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Almanya Devlet 
Reisinin son nutku 

etrafında 

Mebuslar halkın 
dilelderini dinliyorlar 

BU SABAHKİ TELGRAFLAR 

--Beklemede olaruar için konuş.
mak kolay, harekettekller için 
güçtür. 

Ha.zıtlığını bitirmemi~ devlet
leıin adamları «Daha çok kötü 
günler gdreceğiz, fakat sonunda 
za!er bizimdir der ve bunu her 

Dünkü temasta en ziyade hayat 
pahalılığından şikayet edildi 

Almanlar, Stalingrad' ın 
içinde yine ilerlediler 

ay tekrarlıyabllirler. Zafer, unın lstanbul rnebuslari dünden itiba- lazımdır, bir fiat harbi yapmnk icap 
ödelli bir çek olunca, her yeni ren ıchriınizdeki knzalan birer birer eder. 
aybaşında hiç kimse «Hani za- dolaııarak balkın dileklerini dinle- Demiş, içtimaf, milli, ticari ablıi
fer?ıı diye sormaz. Umulur ve meğe ba,lamı:ılardır. Mebuslanmız kın ayrı ay ı üzetinde durmak lü-
bcklerur. dün ilk defa oiarak Be:ıiktaş Halk tumunu tebarüz ettirmi~tir. 

Bir memleket harbe girişir, partisi kaza merkezine gitmişlerdir. Bakkal B. Kemal, bakkalların 'bu-

Londra radyosu Stalingrad'ın vaziyeti en 
buhranh saf hasına yaklaştı diyor 

her Yerde galebe çalar zaferi si- gu'"n pirinç. fasulye, zeytinyağı, pey<-
. ' Mebus B. Ziya Karamürsel geçen . 

IAh kuvvctınden beklerse, her h lk d·ı ki . d h 'le nır satamadıklarından bahisle de· . sene a ın ı e erın en angı • . . ı_· 
yeni nerleyışten sonra ona so- . . h"'kA t t tb"k d'ld'g"'ini mııtır .ıu: 
rarlar: Hanl zafer?ıı Bu mem- nn;n u ume Je d a 

1 
e 

1 l - Aldığımız mal için f tura "ste-
leketıeıin başındakiler için ko- danladtn.tıtılr. b~n a:b~ aonr~. sal onu diğimiz zaman, satın aldığımız fi-

o uran ar ırer ırer soz a mış- d h f · l 

Bir fabrika, içinde bulunan 3,000 
asker ve sivil ile havaya uçtu 

nu mnk zordur. Bundan dolayı !ardır Bir zat Etibankın halka kö- ayt~.cn ıı· aka a:r.a a1dtu ... ra verıyalo . a.r. 
nutkunn. ıBe'n kapı kapı dola.ş- _ d ... d . l h uz e ı urup a ıgımız m ıçın 
mıyorum iş goniyorum söz söy- m~r a~lktmasın al ıyd besalpbyal pmk~~ 130 kuruşa fatura alınak kaça s:ı.t-

• . ' ... .gını, ı zaman ar a o o o- l 
lemeye vaktım yok> diye başlıyan mür verUdiğini, ıimdi sıkıntı çekil- ma ıyız) • • 
ATlmanyat Dd eğıvlet Reisl hak111ıtclıikr. eliğini söylemiştir. B~ndan '·°"ı r.a umukmı ahBla'kE mef-

op pa Ja ı zaman po a s ·lesıne geçı mı§, avu at . şre , 
sustuğu gibi, söz de biter. Bundan son ... ra iaşe bahs?1e . ~e mel...eplerc ahlak dersi konulması-

Hareketi sözle uygunlaştırmak hayat pahalılıgına .te~as ~dılmı~tır. nı ileri sürmüş, mebus geneıe.\ Ka
zor oldu !U kadar büyük çapta Bir z~t, ?H seneli .~ıatlerıne nnza- zım Knrabekir yeni neslin daha 
4ıert her zamn.n söze uydurmak r~ f1!1'dı hayatın ~zde 500.' •600 ahlaklı olması için umumi bir alaka
da güçtür. Bunun icindir ki Hit- nıspetinde pahalılıgından şıkayet nın lüzumunu tebarüz ettirm"ştir. 

\'lchy 2 (A.A.) - Doğu cephesin
de Staılngradda Ruslann vaziyeti 
s:ı.atten saate fenalnşıyor. Ruslar, 
şehrin ol.mal mnhalleslnde mareşal 
Llst'ln zırhlı kuvvetıerln1 durdurmak 
için umttsl.z gayret.!cr sarfediyorıar. 
Sovyetıer birçok fnbrlknlan ve bina 
blok1annı bı.mkmnğn mecbur ıta::mış
lardır. Bilyük bir Rus fııbrlk.ası ha
vnya u~uş. içinde bulunan 3000 Rus 
askerUe sMI halk ö!.m!iştür 
Mareşal Tunoçen'ko, netice verml

yen şaşırtma taarruzlanna devam 
etmektedir. Kııtkasyada Terek neh
rlntn cenubunda. Almanlar, VlAdl
kafkns ve Orozniye doğru 11erlleylş
Ierlne devam ediyorlnr. 

ler'in, bu seferki nutkunda llerlsl etmiştir. Dilekler arasında Be~iktaştaki 
hakkında açık adaklarda bulun- Beşiktaş Halkevi reisi B. Hükmi, ikinci kız orta mektebinin liseye if
ma1!1a.sı Ingilterede çok manalı istihsal mıntakalarında balkın gıda rağı, Beşiktaıta bir kız $anayi 
goru!uyor. ~albuki Stalingrad, yacını karıılayacak miktarda gıda mektebinin açılrna11 bulunmakta
İnc;-ilızler içın nutuklardan daha maddeleri olduğuna göre pahalılığı dır. 
önemli olmalıydı. anlamadığını söylemiş. elde Milli Her mevzudan •onra kaz.a parti Londra 2 (A.A.) _ Stalingrad 

Fuhrer, gerçe~t~~· bu son nut- korunma kanunu olduğu halde de- reisi B. ZühtU Çubukçuoğlu •Öz ala- muharebesi 00 buhranlı devresine 
kunda yeni. buyu~ hareketler polan dolduran erzalcın meydana rak Vilayet, Belediyo ve Partice bu 
müjde! m kten çe~ınlyor. Bunun çıkanlmamasındarı ıikayet etmiı ve: mevzulara ait alınan tedbirleri izah yaklaşıyor. Sovyet r:ıdyo ve gaze-
sebebi._Rusva ha~bmin son, faknt _ Bu fiat felaketini durdurmak etmiştir. teleri, vaziyetin hal& pek ciddi ol-
en çetın devresıne gelmiş ol- duğunu açıkça halka bildirmckte-
ın. ı. b' de ilerlemeye engel olan dirlcr. Kızıl Yıldız gazetesi, sıkı§ık 
Ru"ya kışının çatmasıdır. Fakat, z t • w f • ti • bir vaziyette bulunan Stalingrad 
he:-şevi önceden söylemeI'in, ba- ey ınyagı ıa erı müdafilerine hitaben ııöylc yazmak-
zen. biltnmedik ahval karşısrnda. tr ~ır: 
favdndan zivade zarar verdiğini cStalingrad müdafileri! Müdafa-
l!('"mis t cnibelerden anlıvan d • • k ı • ? anıza metanetle devam ediniz, düş-
Hltler'in, bu sefer olacağı değil, ne en y u s e ıyo r . man ne pahasına olursa olsun geri-
ol ı n kla ye kinmes\, ye atılmalıdır.> 
bıından sonra kolları bağlı du- Dün gece Moskova· da neşredüea 
ra'"ağına alamet midir. bllmi· Bunun için hiçbir sebep olmadıg"" ı Rus tebliğine göre Almanlar, Sta-

Kafkasya da 
iman taarruzu 

---·---
Rus hatları yarıldı, bir 

çok istihkamlar 
zaptedildi 

• 
Berlin 2 (Radyo )- Alınan 

kıta:ıtı Kafkaaya'nın timali gar
bisinde biç dunnadan ilerleye
re1< bir çok nillstahkem dÜflnan 
mcv::tileri:ıi y~lar, dağ is· 
tih.kamlanna çevrilmİI bir köyü, 
500 kazamatla 76 ıarp dağ is
tihkimuu ele geçfrmiş)erdir. 

