteliti arasındadır. 

* Vakıflar idaresi, lstanhulun 
muhtelif semtlerinde fakir halka ai· 
le başına 50 ile 100 kilo arasında 
mangal kömürü dağıtmağa başla
mıştır. 

Otobüsler 
lskenderundan nakli 

biraz gedkecek 

fskenderiyeden lskenderun lima
nına gelen Tramvay idarC!İne ait 9 
otobüsün şehrimize nakli için Müna
kalat Vekaleti nezdinde teşebbüs
lerde bulunulmuştu, 

İskenderun limanına daha evvel 
gelmiş malların nakli henüz kabil 
olamadığından, otobüslere \'agon 
tahsisi biraz gecikecektir. 

Bundan başka fstanbula geldiği 
haber alınan ayrıca iki otobüs 14si
sinin de İstanbul gümrüğünde oldu· 
ğu anlaşıımıştır. Bu şasiler gümrü~ 
ten c;ıkanldıktnn aonra TTamvay ida
r~i tarafından tetkik edilecek ve e1-
veriş1i görüldüğü takdirde satın alı· 
nacaktır. 

Cumhuriyet bayramı 
merasimi 

Cumhuriyet bayramının 19 uncu 
yıldönümü münasebetile Beşiktaş 
Halk.-vinde tÖrCl'l yapılacaktır. Öğ
retmen Muzaffer Cerman bir konfe· 
rans verecek, cSaadet perdesi> pi
yesi temsi) edilecek, Halkevi reisi B. 
Hükmü Arkök tarafından bir nutuk 
söylenecektir. Alcpm Halkevi salo
nunda umumi bir balo, ertesi günü 
çocuklara müsamere verilecektir. 

lzmirde ambarlarda 
bekleyen pirinçler 

lzınirde çıkan Ticaret gazetesinin 
yc.zdığına göre, Maraş ve sair istih· 
ııal merkezlerinden gelmiş olup Dev
let Demiryollan ambarlarında 800 
çı;valdan fazlll pirinç beklemekte• 
dir. Bu pirinçlerin piyasaya çıkarıla
mamasının sebebi de, bmılardan 
hükOmet hissesi 7üzde yirminin ab· 
nıp alınmadığının bilinmemesidir. 

Aynı gazet~. 28 ton çeltiğin yola 
çıkarıldığım, bunların i,lenmesine 
yakında ba~lanacağını ve bu euretle 
İzmir piyasasında pirincin bollaşa
cağını yazmaktadır. 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 106 

"=====-
Yazan: (Vl • N6) 

Köylülere nazaran daha düşük j me fay dalı §eydir. 
kılıklı, çoban kıyafetli adamlar içe· Nükteli bir adammış .•. ilave etti: 
riye koeaman bir tekerlek gibi yu- - Bizim Belediyeler bundan baş. 
varlıya yuvarlıya bir hamur tahtası ka türlü fayda ummuşlar. Kavak 
getirirlerken yanındaki kıranta bı- ağaçlarından birer dal keserek yol· 
yılclıya usulla sordu: lnrın iki geçesine sokuyorlar, altlan-

- Affedersiniz bu ne) nı suluyorlar. işte cdikme> sözü bu-
- Tabii ..• Efendi oğlum, lokma radan gelmiş. Fakat oturak alemine 

edilecek, biraz da içilecek. işte sİcli. giden hovardalar, bittabi efendim, 
kendilerine lazım oldug"undan, altı - Hnyır efendim, onu sormadım. 

Şu duvara dayalı olanlar) akşnmleyin sulanmış bu fidanları 
kolaycacık çekiverdikleri gibi, ho-

- Ha? Onlar mı? ... Onlnrı ye- vardalık aleminde i"tC b ""y) b • 
k C b H k 

.. 
1 

. . k ,.. o e aş uç 
me ten ena 1

0 

n cum emızı O· Jnrına koyuyorlar. r.ı'lemfeket ude-
rusun. Onlnr dıkme. .. · Al J B · tı. .• ışımış... urayn dn galıba 

- N~ dem el.?. . • ı Bağdat caddesinden söküp getirmiş-
- Dıkme, yanı efendım, malum ler. 

yn, bu gıbi oturak tilemlerinde deli· !'vlclilhat bu izahatı yarım kulakla 
knnlıların kafası kızar, bir taraf öbür d ılerken gözleri dört açılmıştı, De
taraf.ı baskın "erir filan, tabii kadını • nlıl·mıı minder altlarına sokulu 
kap•ırm m k r f m 1 · On n t 11 ı t b nral a've saldırmn-

ye kadar... Bu hal herkesi sıkı bir 
tasarrufa mecbur ediyor. Elbise F • 
alım sntımı ıııkı kontrola tabidir. 1 ecı 
Yanlı~ hnber veren derhnl hapis 

bir tramvay 
kazası cezasına mahkum ediliyor. 

Fransada tereyağı, süt. şeker he-
men hemen yok gibidir. Fakat pas-

Bir çocuk tramvay 
albnda kalarak öldü 

tacı ve tckerlemeci dükkanları es
kisi gibi açık, Burada bir çok çeşit 
pastalar, bisküvi bulabilirsiniz. Yal
nız bunların neden yapıldığı belli 
değildir. Çoğunun esas maddesi 
kuş yemidir. Bir zamanlar Alman- Dün akşam saat 17,30 da Sultan
ların (Ersatz) denilen taklitlerile ahmet tramvay durağında feci bir 
alay eden Fransızlar §İmdi kendile- tramvay kazası olmuştur. Annesi ile 
ri Ersatz maddeleri gayet tabii bu- birlikte İstanbula tedaviye gelen Ka
luyorlar. dınhan malmüdürü Fahrinin 7 ya

Kenar mahallelerden birisinde kü- şındaki oğlu Yücel, tramvayın altın
çük bir lokantaya girdim. Burada da kalarak parçalnnmış ve ölmü~-
11 franga yemek -yeniliyor. Verilen tür. 
yemekler §unlar: Sade suya lahana Knza şöyle olmuştur: Yücel ve 
çorbası, yağsız lahana haşlaması, annesi Maçka arabasile Beyoğlun .. 
meyıva... Bu yemeklerin ikisicıin de dan Sultanahmede gelmişler ve du· 
tuzu azdı. Çünkü Fransada tuz git- rakta İnerek karl!ı tarafa geçmek 
tikçe azalmaktadır. Hatta tuz vesi- jstemişlerdir. Bu sırada 1135 vat
kı:.sı ihdas edileceğinden bahsedili- man Sadıhı idaresindeki 93 numa· 
yor. Yemekle 156 gram ekmek, bir 1 ralı Beşiktaş - Fatih arabası karşıla
bardak ~rap da veriliyor. Görülü- rına çıkmış ve çocuk kendisini kur· 
yor ki henüz açlık yok. Fakat et· taramıyarak tramvayın albnda kal
rafta kıtlığın hayali görülüyor... mıştır. Başı ön tekerlek yanındaki 
Herkes yemeğini sessiz ıessiz yiyi· tahtaya sılupn Yücel, ilci metre ka
yor. Bu lokantanın müşterileri ek- dar BÜrüklenmiş ve hastaneye kal
seriyetle §imendifer işçileri idi. Or- dınlırken yolda ölmüştür. 
ta tabakanın girdiği lokantalarda Dün bu kaza yüzünden Bayezit 
daha _harar~.tli .. ~?.nuşmalar var. Bu- ı ile Sirkeci arasında tramvaylar iki 
rada ıaşe g~~lugunden, kara borqa- 15aat kadar i,liyememiş; Ak.saray, 
dan bahsedılır. Topkapı, Yedikule, Fatih, Edirne· 

Asıl yiyecek giiçlüğü çeken ve 1 kapıya gitmek istiyenler Babıaliden 
aile beslemeğe mecbur olan kadın· yaya olarak Bayezide çıkmı~lar ve 
!ardır. Bunlar ~imdidea kıtlıkla ancak buradan tramvay bulabilmi~ 
karşılaşmışlardır. )erdir. 

