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Şiddetli yağmurlar yilz6nden 
bir kısım hatlarda tren ve 
tramvay seferleri durdu 

.. 
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Bütün memleketin türlil 1 Yeni bir sulh 
şartlarından doğan pahalılık taarruzu? 
yahut ihtikar yalnız Istanbul
da önlenip bastırılamaz 

Bir Amerikan gazeteal 
bunuan baliaediyor 

Jst anbul Valisi Dr. Lütfi Kır- mlık, vicdansızlık ocağlı değildir. N oık J '(ft\ A.) Şik 8UA 
(!arın, diln blr gazeted çok dtk- ttQ ihtimal göze çarpıyor: OVl' · - jt0 

kate değer sözlerini okuduk. Pahalılık, 1stihsaldek1 maliyet ıazeteal. Hltlerln yeni bir ıu taar-
Sayın Vali diyor ki: «Bir çok flatıertn, harb p.rtlan dolayı.sile ruzu ihtimalinden babaedereli dı
mallann bugün buradaki pera- ö'nüne geçilmez, kaçrrulmaz şe- yor ldı 
kende flatıer!, istihsal bölgele- kilde yükselmesinden llert gell- cHltlerln ıulh taarruzu aakerl ta.-
rtndek! toptan piyasa fiatlerile yor; arruzlar kadar tehlikelidir. Hitler, 
yakın seviyededir. Bu bakımdan, Fiatin yükselmesine asıl sebep k~dl topyeldln harb tlblye1ine en 
memleket ölçüsünde düşünülün- istihsal bölgelerinde küçük bü- elverltll zamanda ıulhu teklif eder. 
ce, menşe fiatlerine göre İstanbul yük müstahsilln, köylünün. ya.. Birleıik milletler Hltferln ılyaıetln
perakende satışlanooa fazlalık hut memleketin büyük derdi ko- den dere almıılardır. Onlar Siren
yoktur.ıı daman çlfçl A~la.nnın, Efendi mlJlerdlr ki, bir arada yqayamıya-

Demek ki İstanbulda !iatlertn ve Beylerlnln kazanç hırsıdır; ealc olan iki &lem araaında harbede· 
alabildiğine yükselmesi buradaki Flatlert alabildi~ yükselt- rek kati zaferi elde etmek zarurtdir. 
bazı tacirlerin, keylfiert istedikçe mek lçin §ehlrdeld toptancı Ue ali.meli o1duiunu ve bu nutkun Al
ettketleri değiştirmesinden ileri fst1hsal bölgesindeki mt18tahsll, T'unea Hitler tarahndan e8ylenen 
gelmiyor. Pek kolaylıkla sanıyo- yahut 1rt kıyım toprakçı dala.ve- nutkw'.ı 'Alman eulh taarrumnun ilk 
ruz kl İstanbulda, bir kaç koda- racılar aruında, sahte fatura allmetl olduiunu .... l)u n utlu9l AJ.. 
man muhtekir, depolarına giz- gibi düzenbazlıklar üzerine ku- manlar tarafından Meln Kampfta 
leyip yığdıkları maim fiatln~ dl- rulmuş blr anlaşma var, memle- ileri ellrUlen naı:arlyeler ıeretlnce 
ledlkleri zaman arttırıyorlar. Bu ket bu örümcek alı içindedir. doluda yayılmalı Uzer• warlanan 
muhteklrleri yakalayıp asınca Necmeddln Sadak proJelert ortaya cık.ardılını yaza-
her şey ucuzlıyacak ! (0.. .uJfe 2 eUtun 8 da) yor. 

Her zaman yazdığımız gibi, ... ' 
pahalılığı Mdece bir ihtlkAr tşl -~---~----------------
u.nmak ve ihtlk!rla mücadeleyi - ,Şiddetli yafmurlar 
Valilerle polise havale etmek, 

BU S.A.BARB:f 'l'ELGB.A.FLAR 

Mareşal Rommel, Berlin'de 
gazetecilere demeçte bulundu .. 
"Mısırın kapısına geri dönmek için gitmedik, 
bulunduğumuz yerleri muhafaza edeceğiz,. 

Berl1n 4 CA.A.> - Propaganda Na
zın doktor Qoebbe]e dlln evinde yer-
11 ve yabancı gueteclltrt kabul ede
rek bımlan mareoaı Rommel Ue ta
nıtt~tır. 

M&re4&l Rommel, Afrlkada 90k çe
tin muharebeı.t: oldutunu • .sayıca. u 
ku'YVttJerle İn81llzltl11n Ak.denizdıeld 
m.evldint ellerlndtn aldıtından dola
rı iftihar dufdutunu aöyl&mlf ve 
dem.lftl.,r tt: 

cMuvaffab.yttlmlal nıttnha.sıran 
tıym;etln•. Jmmandala.nmmın dlra.
Jttln• borçluyuz. tıerldt bu harbin 
tarttı! J'Ullnlı saman ne kadar az 
kunetl• oarplftltımıs aniqılaca.ktlr. 
Şu saatı. 1*endert,. ve Kahlı9ye 

100 kllometre mesa.tedeyı.., Mıaınn 
kapısı ellmlzdedlt. Oraya geri dön
mek lçtn gitmedik. Hlt.ler'ln dediği 
glb1 bulwıduaıımm yerleri muhafaza 
edt<:eğls, -buna emln olwıu21, 

Çölü hlo bllmtyen Jatalerunıs 2300 
kilometre Uerllemlştır. İngUure Afrl
kada ya.lnıs k:endUerlnln lyt hart> ede
bilec&klerlnl zannedi)"Orlar. İnglllzler 
oUphestz bizden daha tecrltblldlr:er. 
Fakat bls çabuk Afrika'da hart> usul
l&rlnt ötrend~ 

Atrlkada llk Amerikan tanktan çok 
tena 1d1. Sonra ııeıenler Jyl18fU. Fa
kat bombacı erlerimiz bunların hak
kından geliyorlar, Temmuzdan berl 

2500 t.ank tahrlbedJimtştir. ı. 
Rommel muharebede ke.ıdi lnl 

tehlikeye atıt.ğı dottru olm"dı~·m 
söylemlş ve dem~!r ki : . Çöl harbl 
kumandanın ileride bulunmasına lii· 
zum gösterir. Öy!e daklka'at olur kl 
kumandanın hami gözleılle göre rek 
derhal karar vermesı !Azım geJ!r. 
Radyo ııe haber almak kiti de~lldır. 
Sıhht durum dolayısı·e Af!il"a'dl n 
Qekllecetlm doğru değildir. Lüzumun
da lt b8.fında bulunacağım, • 

Londra 4 <A.A.) - Marep.l Romm"I 
Ber!ln'dtJ ga7.etecllere, ı;on zaman
larda B. MUS90llnl l'e gbrü~tuği.inG 
aöylemlştlr. 

hastayı üfilrilkle tedaviye ben-

~nEı$<! ~!~~i Birçok meydanlar Uzak Doğuda Leningrad'a karşı - büyük hava 
tnsanlar yerine. bu işi sırf polis- • • ı h ı • • 1 d 
~~n ~~tl=kya~~:1~~fa: g·o a 1n1 a 1 AAmleoe:~~!:r, akınları yapılıyor 
dık. o yanlışlık bugün de nat 
kontrolunu her yerde Valilere adalannda yeni üıler · 
bıı~=~~r ~ır161rg1df:t°J;1Ak pt- Ortaköy deresi Üzerindeki kurdular Almanlar Stalingrad'da ve Kafkas 
yasasında flatleri tesblt ve kon- cephesinde yeniden ilerlediler 
trol vazifesini sırf oradaki teş- k•• .. ) d be • k Jd Londra 4 (A.A.) - J\merikan -
kilAt ve mahlnıata havale et- OprU er en JrJ yı ı 1 kuvvetleri AJeoutiennet adaların· Londra 4 (A.A.) - Kafkaayada 
mek. fiat denilen, çe.şltll unsur- dan .Aıldrianoı gurupunu IHal et- Almanlar tlddetll hücumlardan ıon-
lann bir araya gelm~shıdeıt ~ mifleı, burada tlıJY&r• mejlaaDblri ra meelcQn 'bir yerin kenar mahalle-
ğan karışık iktisat olgUswıun Bebek, Topkapı, Yedikule, Edirnekapı hatlarinda vücuda aetirmi,lerdir. Bu c•rup 6 1 . . . 1 d' Bu d h 
doğup büyümesindeki çapraşık tramvay iılemiyor, Beyo ilu arabalan büyük adadan milrelleptir '" Al~ er1ne gırmıı ~r ır. ra a mu a~e-
lmillerl hlçe saymaktır. Dr. L'ftt- outiennee adalannın ortumdadır. be devam edıyor. Almanlar Lenın-
fJ Kırdann pek haklı olarak söy- Karaköyden dCJndü Boradan kalkacak tayyareler, Ja- ırrad'a kar,. el'an çok büyük hava 
ledi~ gibl bir malın fiatlnl an- tıcı ııündenberl İstanbul'& durma- ponlann iıgali altında bulunan ırup kuvvetleri!• hilcumlarda bulunu-
lamak için, o malın ilk çıktığı dan yatmur yatıyor. Yatmur dün ak- y v ucundaki Kiaka adaaınt kolayca yorlar. 
yerlerdeki asıl maliyet ve &a.tış f&Dldanberi flddeUni arttırauf. btt- a g rrt Urun bombardıman edebileceklerdir. , __ .ı 4 (A A ) o·· 