Kıtaııtunız Tuapsenin tim&I 
doğu.unda da ilerlcmeie devam 
etınişler, bir çok kazamatlan 
ele geçinniflerdir. 

tleri hareket, ağır sa.vaılarla 
devam etmektedir. Tayyareleri· 
miz, Kafkas sahilinde bir bolte
vik ticaret gemisini ağır hasara 
uğ?'abn1flardır. 

yonız lin.grad şehri :içinde dün yeniden iler-
Nutkı.rn tam metnini görme· 1 t tk iki k 1 a lediklcrindcn vaziyet yine ciddidir. 

dik Ajansın gazetelere verebil- Ve esas 1 e er yapma ZI m Buna mukabil şehrin cenubunda filerinin esasen sıkışık olan durumu 
diP.i parca parça cümlelerden 1 d • - 1 • d d · d · ı · Ruslar meskun bir yeri geri almıt- daha ziyade ciddile~miştir. 
Bitlerin düşüncesini anlamak ge IQ 1 ıa e 1 ıyor lar ve 400 Alman askerini öldiit- Kafkasya"da Almanlnnn gerilc-
~üc bunlardan hüküm çıkarmak müşlerdir. diklı-rine dair bazı belirtiler vardır. 
isE> tehlıkelidir. son gunlerde yiyceek maddelerinin sene istihsal edilen ve depolara ko- Ruslar, Stalingrad üzerindeki Al- Al. ıanlar, başka cephelerden kuv• 

Nutkun. okuduğumuz kısa ve flatlert durmadan yüksellyor. ZeyUn- nulıı.n yağlardır. ffilçen sene zeytinya.- man tazyikini hafifletmek için şehrin vet c;ekerek Kafkasya' ya göndere
kbttl hi.ıli\sasına göre, Roosevelt yıı.ğı 115 - 120 kUl'uştan 195• Pirinç ğı mahsuHl ~ok ?,oldu. Bunun delili şimal batısında Don nehri boyunca cek vaziyette olmadıklarından No-

ch h' d 
1 1 

ik 110 - 120 den 200, fasulye 45 - 50 den el'an mahsulün tukenmemtş, depo:a- 1 1 ... . k ,_ d k d' 
ve urc ıll aleyhin ek po rm • 

75 
_ 

80 
kuruşa çıktı. Diğer erzak ti- nn dolu olmasıdır. Bu yağların flat- A man lhat anna agır bır baskı yap- vorosis in cenup .oatısın a en ı 

tarzı bir tarafa bırak\lırsa, Hit- ntlerlnde de yüksell.ş bu nispettedir. lerlnin durup dururken yükselmesine naktadnlar. ~~vve~leri .yer.ine bir Rumen .. dağ 
ler Amerika ile İne;ilterenin bu zeytinyağı piyasasını yakından bilen sebep nedir? Müstahsil blr 11tl ay ev- Moskovadaki Britanova radyosu tumenı ~etıı~ıoler ve acele hucuma 
lıarbd n sonra, sefaleti önlemek blr zat dün bu yükselişler münasebe- veı yağı 115 - 120 kuruşa. satar ve hususi muhabiri, Staligrad'ın şimal scvketmı~lerdır. Ruslar, Rumen top-
1çin dünyaya vermek istediklPri tııe blze şu dlk.kn.te şayan söz:erl söy- bunu 1yl bir fiat addederken şimdi batı ıve cenubunda Rus taarruzları- krını susturduktan sonra muhtelif 
sosyal temeli. Nasyonal-Sosyalist Jedi: neden 180 - 190 kuruş istiyor? nıı."l. inkişafından memnuniyetle bah- gruplara ayırarak hemen hemen 
reıimin Almanyada çoktan ger- aFiatıerln yiıkselınesinln istihsalin Bunun sebebi şudur: Bir Itı.sım tile- sc liyor. Bidayette bu iki taarruz ha.- imhaya muvaffak olmuşlardır. Ru-
çekle.ştlğini söyliyerek, gaye azlığından Heri ge)dlğt söyleniyor, Bir car. ellerlndekl stoklan daha yüksek rel:eti tehlike teşkil edecek clerece- men tümeninden pek az kişi sağ 
bu olduktan sonra Almanyayı çok maddeler lçln bu doğrudur ve fintle satmak için istihsal merkezle- de şiddetli değildi, her iki taarruz olaınk kurtulmuştur. 
haı be sunıklemeve ne lüzum Jstihsa.li arttırmak lAzımdır. Fakn.t nndan buraya mal getirtmiyor. d d fü' b' h 1•• 1 ki b l\Ioskovıı 2 (AA> _ Kafkn.syada 
rnrdı, demek istiyor. yuksellş, 1stlhsn.li thtly~çtan az o1nu- (Bu tüccarın bir kısmı aynı zaman- a te a ı ır arc.._t oma a e- il .. - R .d' ıt tü inin ğ 

Fikrimizce nutkun en ehem- yan maddelerde de göze çarpmakta- da milstahsll ve fabrikatördür.> Mal rab~r, hiç ... olmaz.sa Alman tazyikini ~;~~at:O~ k~dlr. tnen u 
3

-

miyetu ye;i bu olsa gerektir. dır. Ze):tınyağı buna ba.şlı;a mls:ll- az olunca rıat yükseliyor. Bunu gö- hafıfletrncge yaramıştır. S 1. • . 
A Bol 'k tehl'k lnd dir. Bugün satılan zeytinyag ar geçen (Devamı ıabife 2, ıütun 4 te) Almanlar, şimale taze bir tank ta ıngradın vazıyetı 
k 

vrut payı şevı ı es en 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

tümcı:li getirdiklerinden Rus müda- Berlin 2 (A.A.) - Yan resmi 

Mısır cephesinde İn
giliz taarruz hareketi 

ur armak iddiasile açılan Rus
ya harbinin, Almanya bakımın
dan sona ermiş gibi göründüğü 
bir zamanda, gelecek sulhun ga
ye i sayılan yeni sosyal diizende 
düşünceleri az çok birleşmiş san
mak harbin bundan sonra lü
zumsuzluğuna inanmaktır. Fa
kat, önce de söylediğimiz gibi, 
tam metin oktınmadıkça nutku ıyıye kotüye yoıınak doğru 01- Londraya göre mevzii bir mahi-
m~~rb bakımından Führer iki yeti haizdir, Mihverciler acele 
noktada kesindir: İngiltere ve 
!Amerika, karaya asker çıkarma- mevzilerini tahkim ediyorlar 
yı bir dnha deneyemiyeceklerdlr; ı.ondra 2 CA.A.> - Mısırda. garp 
Rusya yükü hafifleyince hava çölünde ElAlemeyn cephesinde kuv-
akınlarının İngiltereye karşılığı vetierlmlz, topçunun h~rlığını mü-
1nzlaslle yapılacaktır. teaklp, llerllyerek düşmanı Manaslp.. 

Rusya harbl hakkında Hitler tekl mevzilerinden atmı~a.rdır. Lon-
yeni bir şev söylemiyor. Dniep- dra askeri mahfillerine göre garp çö-
per, Don. Volga nehirlerinin ele tünün bu mıntakasında. yapılan ta-
gecmesl Rusyanın bel kemiF;ini arruz, mevzti btr mah1yetl hıılzdlr. 
kırmıştır. Stallngrad alındıktan Cephenin merkez kes1m1 ise küçük 
sonra Almanya, bir daha kendi- tepeler Ue doludur. Düşmanın başlı-
slni kimsenin çıkararn.ıyacağı bu ca mevzllerinin bu tepelerden birln-
bölgelere yerleşecek, buralara de bulunduğu zannedllınektedlr. 