Sinemalarda eski filimler gösteri· 
liyor. Fakat bir zamanlar halkı 
kahkahalarla güldüren filimler tim
di ancak • küçük bir tebessüme se

Ağaçlı linyit ocakları 

bep oluyor. 

İktisat Vekaleti, Karadeniz ııahi
lindeki Ağaçlı kömür ocaklarını iş
letmek üzere harekete geçmiştir. 

n• Eti Bank, iktisat Vekaletinin Erzu-
Bir zamanlar bu resim dünyanın rumdan temin ettiği dar hat malze

en hareketli şehirlerinden biri olan 1ı mesini ve vagonlnrını getirtmiştir. 
Nice (Nis) oimdi sessizdir. Şehir Hattın döşenmesme bugünlerde baş· 
ağır bir hastalık geçirmiş, fakat ' la nacak ve hat, ocaklardan itibaren 
henüz lcendini toplıyamamış genç 1 Sütlüceye kadar getirilecektir. 
ve güzel bir kadına benziyor. Zaa- Ocaklardan bu kış ortalanna doğru 
fını o dn biliyor ve hastalığın izle- kömür alınması temin edilecektir. 

venklerine, sabun istiflerine, hamur 
tahtası üzerinde hazırlanan bu der
me çatma sofraya rağmen, o kendini, 
çok dahn Cflteresan bir dekor için· 
de hissediyordu. Şu kavga, yaralama 
ve öldürme aletleri ve bunlara her 
an Hrılmağa amade ~U insanlar mu• 
hakkak yapmacık şeyler ve kimse· 
ler değildi. Hepsi de şu mendebur 
Emin uğrunda harekete ve fedai· 
liğe hazırdılar . .. 

Az sonra, hele birkaç kadeh çe
kince bu odanın manası gözlerinde 
büsbütün deği,ti. 

Arif ile ülfet için işreti her an 
severiz. 

Mecliste bulunanların zihniyetile 
taban tabann zıt bir güfte ... 

Po3 bıyık, Borjiya Melahate doğ-
n. eğilerek, manidar manidar ıordu: 

- Çifte telli kullanır mlBınız) 
- Kullanmalc mı} Vallahi ben 

pek oynamasını bilmiyorum, 
Adam, takma dişlerinin otuz iki

sini birdttı göstererek güldü: 
- Yok küçük beyi Çifte telli ... 

Yani ampez. 
-? ... 

Köse Emin onun ne kadar titiz Göz ucile Beşçinarlı Eeineyi gös-
olduğunu bildiği için yavaşçacık terdi. Kadın iki ııigara kağıdını yan 
önüne hususi bir kadeh ve bir tabak y:Oa yapıştırmıi• üzerine bir tabaka 
koyuvermişti. Diğer bütün davetli- kat aermi,, mercimek büyüklüğünde 
ler Eminenin bin bir cilve yaparak ufaladığı balmumuna benziyen bir 
uzattığı tek kadehten içiyorlar ve maddeyi tütunün üstüne tane tane 
aynı çataldan kndının tn ağızlnrına serpiştirmekle meşguld. 
kadar uzattığı mezeleri yiyorlardı. - Esrar yani .. , Esrnr kullanmaz. 

Curacı Yusuf ispirtonun da tesi· mısımz) 
ri!e odaya bir revnak vermeğe mu· - Ooo ... Teşekkür ederim. Ma· 
va.ffak olm.-.hı. Fakat ince snzcılnr almernnuniye ..• 
gibi bir tertibe dikkat ettiği yoktu. Bu yeni bir tahassüs, yeni bir ma
Hattu m&nalnra büe. Bir telden bir rifet, onun için yeni bir kötü adet 
tele atlıyor. Sazan tasavvufa nit bir 1 olacaktı. Knlbi çarptı. 
ne fos bile ortayn atıyordu: 1 F th" · b .. 1 • ı t d " l e ı reıs oy e a em er e yogru -
İçfliroiz sohbet icin! Sanma sakın mw olmn ınn nğmen, k şiarın: çat· 

' doğusunda Ruslann yeni mevzi
leri ele geçirilmiştir. 

' Şeker tevzii 
Nüfus başına ayda 
yarim kilo verilecek . 

Ankara 26 - İstanbul ve Ankarada 
ay başından ltlbaren nütua başına 
ayda yanın kilo şeker verilecektir. 
Herkes aylık istihkakı olan yanm ki
lo tekeri karne mukabilinde alacak
tır. İstanbul ~c Ankarndan başka 
yerlerde l.se ~'kertn tevzı ,ekll vallle
rJn takdirine bırakılını.ştır. 

Şeker tıcarct.!Je meşgul ol:ın kimse
lere de antak 1htıyaçlan nispetinde 
şeker verilecektir. 

Memurlara ucuz şeker 
Ankara 28 - Yenl ekmek kamele

rlnln tcvzilnden sonra memur!ara ve 
3 aylık maaş sahiplerine ucuz şeker 
t.ev-ıl edilmesi muhtemeldir. Blrlncl
kAnun ~inde ucuz bulgur ve 7.eytln
yağı verllebUeceğl söyleniyor. 

HükQmetln mnhdut gelirliler hak
kın.da da. bazı k~rlar vcrlledeğln
den bahsolunuyor. 

Vekiller Heyeti dün 
toplandı 

Ankara. 26 - Vekiller Heyeti bugün 
saat 15 te Başvekil Şükrü Sa~ğlu
nun tetsliğinde toplanmış ve mtlı.a· 
kere saat 21 ~ kadar nltı saat devam 
etmiştir. 

Adanada şeker 
vurgunculari 

Adana 24 - Yalcalanan yedi 
büyük ıelcer vurguncusundan sonra 
beş ıeker vurguncusu daha yakalan
mııtır. 

Bunların suçu da ellerindeki şekeri 
el altındacı 240 kuru~ ııatmak iste
meleridir. 

Yalancı dolmn büyüklüğünde si
garaydı bu. Elden ele geçirildi, ve 
pos bıyık coh> diyerekten dumanı 
savurduktan sonra esrar aigarasını 
Zeynelabidin patanın kızına uzaUı. 

Yeni Gine' de Owen Stanley 
dağlannın şimal kısmında mu
harebeler devam etmektedir. 

? 

Uyanık Türkiye 

Bir İsviçre gazetesinin 
ba§makalesi 

Ankara 26 (Radyo gazetesi) _. 
İsvtçrede çıkan Journal de Gencti' 
cUyanık Türkiye. başlığı altında b!?. 
başmakale yazmıştır. «Türklyenb~ 
bugün kuvvetli ve dimdik ayalittio 
durması kuvveUl bir orduya. ve :tç: 
birılr,>i.nc dayanmasından z1yadc h?~ 
bir toprak hırsı beslememek ht:sus~• 
dakl düşünces!ne dayanmaktadır.• 
diyen muharrir, Milli Şef İsmet İıit 
önünün büyük mezlyetıerlnl beılrÇ 
mekte ve Milli Şetıı1 de Ebedl ·şet 
gibi macera düşmanı oldujtunci 
kaydederek yazısma şöyle devam et
mektedir: 

cTürklyenln Küçük Asyada toprak 
taıebl olmadığı cihetle harbe katıl
ması için bir sebep yokt.ur. Muharfü 
devletler yıpranırken, Türkiye mü
temadiyen kuvvetlenmektedir, Tür .. 
kiye Orta Şark ihtilafının halll za• 
manı geldiği vakit teslrlnlıı çok na• 
f1z olacağını b1llyor ... 