+-ta bul lı:;. . , ıı..uuura . . - un ıece 
fiatini, SO'nra da .uı n a ge uı- tün rece bardaktan bop.ıurcaama Son günlerde Kııka ya 2 hava Moekovada neorrdilen Soıvyet teblir-
ceye kadar geçtl~ yollarla geçir- Jatm.ıftu'. 1 hucumu yapdmıı, 1 npur batın\- il Stalingrad ve Mozdolr.' ta çarpıf-
diğl değl§lmlerl bilmek gerektir. Bu yilııden tehrln blrooJt mltakla.rı zarar arı mıı, bir. naldiy• ııemiıinde yana1n m~lar oJd .. X.unu bildirmektedir. 
Vali, bu işi buradan, her mal ve meydanlan ~ hallnl &!mı.ttır. k 1 ..._ 
lçin, her gün acele telgraflarla Bwılann batında Blmlnönd meydanı • çı an mııtır. !talinarad' da en ıiddetli çarpıtma-
ıuraya buraya sorup duruyor- geliyor. Milyonlarca Ura sartedlle- Yeni Gine' de lar ıehrln ıimal luımmdald fabrilı:a-
mn•I İptldat blr usul .. : tık lA.- re:ıc ıenloletllen bu meydan bir par- Beylikköprüde 15 ev lar ve amele evleri aruında olmu.-

"""' rdık ça flddetll blr yaRnturd.a tamamen k }d 85 ha Londra 4 (AA.) - Yeni Gine- tur. Almanlar burada birkaç aaatlilt 
zım olan şey ftatleri, son va - au altında kalmaktadır. Bu defa da yı 1 ı, ev ıara ·de milttefik lcuvvet1er Stanley dai- faaıladan ıonra büyülı: miktarda 
lan merkeme şehir şehir, yer ~r aynı hal tekerrür etmlf, aular ve uğradı lanndaki baıhca geçide doiru der• tank ve tayyare kuvvetleri blmaye-
değil, bütün memlekette, ist - kumlar tramny 701Jannı kapattı.tın- liyorlar. Salomon adalannda torplt 
sal yerinden ve aıundan, satış dan bu .sabah tramvaylar Kıvakö:ve --•-- t...ran Amerikan tayyareleri bir Ja- ılnde kUtle halinde hücumlanna ye-
yerine, 1stihl!k zamanına kadar kadar ıeJtp rerı dönmete mecbur ol- Anka.r. 3 (Ak.tam) _ Şid-

1 

pon kafileıine taarruz: etmittir. J bar- niden baılamtılardır. Almanlar pek 
adım adım kovalayıp inceleye- nıUflardır. Tramvay ldaresl yollan detli yağmur '" doludan Beylik- fü kruvazörle 2 ticaret ııemiaine İaa· çetin · mUharebelerden ıonra biraz 
cek, ekonomik bir teşklldlr. temizlemek. lltun a#ızlarını ~tır- köprü' de 65 eY buara uğramıJ, bet olduğu zannediliyor. Hava tart- ilerliyerek meeltdn bir yeri zaptetr 

Stalingrad 
düşerse ... 
---··---

Londra 4 (A.A. ) - Stalin-
grad muharebeleri dikkatle ta
k.ibediliyor, Moık.ovadan bildı
rildiğine göre, bu ıehir düşerse 
Kafkaayadalr.i Ruı kuvvetleri ta
mamen ayrılacak, Astrakan'ırı 

akıbeti taayyün edecek, Bakü 
ile muvaHla keıilccelı:tir.Burada 
kurulacak tayyare meydanla
nndan kalkacak tayyareler Orta 
Volga çevreıini bombardıman 
edebilecekleri gibi, Alman kuv
vetleri Moıkova'')'ı adcadan vur
mak. imkanını da temin edecek
lerdir. 

L J 
Valinin sözlerinden anlaşılıyor mak lçtn ame16 gönderm.l4tlr. Aksa.ray ı S t!J'r tamam.ile )'lkılmıttır. lannın fenalığı bunu ıörmefe m&ıtl miılerae de, bu kendilerine 600 aı-

kt bugünkü yüksek fiatler, istan- Valide camlsl elvan lle Kazlıçeşme Yardıma muhtaç 60 aileıve Kı- olmuıtur. kere malolmuttur. Almanlar batk.a mıılardır. Şehrin ıimalinde ıtcpler-
bul satışından değil istihsal böl- ve Topkapı hattında blrç:>k yerler k la d ,L• k l l · de tiddetli muharebeler neticesinde 

11 d d1r 1 zılay cemiyeti tarafından ilk • __ .ı __ 4 (A.A.) _ Tokyo rad- ıamı r a ı;ıtr ıaım ame e ev erın-
gelertndekl flatıeri'.n fazlaiıXm- de göl ha n e · Bası ltım men- LAJllQl"tl d k ı ı d Ru.lar bazı yerleri ele geçirmişl er• 

Ni l ? 5 fe-dert tıkanmıt oldulundan tramvay_ yardım olaralc SOO lira gönde- ' yoıu ıon neıdyahnda, Salomon ada· en çı an mıı ar ır. . 
dan ileri geliyor. ç n . makaslan kumla dolmuştur. ToPka- rilmiotir. 1 lımnda yeni bir deniz: muharebeıi Şehrin cenubunda Ruılar bir eün dır. 

Müstahsilin, biltün dünyada pı - Bahçeka.1>1. Yedlkule - Bayezit, 1 olacağından babsetmlttir. evvel kaybettikleri yerleri geri al- . Moekova 3 (~:A ~ -;-:- Reuter 
olduğu gibl, flatleri blr derece Edirnekapı - Bahçetapı tramvayları "'_. .... • .. • .. •••••0 ••• .. • .. -.· .. ••• .. ••• .. ••• .. •,• .. •,• .. ·.~ ................................................................ 11111 .. 0 , .. 1 .. 1111 a1anıının muhabırı ·bıldırıyo r : Sto.· 

• arttırmasının haklı sebepleri bu sabah i41lyememl.flerdlr, Sa.bahle- lingrad' ın ıimalindeki endüıtri m""' 
var: Askerlik dolayıstıe el eme· yln saat be§ten itibaren hatlann "' " ffiilHW11ı • ı h il · d d b h ı d Al 
JC.infn azalması, .... ı. .. ma vasıta- .. ,.., ..... ~-· "a"•ılmaltt&dır. ti ~ ., a •}-; .,._; .. ~- a eıın e urum u ran 1 ır . -
1\ ~ -v.-...ouıa ır ....., ./ .., ti · - manlar burada muvaffak olurlarsa 
larının azlığı, yahut pahalılığı, YaPıur yüzünden Orta.köy de~ -... :bütün ıehir tehlikeye düıecelc, Al-
plyasada istek çokluğ\J., para bol- t&fmıt, flzerlndekl köprülerden blrt '°' -.#• manlar Volga aahillerinde iyice yer-
luğu kendtnln satın almaya yıkılmlftır. Burada bUtQn sokaklar ~ · "' leıip karıt aanılle bütün muvaııalayı 
muhtaç olduğu kumaş, ayakka- dere hallnl almıttır. Biıçok evlerin .1 ... lceaebilecelı:lerdir. 
bı şeker kahve petrol rakı, bodrum katıanna •u dolmQftur. Bu 

l , k'lbrit gibi maııa'nn pa- aabah Bebe:ıc hattında de t.ramva.y-

1ı8 gara, lar 1fllyememlftlr. 
alarunası. S b I 
Maliyet fiatlnl zarurl olarak u aıan yer er 

arttınUı bu lmlllere, komisyelll- Bu basan yerler gece blr taraftan 
u tOptancı tacir esnaf glbl Beyotlu. dlter taraftan d& Fatlh lt

carad, akil r1n 'de .,..&•ıt zorluğu falyesln• haber v&rllm.lıtır. Kara-
e ·"""9 • gümrükte Sütçtl, Vtra.nmesçlt ao-

harp tehlikesi, lthallt eşyası pa- kaltları.nda 12 eY1n alt tatların& su 
halılığı sebeplerile eskisinden bi- glrmff, bu evıertn sulan ltfaiye mo
raz fazla kazanç hakkı katılır- törlll tulwnbalartı.e bofaltml}tır. 
sa, bugünkü şartlarrn doğurdu- Evlerl.nlıi alt katını au baaanl&rdan 
~ fiat yüksekliğinin varacağı blrçoklan de itfaiye yardımile c1ıp.-
makul derece meydana çıkar. nya çıkanhnıtlardır. 