Yunanistan 
diriltilecek 

---·---
İngiliz İstihıalat Nazırı 

Litteltonun beyanatı --·--

bir membadan Stnlıngrad'ın P,uru
mu hakkında §U malumat venlmir 
tir: 

Stalingrad. yarım daire şeklınde 
muhasara altında bulunuyor. Ba 
muhasara clairesinin iki ucu Volca
ya dayanmaktadır. Dairenin cenup 
ucu Almanlara:ı elindedır. Dairenin 
şimal ucunda ıiddctli savaşlar ol
maktadır. Bu muharebeler, fabtika
ları, spor yerlerini İ§gal için yapıl
r.ıaktndır. Bizzat Stalingrad şehri 
artık askeri bir dedef olmaktan çıkr
mıştır. Şe'hir, bir enkaz yığını halin
dedir. Askeri hedefimiz, Volga 
nehrini kesmekti. Alman komutan.
lığı fazla zayiat vermemek için ih
tiyatlı hareket etmektedir. 

Dün geceki Rus tebliği 
l\loskovıı 2 <Radyo> - Dün gece 

ynnsı nc.şredllen resml Sovyet. tebll
itl: ı teşrinievvel gwıfi, k.ıt.aatımıı 
Stallngrad ve Moodok bb gelcrlnde 
duşmanla çarpışmı.şlardır. Cephenin 
diğer kesimlerinde mühim bir deği
şiklik olmamıştır. 

Baltık denizinde harl> gemilerimiz, 
18000 ton tonajında ikl Alman nakll
ye gemlslnl batırdılar. 

30 ı:y1filde 50 Alman tıı.nkı, nskert 
malzeme , 70 knmyon ve ot.onıoblll 
tahrlp veyn hasara uğratıldı. Tayya. 
relerimiz. 4000 ton hacminde b r Al· 
man nakliyesini batırmıştır. 

A1manlar, Stallngrnd mınt.nkasın
dn, şehrin şimal batı kenarlı:.nnda 
büyük kuvvetlerle nltı hücumtln bu 
lunmuşlardır. Bu bücumdan beŞ 
puskiırtulmüş, altıncısında ıse dil~ 
man bilyuk :r.nyiat pahasına ehem-, 
mlyetsiz bir l.ierlleylş yapmıştır. 

St.nlingradın cenubu<la kıtnl rınuz, 
düşmanı meskün bir yerden çıknr
m:şlardır. D~m!ln.a (400) e lakın 
zayiat verdlrdlk. Düşman muknbll 
hucum yapmış ise de ki böluk piyade 
kaybederek gert çekilmiştir. 
Stnllngradın mal batısı.ndıı. kıt.n-

al mız r:ınl har ketlerde buiun:nus
lardır. Alman tanklnn ön kıtalıı..
nrnızın arknsına mltracyo1.cil efrat 
çıkarmağa teşobbüs ctmlşlerdlr. 8 
düşman tankını hn...c:ara uğrattık. 200 
dilşm:ın mltmlyözcüsunü de öldur
duk. 

Mozdokta dü.,~nın yaptığı hücum
lan püskürttuk. 

Fransa' da 
bir suikast 

Doriot partisinin toplan• 
tısında bombalar atıldı 

Vlchy 2 (A.A.) - Frnns:tdo. Dorlot'• 
nun partlsl top'ant.ı.sında el bom· 
balan atıhnıştır. 8 ldşt yaralan
mış, bunlardan birkaç klşi ölmüştür. 
Sulkasçtı, halktan iki kişinin yar. 
dımlle tevkif edllml.şUr. 

Yeni Gine' de 
Amerikan taarruzu 
Amerikan taarruzu son 
tebliğe göre muvaf fakı· 

yetle devam ediyor 
duzen verip işletecektir. Düşmanın kaybetttği m~znert ııe- Londra 2 (A.A.) _ İngiliz 

stalingrad alındıktan sonra rt ıılmak içln yaptığı tcşebbiisles istihsal Naıın Littelton YU11anis- Londra 2 <A.A.> - Bu sabah gene. 
ne olacak? Bu yeni cephe, önü- aknmete uğramıştır. tan hakkında ıu beyanatta pu- ra1 Mao Arthurun kara.rgı\hı tara.-
müzdeld kış olduğu gibi kalacak Bütün cephe boyunca mUner kuv- lunmuıtur: cYunan felaketi de- tından neşredilen resmt tebliğe gö-
mı. yoksa ileri, geri hareketler veLlerl hatlannı alelO.cele tahkim et- vam etmiyecektir. Bütün İngiliz.. re Yeni Olnede müttefiklerin Jııpon-
yamlacak mı? mekle meşgul bulunuyorlar. Bu mev- !erin kalbi, Yunanistanı hür ve ~ara karşı t.na~u muvaffakıyeUı 

Buna cevap olarak Führerin ztler, Alınan askerlerlnln refakatin- mesut kılmak azmile yanmakta- e=~~Yekt:1 r~tlerl ,,.. b ıı. 
1ki cilmleslni okuyoruz: ı - Elde de İtalyan ptyadesı tarafından tutul- a uv · meres Y makta bulundutu zannecrnmektedlr. dır.> manının 68 kilometre §lmn.lınde bu-
tutulması gereken yerleri, her Iunan Nauro'yu zaptederek 7 kllo-
tilrlü ahval ve şartlar içinde el- İngiliz tayyarelerl, gene Tobruğa metre da.ha şimalde bulunan Nelorl 
de tutmak. Bundan, elde tutul- hücUlll ederek iki mihver gemisine n üzerinde de bombalar patlamış- uzerlnt> yürümektedirler. 

Necmeddin Sadak (Meşhur fıkra &lbU tam isabetler kaydetmişlerdir, Aynı tır. Tayyarelerimiz, sonum ve Fu- Muttefllt tayyareler, Japonlann ıe-
- in aıağıl .• .)'oku minareyi keseriz!., ~ bölged& bulunan üçüncü bır geminin kadald düşman hedeflerine de taar- vazım yollanna hücum etmişler ll 

_ ________ (D_e_;ramı __ sa_lıile_· _ 2_,_•_ü_tun __ s_te_>_L--------------------------~~y~an_ın_d_a_, _d_alg_::_a_kır~an~l&~pe:.._t_roı_d_e:._po1&_-~r_uz_e_tm__:''_ıe_rd.1I'.__:• _______ ~ saııınen üslerine dönmlifler<ıır. 
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,\KŞAMIJAN AKŞAMA 

Şiirimizin 

savallılılı 

cYiilil10f• mecm~ ~ 
l~et imzalı VJ ~ • ~
İlidı qaitJd olhi aliyonımı 

BUttb:.; insanla! ~ 
H&Jda de~nnenden alır 
Suru 4ore4•\J acllr 
Koha7 kolar ı~e:r 
Sonra elJer fSptilıır •. 
~UtUr. lnaımlar Jyl 

Ayni imza ile cAfaç• 
Bir ağaç ki dti§UnGr 
Bütün ömri.iııce 

(ŞElli 
Yiyecek 

maddeleri 
Tüccara bir kar vererelf 
bakkallara daA"lbfacak 

Mektep 
defterleri 

.Vilayetlere C:le defter 
aHnderilmesine b'aşlandi 

Sahte limon 
tuzu 

Zehirli maddeyi kutular 
doldurup ıahniıl r 

ALiCE FAYE - CARIVIEN MiRANDA 

JOHN PAYNE - CESAR ROMEO 

MARLENE DiETRfCH 
Baş dündWUc!\ a.tttstin en kuvvetli filmi 

GECE --
İhttra, .. 0. A.fk... Lüks.,, 

~- P yakında S M E R Sinemasında: ~~ .E.:- ağaç ki ağlar 
ıYağmur yağdıkça 
Derdi ıorulmaz 
Cölrsesinde ynblır 

i\nadoludan muhtelif vaııtalarla ~ektep C!efter1erlnin aaiıtı1ma-. Salam?n· ~ohor TO • M~st~fa ~
htıınhula getJrllen yiyecek madd.... ~1na fial& '6aıın"danb.rl başlandığı larınJa Uç IUoı, aaid oltıhllfi Cl&bil~n 
İoribln gfttikçu lfatlandı§ı V• bir kı9- yUıl~ Murfl VeUJetf, her vf- ıtehfrll bir maddqi limon ttizudiye 
mınıu·wnamen kara bor~ intikal 1'7eH'ıı. ne ctn. .,.. ne miktar de?- aatmıık llıÇQndan 14hJanarak u
ettirile.relC ortadan kaybolduiu ya- ters ihti1acı halunduiunu teshit tiye yediiıni ~ mahkeıneıine V6-