Fransa'ya diişen 

balonlar 

içlerinde yangın çıkaran 
maddeler bulunuyordu 

Cezair 2 6 - Yangın çıkaraca1' 
maddeler dolu iki küçüle balon Ce• 
zaire dü§mü,tür. Bunlar derhal im.
ha edihni§tir. 

Saint Jean de Maurienne 2 6 ( /Jl. 
A.} - 21 /22 ilkteşrin gecesi İngi• 
liz uçaklarının Fransız topraklan 
üstünde uçttıkları sırada bir uçak, 
Chant Meri denilen kaza merkezinin 
Aigue - Belle arazisi civannda Rom• 
dens nahiyesine 7 - 8 kadar yangın 
bombası atmıştır. Bombalann çoğ~ 
patlamış ve bir evi tutuşturmuşsa 
da yeti~n komşular yangını eüratle 
söndürmüşlerdir. 

Tiksinme nerede kalmııtı} Hani> 
Yeni bir iptila arzusu titizliği hemen 
yenivermişti. Acaba üç dört kadeh 
arka arkaya yuvarladığı ispirtonun 
verdiği cesaret de mi bunda amil ol-
du) Borjiya kendi kendine ,öyle Trakya'da ekmek iti 
dfişündü: Edime (Ak,am) - Edirne ş~ 

c- Adam secı del Şu beş erke- hir halkının ekmeklik ihtiyacını te• 
ğin ağzına değdi diye mi bu sigara· min etmek hususunda oehir beledi
dan iğreneceğim) Galata sok.aklar yesine Ziraat bankasınca mübaya"a 
rında benim ağzım hiç tikııinmeden, mahallinde istifndc edilmek Üzere 
bunlara benziyen nice ağızlara değ• 50,000 liralık bir kredi açıldığı öğ-
di I> renilmiştir. 

Ve böyle düşündüğü İçin sigarayı I3u suretle Trakya vilayet ve ka-
biiyük bir hazla, büyük bir merakla za belediyelerine de hu şekilde kre
ve hırsla ciğerlerine, genzine ve bey-1 diler açıldığı ve her birinin istih•al 
nine ei.'"ldirc sindire çekti. lbölgclcri:ıe buğday müba)nn etmek 

Başı rakıdan mı dönüyordu) Bu üzere mutemetler gönderdikleri ha
kndar erkeği şimdi artık bu bir tek ber alınmıstır. 
kadına mı bırakacaktı> Meclisteki I ==============::. 
bütiin erkeklerin ve Karapınarlı nn ıı • 
Osman tarafından, doli\yısile, ihtar· - .il. 3:i1'~r:nu. 
lara uğradığını farkediyordu: 

- Edebif'le oynn gız. Zilleri 
doğru döv gız .•• 

!'_('\ v:ıl 1" - n 
S. İm. G i. k 
r. 11 "'3 
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AKŞAMUAN AKŞAI\!AJI "-----·.------------ll!lm-----... , J 
Çiko!ita edebiyab 1 ŞEHıR HADBRLERi 1 

w N*tt IJ: ftöta hı 

Manasn bir serllh·ha gibi gö-
riiniiynrsa da. böyle bir edebiyat UCUZ balık 1 
hakikaten \'ar. İlk önce de hayli 
terakki ediyordu. Galiba diğer{ 

Elektrik 
ücretleri 

Yağ fiatleri 

Sinemasında 
KORA TERRİ'nin 
unutulmaz kahramanı 

MARIKA RÔKK 
sanat şubelerini epeyce g-eçiyor- B zh l d b• k ~ 
clu. ihtimal biiyiik şaheserler ya- u ane er en ır ısını 
ratacaktı!! 1''akat birdenbire o bu İşe tahsis edildi 
da tedenni ettL. 

Riimuz ve telmih sanmayınız! .. ,. • . l b ı 
Sahici çikolatalnnn, bonbonlann Mu~ak~Iat ~ekale~nden st~n u 
1 • d k · · • · k" v ti Beledıyesıne gonderılen tahrıratta 
çın en çı an mınımmı agı a- 1 k w •• d h Ik 

n kastediyorum. Bunların üze- ba ı çıkmadıgı gunl.er : a . ın. t~ 
rinde hazan bir ,·ecize hazan ze ve ucuz bal.ık. yıyebı1m.esı ~ç~n 
tle dört mısralık bir kuple yazılı- ?uzha~~l~rdcn ısbfade edılmeswıın 
dı ıstcndıgını yazmıştık. 

ı:,:ı "~- · d. kad Vekaletin müracaatı üzerine hare• 
u an:ıumtüunın şım ıye ar ı l B ı d. R · r 

vezni, kafiyesi yerindeydi. Ma- ~~te g~çen ıstanbu e e rye _ eıs ı-
nası da tamam! Hatta ikinci be· gı bu. ışlerle. meşgul. ol~ak uzere, 
yit el.-seri :-n insanı gülümsetirdi. ~le.dıye Rc;s muavınlenn.d~n B. 
Çoğu Necdet Riiştüniin tesiri al- ~tf~ Aksoy u ~cmur etmıştı~: .. ~: 
tmdayımş Jıi sini verirdi. ~t!ı Aksoy, dun Mczbah~ m~du~~ 

Mensur kısmına ge1incc, bunun ıle lstnnbul Balı~çılar cemıy:tı reısı 
vecizeleri de m.Una noktasından B. Yusuf Yararı yanına çagırarak 
ekser miiellifler:in eserlerinden izahat almıştır. . . .. .. 
h . w d W•Id' Bil~'~ ··ksek lstanbul Beledıyesı, Munakalat 
ıc asagı cgı ı. ~·s yu • v k"l · · klT · · ·b ·1 k 

ti .. Ne ka"tettiği anlasılır cins- b ~ a etı~ tel ı t:ıbı clsab~ ıtıh arı le . a-
tend· Hatta insanın aklına şöy- u etmıştır. stan u uz nnc erın· 
le bi~ fikir geliyordu: den birkaçı tadil edilerek balık _:işin~ 

cı- Şunun muharririni bulsak de kullnn~lac~ktır .. Hal~n c~nıyet
fdcalist bir hale getirsek de bay- ı I~ balık yıyebılmesı ve fıa!lerın. ~e?
ram günlerimizde, Jormızı band- rın hu ta":"fında aynı olabılmesı ıçın 
]ar ü~erine meydanlarımıza ası- ayrıc! tertıbat alınacaktır. 
fan ibareleri onun kalemile yaz- Dıger taraftan balıklan tuzlamak 
dırsak ..• ,, için tuz bulmakta güçlük çekildiğini 
Doğrusu bcıl kendi hesabıma, y~zrnışttk: ~-Iabe~ n_l~ığı~nza göre, 

çikolata cdcbiy:ıtını, yeni şairle- dun şehnmıze hın ıkı yuz ton tuz 
rin ço~rıı eşanna tercih ediyor- getirilmiştir. inhisarlar umum müdür· 
flum. Bunun büyük bir istikbali lüğü, bu tuzun elli tonunu balıkçılar 
olaca~'lJU samyonlum! ! ı:mrine tahsis etmeğe karar vermiş-

«- Şeker fabrikalanmızm ço- tır. 
falmasile rondancıııi!ımızın ın. H 
kişafile şaheserler doğacaktır... astanelere verilecek 
Dahiler zuhur edecektir! Varsın şeker 
Ilabınli saçma sapan şürlerle te- Hastanelerin şeker ihtiyacını te-
reddi edip dursun!ıı diyordum. min etmek üzere Vilayet tarafından 

