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Sulh gayreti mi, 
harbi insanlaştır

mak mı? 

Zeytinyağı fiatleri 
kontrol edilecek 

Reis Roosevelt'in mümessili 
M. Myron Taylor Vatikan'da 
Papa ile uzun uzadıya konuştuk
tan sonra Amerikaya gidiyor. Bu 
konuşmalar bazı rivayetlere yol 
açtı. M. Taylorun Amerika yo-

Şehrimizdeki çe itik fabrikatörleri 
Ankaraya davet edildiler 

lunu tutmadan önce Londraya Bir müddet evvel Vali, pirinç, Kontrol ekipleri ikişer üçer 
'da uğrıyacağ'l haber verilince zeytinyağı, peynir tacirlerini top- olarak çalışacaktır. Yağ fiatleri
öedikodular arttı, sulh sözleri Iıyarak kara borsa satışlarına nin ucuzlatılmasına çalışılacak, 
ortaya çıktı. iştirak etmiyeceklerine ve nor- mal saklıyanlar cezalandın-

Amerika Cumhurreisi, yalruz mal kılrla satış yapacaklarına lacaktır. Balıkpazarında yüksek 
harbdeki bir memleketin Başı dair söz almıştı. Toplantının pi- fiatıe zeytinyağı satarken yaka
değil, aynı zamanda ve bilhassa, yasada tesiri görülmüş, fakat bir lanan yağcılardan bir kısmı bu
bugün ve yarın harb ve sulh iş- müddet sonra satışlar tekrar ve gün adliyeye verilecektir. 
!erinde en kuvvetli söz sahibi bu sefer daha yüksek fiatle ka- Pirinç fiatleri 
Devlet adamıdır. Papa ise, yer- ra borsaya intikal ettirilmişti. . 
yüzündeki ruhani vaziyeti bakı- Zeytinyağı fiatlerlnin topdan İstanbula pek az pırinç geU-
mından, bir türlü başaramadığı 195 kuruşa kadar çıktığım ve Y.,Or. Tra_Iqradan V.~ orta Anadolu
halde, insanları doğru yola da- her gün bir miktar yükseldiğini aan ge~~.rı.ı.en p_ITrnçler • geç~n yıl 
vettE.'n geri durmayan hayli ka- gören Ticaret Vekaleti ve İstanbul mahsulu~ur. Pıya~aya henuz ye
labalık bir din kitlesinin kıblesi- Belediyesi tekrar harekete geçe- ni yıl pirıncl ~.etirılmemiştir. 
dir. M. Roosevelt, katolik olma- rek zeytinyağı, satış ve fiatleri Pirinçı:re huk~met tarafı~dan 
dığı için, vekilini Papa ile her üzerinde esaslı tetkiklere geç- el ko·ndugu, ve hükılmetin hıssesi 
halde din meselelerini konuşma- mişler ve tüccarları çağırarak aıını:ıcıya kadar sat.~ş yapılan;ıı
ya yollamadı. Papa ise politika fikirlerini sormuşlardır. Yeni ha- ya~a~ yazılmıştı. Huku~et hıs
ve askerlik işlerine meraklı gö- reketin piyasada tekrar tesiri sesının alım ~uarnelesı teşri
rünmed1ği için M. Tayloru, ikin- görülmüş, her gün fiatlenen nievve~ on .beşme kadar n~.tı
ci cephenin çabuk açılmasını dl- yağlar dün ve evvelki gün 190 da celendırilece~ınden. yakında tuc-
lemek üzere kabul etmedi sanı- kalmıştır. car mal alabilecektır. 
yoruz. Mınt k t' t ua·· 1 .. v.. Çeltik fabrikatörleri Ticaret a a ıcare m ur ugu ve 11 • .. t ed k ü 

O halde ne konuştular? M. Beledi e bundan sonra İstanbul- Vekuletıne muracaa ere m s-
~aylor bu gör~m.eden sonra ni- da hai:gt firmalara kimler tara- ta!tsilin m~sait fia~~e mal satına
çın Londraya gıttı? f d f' t1 eyti'n av eti- dıgını, venlen fiat uzerinden mal 

Reuter ajansının diplomatik r~~~fn~e ~~:d~ ~e;: gka alındığı takdirde pirincin. pek 
muha~iri, bu habe: dola~s~e ku~a s~tıldığının ve bakkallar~ pa.h~lıya malolacağım bildırmiş
ortalıga cıkan sulh. rıy~yetleıının da satış fiatlerinin kontroluna leıdır. 
asılsız o.~duğunu bıld.ırıyor. Lon- karar vermişlerdir. Yeni karann Çeltik alım ve satımı hakkında 
?rava. go~e Papanı:ı ısteği, ha:bi tatbikine bugünden itibaren baş- Ticaret Vekaleti tarafından yeni 
ınrnnıleştırmek, mı~vonlarca ın- lanacaktır. İstanbulda piyasaya bir karar alınacağı anlaşılmak
s~nın acılarını hafıflet.ecek ted- yağ satanların müstahsil olduğu tadır. Esasen Vekalet bir tedbir 
bırler .~ımaktır. Reuterın tel~r~- ve yağların müstahsil adına is- almazsa pirinç fiatlerin1n ucuz
fı!~3:. gore. «A?alet ve ~nsa~k. ıçın tanbula getirilerek satıldığı an- latılmasına Jmkan olınıyacaktır. 
dovuşen Ingııtere heı tedbın ka- laşıldığından yüksek flatli fatu- Sehrimizdeki çeltik fabrikatörleri 
bul etmeye hazırdır.ıı ralar nazarı itibara alınm1yacak- davet üzerine Ankara'ya gitmlş-