&ılml§tı. Alakadar ream! daireler ederel: baZJr:lanan Jitteyi bfrlikler rllm4tudir. ldd.fan n~ Sala-
bunc!an ıonra Anadohıdan Öeniz ve um t kltı~ nrmfltlr. Vıll- mon n. Bohor bu m.addeyt beter , __________________ ISli:J!•twı•-. 
ka.ra ydile .relen ıriyeoeli madde}.. yetlerdeıı, er defter n.rileb!- f;T3.1Dlıl,;;; kutulara Ciolduratali üze. 
rlnln efnı ve mlkdaılanni teablt et- lcceff ıonılmuş, alman cevapta rine limon tuzu et~etf yapıştırmış· Bugün matinelerden itil>aren 

Koyun koyuna toprakta 
Meyvaaı yenir 
Dalı kesilir üstelik 

mı-~ ... karar ıv rmiılerdiıo. Bu m.ııd· gBıtrileu eahıslara tevziat& başlan- lnr ve M.atafa v~9ıtasile memleke- T A K s • M • 
del-..~ getiren tilcu.rdan ınalıyet mi§hr En ucuz aefterle.r yth para:- tin her tarahnıı. <Jartıp aatmıu1aJ)oo 1 51 nem 
fin:f fotenecek ve muayyen mikdar- V'1 ~olmtı§tur. On alb yapraklı du Bunı.. haber alan Sıhhiye v~ 

nda 
• da kô.T ilbes{nden lonra bu mallar bu Gcfterler ..,j)gyetlerde çocukJllra kUlcti emir verip bu maddelcrf p{• 

Ve w her. sen!n için ailanm Belediye lktlaa~ l§le~ müdUrlilğU ta• maliyet Ebtlno gehe dajıtılacaktı. yuadan toplatm~ ve llç maznun~ 
Yngmu• yagdıkça nhndr.n tubıt edılen. bakkallara Dc::hcrler. yalnız mektep koopera• cb hıfz:.;~ kanunurut muhalıf 
llqka mec:mualarda halka imza: dr~blacaktır. Aynca l>akkallara da tiflerlno verllmektedir. Her mektep. ha:eketten dolayi mahkeme~ ver· 

Lırla başka şiirler de çıkıyor hepsı tı...blıgat yapıla.rak perakende kaç 1ioop r tlfi ıvuıt ı. ve mahallt ml~tir. 
qağı vukn bu kırat. 

1 
kuruş.l aat111 yapacaklan hesaplana• n.aarlf nıUdUrlil§ünlin vizesile ihtl· Dün yapılan muhakemede Mua-

Cnhit Saffet'in ve. edebiyat okulu ~ k bildiri1eccktlr. Belediye mUra· Y" İ~ı temln edecektir. taht, bu kutulann Salamocı ve Bo-
ark clqlarınw iatıdatıız, yahı:I t pl.d bu muayyen bakkallan geze· ihor tarafından kendisine verildi-
fena tah:ıssüslü olduğunu iddia için rek teşblt edilen ffat üzerinden sa- Bun<lan sonra defterler ~azır~ ğinf vtı kendisi de limon tuzu zon-
kalcm aımlınıJ değilim. Onlara h§ yapıp yapmadıklnnm ve mallan dıkça 'Villyetlere gBnderıleecktır. ne~:rcli sattığını slSylemf§tlr. Bo
not okuyucular venin. Tanzimat· saklayıp aaklamadık.lanni meydana Yak~n villyetlere ae.~iyata ba~an- hor is.: hiç kimseye b8yle bir ıey 
tan sonraki Türk şÜrini.-ı bir bed· çıkımlacakbr. mıştır. Mn.arlf mUdurleri, mekt~p- sntm~dı!imı ileri eiirmUıtür. Şahltle
bıJıtlığrıı:- İşaret edeceğim. lık o!ar&k CV"•elki giln Boyabad- Iere tevziatı talebe adedine gore rin -:ıfn!cnmesi Içln muhakeme 00§· 

Ga:plılar, nazmı denen çeşitten dan lbir tüccar adına Haydarpaınya yapncnktır. ilk mekteplerd~ çocuk 1'ıı güne kalmıştır. 
ne ' Ufade temin elnÜ$... Mesela getiriler 102 çuval pirinç, tüccara ba!l• .. n 7 dıahr hesaplanmıştır. 

Tophane 
cinayeti 

Suçlu kaza olduğunu 
ıöylüyor 

Borsa ışında 

satışlar 

5 liradan 100 liraya 
kadar ceza veriliyor 

Avrupa dillerinin • herbirinde bin· muayyen mikdarda kır ıvcrildik.ten 
lerce manzum tiyatro vardırı Dram· sonra 62 liakkala dağıtılmıfbr. Tile.
far mı isteniniz. komediler mi feerik car bu pirinçleri bakkallara kilosu 
eterlt.. mi, operalar mı, beynelml· 149 kuruştan tevzi etmiştir. Dün 
lel şaheserleri ta Greklerden itiba· bakkallar da bu pirinçleri Belediye 
ren, Gö!ıhelere, P~inlere, Roa· mÜrclkiplerlle mıntaka ticuet müdUr
tand'lara kadar tercümeleri mi? liiğil.ıür raportörleri huzurunda müıı
Sonra mclctep manzı.ımderinden teriye 167 kunııtan .atm~lardu. 
başlaym. Her birinde milli ve fnaa. Mıntaka Ticaret mUdUrlüğil, her 
ni yü.ksek hissİyah aksettiren, ma· g0n ırlyecek maddelerinfıı pcraken· 
nfüıı anlafılır, çocuklana ezberletil. -:' fiatlerini alarak Tıca.ret Vekfile
tncğe elverişli ve liSanm temelini tq· ti.ne g8ndermektedir. Piyasa kon-- Her nevi yiyecek maddelerlnln 
kil ed'"<ft nusralan tabirleri, vecize- trollannia mmtaka tk.aret mUdilr- • Tophan~o hlr kahvede arka.da· Ticaret ve Zahire borsasına alınclı
leri br.vi e eler, aayısl2! mart, prlo lilğü Jle Bel__pdiyenin mOıtereken fi Muetalayı tabanca ile ~ldClren ~ yazılmiıtı. Borsa barlclnde yiye· 
rüfteleıi. ilb. haT<dtet etmekte olduiunu ya~ Ahmecfh.. muhakeme&ine diln lk1a.- cek maddeei ntan tUccara eV'ffll 

Bir de bize gelelim: bir. Her Od dairenin al!kac:ları mo- el ağır ceu. mahkemesinde bathln- komiserlik ta:rafından bir lhtlarda 
Edeb:yab cedide, Fecri&tl arbk murlan tarafından alınan flatle.r mııhr. Mamun Ahmet, Mustafayı bulUDmaita, tekerrüründe ismi, 

anl~ılamaz bir duruma d~üştür. karıılaıtınlarak raporlar ona g8re isteyerelC Sl<iürmediğlnl ileri allre- ticaret Odaaina verilmektedir. Ti-
Ondan sonra Halit Fahri bir cBay- hazırl ... ımaktadır. ıekr c:aıet Odaıı, bu tüccarlara bet lirar 
kuş». YU3Uf Ziya bir , 11Binnau, Beledi e iktisat fılerl mildilrlüğü, _ Gece ben kahvede otururken dan yUz liraşa kadar para cezam 

Seyredenleri sürekli helccşn \'e heyecana gar.kcdccck 
büyük bir film 

Türkçe Sözlü - türkçe Şarkıli 
Balta gtrmentl§ o:rma.nlarda korkunç sergüzeştler ... Esrarengiz 
n\8.Ceralarla dolu hcyectı.nlı bir ınevzu ... ~tan sonuna kadar 

merak ve korku ile dolu bir eser. 