Memleketimizdeki fiat yük.sek- M.altada, Eytı.psuıtanda, Ka.sunpa.
lliti bu zaruı1 sebeplerin vardıra- ta. Nffantaf ve Be~ta d& bazı 
bileceği meşru derecede midir? evı~rın zemtn katlarını su basmlftır. 
Konyada, yahut Urfada istihsal Bu semtlerde GO den fazla evtn alt 
edlllp mesel! 1stanbula kadar katlan. altındadır. • 
getirilen, satılan hiç bir mal Ankara trenlerı 
hakkında - lstihsalden lstlhlA- Ankara 3 <.Aqam) - Doğançayla 
ke kadar geçen safhalara göre - Geyve arasında tren hattının boouı
blr tetkik görmediğimiz için pa- ması Uzerlne b&kliyen trenler yolla
halılığ'rn bizde haklı seviyede mi, nna devam edemeyip geri dönmU.,-

k ld ğunu ezbere Ierdlr. B<YLUlan ıhat üzerinde 300 den 
yo sa aşın mı 0 u · .fazla. amele çalışmaktadır 
söyliyemeyiz. tzmttten verilen habere" eöre yag-

Ancak, Valinin öğrettiği ha- mur devam etmektedir. Yolların 
klkat çok ehemmiyetlidir: Paha- açılması 1kl üç günde ancak mUm
lılık varsa - ki vardır - bunun klln olabUecettnden Ank&ranın is
tek sebebi lstanbul piyasası de- tanbul 11.a trtlba.tı Bandırma yolu 11.e 
ltlldlr. İhtlkAr varsa - ki her- temin edUecektır. Buıün dt Ankara. 
kes vardır divor - bu .suçun tek dan trtn tatkmamı.ttl!'. - Derdin n.alrf.,, 

CMebualanmıı İitanbulun dertleriııl d.lnl1.Y.2rlatl ...... o._. byt. ,.,, -~.,. 

Almanlar yeni bir mevzi 
zaptettiler 

Vichy 4 (A.A.) - Almanlar 
Stalingradın ıimal k11mında 

bir mevzi zaptetmitlerdir. 

ikinci cephe 

yeni 

Aıya'da açılması ihtima• 
linden bahsediliyor 

Vicby 4 (A.A.) - Buraya ge

len B. Roosevelt'in ıahsi milmessiU 
B. Willlcle, Aıyada ikinci cephe 
açılması ihtimalinden bahsetmiştir. 

Londra 4 ( A.A.) - Şang Kay 
Şek, dün B. Willkie'nin şerefino 
lycerdiği ziyafette, nutuk ıöyliyerck 

demiştir ki: cSon 5 ıene içinde J a
ponlann Çinde yaptıkları şuursuzca 
tahribatı mümtaz misafirimiz gözle
rite görecektir: aynı zamanda zafer 
azmimizi, çarpışma kudretimizi art• 
h.rmak için nud, elimiı:dea eelenl 





.f Teşrintevvel 1942 

AKŞAMUAN AKŞAMA 

Bu köylü ailesi bir 
imparator sülale .. 

sinden midir? 

( ŞEBiR BADERLERi) 
Tophane Yıldırımdan l Balıkçılara 

cDanaıJ dwıgul köylü» diye tÜ· 
mullü bir tarifte bUlanrnaia kalk.an
lana fark aennezliğine ıapnak li.· 

cinayeti davası ölüm mazot 
-C:;rbuı köylüler pek kaba Ja. Katil arabacı Ahmet 
bilir. Fakat bazılannda da, kabalık, Haci cinayeti naaıl 
leziz kestanenin üzerindeki dikenli tevil ediyor 

Yıldirimdan bir ame1e 
öldü, üç kiıi de yaralandı 

Gaz kumpanyası Veka
letin teıbit ettiği 45 ton 

mazotu vermiyor 
bbuk gı°bidir. Bunlar, bilakis biz Üç gündenberi devam eden yai-
§ebirlilerde dahi bulunmıyan bir ta· . murlar bazı ıemtlerde fırtına halini T' t VeltAl ti . b !ık I 
kan inceliklere sahiptirler Bizans Gece Tophanede bır kadın yij- alını§ yıdırım1ar dü~müştür. Gllzte- .. acare e run, a çı ann 

• - d K d d iL • ini b LI ' muracaati üzerine balık motörleri-
ye Oımanlı ıaraylanndan latanbul- ru.. n .. en uım a ın 6 "'11 ıça& a pe ile Erenköy araamcla elektrik ta-

ıd b Ah H ne her ay 45 ton mazot verilmesini 
luya miru kalmış bir takım zarafet· o uren ara acı met acının miratı yapan itçÜer çadularında L 

ler olduğmıu biliriz. Aınadohmmı kı· muhakemesi dün birinci ağır ceza uyurlarken ıabaha kar§I ıiddetlenen a:a.rarlaştırmlf olduğunu vo Sokoni 
ya köıe:ıinde nuladığımn nice nazik mahkemesinde yııpılmııtı.r. Maznun fırtına esnaıımda çadıra bir yıldınm Vakum kwnpanya&lna bu hususta 
haller vardır ki bizden derme çatma Ahmet Hacı. auçunu tevıle çal11 ... düımüıtnr. Yıldınm çadırda '.lsmail tebligat yapıldığını yazmıştık. Ce-
öğrenilmiş ıeyler degıV'ldir. Asla! ••• rak vakayı ıöyle anlatmıvtır: admda bir i§çjyi öldürm~ amele miyet, gaz kwnpnnyasına müracaat 

S d d b L _ı ederek mazot istemiıtir. Eldeki 
Garinli<nnizi avutan, derdiniz oldu· - ara a ın a ir &ıua nişan- Hasımın aağ kalçasını parçalamıı. ..,, .. - K d k t miktann aynca harice verilecek ka-
funu ıezmekle beraber sırf merakı· lanmı§tım. en isini ço seviyor- smail ve Halil adlannda diğer iki 

d F k h. dd S dar olmadığını ileri ıüren kumpan· 
111 tatmin hevesile ıırnruz:ı -leyı'p um. a at ır mü et sonra ara amele de yaralanmıılardır. Yapılan 

-T- I . d · d h ya, balıkçıların isteklerinin derhal 
ıizi üzmeie kalkmıyan 0 insanlann -...en en yüz çevır i ve ni ayet nişa- muaırene ıonunda., ölen amelenin 

bo ld K d " · K yerine getirilemiyeceğini ibildirmiş-
üslübu, çok daha ağır başlı. vakur ~ zup a;,;ı ı, ecı ısınin asım gömülmesine rUhsa.t verilmiştir. Ya- tir. Balıkçılar için Ticaret Vekaleti· 
bir medeniyet mahsulüdür. Öyle ki, ıle evlenmege karar verdiğini ve ralılar tedavi alhna alınmıılardı.r. 
- itiraf e~li - ekseriya İstan• nişanlandığını haber aldım. Sarayı, nin tensip ettiği miktar mazot, ıın· 

K k cnk ay sonuna kadar verilebilecek 
bullu bir p""a. zade, sözlerinde. tav· asım andırıp benden ayırmışb. B J k h ) 

Ç k a Pa a 1 ve ayrıca her "Y 4S ton mazotun 
nı ~reketlerinde gösterdiği hafıf· od sevdiğim kızın beni bırakın - J tedarikinde güçlük çekilecektir. 
liJde. kendi ölçülerine göre terbiyeli sın an son derece milteessir oldum. 
bir köylümürlin yanında, hpkı ıon· Bir gece Tophanede Karabaş cad· İhracat mevsimi gelmi~tir. Hariç 
radan gönnüş bir Amerikalının ZJ• desinde Kasıma rasladım. Keadiıini Kıt aylarında fiatlerİn mcrnlekcılere pnlamut gönderilme-
pırlıgı~ ile fa.kir dü ..... ı;. bir AVl'Upalı bir kenara çekip konu~tum, Sarayı d h d f J si lazımdır. Bu aylar palamutun en ., .. _ a a ziya e ır aması bol t t ı b·ı w • ı Id ğ d 
asilzadenin fıtri kibar1ığuım teza- çok evdiğirni, kendisinin bn kızdan u u a 1 e«gı lWY ar o u un an 
dmı arzeder. vıızgeçmesini. o -ntr.geçerse kızın muhtemel dahilde de ucuzlaması ve halkın et 