, Fakat heyhat... Onun da öm- yemi bir karnr verilmiştir. Bu karara 
rü nia etmedi~ 1şi ehline bırak- göre, hnstaneler, yatak sayısını Sıh
mamak hnstalıgı burada da ken- hiye müdürlüğüne tesdik ettirdik
dini gü terdi ten sonra Belediye iktisat müdürlü-

1 ·te son yedii:rim bir şekerin ğüne gönderecekler ve iktisat mü-
içinden çıkan kuple: . dürlüğü de keyfiyeti Şeker şirketi-
Fıkaradan sakın geç ne bildirerek ıekcr 'Verilecektir. 
DevleUiyc dokun geç Haatalann sıhhat bakımından sar-
Sen bir mutlu adamsın fedecekleri ,ekerin miktan hekim ta-
Paralanacaksın er geç rahndan tesbit edileceğinden, has-

\'ezin, kafiyf', lisan .. : Hiç biri tanelere verilecek şekerin mümkün 
blmamış: mertebe hal:iki ihtiyacı karşılaması 
Anladım ki, sek.erci: temin edilecektir. 
-:- .Ad~m... Şaıre ne lüzum -----

Tar'! ••.• Onu savanın... Kendim * Veznecilerde Cemile, Fatma 
ya?.an~ ... • ~em!ş· . • • • ve Uitfi yedikleri bayat balıktan 

Redıfı, kafıyeyı bırıbırıne ~a- zehirlenmişler, can kurtaran ile der· 
nştımuş son mısraın hecelennl hal Hueki ve Ccrrahpaşa hastane
bir tam yaznuş. ııParalanac.ak- lerine hJdmlmışlardır. 
sı11» sözünün «parçalanacaksın» 
manasile iltibasını düşünmemiş. 

Ve iistelik cikolata tdebiyatına ACI BİR KA YIB 
lkti<•acli darlık da darbeyi vurdu: Gümüşhane mebusu Durak Sa-

Kakao ithal edilemiyor; piya- ltarya 21/10/942 çarşamba günü 
sa.da seker eksildiği var. tıaat 19. da anjin dö puatrinden ve-

Şiirimizin bari bu yolla inkişa- fat etmiştir. Kendisine Bursa askeri 
fmı btkleyen bbJer de ellerimi% bastaneııi doktorları ve sivil doktor• 
böğriimüzde kaldık... Ve artık, lar tarafından yapılan tedaıviye 
h~ bir sahada ümit kalmadı... rağmen kurtanlamamıştır. Cenaze 
Son ışık da söndü... töreninde orgeneral Salih Omur tak, 

Vah şiirimizin haline! •.. Ey- Halk Partisi reisi, Vali vekili ve Be-
vah! .• : Heyhat! lediye reisi ve birçok yüksek rütbeli 

(Va - NCl) subay, hükumet, Belediye, Halk 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p k 

artisi erkim, bir bölük as er, as-
Balıkesir Belediyesi 

bazı maddelere azami 
satış fiati koydu 

Balıkesir Belediyesı bazı madde· 
lere azami fiat koymuştur. Zeytin
yağının litresi 126, kilosu 136, sabu
nun kilosu 90, beyaz peynir 150 ku
rup satılacaktır. lcakdenıe araşhr· 
malar yapılacaktır. Diğer bazı mad
delere de azami satış fiati konacak
tır. 

Sokak koşusu 

keri bando, polis, itfaiye ve kalaba
lık halk kütlesi bulunmu~tur. Bele
diye reisi tarafından hadedilen çok 
veciz bir nutukla aziz ölünün adı, 
bir tarih olan hayatı anlatılmış ve 
Büyük Millet Meclisi, Halk Partisi 
ve Belediye tarafından gönderilen 
çelenkler lrnnularak törene nihayet 
verilmi§tir. 

TEŞEKKÜR 
Şerl.klmlz, Baıbamız, Kardc~im1z, 

Dayımız 

BASAN AKiF ZADF. 
NURİ AKİF AKEV 

in vefatı münasebetile cenaze mera
simine lştlrşk eden, telgrafla. mek
tupla, çelenk göndermek auretııe de
rin ncımızı payl~n arkadaşlanriu

za, akrabamıza ve umum t.anıdrkla-

Nafia Vekaleti 2 kurug 
zammı kabul etti 

Elektrik ücretlerine yapılacak 
zam ile Elektrik fabrikasının muh
taç bulunduğu kömürü tedarik et• 
mck üzere Ankaraya giden Elektrik 
ve Tramvay umum müdürü B. Hul
ki Eren Aokaradan şehrimize dö~ 
müştür. 

Sadeyağ fiatleri 
düımeğe baıladi 

Sade yağ fiatleri dün yeniden ki
lo başına beşer kuruş düşmüştür. İs· 
tanbula gelen telgraflardan anlaşıl· 
dığına göre, yağ fiatle.ri istihsal böl~ 
gclerinde de d~eğe başlnmİştır. 
Mücssesat ve resmt daireler, fiat1erin 
yüksek olması yüzündoo, sade yağ 
mübayaasından vazgeçmişlerdir. 
Mübayaat zeytinyağı rve tur yağı 
üzerinde yapılıyor. 

Sürprlzl1 bir Aşk macerasının 
ııeyecanını yaratıyor. 

~~l~n~ Il~n~ 
DekorlnrUe, tualetlerile, danSlnn 

ve flll"kılarlle sahiden 

Şahane bir f itimdir 
ŞAHANE DANS hem MARİK.t 

RÖKK'un hem SES'fn 
muvafftıkıyet!dlr. 

Dikkat: Yarın 2,30 matinelerden ıthJaren _________________________ , Haber aldığımıza göre, elektriğe 
kilovat başında iki kuruş zam yapıl
ması hakkındaki teklif Nafia V cka· 
leti tarafından kabul ve Başvekale
tin tasdikine arzedilmiştir. 

Sanayi müesessclerinin elektriğine 
bir kuruş zam :yapılacaktır. Hususi 
tarifelere göre elektrik istihlak eden 
müesseselerin de znm farkları buna 
göre değişmektedir. Zam karan 
geldikten sonra Elektrik idaresi ga
zetelerle ilan edecektir. 

Bankaların yiyecek maddesi üze
rinden kredi açmndıkları malumdur. 
fstibsal mıntaknlarında yağ fiatleri
nin dü,mesi bu sebepten doğmakta- ,•••••••••••••••••••••-••••--.. 

~~--

Maçka mezarlığı 
Dünden itibaren kapı 
yapılmasına başlandı 

dır. 

lstanbulda beş bin teneke Urfa ya
ğı birikmiştir. Diğer yağlardan da I 
çok gelmiştir. Ticaret ve Zahire bor- , 
sasına verilccı malumata göre, elle
rinde sade yağ bulunduranlar, bun• 
lan satmak için müşteri aramakta
dır. Sade ynğ satıcılarının çoğalma
sına rağmen alıcı azdır. 

Bu Aksam SUMER Sinemasında 
DEANNA DURBiN'in 

Sevmeğe başlayan ve bir kadının hayatını ya~ağa başlayan bir 
genç lı:ız rolünü yaratbğı: 

Aşk çiçei;i 
filminin ilk iraesi §erefine Galn Suaresi 

Diğer baş ro1lerde: 

FRANCHOT TONE • ROBERT ST ACK · 

Mnçka me1arlığının bir kısmı yo
la ilave edildiği için mezarlığa du
var c;evrilm~ ve kabristıına girecek 
kapı kalmadığından halk kabristana 
girerek ölülerini ziyaret edemiye• 
cek vaziyete gelmişti. 

Mıntaka Ticaret müdürlüğü piya
sada ucuzluk lehine hasıl olan yeni 
vaziyetten Ticaret Vekiılctini haber- 1 

dar etmiştir. • ı 
Göz kamaştıran Dekor ıve İhtipm arasında 

musikili çok gilzel bir Film. 
Bu ak:ıaın için yerlerinizi ~vvelden aldınaız. 