RAŞiD RIZA TİYATROSU 
Hallde Pişkin beraber 

SONBAHAR TEMSİLLER1NİN İLK HAFTASI 

Kadıköy SÜREYYA Sinemasında 
Bu Akşam 

SiZi TANIMIYORUM Komedi - S - Perde 

Ccvlrenlerı BEDİA !ON 6TATZER - VASf1 RİZA ZOBU 

ŞARK BuA)qam 
SiNrulASINDA Sa:ıt 9 da 

Olmdlye kndar beyaz P9Jde~.t e~ sörülm~ mue.zznm ve muhteşem 
• bfr eser. J!!n katı ibr&~ '1!le göz Yaola.rınıı. ga.rk edecek 
AŞK • KİN .. i:N".rtxAM ve tlıTtR.AS dolu hnrikaJar aahe.serl. 

KISMET 
ReJlsörllı GEZA Von BALVARY 

Fan:k Nafiz bir d{ahraman> yaz· Lund?:- ıonra her gUn topdan flat Mustafa Jcldl Sarhoıtu. Sebepsiz. v.:rmektedir. Cezalar bu suretle 
dı. Haydi bir ilô daha var diyelim. aldıği gibi yiyeee~ maddelerinin yer• l:>enimle Jiavga çıkarıp kU!ret- kattle§tikteu ıonra, tahsili için fc,. 
Telifi. tucümesi topyek\ın ~ alb per.tlende flatlerinı ae teablt ede· meğo ve yamnıli vunnıığıı baoladı. raya verilmekte. tiiccar icra. maara· 
taneyi doldurur mu? Abdülhak cek ve Derideki mukayeseleri bu Kendimi mildafaa lıcfn ayala blb nnı 8demeye mecbur tutulmakta• Baı rolde: Ara~~.~ Heinr· ehe George 
Hiımidinküerle beraber ona yirmiyi esua g8ro yapacaktır. tun. Bu defa Mustafa eebhıden ta• dır. .._, ..--ı.ıı 
geçer mi? Ve yeni tclikkil~ göre Dür. müraklpler, piya.sayı dola· bancamn çıkardı, fakat tabanca Son ~ıılcrde hona. barlcindeki Bp tıllmdekl Oryantal BAYAN ADALET 
ltac tanesi rı.~e konulabilır ko· onrak yiyecek maddelerinin pera· 1!_ -:ı dıı- 11 B d h aa'--1-- .-....- old-ll.undan yeni ka- DlnS!ar n ~ revüler! 

CUll .... J' ' k d fi l • 1 esbl tmf l eli ewı.c.:.cn yere _t • en e emen "'9UU ~ ·~ .._ • 
n labilivor? en e at enn t t e d ~ erffar. taliuc:ay: alıp kahveden çıktım, r.ann iyi netke verecell liel'1en- ve ~ tarafından oyna.nm~ır. 

Sairlerimizin Dtifat etmemesi JÜ· Yiyecel.. maddelerinin top an t-- k=.çınağa bavladım. Mustafa da: mekteClir. Pek az kalan numaralı ,.erJer:tnız1 hemen aldınnız. Tclefonı 40380 

ziinden yeni marşla.rmıızın hilo gÜf· lerl, İıtanbulun ticaret merkezi olan &ııl &ldUreceiim> diye a.rkamdan Ticaret vo Znhlnı bonala;ı ka- •llll!•••••••••••••••••••••md" 
teleri ,öyle iJtibaslı ve acaı"b f BaJıkpazanndan ve Ticaret ve 7..a· kofuYo d K disb:ıl koıl: tmak n ınuı:uın yeniden hazırlandıgı ya· 

.. hire bonıa.sindan alınmaktadır. Pc- • r u. en u zılml§ti. Yeni kanuııı meriyeto gfı-
inhisarlar U. Müdürlüğünden: Ankarn I Ankara! Cuzel Anknral rake. .de ttkWıı.rdıı Beyoğlu r.o:mti ıçin geriye dönfip han.ya bir el dikten aoma iıcarel ve ıahlre 

Seni görmek ister her bahtı kara.. dnha yüksek fiat gösterdiğinden atq ettlm. F~t kurtun. kazaen bot"sn.lr:nnın ~bemmiyetı bu bakım-
okul ı..!t 1 rd - kit • bundan 10nra perakende ffot alı- onun kanuna iaabet etm.i§_ Onu J _ı. __ _. __ 1-...... + ... ~-bul bl.nı. fa.brtknsınds. elde edilecek yaş kllspeden 100 kazanı, ihale 

Ki ap arma, ya ımeı ap ••fA(j ,_ '-- -L!L d" .a:ı c:lll CU'4Caıs;or. "4~ 
lara bol bol nümune koyabilmek : ırlı:en ayncP Beyoğlunda~ d.a fiat 0 ~ nne1t ~U18 ateş etme ım. 1 tadhınden itibaren hattatta 1k1 ~ Mrlo o!IJı&k llzerc diğer sllnlerde çıka• 

-'--
1 t bul hetındeki D ı.....ı Q_1..ı..t___ı ..ır_ı · l R A D y Q ctt t•~,ert 3 • 4 ay G.rfmda alnuik ....... ne pazarlıkla nrltırnınyn konul. için sağlam Türkçeli ko.- tiir dergisi amıması ve ıs an cı em ~r. vııı.nıuc:nn w.n enme:sı -ı-ı 9""' ...... 

ııös;:ri;!~nı, 'z~fusset'n~, ~._ ~:~:.it. karşıla·~-·.r .. ılm: kararlaş.. !:;§b~uhakeme b'aşh gÜne bırakıl· m~ed:ıtlık 6110/ 9'2 salı ı;llnü saat 10 da Kabataşta Levo.zım oubeslndekl 
. -·- .--.. Mark~ utış kom.Lsyonunda yapılacaktır. 

pearc'in maru:mn tercümelerinden T" Od ...._ M 1• • Bagfinldl porıram f,steklUerln pazarlık içtn tıLy1n olUruı.n gQn ye ı;:ı.o.tte teklif edecekler! 
dilimiz "':lÜStağni midir? Degilıe ıcaret ası ec 181 Sadakat. fıtir 12,so p.rogram, 12,13 M11zfk <Pl.J. tiat brinden % ıe temıruı.t para.siyle birlikte mezkQr komisyona müracn-
hani? Ticaret Odası meclJslnde açılan 12.~ Ajans bıtberleri, ıa euıa Te titr- atlan UA.n olunur. (2~1) 

.. • . • • mflnhallere yeni t!ylnler yapılmıt- İstanbul rnühülüğünden r Milleti· ttiler 
Snnmmn bedbahtlığı. Temız h. el "-ı liw B Ah K mfzln en mOlıfm iJı.t.--nı ka-'a· Türk e eereyanmm ır:ah•....-1 .... tu. ı.ıun t\aa ge • met anı, . ..>' ..... ' qu 18,03 l!'wıl1 heyeti, 18,{f) Dans ınllzl· 

itib ç kul f dalı -ı·;·-:-· Lirlrd R .. J. veldJliğine B Nuri Dağ- yaı., yunhmrozun hava mlldafaası ğ1 (Pl>. 19 Kan~, 19.111 ŞarlQ vç 
~'-o.ren ':?a • veol ay e"YTIDOb I del~:, ı.kınc1 Reit vekülitine B. eababmi temln husuııeııd.a pek lu.y- Tirkültt, 19,30 AJanıt ~erl.ctt, 1914~ 