Bu da belki gayet tabiidir. Zira tekrar benimle evlenmeğe nı.zı ola- ihtiyacının ucuzca balık vımtasile 
ğı a 1 d. ih · d' giden1mesi lazımdır. Şimdi balık 

prktan ilk medeniyeti ıretirenlerin ca nı Y e un, nas at ettı~ ın- Dün Balıkhaneye az miktarda w • • 

torunları ne oldu? Müzelerdeki bey- lemedi. Tekliflerimi reddederek ha- palamut gelmiş ve çifti 50-60 ku- ~~:11~lan 8Bo1gazıçı~de .. 1 halılc .. ak111ı 
k D • ) R" h k tt b 1 d B d { .oe& ıyor. a ık gelıp ag ara duoer~ 
.e e~ ykonl"kta~~· ı onilkesas hareke- kna d~. a_rek e L tuu un a..'b JL~ ı_ de a, ruoa antılmııtır. Perakende aatıı- tutuluyor. Mazot olmadığından 

tine ome ı tı0en er. taheserle- en mm orıı;u nam e .. ı a;ız an larda toptan bu fıate al na balık· · · · K i 
ri .... rfayanlar Sel~ • !t • • 1.. _ nzgeç.er diye dü§ündüm. Btçacnmı I ... c 1110 f_ ı n .Jı açıklara ıııd1lemıyor. ara borsadan 1 

J• "\.; çmııennı uv- .,. arın taneaı "fJ - J '&urup sau.ııyor. c1 • L d"I ti l · l ı 
yayanlar Cet&ıed inler. Emreitt çeitim. tehdit ettim. Gözünü kor- K 1 b 1 ~ Balık teaan& e ı en mazo ar a ış eyen 
Zihniler ' top akl d • ..:.-.:..1 ' kutınak için de hafifçe ltarruna ıap- ı ıç kadıgı, lpazann~~ 1~~ ku- motörlerin tuttuk.lan balıklar İle çok 

tU r ar an Y~~ er ru~a a ar satı ıyor. .:ıeraa.,-anın ahal a mal lu or 
deii) mi 7 Zürriyetleri kün feyekfın ladım. Kruıım b?. yaradan ölmedi. toptan kilosu 80 kuru1tur. Bir jki p ıy 0 

y • 
olup buralarda artık başka ıoydan Hastanede kendısıne bakmadılar, haftaya kadar lüfer balığının bol· Balıkçılar cemiyeti licaret Ve-
türediler ürediğine dair bir alamet ondan öldü. Bunda benim kabaha· Ia,maaı lazımdır. Hletine telgraf çekerek bu durumu 
tnenut bulunmadığına cöre, dense tım yoktur. Yapılan istatiatildcre göre İıtan- anlatmll'hr. 
dense fU denir: Eski aülistanlar ba· Şahitler dinlendiktm aonr.a müd- bulda hiç bir ıene bu kadar p.;ı.hah -----
lı.ım.nz kalıru§tır; budayan, aplıyan, deiumumt iddianameelnl okuyarak balık aahlmıımıştır. Bu 9e11eye ge- Tramvaya atlarken 
ayıldıyan olmadığı İçin. ortalıia di· m znun Ahmet Hacının bıçakla !inceye kadar tutulan balıklardan 
ken kaplaımşbr. .Kaamu öldürdüğü 11ablt olduğunu, mülüm hir lww har.ic.c gönderilir. 

Vaid.ile birçok bö~eJsimlzi art hastanede iyi tedavi edilmemek yü- b~r tarafta ıfiatlcr ucuzlar ve aatıl· 
arda dolqmı,tım. İntıbaun 4u ol· ziinden öldüğil bakkındalci jddiası- mayan balıklar denize dökülürdü. 
rnuştu: Nasıl yan yana. ııtmalı, ya. nın da yersiz olduğu raporlarla teı- Fakir halkın ucuz balıktan İstifade 
hut sıhhatli memleket parçalan var- bit er!ildiğini ileri aürmliı ve lSldilr- ettikleri görülürdü. Bugün, peraken· 
1a, keza yan yana ahlakça bozuk ve mek ıuçundan dolayı Anmet Hacı- de aatış fiatlerine görı- balık satıtı
aağlam köyler de mevcut. Uçorom· nın, ceza kanununun 448 inci mad- !arı et fiatlerinden daha 9.1ağı de
fıı:rla dağlar biribirine pek ya.kındır. d esine tevfikan 18 ıene ağır hapşc ğildir. Kı§ günlClinde denize çı!rnak 
Bır cdaııgıl dungub la t&Jılacak konulmasını, ancak, Sarayı faz a daha / mlişkülleşcceğinden ' fiatler 
~ büyüklüğündC:! görenek ,.ültaek· •cvmeııi ve bu cinnyeli kukançl • da'bn da artacaktır. 
liğmde adam da oyleee, ko~u bn· yüzünden işlemiş olması cezayı h - -----
linde. ömür ıürüyor. fifletici sebep olarak göz önünde liri araba çarpıştı 

Anadolumm şurasında, borasın· tutulup 59 uncu " denin tathik Haydar adında bir hamal dün 
da, cCüzeUer köyü» olduğunu IÖy· c dHmemesinl istemiştir. Karar veril- yük doldurduğu el arabasile Sirkeci 
lerler. Oranm kızları emsa1sizmiı. mek Uzere muhakeme braşka güne caddesinden geçerken arkadan ge• 
fyice dikkat edeneniz, tıpkı onun bırakılnnştır. len Hüseyinin idaresindeki at a ra· 
gı°bi, bütün balkı hususi bir nezaket· 
te, incelikte, terbiyede ve zekada bası ile çarpışmıştır. Bu çarpı§l1ltlda 

Muhtelit takım bugu'"n Haydann el arabası yol kenarında.
olan köylere de raslarsınız. lmımda ki diikkilnın camek~nına çarpıp 
öyle bir intiba hasıl olur ki, burası maç yapacak camları kırmıştır. Kınlan camlar 

bv~k~e md.ed
0
eniyet merbelkeild erindrakcn Almanyaya gidecek olan İstanbul Haydann koluna isalM!t etmio. elle-

ır ııtey ı. mermer e top ht ı · k b ·· ·· · d k 11 d .. 
_ 1 d-•-: b--L- h-1 • • -•-·- • mu e ıt ta ımı çar~am a sunun· rın en ve o arın an agır yara-
nıtın aıu 11.nUJe ıuını ILUUI~. yerme JJ 1 ib id 1 :b 1 1 y 1 LJ d h 

Beşiktaş tramvayında çalışan vat
man Sıdkı .dün yaya olarak Bebek 
caddcaiı:ıden -giderken hızla geçen 
bir tramvayın ba.ra.mağımı. atlamak 
istemiş, muvazene~ini kay'bederek 
düşmÜ§tÜr. Vatman Sıdkının sol 
bacağı kırılmış, Beyo.ğlu hastane· 
ainde tedavi alıına alınmı~tır. 

IRAD vol 
• Uugünkü progrıım 

12,BO Progra.m, 12;33 Mılı:1k (Pi.), 
12.45 Ajans hnberıl.erl, 13 Şarkı v-c tUr
kt\ler. 13 .30 Salon orkeştrnsı, 18.03 
Dans orkestrns:ı, 18,45 Baz e:reTlert, 
11> Ziraat Eantı, 19,15 Şarkılar, 19,30 
Ajans hn.berlerl, 19 55 Fnml .heyeti, 
'%0;15 Konuşma, 20,30 Mttzık (Pl.) . 21 
Evin sa.atı, 21,15 Kanşık makamlnr
d:ın şarkılar. 21.50 Ankara sonbahar 
at lt()Ş'Ulannm r.eticelerl , 22 Müzlk 
(Pi.) , 22,30 Ajan.c; haberleri. 

d 
. t k • k" L-J:_:_ 

1 
~ aen tı aren man ara ftf amı§tır. anmıştır. ara ı r ay ar aıtaneye 

e ış e ıu erpıç oy .,.,.....IUf ..... - F b 1 • 1 1 d k ld 1 k k f d hk" Yarın sabahki 
le

• .L.l!.' d C • -t.d ·u~ o aıanının nezaret atın a ya- a ın ara aza etra ın a ta ı- program 
ın. nnauaı gene e « amı raa sa ı '- 'd l d fu b ı 1 k :ı_ __ J 30 p 7,32 vn Lile ih b • d •••. •• ha pı nn ou ı man ar a t o cu an ata 0<1~anmıştır. 7, ragrom, ucudumuzu ça-

la m ra 1 yerın CJI aozunu br· Galatasıuay ve Fenerbahçe kulüple- J..ıştıraJ.un. 7.40 AJnns haberleıl_, 7..55 
tıyor. ••• rinin lngiJiz antrenörleri çalııtırmak· İkinci dünya harbinin ge~tmlnl Salon orkestrası. 