Milyonlarca insanın ıstırabını tır. ıerdir. 
hafifletecek tedbir ne olabilir ve 
hangi ıstıraplar hafifletilecek, 
pek iyi anl~ılmıyor. Harb esir
lerinin durumu, yahut hava 
akınları mı? Fakat bunların sa
yısı milyonu bulmaz. 

Anadolu hattı hala açılamadı 
Papanın Amerika Cumhurrei

sine açıktan açığa bir sulh tek
lifinde bulunduğuna inanmak 
gercekten güçtür. Böyle bir ara 
bulma dileği, bugün için kabul 

iki trenin yolcuları dün gece 
Bandırmadan şehrimize geldiler 

edilmemeye mahkfundur. Zira, Şiddetli yağmurlar neticesinde Bi-
sulha varacak bir anl~a için lecik ile Doğançay arasında vuku 
iki tarafın harb şartları hiç eşit ~ul~n yar çök~tüsil yüzünden şeh
değildir. Almanya henüz hiç bir rımıze gelememış olan An.k~ra_ : 

h b · k b t · b"tun" Diyarbakır ve Ankara trenlerının ıkı mu are eyı ay e memış, u . 1 1 K" h d ı o 
Avrupayı ele geçirmiş, Rusyanm bıne yakın ~o cu arı, uta .. ya a 
yansına yerlesmiş. tam galip saat be~ledıkten sonra dun akşam 
vaziyettedir. Müttefiklerin iste- g.eç vakı.t ~andırm~dan !rak vap\ll" 
diği, yahut yenilmedikçe sonun- nle şehrımıze gelmışlerdır. 

Pasifik'te 
deniz savaşı 
Müttefik kuvvetler Yeni 

Gine' de Y apobo'yu 
geçmişler 

BU SA.BA.HKİ TELGBAFL.AB. 

Stalin, müttefiklerin 
yardımil)I pek az görüyor 
Ruslar, Almanların, gösterecekleri tecavüz ka· 
biliyeti kadar mukavemet kudreti gösterecek~er 
l\loskova 5 (A.A.) - Bir Ame

rikan gazetesi muhablıi, B. Sta
lln ile görüşmüş ve Müttefikler 
tarafından Rusya'ya yapılan 
yardllnın ne dereceye kadar 
müessir olduğunu ve bu yardımı 
genişletmek içiıı ne yapılmak 
lazım geldiğini sormuştur. 8. 
Stalin bu suale şu cevabı ver
miştir: 

Amerikalı muhabir Sovyet şahsi bir mektup göndererek 
Stalin de-Ba.şvekiline, Rusyaııın gösterece- cevap vermiştir. B. 

ği mukavemet kudretinin dere- miştir ki: 
cesini de sormuştur. B. Stalin bu 
suale de şu cevabı vermiştir: • 

- Almanya ve mütecaviz her 
hangi bir millet ne kadar kabi
liyet gösterirlerse Sovyetlerin 
mukavemeti de o derecededir.)) 

- Bu yardıma Sovyet Rusya- Londra 5 (A.A.) - B. Stalln 
mn Alın.an ordusunu üzerine Associated Preırs'in ikinci cephe, 
çekmek suretile yaptığı yardım Müttefiklerln Sovyetlere yardı
ile kıyas edilirse pek azdır. mı hakkında sorduğu suallere 

--. İkinci cephe, birinci dere
cede ehemmiyetlidir. Rusya'ya 
yardımı genişletmek ve ıslah et
mek için Müttefikler, teahhüt
lerini vaktü zamanında ve tama
mile yerine getirmelidirler. 

Rusya'nın mukavemeti, Al-
manya "Ilın ve diğer her hangl 
mütecaviz milletin kabiliyetin• 
den yüksek olacaktır.» 