PCK az sunnesı m°'hn'. « I • 1 H"--ü A ·ı • 1 tU •..ı -rU'- '- la y,-,.ı ....... ntA-"" m""".M ~Ot• ~ .. .l·.:... ,..,. Arapça ve F ganö tabirlerden u•ey ı uım rran aeçı mııt r. me ~AR 11u ı.meste o n ve ~ -""*A '""-6'• , ., .rwı.u..ru v-
lmrtuJduk ! N ı 1anlan anL- aldı~* teberrUatı Kızılay vo Çocuk zetesı, 20,4.D Mth:tk <P .>, 21 Ev1n sı1...-

dem ~ kal yadzı A ilik- * Belediye aeçlmlnln baılamasi E'.airgemo luırumlarfle analannda atı. 11,15 Temsll. 22 Silmı ork!strruıı. 
fOnrz» eK"' rna I, CerDJ •• • ır _ ıı_ p • 1 D--'k ı_ - 22,30 Ajam haber~ Tt bOmılar. il 
le bocAlıyan ediplerimiz Tiiıkçe w:enno naur> artia . uoıı tat uza pay)aaan Türk hava kurumuna her 
nazma henüz höviyetlııl bile verme- reisi B. Zühtil ÇubukÇuoğlu evvelki veçhll yaıdmıda bulu.nulmuı Iu
den, haydi bakalım cep takvhni aıkear.ı. tanzimattan C'V'Yel, 90?ra, ve zurua, Fitra Te zcklt ltuile mli
fll8J1l.5lı ccYazık oldu Süle)'maft her i1d Mqnıt!yet devirler~ ve kellef oİı.n muhterem ahalimize 
efendiye,,Jer, ve sanki bu cereyan Cumh~rlyct devrlııde.ld, Bel&dıyeler elıem~etlo arz ve 1adakal htnn 
dört elle sarılacak bir matahm:q al- etralm~a al&lca çeken hır konferans nevi Ye mıktan ilAn olwwr. 

bı. _ L aJ -"!..ı -..t !.. L vermlstır 
Araam y e.umı ta~ a.ep •••••••••••••••••••••••••••••••-.. •••• 

cyn.ı makam sürüp gidiyor. Sadakal Fa 
111m yerinde yeller Clflİnln. Toım 

Bütiln fnıanlar iyi d •-a....:.... V "'"'-1-..-L- dd mnana llUIUlll··· • a ...... ,,_...u • Kq. 
Haklcı değirmenden alır den muhtaç oldulu bir c Yeni idi-
Suyu dereden gelir aildib belinJn. Buidq unanden 63 
DoPu ıma getirdik. Bir CJD, fÜ'lerlnla manzumeleri-
Yeni tabirle bir ctepkİ> ı.tlyorm. le ;.ıabitleıtirilir. BuıUnldl fml&ya 

Ama töyle kelimen.in tam ffad• et• ıelmediiin maqmm bir eebebl de, 
tiği tarzda Adam ·akılli hlr tepki ... şürlerin 'NJyle bir ...-aeM bıtld• 
O derecede ki, tbndikl tilr okulu· bulunm.uıdır. (Vt-Nt\) ReualD 

En iyi 
ıc.... 

200 

20 

ÖLÜM 

Amcabeye göre ... - -·- _____ __..........,... 

BeleCliye sular fdareıindenı 
J - Osmanbey • Maçka araaında Rumell vo ~kiye caddeleri ımtlda· 
~ takriben (8200) M3 Tx"aneo hafredllecektlr. 

1- Bu iş& &ib t&rtname tdir&ml! levıııım drures1nden alınacaktır. 
8 "ı't Evvelce t~ ed.1181'.A t~tler yüksek t(lrWdllğünden dolayı tekrar m. 

nma 1t1zum gartllen lU sat lşl J)Wlrlıkla ihrue edllece~den hafrl• 
)'ati Qzı!rtne almak 1ştıre~ 'l/İO/fl42 çtu'§Elmba gtınQ sant 14 do Tnks1m 
S;~rvllerdcld idareme de hazır bulunmalan. (296) 

.. '-~,, ı.ı.ı •. 

. 
-- Takdim edeıim: 

bııy Veli; •• çalışıyor.... .... • mızdakl merdlvenll evde kiraoı• huldır maplla~ı ... , iatift.do ederim ı .. 
Arkada§ım 1 ... Bizim ~airede, 67 lir.!...maqlal •.• Semtimiz do aynı, bizim ltaroi·ı .,. Bugüne hügün dört çocuk ba-ı , .. Adeta ayaklı 

dul.~ 

kütüphanedir, \ A. - Kütüphnnesini bilmem 
ar .• mn 67 lira ile 6 kişiyi geçindir-

• ı.:.ea: istifadeye değeri ... 

• 



Sahife 4 

YANIK. ÇATLAK. EKZAMA ve 
CİLD YARALARINA fevkalA.de 
lyi gellr. Derinln tazelenmesine 
ve yenilenmesine hizmet eder. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

-·N A K i L.- .. 
13/ 3/ 942 tarihli hıhsa.tnamey~ 

tev!lkan faallyete glmı1ş olan 
Müteahhitler Birllğl merkezinin 
muvakkaten Galatada. Nordştern 
hanında 3/ 4 numaraya. nakled11-
dlğ1, alAkadarlarca. malUm ol
mak üzere ilAn edll1r. ile sabah, öğle ve akşam 

2 Teşrinicv·ı~l 1942 
-====1 

AZAR 1 D i K KATE lu 

SADULLAH EHiM n OrtMI~rı 
Öztürk - Çankaya - Ege Kollektif Şirketi. 

Muvakkat müracaat yeri : Umum Müdürlüğü Bursa Koza Han 
~·------•111 No. Telefon: 3'16 ______ mıı1' 

Yabancı memleketlere 

Dr. tHsAN SAMt 1 Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman d. işlerinizi fırçalayınız 
on okok aşısı 
ğuklu~u ve 1htllA.tlanna karşı 

TALEBE 6öNDERilECEK 
iktisat Vekaletinden: 

Maden, izabe, makine, elektrik ve kimya Yüksek Mühendisi 
yetiştirilmek ve bunlardan bir Jasmına mensucat ve kiğıt ihti
sası yaptınlmak üzere müsabaka imtihanı ile yabancı memle
ketlere 60 erkek talebe gönderilecektir. 

i pek tesirli ve taze aşıdır. Dlvanyolu 
Sultnnmahmud türbesi No. 113 

Z:\ Yi - Beyoğlu nüfus memurlu. 
ğundan aldığım nüfus tezkeremi ve 
Bursa askerlik şubesinden verilen as
kerlik tezkerem ile birlikte kaybedll
mlştir. Yenilerini alacağımdan ~ki
lerin hükmü yoktur. 

316 doğumlu Llvezer oğl•ı Avram 

Salonu müdürü Bayan EV A, 
!\vrupa seyahatinden avdetle ge
tirdiği en son moda ve zengin 
_;apka modelleri kolleksiyonunu 1 
9lrlnciteşrlnden ltlbaren zlYii
~rte savın müşterller!nt davet 

İstanbul Bölge sanat Okulu Alım Sabın Komisyonu Başkanlığindanı 

Bakır tencere, semaver, tepsi vesaire alınacaktır 

eder. 

* Eminönü Halkevlnden: 3/10/ 194.2 
cumartesi gece saat (20,30) da Evi
miz caz orkestrası üçüncü konserini 
verece-ktir, Arıu ednlerin davetiyele. 
ini büromuzdan almaları rica olunur, 

Alınacak malın adı 
Büyük bakır tencere 
Orta boy • 
Bakır semaver 
Bakır tepsi 
Bakır karavana 
Bakır su güğümü 
Bakır bardak 
Bakır tabak 

Miktar 
2 A. 

15 • 
'1 • 

17 • 
243 • 
200 • 

1500 , 
2255 • 

Ağırlık Muhammen fiat Tutarı Ka.t't Te. İhale gfuı ve saat 
60 Kg. 700 k~ 420 -

300 • 700 , 2100 -
280 , 700 • 1960 -
170 , 650 , 1105 - 2576,25 5/10/1942 Pazartesl S/15 
486 , 500 , 2430 -, 1200 • 2400 -, 150 , 2250 -, 200 • 4510 -

17175 
Pamuklu mensucat Fabrikala

rında çalışmış tecrübeli ve 
ı - Müstacelen ternlnlne z.a.ruret hasıl olan yukanda yazılı 8 kalem balar e~a pazarlıkla tallblne ihale 

edUmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 
yüksek maaşlı bir 

Dokuma ustabaşısı 
ile İKİ İYİ USTAYA ihtiyaç 
vardır. Taliplerin Kazlı Çeşme
de MENSUCAT SANTRAL T,A. 