çevrilen şarkılı ve 

Tel: 4285L 

Dün Diyarbakır yağları toptan 1 
430, Ardahan yağları 425 kuruşa 
satılmıştır. Dünkü satışlnr pek az 
miktaTdadır. Şehrimizdeki tacirlere 
gelen telgraflardan anlaqı)dığına gö-
re, istihsal mıntaknlarında bir müd· ı' 
dettenberi bekletilım sade ynğlann 
istihlak bölgelerine gönderilmesine 
başlanmıştır. Bugunkii gayri tabii fi
atlerin zamanla düşeceği umulmak

TYR~~e;:·P~;i';n ~o~6~;;a~~Mou:l Belediye. me.rdivenli bir kapı inşn
sını bir müteahhide ihale ettiğin
dea, inşaata dünden itibaren başlan
mıştır. Aynı zamanda mezarlığın 
önüne hmıkılan meydanın da tanzi
mine başlanmıştır. 

tadır. 

Zeytinyağı fiatleri 

1 1 
Zeytinyağı fiatlerindeki düşüklük 

Gu .. nıu·· k Borsa devam ediyor. Sabun fiatleri evvel
iti gÜn de :yazdığımız gibi yüksektir. 

-------------, Dün iyi cins aahunlar 106 • 1 1 O ku-
rut arasında ve pek az miktarda sa-
tılmıştır. 

İstanbul borsnsının 26/101942 
l.oncıra üzerıne ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre Ozerlne 100 
Madr!d OzP.r!!le 100 pezeta 
Stokholm • fizerlnt 100 kuron 

ESHAM n TAHVİLAT 
% 7 112 933 Türk borcu 

Mıntaka Ticaret müdürlüğü ra· 
portörleri dün şehirdeki zeytinyağı, 

~;:~: pirinç ve sabun ştok miktarını tesbi
te çal}§mışlardır, Diğer taraftan Be-

22 60 lediye mürakipleri de fiatleri düşmi
. yen maddelerle meşgul olmuşlardır. 

21,20 Zeytinyağı fiatleri düştüğü halde 
19,- ve bir müddettenberi fiatlcrde 

umumi bir durgunluk olduğu halde, 
19,- sabun fıatlerinin neden 1 1 O kurut- 1 

tım a~ağı düşürülmediğinin sebepleri 
48,50 tetkik edilmiştir. Varılan neticeye 

1 

flatlerl 
5,20 

132,20 
30,365 

tran" I 
İkramiyeli % 5 933 Erga.nl 
% 7 Birfnciteşrln Milli 
Müdafaa lstlknızı 
% 5 Blrinciteşrin Mlllt 
Müdafaa istik.tazı 
Anadolu Demiryolu müme..c:sll 
İzmir Esnaf ve Ahali Bankası 7•30 .. b. ..dd b . . l gore, ır mu etten erı tacır er ta· 

1
.-------------•ı rafından lstanbula sabun gctirilme-

R A D Y O miştir. Mevcut mallar da satıldığın-
- _ dan, tüccann elinde sabun azdır. 

İstihsal mıntalı:asından alınan malu-
Bugünkü progranı 

12,30 Program, 12,33 Müzik (Pl.), 
12,45 Ajans h:ıbcrlerl, 13 Kanşık şar
kllar, 13,03 Salon~rkestrası, 18,45 
Fa:sıl heyeti, 19,30 Ajans haberleri, 
19,45 Müzik, 20,15 Radyo Gazetesi, 
20,45 Müzik, 21 Evin saati, 21,15 Mü
Zlk IPI.), 21,30 Konuşma, 21,45 Kla.slk 
Türk müziği, 22,30 Ajans h1berierl 
ve borsnlar. 

Yuın sabahki proır:ım 
7,30 Progmm, 7,32 Vücudumuzu ça

lıştıralım, 7,4-0 Ajans hs.berleri, 7,55 
Salon orkestrası. 

E•R-N•A•N-D•E•L--~ 

mata göre, yerinde sabun mevcut
tur. Belediye İktisat i,leri müdürlü
ğü, İstanbula sabun getirilmemesinin 
sebeplerini araştırmaktadır. 

Askerlik işleri * Fatih Askerlik Şubesinden: 
iltinciteşrin 942 günü Ankara Ye

dek ıubay okulunda bulunmaları la
zım gelen yüksek ehliyetnamelilerle 
hazırlık kıtasma ıevkleri icabcden 
ehliyetnamesizlerin Cumhuriyet hay· 
ramından evvel şubeye müracaatla 
muamelelerini ikmal ettirmeleri ilan 
olunur. 

LDAN DALA Malu~ gazileri:••(subay ve erat) 

i•••lliliLiıliHıiııiAıiııiMıiıiııiRİİİAİil'•diaiill•lıii Cumhuriyet bayramı merasimine i1"' 

Kutlu bir doğum 
tiriikleri kararlaıtırılmıı bulundu
ğucı.dan, bu gibilerin 28/10/942 
gunu saat 1 1 de Tophanedeki İs tan· 
bul Merkez komutanlığı binasında 
hazır bulunmaları. 

Senenin en heyecanlı ... Ve en meraklı bir 
filminde buluştular 

JOHNY APOLLO 
(KİRLİ MiRAS) 

\ __ Y_AR_ıN __ A_KSAM_ı M El EK 1 Sinemasında 1 

1 

Localarla numaralı yerlerinizi evvelden aldırınız. 

Şehzad~başı TURAN Slnemasındn 

CUmhurlyet Bayramı §erefine büyiik &ala müsameresı 
Yann matinelerden itibaren 2 bftyiik şaheser filkm ~irde:n 

YIKILAN YUVA 
Türitçe &azlil - Türkçe ve Arapça şark.ılı 
sadet JU1Ul 1Umlnin eş.üz Yıldızı. 

FA1'~1A RVŞTU - Türlrçr ıarkılar: MtJZEYYEN SEN4B 
% - l\flSTER MOTO - KABUSL.\R İÇİNDE PF.TER LORRP. 

Heyecan, korku - Deh~et ve bi\yü'lt gangster film\. 

,., __ Perşembe günü akşamı İsmail Dümbüllü ve arkada§lan. ••ıl'" 

Eksiltme ilanı 

Nafia vekilliğinden: 
1 - Ankara - Kırşehir - Kayseri yolu üzerinde yapılacak toprak tesrl. 

yesi yen! şose ve ski şose e39.Slı tammıtı ne sınat 1malAtı ve ~lr tnr.u.t kef1f 
bedeli 3.820.000 llra üzerinden ek.slltme,e çıJmrılnultll'. 

ı - İhale 12.11.s.2 tarihinde pe11embe günü saat 15 de Nnfia Vek!Ulil 
tose n köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - İhale evrakı §lllllardır: 
A - Keşif metrajı 
B - Ke§lf hüllsası 
c - Hususi prtname 
D - Mukavele fonntlltl 
E - Ekslltme ~amcsl 
F - Sllsllel :tlyat cedvell 
H - Bayındırlık işleri geneı -ve femıl prl.namelert. 
Bu evrak 50 lira bedel mukabilinde f()Seler rebllğfnden almabJUf. 
~ - Eksiltmeye iştirat edebilmek tçtn 8.§alıda yazılı şartlan haiz olma1' 

şarttır. 

A - İhale tarlhlndin lic; gün evveline kadar Nafia Vekfıletlne mlirn
c:ıatıa bir sene zarfında en az be§ yüz bln Urallk şose veya demlryOl tnpatı 
yapmış olduğu.na dair vesaik ibraz ede relı: bu 1şe giretıllmek lçln ehliyet vesı-

Anadolu Sigorta Şirhti müfettiş~ 
!erinden Scrmet Tezcan'ın bir oğlu 
dünyaya gelmiştir. Ana ve babasını 
tebrik eder, yavruya uzun ömürler 
dileriz. ŞEHİR TİYATROLARI kası alınacaktır. 