8 . bsab d vkiindeki tadırlar. Muhtelit takıma çağrılan taklbeder'ken, havada kuvvetıı <ıl- ============= 
?'. •--a~ pazar ~ oyunculardan ~eşkil edilecek iki ta- manın mU!etlerln hayatında.ki de- İRTİHAL 

CdllllllJlJD a.tcu l:t . ~,_otwv be'~oda· kım bugün Fenerbahçe ıtadında dln 1es1rlerl hepimizin dlkkntl-
an gaze e enn Çlllmatmı &.&eıne- k 1 d h t L,. ne çarpıyor. Fitre ve r.:ektltımız!a 

:ıı.ı ""det ec1:..._;,..:.... tk:--: bD'' m-· upa maç ann an sonra usu! oır •• n ~-~ .. 1 .. _ ..... ki d hava kunımuna yardım edelim. 
lmn daha hasıl oldu. Sabpıııı yap- maç tyapaca ar ır. -----··--------
1.ı...._ nra ı___ k .. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHHHHIHlllllllllllllllll 
1&uaD ıo uqvar enarmıa çorne-

lip yüzlük, ellilik, onluk banknot· T•ifat müdürleıiai ~ dii-
1..ı yastık gibi koynuna yerlqtiren; ıürecek zarif bir tebessümle ııüldü, 
IOftl1l. bu hıtkikate inanmıyormO§ÇG· latif bir bat hareketile totekkür edip 
ana çıkanp çıkanp tc.kr. bakan. paralan mulla ve hot bir mahçubi
evirip çevinm köyliiJeri eeyretmek yetle cebine koydu. 
Ye düşünceye dalmak merala... Öbürü: 

Bmılardan biri. öbürüne, kim bi- - Say üleıı. euüktür belkü l 
Ur, hangi hakkım ur.ath: Bu Anadolu centilmeni, aanki 

- Al.. Say... dofduğundanberi refaha alış~. 
cLa Turquie KemalisteJ1 mecmu- Tok gözlü bir eda ileı 

asının cTürkiyede y(l4ıyan insanlar - Emniyetü mü va 7 · cevabmı 
lfte bu tiplerdir» diye öğünerek par· verdi. 

temsil ediline. taYet Çllade ve fnm. 
da Türldem devlet kurduklan fili· 
me alınına, fU üç kiıilik aile, hü
kümdar • kıraliçe - veliaht rolünü 
OJ111Yabilirler. Bir tek .-rtla: Kendi 
tavırlarını terkedip HoDivutvan rol 
yapmağa kalkmamak tartilel Babür 
Harun Amcazadesi miydiler? Uzun 
Hasan'm teyzezadesi mi? 

Merhum doktor Rıfat Hiis.nmet.tın 
p~a haremi tallhatı nlsvandan 

SABİHA NİŞANCI 

ırtlhal danbnka ey:emlştlr. 
Cenazesi pazar iün.ü Büyüırodada

kl hanesinden kaldırılarak cenaze 
namazı öğleyi müteakip Oöztepe ea
mllnde kılınara.ıc Sahrııyıcedlttekl 
aile makberec:lne detnedDeeekUr. Ce
nabı Hak garlk rahmet· eylesin. 

MEVLÜT 
Kılıç Ali'nin annesi &yan 

DEMSAZ KILIÇ'ın 

Bahife 8 

~--• Pu :fa)ancla.......... ................. Sinemasında 

ZEYNEBiN AŞKI 
1 Bat Rolde 

Türkçe t ELMAcı cozEU FlLMlNlN 
&ı Artlıtl 

Sözlü AZiZE EMİR 
Türkçe 
Şarkılı 

'40 kişilik • Musikl adaptasyon:. 2~ kiıilik 
küme eaz hey'eti Kemani SADİ IŞILAY BUyük koro bey'eti 

SüMER SiNEMASI 
Önümüzdeki Salı akşamından itibaren 

Sinemanııı ilibi yı1dızı 

MARLENE DIETRICH'fn 
Son ıaheseri ve bütün ihtiraslar kaynaıtı 

Ge e ·· e • 
1 

~---•E1Mevsimi.n ilk süper filmini takdim edecektİr.EZ!l:EE?::ı!lm"d' 

8u Haf ta T A K s i Sinemasında . 
5eyredm1eri aürekli helecan ve heyecana ırarkedecek bUyük bir filın 

Tarzan Diyarında 
TÜRKÇE SÖZLO - TORKÇE ŞARKILI 

Balta girmemiı ormanlarda korkunç aergüze~tler . . . Korku ve 
esrarengiz maceralarla dolu bir me~u . . • 

••••••••Eıı kudretli bir qktan••••m••DI-.. 
• En heyecanlı bir avantürden 
Eu at~i bir mevzudan yaratılan 

MEMNU MEYVA 
BARBARA STANWİCK - HENRY FONDA'nm 

•on zaferi 

L A L E' nin Ciiıılerdenl>erl a!lrıı'•nan ilk taheseridir 

, _____ Bugün uıat 1 ı de tenzilith matine ---•111119' 

lst an bul Ticaret ve Sana i odasından 
Bilumum fabrikatörler ve sanayi mü
essese sahipleri ile her nevi büyttk 
ve küçük imalatla iştigal edenler:·n 

nazarı dikkatine 
Odamıza kııyıt.Iı ve kayıtsız Fnbrlkatllrler ye Sanı:ıyl m üessese sahip .eri 

ile kt'Z& her nevi lmalAtıa lştigal eden atölye sahtpleri lltm tnrllılnden 1t1-
bal'en en geç blr ay z:ı.rfınd:ı. odnmız sannyl oubesl mlldürlilğfine şlfnhnn 
mtiracaatla tevzi edilmekte olan .sanayi .stclllne ald bedelsiz mı;ıtbu beyan
namelerd<?n alarak lkm~ ile ıane.yl ~besi müdürlüğüne imza ınuımbıllndc 
1ade etmeleri ehemmiyetle rica olunur. 

.Müddeti r.ıır1mda '\"eya milrncaat etmekten 1stlnk!l.f edenle.r Ticaret ve 
sanayi oda.lan kanununwı madde! mabıµsasma tevfikan tecziye edile• 
ceklerdir. 

Not: 
Odaya kayıtlılar ale11 veslkalarını. kayıtsızlar ise ünvan tezkerelerlnt 

hini mUrac:ı.atlarında blrllkt'l getirmeleri lAzımdır. c10102ır 

Yüksek Mühendia Mektebi Sabnalma. 
Komisyonundan: 

Mektcbtmlz Su J,aboratuvarı hazinesi 1n§aatı açık eksilt-
meye konulmuştur. Muhruumcn bedll 9903~7 ve 1lk teminat 743 liradır. 
Ek.s1ıtme 8/10/942 tarth!nde ve ııaat 11.:ıo da yapılacaktır. Fazla malümat 
için mektebe mllrdcaat. t 10187 » 

lıtanbul Jandarma ıatın alma komisyonundan: 
Kösele, vatetn, nalça ve kabara. çivileri aynen vcrllmcit ve s:ılr malze· 

mesı müteahhidi tanı.tından temin edilmek p.rtl.'e (666) çUt Jnndnrma fo. 
tlnlne alt 1mnllyc ışı 7/10/9ı2 çnr§'amba saat ıs de İstanbul - Taksim J. s:ı. 
Al. komisyonumuzda pazarlıkla ihale ed!lecekt1r. Müddet ve sair şart!aı 
pnzarlık sırasında karar.!a~t.ırı:acak ve 1ho.leyl. müteakip mu..lmr:rer 'becıol 
üzerinden kat't teminat alınaCAk.tır. Nümune hergün komlsyonnmuzdn gö
rii.!ür. İsteklllerhı kanunen ibrazı icap eden vesikaları ile pazarlık vaktinde 
komlsyonurnuza gelmeleri. (109) 

lıtanbul telefon müdürlüğünden: 

fÖmen kağıt üzerine bashrdıiı yüz· Ve. veda manasında tekrar gü
leri zeki nunı içinde yanan ve ıai lüımedi. Arkumda bekliyen eşekli 
niyet erbabında: cBu, aahte bir köy· bir kadın. bir de çoctik "ardı. Y av
lü olmasm 1» tüphesin1 uyandıran nryu btnd"ırdiler. 1k~ yana yalpala
l»ir seri Tatandq aeyrediyoruz. İıte, ma.ksız:ın, sürlilür gibi Jl?iyerek 

Yamalı çaputun delik cebine ıo· 
kuluveren nice paralar, belki falanca 
kıymet bilmezia aiidük pannM.ları 
arasında ziyan olacaktır. Fakat 
biraz huzur ve aıef es elbette ıu me· 
deniyetler aiilistanının metrUk de
rinliğinde hepimWn. hatta bütün İn· 
aarılığuı hayran kalacaiı çiçe'kler 
açılmasına sebebiyet verecek .•• 