Şirketine müracaatları. 

2 - İhale Yüksek Mektepler m uhasebeclliğlnde toplanacak okul alını satım kamlsyonu tarafından yu
karıda gösterilen gün ve saatte yapılacaktır. 

8 - İsteklllerin kat'i teminatı ihale s:ı.atlnden daha evvel Yüksek Mektepler Muhasebeclliği veznesine ya. 
tırmaları veyahut teminat mektuplarını komisyon başkanlığına ibraz etmelerl Ibımdır. 

4 - İsteklilerin bu pazarlığa iştirak edebLlmeler1 için 3490 sayılı kan unun icap ettlrdlğl vesik.alan baJz 
bulunmaları şarttır. 

5 - Yukarıda yazılı 8 kalem bakır eşyaya alt şartname ve nümuneleri görmek lstlyenler her gün İstanbul 
Sanat Okuluna başvurablllr!er. (167) 

.--•Bu Pazar günkü -m:iilll!I ••ıa1---•---ı!llll• 
Fevkalade sabştan: aderrı zmesi Betonarme köprü inşaatı ilan1 

İsma dama ve hazır 
Dlvanyolu No, 31 

Nafia Vekaletinden: En meşhur üstatlar tarafından 
imzalı tablolar. İpek veya gümüş 
l~lemell eski kumaşlar, kristal 
takımları, iki güzel Vazo ile bir 
ç:ok A.san nefise, ha.kiki maroken 
mükemmel bir takım, Mu~arabl 
mobilyalar ve sair. 

ŞEKERCİ 1 - Aydın vilayeti daMli.ıioe ve Ayrun - Menderes yolwıun 7+·4'10 ::1.:1 

ALI BAYRAKTAR 
kilometresindeki betonarme Menderes köprüsü ile tahllye göz!erl "Ve 
4 + 308 - 8 + 380 inci kilometreleri e.rnsmdaki şose inşaatı «435000• lira 

I • keşif bedell Uzertnden kapalı zarf usullle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu mobilyaları görmek veya 
satın almak isterseniz Ortaköyde 
yapılacak fevkalade açık arttır
malı satışa iştirak ediniz. Bu 
baptaki tafsilatı yarınki nüsha
mızda okuvunuz. 

.. 2 - Eksiltme 16/10/942 tarihine müsadlf cuma günü saat 15 de Nafia 
~adıkoy sulh ikinci hukuk Mkim- Vek~lett Şose ve Köprüler ReisJlğ! odasında. yapılacaktır. 

llğınden: 942/ 268 3 - Eksııtmeye müteallik evrak n2h Ura a:75• kuruş mukabilinde Şose 
Kadıköyünde Caferağa M. Yoğurt- ve Köprüler Re!sllğlnden alınabilir. 

çupark yokuşunda 28 No. dıı mukim 4 - isteklilerin tatlı günleri hariç olmak üzere eksiltme tarihinden en 
ölü Hurşlt kızı Nazire Şahinba.şm şu- az üç gün evvel bir dilekçe ile Nafia VekAletine müracaatla bu gibi inşaatı 
urundaki noksanlık ve felç dolayısl!e yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almalan IAzımdır. 

ZAYİ - 1838 numaralı tabip diplo
mamı kaybettim. Yenisinl çıkaraca

. ğımdan eskisinin hükmü olmadığı 

Hfın olunur. 

mahkememizce hacrine ve kendisine 5 - Eksiltmeye iştirak edecekler dördüncü maddede yazılı ves:ı.ikle 942 
ayni evde mukim kardeşi Yusuf Ra- yılına. aıt Ticaret Odası vesikası c21 15011 liralık muvakkat temınatlarını 
sih karısı Semiha Şahinbaşın vasi ta- havı olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları kapalı 
yinine karar verilmiş olduğWldan ka-

1 
zar!lannı iklncl maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar komisyon 

nun yollarına müracaat olunmak üze- Reisliğine makbuz mukabilinde vermeıerı l~zımdır, a8155ıı «10275» 
Doktor Rifat Ö:ıtürk re keyfiyet aH\kadarlara ilan olunur. ~-••••ım•mı•••••••••••••••••••=l! 
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BUGÜN ÇIKTI 
Çok nefis bir halde çıkan bu 

~ jJ inci sayının içindeki iŞLER: 
Ajurları ve Spor Ploverler, ço

cuklar için yün rop, l 94 3 modeli 
rop ve nıantolar, renkli köşe yas· 
tığı, çay masa, koltuk örtüleri, 
çocuklar için yeni modeller. 

YAZI ve MAKALELER: 
Temiz hava, El ve Tırnaklar, 

İdeal göğüs g_üzelliği, Makiyaja 
dil.!r'at, Düğünlerimiz, Kocanızı 
s~viyo'r musunuz? Hürrem Sultan, 
J.da.bı muaşeret, Söz aramızda, 
(:.JÇURUM) Yeni romanımız, 

Okurlara cevap vesaire... Ayrıca 
i,rııek paftası, Renkli qahifeler, 2" -uruş ... 

Türkiye Yayınevi, Ankata Cad. No. 36 lSTANBUL 

Osmanbeyden - Taksiın istikHl.1 Cad, 17 No ya nakledllmiştlr. 
Cumartesi 3 - ıo - 42 den itibaren sayın bayanlara en son usullerle 
ve mütehassıs bayanlar tarafından her renk saç boyası ve her boyalı 
saça 6 aylık bukle, masaj, maklyaj, radyolüks v. s. yapmakla faall
yetine başlıyor. 
Husu~i Parfümörl reyonunda en ~zeı cı!sitler bulunur. 

Devlet Demiryollari ve Limanları !şletme ı 
Umum idaresi ilanları 

İ§Ietmemız Sıhhat servisi için blr sene müddetle her gün sao.t 14 ten 
17 ye kadar serviste kalmak ~art!le ve mahlye 210 Ura muhammen bedelle 
bir kamyonetin kiralanması ışının 15110/942 perşembe günıi saat 11 de Slr
kecide 9, İşletme binasında A. E. Komisyonu tarafından açık eksiltmesi 
yapılacaktır. • 

Tallplerln 189 Ura muvakkat teminat ile aynı gün ve saatte SirkecWe 
9. İşletme blnasmda A. E. Komisyonuna müracaatları.. · 

Şartnıı meler parasız olarak komisyondan verilir. (224) 

MUHASEBECi ARANIYOR 
Şantiyelerde çalışmış tecrübeli bir muhasebeciye ihtiyaç var

dır. Dolgun maaş verilecektir. Taliplerin İstanbul 176 posta 
kutusu adresine «Muhasebeci) rumuzile müracaatları. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

' ı - İstanbulun muhtelif semtlerinde yapılacak tahminen (7000> metre 
kablo ferşi ile kaıblo değiştirme !.şi 6/ 10/ 942 salı günü s:ıat (15) de paı.arlık 
suretlle föale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat maktuan (1087,50) liradır. 
3 - Şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden parasız tevzi edll

mektedir. 
4 - Pazarlığa lştirak edeceklerin idari ~rtnamesindeld tarifat dahilinde 

muvakkat temlnatlarlle birlikte mezk\l.r gtln ve saatte Metro Han 5 inci kat 
Komisyon odasında. hazır bulunmaları. (253) 

Güzel San'atlar · a·kademisi 
Talebe kayıt muamelesine devam ediyor. 

Güzel san'atlar akademısı şubelerine namzet talebe kaydı 7 llkt.cşrln 942 
tarihine kadar devam edecektir. 