Kadıköy Halkevinden: 30 birin
citeşrin 942 cuma saat 1 O da başla
mak üzere Halkcvimizce cCumhuri
yet koşusu> adı altında bir sokak 
ko usu tertibedilmiştir. iştirak etmek 
latiyenlerin 28 birinciteşrin akşamı
na kadar Halkevi İdare müdürlüğü
ne bizzat veya mektupla müracaat
tan lizımdır. Birinciye bir kupa, 
onuncuya kadar derece alanlara da 
birer hediye verilecektir. 

rınuz::ı. en samımı teşekkürlerlm1z1 ZAYİ - İstnnbul liman relsll.ğln-
Bu aqam B - 942 yılına alt Tlcaret odası vesikası 

~~~Ul saKatl2Ş0,30MdaADSrnmALtıslmı : = ~~:;:n~ı!ıC:hlı:~r~;ı;:;:~yılı kanunun tnrlfatl datrestnde 

ıeyden şıkayetim yok 

sunanz. den aldığım kaptnn şahadetnnmeslni 
ABDİ FUAD AKEV n Şürekası 1 kaybettim. Yenisini alacağundan eı;

Merbumun allesi namına oğlu kisinin hükmil yoktur. 
HASAN AKİF AKEV Hüsnü Toraman 

l'I~~[ ~j hazırlayacaklan kapalı zaıflannı l.Jdncl maddede yazılı vakitten blr sad 
lı Yazan: W. Sluıkespeare 1 evveline kadar komisyon reisltılne makbuz mukabilinde vermeler! l1zımdır. 

llllll!J ' Tilrkçest: Mefharet Ersln (816) 

Amcabeye göre ... 

••• Ekmek:. karnesi iatcr kalksın ..• • • • .lster kalkmasın, onu düıün
mü orum ••• 

mazur 
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Bayanlar:: 
Çocuklarinizin Sıhhatini koruyunuz. 

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU FATiH M. 
Nabtyesl MenlaaUoe BVi'tJK MUSAMERB 

SAFiYE 
Balahaddln Pınar - Kemani Nobar .. Kanuni Ahmed'in yalnız bl.r 

detaya mahsus iştlraklertle D1İMBÜLLÖ İSMAİL, Ahmet Oill.dürür ve 
arkadaştan tarafından 

Hel' şeyden evvel, dtşlerlnln sağ lam ve diş etlerinin liu.vvetli 
olmasını temin ediniz. 

SÜRPIK İLE HAÇlK temsili 
27/ 10'942 günü e.kşamı ÇEMBERLİTAŞ Sinemasında 

Biletler gişede satılma.kts.dır, 
Ya~mur sebebile yapılamamış olan Sünnet düğününe ait biletler bu 

gece içln muteberdir, (882 

HURDA DEMiR SATIŞI 
D. Denizyolları işletme U. Müdürlüğünden 

Kapalı zarfla arttırması Jldn olunan Hallç: İstlnye fabrikalarımızla 
Tophane atelyemiz sahalarında takriben 1500 ton ve beher tonunun mu
hammen bedeU 80 lira olan hurdalara. t:ı.lip çıkmo.dığuıdan pazarlık su
retile arttırması 2 ikluciteşrln S42 pazartesi günü saat 15 de idare mer
kezinde alım satım komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi koml.syondll 
her gün görülebilir. İsteklilerin yukarıda yazıh gün ve saatte kanunun 
tarif ettlği vesaik ve 145110 liralık kati tem.inat ile komisyona gelmeleri 

. (765) . 

/ stanbul mıntakası 
Emniyet başmüfettişliğinden: 

1 - İstanbul mıntakası l'U'.r.lyet baş müfettişliği memurlarına yapt.ın
lacak: olan 13 kat sivil elbiseıtln yerli malından ve mevcut nümunelcrıne gö
re muhammen bedeli olan 61 lıra 50 kuru, üzerıııden lmallyesı o.çık cksilt
rneye konulmuştur. 

2 - İhale 7 iklncl te~rin 942 günü. saat ıo da İstanbul vılayeti. bma.sın
da emniyet baş mütettişlği daıreslnde toplanacak komslyonda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin % 7,5 hesabac teminatı olan 60 Ura~·ı havi makbuzları tıe 
blrlıkte mezkur komisyona müracaattan. (83~J 

İstanbul Sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan: 

Haydarpaşa Nümune hastanesi için alınacak olan bir adet uzun şeryolu 
yazı rr.ak1nes1 açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 11/11/942 çarşamba gi.inü saat 14.30 da Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda. yapılacakLır. 

2 - Muhammen bedel 680 liradır. 
3 - ~uvakk:at teminatı 51 ııradır. 
4 - :1-steklller şartnameyi çalışma günlermde komisyonda görebilirler. 
5 - Istekliler 1942 yılı ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikalar ile bu lşe .yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektublle 
bıriikte belll gün ve saatte komlsy:ma müracaatları. (886) 

Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 

Sivas Çimento Fabrikası için 
Teknisyen ve usta alınacaktır 
1 - Tcknlsyenleı 

a - 1.stihdam edilecekleri kısımlar: işletme şef!l~i. 15.boratu\•ar şe!llği 
ve işletme mühendisliği, 

b - Alacaktan aylık ücretler: Tahsil ve meslekı durumlarına göre 260 
llra. 400 lira. 

c - istenen vesikalar: Nüfus, tahsil v~ bouservislertnin tasdikli sureti 
hal tercümesi, sıhhat kağıdı ve askerlikle ilgisi olmadığına alt vesika. 

2 - Ustabaşı ve Ustalar 

a - istihdam edUeceklerl k.ıısımlar çlment-0 senayilnde çalışmış ve taş 
ocakları çamur ve çimento dalrelerl: pişirme dairesi ve ambalaj dairesi. 

b - Alacakları aylık ücretler: Tecrübe ve ihtlsaslanna göre u.'ıtabaşıı
lara HO ila 260 Ura, ustalara 85 lla 140 liro, 

c - Istenen vesikalar nüfwt kiğıdı, ve bonservislerinin tasdikli sureti 
hat t.ercümesi ve askerlikle ilgisi bulunmadığına alt vesika ve sıhhat kağıdı · 

3 - Usta Namzetler! 

Sanat mekteplerinin tercihan tesv ıyecllik 9ubeısindcn mezun olanları 
aluıacak ve çimento senayline usta olarak yetiştirilecek ve namzetlik devresl 
içinde 60 - 85 lira aylık ucret alacaklardır. 

Vereceklerl vesikalar 2 ine! maddenin aC• fıkrasında Uitenenlerln e.ym 
olacaktır. 

4 - Tekmil müracaaUar en ge~ 15/11/942 ye kadar bizzat veya yaz:ı ue 
St.merbank umumi işletme müdürlüğüne yapılacaktır. (892) 

Diş Macunu 
Şifalı Hassası ve Bol Köpüğü ile 

Bu bapta sizi memnun edecek yegane diş macunudur. 

SAKİN Dişleri beyazlatır. 

S A·lf İ K 
SAlfİll 

Diş etlerini kuvvetlendirir 

Ağız hıf zıssıhhasini korur 
Bütün Eczanelerde ve Padümerilerde arayınız. 

Ticaret ve sanayi odasmdan: 
Pulluk ve misali ziraat aletleri 

atelyelere 
. 

imal eden fabrika ve 
ve 

Ham kauçuktan imal yapan 
fabrika ve atelyelere 

Tevz.i edileçek (demir) ve (kauçuk) dan kendilerine fü. 
zumu olan mikdan alabilmek için 38 - 39 • 40 senelerinde 