ölümünün kırkıncı gijniine te· 
aadüf eden 5 ilkt~rin Pazar· 
tesi günü Teıvikiye Camiinde 
öğle namazından aonra mev
ludu olrunacakhr. Kendi.sini 

İstanbulda Aksarnydn yaptırılacak 116949.86 llrn. keşif bedelli telefon 
~e.ntrn1 binası inşaatı kapalı 1:arfln eksiltmeye ~onulnıu~tur, .Eksiltme 0/ 10/ 
042 tarihine müsadlf cuma. günü sruı.t 15 te istanbul Ta.ht:ıknleclckl merkeı 
binamızda toplanacak olan ohm satım kotnlsyonu huzunmdıı yapı1ac:ıktır. 
Bu ~e ait mukavele eksiltme Bayındırlık l.şkrl genel hususi ... e fenni şartnn
melerl, proje, keşlt huld.s::ı.slie dlğeı evrak 585 kur\ış mukabili her ı:cılrı Leva-

j zım dairemizden alıno.billr. Muvakkat teminat '7097,40 llmdır. 1steklllerln 

1 
tek1lf mektupları ve en az yüz bin liralık buna benzer btr blnn lnş:ı t>ttlklerlne 

karpmdaki köylülerden ikincisi o u:nlrl•fh'•· 
tasnife sbmefi bakedenlerdendiı Şayet cBin bir gecu masallan (Vl - Nu) 

ıevenlerin gelmesi rica olunur. dair vesika ve Tlcnret odası ve&tkasmı ho.vı kap:ılı z:ı.rflnrını mezt.il:- tarihte 
iil••••ııııil•••••••li .&ad 11 ~kadar s:ıtın ıılına komisyonuna vermererı ıtwmdır. 110215) 

Amc~beye göre ... 

- Rakı iatihlakine ait biz istatia-l ... Cıban harbi patladıktan ıonra I 
tik ıördüm Amcabo,r ••• bulanan eularda... l 

••• Balık avlayıp para vwanlar ... ' ... Sevin,tcn mi pedcıı ~ilmerıa ... I ... A,ırı .derecede rakı İçmeie l ... lnanılacak. JaY cciil t • 
b&flarattlaı ••• A. - Doğrud.r, J.ayda.A R• 

huva ...tA..J 



Sahlf e f 

Vefat 1 
Merhum kurmay yarbay :e:mruJ• 

la.h'ın reflka.sı ve S&l~hattln Tarai 
Ue Yüksek Millıendls Sabahattin Ta• 
ray'm valldelerı Bayan Naci.Ye Tarar 
dün öfle üzeri Ant olarak kalb stlt• 
teslnden vefat etmlştl.r, Oenazesl 
5110/ 942 pazartesi günU. Cihangir 
Sus.:ım ookak 40 numaradaki evinden 
kaldırılaı:ak Cihangir ca.mi1nde (itle 
namazı kılındıktan sonra alle kabris-

f Teşrinievvel 1942 

Ece Mağazası 
ıı~naın oeottl~!le sayın mU,terll erln• hlzmetten zevk duyan ma

tazabıa HAZm ELBtslil daJ.res1n.ln açıldığını müjdeler. 
kı§lık ve bayramlık 1htiyaçlann.ızı zengin çeş1tterlın.1zl görmeden 

tenıtn etmeytntz 

- İstanbul Sultanhamam saddeai No. 59 • 23.-. 

Beyoğlu Altinc1 
Noterliğine 

AZlLNAME 

tanına detnedllecektlr. Hak rahın.t ----------""""'----------------------------- ••••••••••••••••••••••••••• 
eyleye. 

Meşhur Ba.dem Ezmelerl 

A L 1 Bayraktann 
şekerci dük.kAnında bulunur. 

Bayram slparl.şl bir hafta. öne• 
lı:abul edilir. İstanbul Dlvanyotu 
No. 31 

- KİMYAGER -
Hüsameddin 
İdrar, kan ve aalr tahllller. 

Eminönü, Eml~k ve Eytam Ban. 
kası karşısında izzet Bey Hanı 

2 el kat No. 6 

Eminönü Halkevlnden: Evimiz in
gUlzce kursları 15 birlnclteşrln per
oembe günü saat (18,30) da açılacak.. 
tır. Kayıtlarını yaptırmak l.stiyenle
rln lklşeı vesika fotograrı ile BUrO
muza mU.raeaa.tlan rlca olunur. 

Beşiktaş sulh blrincl hukUk Mldm-
llğlnden: 1942/ 381> 

Marlka Kostakl: Arnavut.köyünde 
Palacı sokağında 44 sayıda mukim 
iken hllen lkametgAhı meçhul, 

Abdullah ay tarafından Matyo, 
Desplna, Avantlya, NikU:er F-otika ve 
aleyhinize ao.ı.ıan Atnavutköyiind 
Palacı sokağında 44 sayılı evin tzatei 
euyuu dlvasında : 

İl~en yapılan teb~lR&.ta ratmen 
mahkemeye gelmedlğtnJzden gıyabı

nızda duruşmaya devam olundu. 
gayri menkule alt ta.pu kayıtları ce'p 
ye tetklk olundu, Durufma.nın bu 
kerre bırakıldığl 6/10/~ pazartesi 
ı\\ılü saat on buçuk.ta mahkemeye 
gelmedltlniz takdirde H.U.M.K. nun 
402 nc1 maddesi mucibince gıya.bı
n12ıda duruşmaya devam olunaca~ı 
gıyap karan yerine kaim olmak. ttze
re 20 gün mllddetıe U!nen tebll~ olu
nur. 

İstanbul Jandarma ı~bn 
Mlkdan 

Kilo 
9.000 

18.000 
12.000 
18,000 
13.000 
27.500 

600 
21.500 

250 

Clnsl 
Nohut 
Kunı f&s'lllye 
Zeytin tanesi 
Sadeyatı 
Kuru üzüm 
Patate.s 
Salça 
Kuru llOVILI\ 
Kırmızı biber 

Beyoğlu Altıncı Noterll#J.nden 9 Mart 
194~ te.r1hJnde 15SS numare, ile tas
tikll Umumt veklletnaıne 1le Kons
tantin otlu Dhnltr1 KapJ.zlsoğluna. tı
carethaneml ida.re ve tedv1re ve her 
nev'i ukudat ve senedatı imza.ya, a.hv. 
v• kabza ve sulh ve ibra.ya. ve aalre
ye geniş selA.hlyetıerıe Umumi Vekil 
tayin etml.ştlm. Şlmc11 gördü~llm Ul-

BUHAR KAZANI ALINACAK 
«5 - 6 kilo tazyikli, saatta 1500 • 1800 kilo bu

har tevlid edebilen bir buhar kazani alinacak
tir. Talip olanların kazanin evsaf ve eb'adınl 
bildirir bir yazi ile İzmlrde Posta Kutusu No. 
171 adresine müracaat etmeleri mercudur.» -.. 

zum üzerine veklllın mumalleyh llll•••••••••••••••••••••••• .. 
Konstantin oğlu Dlmitrl Kapiztsolt- lngı•llzce Kıı•tap lu'yu veklletlmd~ azll eLtlğimden 
1 Teşrlnl Evvel 1942 ta.rihinden son-

1 

ra hiç blr suretle yerime harekete . MERAKLILARINA MÜJDE 
va vekAlettmı istimale hak ve sall- 1 : 
htyetı kalmamıştır. Bu aztlnamenin En Yeni İngilizce roma.nlar, çocuk hlkAyeleri vt romanları, kU.çük 
Resmt gazete, Cumhuriyet, Tan. Ak- hlkAyeler, mll.kA.fat kazanmış eserler ile verilir. Şerait gayet eıverl§ll-
şam gazeteı~rtıe neşir ve ll~mı 13-
terlın ve dllerlm. dlr, KütU.phaneyt bir kerre ziyaret ediniz, Anglo - Amerl.lı:an KUtO.p-

Oalata.da Mahmudiye caddeslnde hanesinin üst katı, Tepebaşı Me~rutıyet caddesi No. 63 