Bu tarihten sonra yapılacak. müracaatlar hükümsüzdür. Şubelertn kabul 
şartlarlyle namzetlerce idareye tevdii lüzumlu vesikalar da.ha. evvel gaze
telerle ilan edllın~U. Mezkur llAnlan gi;)rm:emtı olanlar Aka.demi daJıll1 
il~nlanndan lüzwnlu ma.lüm.atı bulab mrıer. 

9 ve 10 llkteşrinde Yüksek mımarlık, 15 ve 16 llk~rinde tezyinat. J:'9.. 

sim ve heykel şubelerl.nln kabul Imtlhanla.n yapılacaktır. Namzetlerin tnıtl
han için beraberlerinde gettrece.klel'i tersim. malzemesini ve lm.tiban saat
lerini öğrenmek üzere dahili ll~n muayyen ihalelerden evvel gözden 
geçlrmelert I!zmıdır. (21'1) 

Bir ·9~· ilacı. bürün dünyaca meşhut 
araştırma mUesseselerlnin hazırladığı bir sifi 
vasıtasıdır. Binlerce doktor h 1 -• asra arınıt 
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age.t• ll~çları vermekte ve' parlak mıı· 
vaffakiyerler eldeermektedir. Her ·iJ~· 
U.iç ambalaja. ·1J~. safibi!e tanınır. 

1.) Müsabaka imtihanına gireceklerin aşağıdaki şartlan 
haiz olmalan lizımdır: 

a) Türkiye Cümhuriyeti vatandaşı ve Tiirk ırkından bu-
lrınmalc, ' 

b) 17 yaşını bitirmiş, 25 yaşını geçmemiş olmak, 
c) İyi hal ve ahlak sahibi olmak (1941 • 1942 ders yıhnda 

mektep müdavimi olmayanlar doğnı1uk kağıdı ibraz edecek
lerdir.) 

d) BuJaşıcı hastalıklarla malill olmamak, sıhhati tam ol
mak, bünyesi mühendislik yapmağa ve madene tefrik edilecek· 
ler için ocaklarda çahşmağa müsait bulunmak 

e) Lise olgunluk diplomasını ibraz etmek veya bu derecede 
tahsil gördüğü Maarif Vekilliğince tasdik edilmek. 

2.) Birinci maddede yazılı evsafı haiz olan taliplerin Anka· 
rada M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne ve İstanbul'da 
Sümerbank İstanbul Şubesine bir istida ile 21/10/1942 akşa
mına kadar müracaat etmiş olmalan IAmndır. istidada yuka
rıda yazılı tahsil kollarından hangisinin takip edilmek iste.uil
diği tasrih edilecektir. 

3.) İstidaya aşağıda yazılı vesaik bağlanacaktırı 
a) Nüfus hüviyet cilzdam veya sureti 
b) Mektep diploması veya vesikası 
c) İyi hal ka~dı 
d) 4 adet 6X9 ebadında fotojtraf 
4.) İmtihan 26/10/1942 tarihinde Ankarada M. T. A Ensti

tüsü Genel Direktörlüğünde ve tstanbulda Sümerbank İstanbul 
Şubesinde yapılacaktır. 

5.) İmtihana girmek şartlannı hfilz olup vesaiki tam ola· 
ralc vermiş bulunanlann 23/10/1942 tarihinde sıhhi muayene· 
lerl icra edileceğinden bu tarihte saat dokuzda Ankarada M. T 
A Enstitüsü Genel Dh•ektörlü~nde ve İstanbulda Sümerbank 
İstanbul Şubesinde bulunmalan şarttır. 

6.) İmtihan ı:>şağıda yazılı derslerden yapılacaktır. 
a.) Cebir, 
b) Geometri, 
c .) Aritmetik, 
d.) Trigonometri, 
e.) Fizik, 
f.) Kimya, 
g.) Ecnebi dil (Bilgilerine göre: Fransızca, Almanca, tngi· 

lizce) · 
7 J İmtihanda muvaffak olanlar birinci maddede yazılı 

tahsil kolJanna avnlacaklardır. Tefrik hakkı imtihan heyeti· 
nin salahiyeti cfahilinde olup bu tefrik taliplerin istedikleri 
kollarda mümkün mertebe nazan itibara alınmak suretile im
tihanda gösterecekleri muvaffakiyete ve sıhhi muayenelerinin 
1•erdiğ:I neticeye göre yapılacaktır. 

Heyetin vcr~ceği k11ran kabul etmeyenler gönderllmfye
cektir. 

8 . ) Maden l'\fühendisliği için tefrik edilenler tahsillerini 
M. T. A Enstitüsü nezareti altında yapacaklardır. Bunlar: 

a) Ecnebi memlekete gönderilmeden evvel Zonguldak ma
den ocakları dahilinde en az 9 ay çalıştınlacak ve yevmiye 150 
kuruş ahıraklardır. 

b) Talebe akşamlan yabancı dil dersi görecek ve 9 ayın hf. 
tammda ameli çalışmadan iyi not alanlar yabancı dilden lm
tHıana tabi tutulacak ve ehliyet l!Österenler yüksek tahsil için 
yabanr.ı memleketlere gönderilecektir. 

c) Staj devresinde talebe kazancı ile gecinecek, diledi~ yer
<le ikamet edebilecek ve ancak fevkalade istidatları görülen ve 
fakir olduktan anlaşılanlara aynca her ay on liraya kadar 
nakdi yardım yapılacaktır. 

d) Stajda ve lisanda muvaffak olaınıyanlar arzu ettikleri 
takdirde yatılı ve parasız olan Zonguldak l\laden Teknisyen 
Mektebinin ikinci sımfma imtihansız alınarak aynı ders senesi 
sonunda ikinci ve ücüncü sınıfların imtihan1anm birden verip 
dördüncü sınıfa terfi edebilecekler ve bu sınıfı da ikmal ile 
cıMaden Teknisyenlıı tinvanı ile mektepten mezun olanlar, 
Devlet bareminde 30 lira asli maaşla işe alınabileceklerdir. 
. 9.) Madenden başka mühendislikler için tefrik edilecekler 
doğrudan doğTuya yabancı memleketlere gönderilecekler ve 
Süınerbanktn tayin edeceği program dahilinde ve Sümerbank 
hesabına tahsil edeceklerdir. 

10.) Talebeler avdetlerinde tahsilerinin ilci misli müddetle 
hizmet edeceklerine ve aksi takdirde tahsil masraflarını faizi ile 
defaten öd:veceklerlne dair müteselsil kefilli bir taahhütname 
vereceklerdir. 

11.) Ankara ve lstanbula diğer yerlerden imtihan için ge· 
tenlerden imtihanda muvaUak olanlara geliş ve dönüş yol pa
ralan verilecektir. 

12.) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün yabancı mem
leketlere talebe gönderilmesine dair olup, evvelce yapılan UA.m 
~bu UA.nla birleştirilmiş olduğundan buradakllerine aylan 
şartlan hükümsüzdür. ' 

İstanbul Liseler Alım Satım 
Komisyonu Reisliğinden: 

Komisyonumuza bağlı altı yatılı ı lisenin 1942 mali yılı ihtıya.çları ola.n 
17000 kilo zeytinyağının umum tutarı olan 29750 lira tahmin bedelle kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 22/X/1942 Perşembe günü saal 
15 de Beyoğlunda Liseler Satın Alma. Komisyonu binasında. yapılacaktır. 
İsteklilerin veslkalarlle blr:Jkte 249a sayılı kanunun tarifatı dairesinde hı\• 
zırlayacaklan kapalı zarflarını sözü geçen saatten blr saat evvellne kadar 
Komisyon Reisliğine mak'buz mukabilinde vermeleri. Postada olacak gecik• 
meler kabul edilmez. Şart!'lame Galatasaray Hses!ndedlr. (168) 

--------·İl.K - ORTA - LİSE 

1 
Kız 

Erkek 

Yı&tılı 

1'.atıı;ız 

1 
Talebe kaydı için her gün miir:ıeaat edilebilir. 
ŞERZADEBAŞI, POLİS KARAKOLU ARKASI 

•--------- Telefon: 12534 --••••••• 