istihlak ettikleri iptidai maddeler mikdannm tesbite yaraya
cak resmi vesaiklerile birlikte 25, 26, 27, 28 ilkteşrin 1942 ta
rihli günlerde Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han üçüncü 
katta odamız sanayi şubesi müdiirlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (791) 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
Açık eksiltme suretile ihale.si tekarrür eden (9986.92) lira keşif bedelli 

Yakacıkta yeniden yapılacak jandarma karakol binası lnşaatuun muayyen 
olan gün ve oo.atte ihalesi yapılamadığından bu lşln 2490 sayılı kanunun 
~43., üncü madde:,l mucibince ıhalesi tekrar 5/11/942 perşembe günü $aat 
15 de Istanbul Nafia müdürlüBılnde pazarlıkla yapılacaktır. 

A - Bu işe alt keşır. hususi şartname ile mukavele vesair evrakı idare
sinde görülecektir. 

B - Muvakkat teminat (750) liradır. 

İsteklilerin en az bu işe benzer (5000) liralık yapı Lşl yaptığına dair ida
relerinden almış oldukları vesıkalarla 942 yılına ait Ticaret Odası vesika
sını hamilen eksiltme günü ol:ın 5/11/ 942 perşembe günü saat ıs de gel-
meleri. (890) 

1 
Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 

MHrlih·t:i;;.ii flRnları 
-~---

Cumhuriyet bayramı münasebetile 
yapılacak ili.ve seferler 

Cumhuriyet Bayramında 28 Blrinciteşrln 942 çarşamba günü Adalat• 
hattının. ~110) n~maralı s:ııı.t 13,45 seteri llbeten yapılacaktır. Bundan baş
ka 29 Bırınciteşrın 942 perşembe günü ak~ını köprüdeıe saat 1,30 da Kadı
köy ve tekmil Adalara, Kasımpaşa, Fener, Balat. Hasko)". Halıcıoıtlu, Eüybe 
ve saat S,00 de Kadıköyünden Kôprüye, saat 3,30 da Köprüden Haydarpa-
şaya, Kadıköyüne il:i ve seferler yapılacaktır. (914) 

Kelepir Binalar Genç bir Bayan 
B~yoğlu İstLklal cadde.sindeki iZMiR MANiFATURAT. A. Ş. 

mağazaların birinde Li.iks eş-

ya. ıle Parfümeri satmak üzere lstanbul Şubesi Müdüriyetinden.· 
kiralık KCÇttK BtR REYON 

Satl§ı oırakılan Beycğlw1da 

Kuçük Parmakkapı sokağında 
6, 10 No. lı kuyuları, sarnıçları 
havi evler 5500, 6500 zer liradan 
ve Ti.ine! başında Jum:ıl soka
ğında 9 No. lı 4 5 odalı banyolu 
4 daireyi, kuyu, sarnıç, terkos 
ve ıcabında kullanılacak motörü 
havı pencereleri demir kepenkli 
a.partunan 6300 liradan BeyOğlu 
mahkemesince tekrar satılacaktır. 

Fenni suilnetçı 

. NURİ EŞSİZ 
\ 'umhurlyet Bayra
nı tatilinden istlfa
~z edınlz. Ak.saray 
?olls merkezi kariı 

cöşeslnde Tel: 20937 
den ısteyi."liz, 

KURTULUŞ 
BİÇKİ ve DİKİŞ 

DERSANESl 
Müdiresi: Bayan Papazyan 

Hartada dört gün kadınlara, 
giınde üçer saat Fransız usulü 
ile blçki ve dikiş dersi tedris 
edilir ve 6 ayda Maarifçe musad
dak diploma verilir. Ferlköy Te
peüstü 116 No, Papazyan apartı
manı. 

Satılık büyük 
ZEİSS Mikroskopu 

maa teferruat 
Sirkecide 

A~l~~e:;erin İstanbul 751 Pos- CUMHURiYET BAYRAMI MüNASEBETiLE 
~· kutusuna mektupl:.m•uc:"'· 1 B A y R A K L 1 K A L B E z 

lfraza ffiUS81f Sab~a çıkanlmışbr 
satıllk arsa 

Çapa tramvay caddesinde yeni 
şekle göre üç tarafı yol 5-6 parça.ya 
lfraza musait halen içinde küçük bir 
ahşap evi olan taposuna göre 1566.77 
metre murabbaı arsa ve ev müsait 
!!atla satılıyor. Talip olanların 20042 
Telefon numarasından vaıih marn.
mat almaları. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum müdürlüğünden: 

1 - Tahminen 3800 - 4000 kilo eski elbise ve palto pazarlık usullle sa
tılaNktır. 

2 - Pazarlık 2/11/ 942 pazarLeSi günü saat 10 da Metro Hanının 5 inci 
katında komisyon odasmda yapılacaktlr. 

3 - Muvakkat teminat 800 liradır 
4 - Eski elbise ve palt.olar Şlşll Tramvay deposunda her gün saat 

14,30 dan. 16,30 a kadar görülebilir. 
5 - Isteklllerln Levazımtian parasız olarak tedarik edecelderi ldal'i 

ş:rtname hükümleri dahilinde ve muvakkat temlnatıartıe U!n edllen gün 
ve s::atte komisyonda hazır bulunmaları. (787) 

············ı······························································································ ........... . 

-.1111M111h''" ,.,,.!!.!r.,?.!!.~ .. ,,~?,~,~t.!!~,,.!!,~~,~~~,'!.~!~,!~,,.,!.!~,~!~~~'"'.ı""'"'"" 
u ammen 
kıymeti Teminatı 

Lira. K. Lira K. 
94 68 7 10 

151 56 11 50 
85 10 6 40 
66 80 5 10 
13 8.ı ı os 
16 15 1 30 
56 95 4 30 
20 00 1 55 

229 50 16 20 
1250 00 79 35 
709 00 21 50 
117 00 4 95 

4-1 50 3 00 

Mahallesi 
Huseylnağa Bülbül 
Inönü 
Bülbül 
Koca tepe 
Bülbül 

• • 
• • 
• • 

Ömer Avnt 
Boğaziçi İstlnytt 
Firuzağa 
Ortaköy 

Soka~ı 
Gölbaşı 
Nalbant 
Derootu 
Yeni kafa 
Karaca 
Kıı.şkan.l 

Leman Gölbaşı 
Mısırbuğday 

Beytulmalcı 
Dere 
Kadirler 
Faklrhane 

Ortaköy Hacı Mahınut3 cü orta 

No. Cinsi 
E.21Y.66 Arsa. 
E.9Y.58 
E.31Y.48 
E.29Y.23 

• 
• 
• 

22 • 
E. lOY.8 8/1 » 
11,13.15.48 • 
E.16.18,20 • 
Y.31 

Metro 
84,50 

53,50 
58.00 
42,00 
52,00 
33.25 
84.00 

115.00 

16 • 76.50 
E.149Y.9.11 
E.63Y.73 
E.llY,19 
E.21M. 

•iki ev oo.oo 
Arsa. 140.00 

• 375,46 
• 76.66 

mssesı 
Tam 

• 
• 
• 

1/4 
112 
1/3 
12/ 144 

Tam 
• 
• 
• 
• 

Yukand~ ma~alle sokak ve kapı numaralan yazılı .gayrl menkulle.dn mülkiyetleri p~ln para ile satılaca-

1 

1 
1 

2 ( '1'eşnn1evvel 1942 

Temiz Yemek, Temiz Servia Nerede? 
Galatada Yen! Yolcu salonu üstündeki 

LiMAN LOKANTASINDADIR 
TABL-DOT (150- KURUŞ 

Saat 12 den 15 e kadar müzik 
Ayni zamanda alakart yemeklerimiz de ucuzdur. 

Her bir sipariş kabul edilir. Geceleri açıktır. Tel: 41033 

Devlet Demiryollari ve Limanları ?şletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (2683) Jld bin altı yüz seksen üç lira olan (3) ilç adet 
muzayyıkl hava matkabı ııe (1) bir adet muzayyik.l hava zımpara Motörtl 
(5, lklncl t~rin. 1942) perşembe günü saat (14,30) on dört otuzda. 'Hayd:ır