79 No. da. !n.,,a.at malzemesi tücca.n 9ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;" 
YANİ KEÇEctoôLu Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 

htanbul lkincı icra memurlugun- Miictii ... Hicrü fi.Anları 
den: 94.2/ 1286 

Blr borçtan ötürü mahcuz olup sa- İzmir Sür'at Postası 
tılmasına karar verllen (Beş ton hur- Bu haftaya mahsus olma it üzere İstanbuldan 4110/ 942 pazar günü sa.at 
da. vapur saoı k1lOllfl.l lO kuru~. 18 ıs,oo de İzmir yoluna ka.lkmast ı!zım gelen İZMİR vapuru tstanbuldan blr 
ton vapurdan sökme hurda demir ve gün rötarla. 5/ 10/942 pazartesi .~aat 13,00 dt- kalkacaktır. (376) 
klSfl!'bent kl!Oıstl !>e§ kuruftan ve 200 

kilo sıkletinde 15 Ura deterindt- dök- Tıp F akülteai Dekanlığından: 
me dilmen yetesı> 8/ 10/942 perşembe Ebe Mektebm· in kayıt ve kabul tartlari 
günü ııaat 15 de Galata Kalafat yeri 
Yemenecııer caddeal 97/99 No. da. sa.• 1 - Tıb Fa.ktıltesl Dekanlığına hitaben blr L<ıtlda. 
tılaca.ktır. Blrlnct arttırma.da teltllf ll - Orta mektep mezunu oıdutuna dair dlplom& ve:ra. vesika 
edllen bedel mahcuza takdlr ve tah- S - Sıhhat raporu ve aşı kA.ltıdı 
mhı edllen kıymetin % 75 ini bul- ' - İkamet~Ah ve lythal kllltıdı 
maua tk.lncl arttırma ıruretlle 10/10/ ti - Nüfus te-ztc.erest aslı veya ömeıtt 
942 cumartesi gilnO. aa.at 11 de yapıla- 8 - On 1kl adet 4,!I - 6 ebadında fotograf 
vat ve en tıok btek11s!ne ihale ed1- 7 - Kayıt müddeti B1rlnct teşrinin yirmt dördOncll gQnünt- kadar 
ıeeektlr. 8 - Ta.Uplertn yaştan behemehal ytrm.lden aşa~l ve otuz beşten yuka.n 

Tallplerin ınahalltnde bulunaca.k 0 _ı_m_a_m_as...;;.._ı .:..şa_rt_t_ır...;.. ________________ <2_2_3> __ _ 

&atıf memuruna. mtiracaatıa.n llAn İstanbul gÜinrük muhafaza deniz mıntaka ko-
oıunur. mutanlığmdan: / 

alma Komisyonundan 
Tahmin f1atl İllt teminat 
Kuruı Llra Kr. 

55 S71 25 
4l 567 
6S 1161 

350 4400 
511 1165 50 
sı 839 ae 

100 37 50 
17 274 13 
oo 16 88 

İkl llmaiı motbrO. makinisti ile bir d•niz şöförd müsabaka ile alınacak
tır. Tallplerln 20/10/ 942 gl1n0ne kadar gerekli helgel-ert ile Hasköydekt Ko-
mııtanlıb müracaatlan. ' (280) 

Devlet Demiryollari ve Limanlari !aletme , . 
Umum idaresi ilanları 

İşletmemiz Sıhhat servisi için bfr sene mllddetle her gün gaa.t H ten 
17 ye kadar servtste kıılmak ~artUe Te mahiye 210 Ura muhammen bedelle 
blr lı:amyunetin kiralanması tı,lnln 15/ 10/ 942 perşembe gilntı. saat 11 de Sir
keci~ 9. İşletme blnasında A. E. ·Komisyonu · tarafından e.çık ekslltmesl 
yapılaeak:ttr. ' 

----- Tallpterln 189 lira muvakkat tem inat ile aynı gün ve sa.atte Blrkeclde 
Dolru9 kaleme alt teminat 6425 75 9. İşletme binasında A. E. Komisyonuna müracaatları. 

Mlktan cl.n.!i bir kl!o.su fiyatı ve llk temlnatı lle heyeti umunıiyesine Şartnameler parasız olarak komisyondan vertıl.r. (224) 
alt llk. te~inat yukarda vazılı dokuZ kalem laşe maddest İstanbul Taksim 
Jandarma satına.ima. komısyonunumuzda 18/10/ 942 cuma gU.nü aaat 15 te 
kapalı zart ekslltmesUe alınacaktır. Dokuz kalemin bir arada veya ayn 
ayrı veyahut bir kaçı kalemini blr arada 1steldlsine ihalesi catzdl.r. Ntlmu
nelerln ber yll.n komlsyonumuzda görülllr. Şartname ~18 ku~ bedel kar
ıılıj!ında komlsyonumuzdan alınır. 1.steklllerln ek:Blltme vaktinden bir saat 
evveline kadar teminat mektup veya. makbuzlartıe satr evrakın muhtevi 

Canlı Model Aranıyor 
Güzel Sanat!ar Akademisi Müdürlüğünden : 

1942 - 1943 dere senesinde Akadem! atölyelerinde çalışmak üzere kadın 
modeller alınacaktır. 

kapalı, zarf teklif mektuplarını komlsyonumuza vermeleri. (78) Ta.llp1erlri Fındıklıdaki Giızel Sanatlar akadem.lsine müracaattan (218) 

Şubeye davet 
Fatih askerıtk şubesıl.nden: CP. 

Tetm. Raslm ~ıu Raif (51474) in 
acele olarak: şubemlze ml1acae.tlan 
UAn olunur. 

••• 
Fatih askerlik dairesinden: 
192. P. alayında müstahdem iken 

tebdlll havalı olarak İstanbul& gel
dlll anlaşılan Yd. Tbb. Tğm. Şükrü 
oıt. Nevzat (53905) ln Harbiyede Fa
tlh askerlik dalreslne müracaat etme
si Uln olunur. 

••• 
1 - 339 do!turn.lu ve bunlarla mua

mele gören yerll ve yab-ıncı erat 
eevkedllecektir. Bunların fUbede tol)
lanma günü 19/ I. Teşrtn/942 paza.t
tesl günüdür. 

2 - Kısa hlzmetıuerle sakatlar 
hakkında ayrıca illln yapılacaktır. 

••• 
Fatih askerlik şubesinden 

ŞOFÖRLERE IL!N 
Orduda askerlik ödevini şoförlükle 

yapmış o!anlarla şoför eb11yetname
aini haiz bulunanlardan 60 - 80 lira 
tlcretle orduda h!1mete ıstekll o'an
Jarın 10/ 10/ 942 akşamına kadar şu
beve müracaatlan ilan olunur. 
BEŞiKTAŞ BAI,KEVİNDF.N: 
1 - .-Mllll mücadele ve uetlcelerı. 

mevzıflu konferans tarih öğretmeni 
bay Muzaffer German, 2 - Ar kolu
muz tarafmdan kitara ve mandolln 
konseri, 3 - Gösterit kolumuz tara
fından cSaadet Perdesı.. 

Zayi - 928 senesi •Evrenye .. mek
tebinden aldığım diplomayı kaybet
tim. Yenisini alacağımdan e.c;klslnin 
hükmü yoktur. Osman Köroğlu 

Zayi - Nüfus tezkerem1e arabacı 
thllyetiml ve muayene cüzdanımı za
J"l ettim, yenfslnl çıkaracağımdan eS
klslnln hükmU yoktur. 

'"· 

İstanbul bölge san'at okulu alım satım komisyonundan 

Nevl 
Muhtelif eb'adcla makkap 
Çapa marka saman eğesi 1-3 lük 
File marka lama eiesl 10 pusluk 
Flle marka lama eiest 12 pu.~uk 
Muht&ll.t eb'a.dda eğe 
İki tarafü de.stere 
Dtırax Fi. ve saire 

Hwıusl çelikten mU 
Kösele kayqı 

• • 
Çelik demirci varyozu 
Dökmeci talomı 

Gram 

Miktarı 

1444.Ui mm. 
800 paket 
200 
200 

34776 kilo 
500 düzine 
634 adet 

445 kilo. 
200 metr 
100 • 
305 adet 

8 takım 

2 ton 

Muhammen flyatı Tutan 
Lira Kr. Lira Kr, Pazarlık günü. 

~~~-"--~~---=~~--
15 21662 25 ) 

ıg 

19 
18 

4 2:l 
Muhtelif 

e 
8 75 
7 25 
ı 50 

70 

61 50 

2400 } 
380 ) 
450 ) IJ/X/942 Salı s. u 

6259 68 ) 
2125 ) 
925 ) 

3,207 93 

890 ) 

750 ) 
750 ) 8/X/942· Balı S, 14,30 
457 50 ) 

560 ) 

4407 50 

300 6/X/ 942 Sah s. ıs 

1 - Yukarıda yazılı eşya okul için pazarhkla satın a.lınaeakt.ır. 
2 - Pazarlık Cağalotiundakl yilksek mekt~ler muhasebeeUlğlnde yapılLt.caktır. 
S - Eşya gösterilen üç parti olarak alınacaktır. 
' - Eşyanın umum! evsafını g~rmek tstıyenler mektebe milracaat etsinler. İlln olunur. (325) 

Yüksek 
Mlkdarı 

Cinsi Azı Ço~ 

Harıcı elblqe ımaltyesl 80 162 1•. 
K1sa kaput lmallyesl 
Gemlci elbisesi paletUe 22 T. 
İş tulumu nümune kumaştan 
Talebe kasketi imallyesi iki beyaz:l..le 
aemıci kasketi bir beyazile 
Beyaz poplin göm1ek lkt yakaslle 
Siyah kıra.vat 
Kısa !anili\ don 
Kısa kollu fanl!l 
Siyah çorap 
Mendil beyaz veya renkU 
Yüz havlusu 
Hamam havlusu 
Siyah !otln 

deniz ticareti mektebi müdürlüğünden 
Mııhammen bedell Ço~ tutan M. Temtnatt 

Adet lira kuru.'! lira. ku. lira kuruş Eksiltme şekli E.Saa.tl 

43 

140 
22.-

420 
280 
420 
420 
560 çift 
560 
162 
25 

13 50 2187 00 
10 oo 430 00 
10 00 22 00 
18 50 925 00 

3 50 490 00 
3 00 66 00 
8 50 S57!l 00 
1 50 420 oo 
3 
3 
o 
o 
1 
6 

50 
50 
90 
60 
50 
50 

1470 oo 
1470 00 
494 00 
336 oo 
243 00 
162 50 

282 çitt 18 50 5217 00 

282 00 açık 10 da 

42 00 , 11 

300 00 • 11,30 

314 00 • 12 

392 00 kapalı 

1 - Mektep ta!ebelerlne lilzumu olan cins ve miktarlan He fiyatları yukarda yazılı on beş kalem eşya 
imallye ve mtibayaası hizalarında yazılı şekilde eksilt.meye konularak 16/10/ 942 cuma. gtinü yazıh saatlerde 
mektep müdürh.iğünde toplanacak satın alma komisyonu tarafından lhalesl yapılacaktır. 

2 - Şartnameyi gönnek arzu edenler mektep muhasebesine müracaat etmelldlrler. Muvakkat temlııat tıı
tanbul yük:Bek mektepler mı.ıhasebecı liğl veznesine yatırılacaktır. 

3 - Eksiltmeye tştlr!k -edeceklerin 249!) sayılı kanununun şartlanm hala olmaları. 
4 lr1>nof, l>y~!f:.1'1P1'• et~ f'"'lr!lf mı>Jrhınltıt'lnl 1 lA tJnflP.n h r S&at &v\'81 komisyon vermeleri lA,.. 

Yabancı meinleketlere 
TALEBE OöNDERiLECEK 

iktisat Vekaletinden: 
Maden, izabe, makine, elektrik ve kimya Yüksek ~~e~di~i 

yetlştirllmek ve bunlardan bir kısmına mensucat ve kagıt ihtı
sası yaptınlmak üzere müsabaka tmtllıaııı ile yabancı memle
ketlere 60 erkek talebe gönderilecektir. 

1.) Müsabaka imtihanına gireceklerin aşağıdaki şartlan 
hafz olmalan lizımdırı 

a) Türkiye Cümhurlyetl vatandaşı ve Türk ırkından bu
luııınak, 

b) 17 yaşını bitlrın.lş, 23 yaşını geçmemiş olmak, 
c) İyi hal ve ahlAk sahibi olmak (1941 - 1942 ders yılında 

mektep müdavimi olmayanlar doğruluk kAğıdı ibraz edecek· 
lerdJr.) 

d) Bulaşıcı hastahklarla mftlfil olmamak, sıhhati tam o1-
mak, bünyesi mühendislik yapmağa ve madene tefrik edilecek
ler için ocaklarda çabşmağa müsait bulunmak, 

e) Lise olgunluk diplomasını ibraz etmek veya bu derece,le 
tahsil gördüfü Maarif Vekilliğince tasdik edilmek. 

2.) Birinci maddede yazıh evsafı hAlz 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 rn.rundır. İstidada yuka
nda yazılı tahsil kollarından hangisinin takip edilmek istenil
dJff tamh edilecektir. 

3.) İstidaya aşağıda yazılı vesaik bağlanacaktır: 
a) Nüfus hüviyet ctlzdanı veya sureti 
b) Mektep diploması veya vesikası 
c) İyi hal kA!ıdı 
d) 4 adet 6X9 ebadında fotoğraf 
4.) İmtihan 26/10/1942 tarihinde Ankarada M. T. A Ensti

tüsü Genel Direktörlüğünde ve İstanbulda Sümerbank tstanbn' 
Şubesinde yapılacaktır. 

5.) İmtihana girmek şartlarım hliz olup vesaild tam ola
rak vermiş bulunanlann 23/10/194:? tarihinde sıhhi muayene
leri icra edileceğinden bu tarihte saat dokuzda An.karada M. T 
A Enstitüsü Genel Direktödüğünde ve fstanbutda Stimerbank 
İstanbul Şubesinde bulunmalan şarttır. 

6_) İmtihan aşağıda yazılı derslerden yapılacaktır. 
a.) Cebir, 
b) Geometri, 
c.) Aritmetik~ 
d.) Trigonometri, 
e.) Fizik, 
fJ KJmya, 
g.) Ecnebi dil (Bilgilerine göre: Fransırca, Almanca, fngl

llzce) 
7 _) İmtihanda muvaffak olanlar birinci maddede yazıh 

tahsil kollanna ayrılacaklardır. Tetrik hakkı imtihan heyeti
nin salfthlyetl dahilinde olup bu tefrik taliplerin istedikleri 
kollarda mümkün mertebe na"ıan itibara ahnmak suretile im
tihanda gösterecekleri muvaffakiyete ve sıhht muayenelerinin 
verdiği neticeye göre yapılacaktır. 

Heyetin vereceği karan kabul etmeyenler gönderilmiye
cektir. 

8 ) Maden Mühendisllğt lçln tefrik edilenler tahsillerini 
M. T A Enstitüsü nezareti altında yapacaklardır. Bunlar: · 

a) · Ecnebi memlekete giinderilmeden evvel Zonguldak ma
den ocakları dahUinde en az 9 ay çalıştınlacak ve yevmiye 150 
kuruş alacaklardır_ 

b) Talebe akşamlan yabancı dil dersi görecek ve 9 ayın hJ
tamında ameU çabşma.dan iyi not alanlar yabancı dilden im
tihana tabi tutulacak ve ehliy~t ,;österenler yüksek tahsil için 
yabancı memleketlere gönderllecektlr_ 

c) Staf devresinde talebe kazancı ile geçinecek, dilediitl yer
de ikamet edebilecek ve ancak fevkalade istidatları görUlen ve 
fakir olduklan anlaşılanlara aynca her ay on liraya kadar 
nakdi yardım yapilacaktır. 

d) Stajda ve lisanda muvaffak olamıyanlar arzu ettikleri 
takdirde yatılı ve parasız olan Zonguldak Maden Teknisyen 
Mektebinin ikinci ınnıfına lmtthanaız alınarak avru ders senesi 
sonunda ikinci ve üçtincil smıflann tmtihanlanrn birden verip 
dördüncü sınıfa terfi edebilecekler ve bu sınıfı da ikmal He 
«Maden Teknlsyenlıı iinvanı ile mektepten mezun olanlar, 
Devlet bareminde 30 lira asU maaşla işe alınabileceklerdir. 

9.) Madenden başka mühendislikler için tefrik edilecekler 
doğrudan doğruya yabancı memleketlere ~önderilecekler ve 
Silmerbanlan tayin edecel:l program dahilinde ve Silmerbarık 
hesabına tahsil edeceklerdir . 

10.) Talebeler avdetlerinde tahsilerlnln iki misli müddetle 
hhmet edeceklerine ve aksi takdirde tahsil masraflarım fab:t Ue 
defaten ödveceklerine dair müteselsil kefilJI bir taahhütname 
vereceklerdir. 

11.) Ankara ve lstanbula d.J~er yerlerden imtihan için ge
lenlerden imtihanda muvaffak olanlara geliş ve dönüş yol pa
ralan verilecektir. 

12.) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün yabancı mem
leketlere talebe gönderilmesine dair olup, evvelce yapılan HAnı 
işbu UAnla birleştirilmiş olduğundan buradakilerine aykın 
sartlan hükümsüzdür. 

G6NLU FERAH PANSiYONU 
Yakında açılacak 

Kalorifer banYo ve Marn,~ •aya nazır bahçeli 1 - 2 - 3 - 4. yataklı 

odalarımız vardır. Adrese clikkai: Uleli Şair Haşmet sokak 43 No . 

ARSA ARANIYOR 
İstanbul civarında Yeşllköy He Pendik arasuıda veya Bofazlçlnde 

1 - Tıb 'Fakültesi Dekanlığından rına yakın 150 - 200 bin metre k:ıre 
genişllğlnde müsait bir arsa aranmaktadır. 

Bu biıyüklükte satılık arsaları olanların satış .,artlarının csasiaruu 
ve arsalarının yerlerini 15 te.,rlnlevvele kadar o:İstanbul'da yaz'ık ev
ler yapı kooperatıri» :ıdresl Ue Ankara merkez postahnncslnc poı.t rcs-