paşada. Gar. binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usullle 
satm alınacaktır. . 

Bu Jşe girmek isteyenlerin (201) ikl yüz blr lira (23) ylmtl üç kuruşluk 
muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesalkle blrllkte e"KSiltme günll 
saatine kadar komisyona mtiracaatları lbımdır, 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtılmaktautr, 
(649) 

Jf. 

D. D, Yolları Eskişehir İşletmesi Satın 
Alma Komisyonundan ı 

Muhammen bedeli (300001 otuz bin lira olan 0.10 - 0.30 X 0.16 - 0.40 X 
3,00 - G.OO ebadmdakl cem:ın 300 m3 çam azmam 2/ 11 9-12 pazartesi saat 
15 de Eski,ehlrde Eskişehir İşletme Müdürlü[til. binasında toplana Lt ko
misyon tarafından kapalı zarf usullle satın alınacaktır, 

Muvakkat teminatı (2'ı50) liradır. Taliplerin kanunun tayin ettiği bel
i gelerlle tekliflerini aynı gün ve saat 14 e kadar konıU.yon reislt~ue ver

meler! l!\zıındır. 
Şartnamesl 75 kul'tlş mukabUlnde Ankara, bm.lr, H. Paşa ve Sirkeci 

İdare Veznelerinden ve Eskişehirde komisyondan alınablltr. (561) 

Jf. 
DU iskelesi civarında Klm. 54 600 de aşağıda cins ve mlktan ne mu

hammen bedelleri yazılı blok moloz ve bala.31; ihzar lşl lcapalı zarna. eksilt
meye konmuştul'. 

Ekslltme 9.11.942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da Ha.y
darpaşada 1 lnci işletme komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1676 lira 25 kuruşt1ir, Ekslltmeye girmek lsteyen
Jerln kanuni vesikaları ve tekllt mektuplarını lhtlva eden zarfian eksilt. 
meden bir s:ıat evvellne kadar komisyona. vermiş olmala.n rn.zımdır. 

Cinsi Miktarı Muhammen bedell 

ı. el suut blok 800 M3 300 Kr. 
2 • • • 1000 M3 250 • 
3 • • • 1500 MJ 200 • 
Moloıı 2000 Ml 160 • 
Balast 5000 M3 2'25 • 

(670) 

* D.D. Yollan Eskişehir satın alma komisyonundan: 
Muhammen bedeli 21000 yirmi blr bln lira olan 100,000 adet Marsllya. 

tlpl ldremit ile 5000 ade~ Mal'sllya tıp! mahya klremltL 12/11/942 perşembe 
günü saat 15 de kapalı zart usullle Eskişehir işletme müdürlüğü binasında. 
topianan kGmisyon taratınd~.ıı. satın ıalınacaktır. 

Muvakkat teminatı 1575 lira olup isteklilerin kanunun tayin eltlği bel
gelerle tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komlsyon reIBliğlne verıneled 
ııan olunur. , 

Şartname Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci idare vezn~lerlle Esklşehlı' • 
satınalma komisyonundan parasız alınabilir. (8881 

i LAN: 
Blr No. lu askeri diklm evine çorap işçisl alınacaktır. İsteklilerin Eyilp 

Defterdarda mezkur evin müdürlüğüne müracaatları. (1313-606) 

Eksiltme ilanı 

Nafia Vekilliğinden: 
1 - Kayseri - Sivas yolu ıizerlnde yapılacak toprak tesvlyesl yenl 1JOS9 

ve eskt ~:>se es:!..:;lı tamiratı ile sınat imalatı ve sa.ır ln~at keşlt be-deli 
3.500.000 lira tizerlnden ve kapalı zart usu!ile eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 - İhale 12,11.942 tarUılnde perşembe günü saat 16 da Nafia. Vekilli~ 
şose ve köprüler relsllğl odasında. yapılacaktır. 

a - Ihale evrakı şunlardır; 
A - Keşif metrajı 
B - Keşif hüHl.sası 

C - Hususi şartname 
D Eksiltme ş.artnarÜesl 
E - Mukavele formülü 
F - Silsile! fiyat cedvell 
H - Bayındırlık işleri genel ve fennt şartnamelerl, 

Bu evrak 50 lira bedel mukabilinde şoseler relsliğt.nden atına.blllt. 
Eksiltmeye iştirak edebllmck için aşağıda yazılı şartları haiz olmak 

şarttır. 

A - İhale tarihinden üç gün evveline kadar Nafia Vekaletine miıraı:
cnatla bir sene zarfında en az beş yüz bin liralık şo.'IC veya demiryol inşaata 
yapmış olduğuna dair vesaik ibraz ederek bu işe girebilmek için ehliyet vesi
kası alınacaktır. 

B - 942 yılına alt Ticaıet odası vesikası 
5 - Muvakkat temlna.t 118, 750 liradır. 
6 - !haleye girmek isteyenlerin 2490 sa.yılı kanwuın tarifatı dairesinde 

h&zırlayacaklan kapalı zaı!larını ikinci maddece yazılı vakltLen bir saat 
evvelin<: kadar komisyon refsjığine makbuz mukabilinde vermeleri la21mdır. 

(817) 

Maarif vekaletinden 
1 - Sıvas Bölge sanat okulu marangoz atelyesl binası lnşatı kapalı zart 

usuliyle eksiltmqe konulmuştur, 
2 - Bu inşaatın keşif bedeli (247612) lira 25 kuruştur. 
3 - Eksiltme, 4/Xl/1942 çarşamba günü saat 13 te Ankara.da Süyük 

Evkaf Apartımanındaki Mt"slekl ve Teknik öğretim müsteşarlığında topla
nacak Vekillik ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu lıı§aıı.ta alt proJe ve ~rtnameler, (12) Ura (36) kurnş mukJ.l>ilin.
de SıvM Maarif Müdürlüğünden ve VekU!ik Yapı İ7len mudürlüğünden ah
nıı.billr, 

5 - Bu inşaat için lüzumlu olan çimento ve demir Veıkllllkçe temin nlu· 
nacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için, 
a) 13630 Ura 61 kuruştan ibaret olan muvakkat teminatın, 2490 .63yıll 

kanun hükümleri dahilinde verilmesi, 
b> En az (200,000) liralık benzeri inşaatın teahhüL edlldiğlne, taahhüdü 

ifa olunduğuna dair vesika gösterllmesı. 
c) İhale tarihinden üç gün evvel (tatil günlert ııarlç) Nafia Veki!llğln

den alınmış ehliyet vesikasının ibraz edllmesi . 
d) 1942 senesine alt· tıcaret odasınd!ln vesika aımmış olması şarttı.r • 
7 - İsteklilerin. teklif mektuplarını ihale günü olan 4/ Xl/ 1942 çarşam

ba günü saat 14 e kadar komisyona vermiş veya göndermiş olmalan lazım-
dır. Postada vuku bulacak geciloneıer kabul edilmez. (574> 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - idaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 50 bin bobin sigara 
ka[ıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 3/ 11/942 tarihine rastlayan ·salı günü. saat 11,20 de Kaba
ba.şta Levazım şubesindeki alun komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınablllr. 
· · ~ tt C!_ 15 güvenme 