- Kafkas y a' da Grozni 
önünde muharebe oluyor 
Resmi Rus tebliğine göre Almanlar Sta1ingrad' da 

arasız hücumlarda bulunuyorlar · 
Stokholm 5 (A.A.) - Almanlar tovo ve Wercbnijhurp şehirleri fev- lerde ehemmiyetli bir değişilik yok• 

Stalingradda yeni terakkiler elde et- kalade ehemmiyeti haizdir. Bu iki tur. 
mişler, bazı işçi evlerini ele geçir· şehrin ele geçirilmesi, Almanlara Tebliğe yapılan ilavede şöyle de-
mişlerdir. Birkaç aaat top ateşi ke- Vladikafka.11 yolunu açmaktadır. ~"lliyor: 
silmiş 'Ve Alınanlar şehrin s81layi Londra 5 (AA.) - Stalingrad 2 7 eylul ile 3 ilkteşrin arasında 
mahallelerine hücum etmiıılerdir. müdafileri hala inatçı bir mukave- biten !hafta zarfında 25 7 Alman 
Ruslar, beş hücumdan sonra ricat met göstermektedir. Şehrin şimal uçağını imha ettik. Bizim kayıbımu: 
etmişler ve Almanlar sanayi mahal- ve c~nubunda Sovyet hücumları do- 13 7 uçaktır. 3 ilkteşrinde uçakları
lelerine bazı tehlikeli girişler yap- vam etmektedir. Şehrin §imal kesi· mız, 1 2 tank, asker rvc malzeme do
mışlardır. Mamafih aonradan bazı minde Ruslar, düşmanın bir kurmay lu 40 kamyon ve otomobil tahrip 
fabrikaları ele geçirmişlerdir. karargahını basmışlar ve mUhim ve- veya hasara uğratmışlar, 3 cephano 

Mareşal Timoçenko, şimal bab• sikalar ele geçirmişlerdir. deposunu ve bir treni havaya uçur• 
sında taarruzuna devam etmiıt ıve Sovyet bahriyelileri, Karadeniz- n uşlar, 8 bataryayı susturmuşlar, 
tahkim edilmiş bazı noktaları zaptet- de meskun birkaç yeri ele geçirmiş- ıbir bölüğe yakın düşman kuvvetini 
miştir. İki taraftan yüzlerce tank bu Jer ve düşmaına binden faı:la zayiat dağıtmışlar ve kısmen imha etmiş• 
kesimde dövüşmektedir. verdirerek ilerlemeler kaydetmişler- lerdir. 

Kafkasyada Terek'in ceaubunda dir. Stalingradda şiddetli muharebe.-
Almanlar, Rus hatlarında yeni gc- Times gazetes~ muhabiri., Stalin- lere devam edilmiştir. Düşman piya
dikler açmışlardır. Moskovadan ge- grad muharebeleriı:ıde, Almanlar!n de ve tanklarla mevzilerimize ardı 
len bir telgrafa göre, ııimdi muhare- daha az talim görmüş kıtalar kullan- arası kesilmiyeı."l hücumlarda hulıın• 
be Grozni önünde cereyan etmek· mağağa başladıklannı bildirmekte- maktadır. İki düşman piyade tabu· 
tedir. dir. Esirler arasında Alman istihkam ru ön mevzilerimize altı defa hücum 

da razı olabilecekleri en aşağı Haydarpaşa - Ankara hattınm 
sulh şartlarını kabul etmesi için bir an evvel açılması için favaliyetle 
elindeki bir çok yerleri geri ver- çalışılmak~?ır. Faka~ . ~agmurlar 
mesi laZlmdır. Rusyadaki çok deıvam ettıgın~en, tamır ışı .. uzamak
taze kanlı fedakArlıktan sonra tadır .. Ma~a~~h. yol~ bugu~, yarın 
Hitler bu yolda konuşmaya bile açılabılmesı umıdedılmektedır. 
girişemez. Hattın kapanan kısmı 4 kilomet-

Ruslar, Novorosisk çevresinde efradı da vardır. Bunlar hücum kıt· etmişler, erlerimiz topçunun yardı-
Vichy 5 (A.A.) - Gelen bir habe- mevzilerinin yarıldığını ve pek ağır ahırında kullanılmaktadır. Alman- mile bu hücumları püskürtmüşler ve 

re göre Sal()mon aralan açıklarında zayiat muka1bilinde Almanların iler• lar mütemadiyen takviye kuvvetleri 200 e yakın dü .. man subay 'Ve erin{ 
blr deniz muharebes.l cereyan etmek- J d'kl · · · · a.f d" l "' t dl e ı ermı ıtır e ıyor ar. getirtiyorlar. im'ha etmi~lerdir. 

Henüz hazırlıklarını bitiren, relik bir sahadadır. Geyve ile Do
gelecek yıllara büyük ümit!er ğançay arasında da birkaç yar yı
bağlıyan Anglo - Saksonlar ise, kılmış ve orada mevcut küçük köp
'.Almanyayı bugünkü durumunda rülerden birkaçını da sular alıp gö
az çok tatmin edecek bir sulha türmüştür. Trenler şimdi Adapaza
varmak için, bir çok milletlere, rına kadar işliyebilmek.tedir. Ana
bilhassa Sovyet Rusyaya daha doluya giden yolcular hat açılmcı
dün verdikleri sözü unutmuş ya kadar Bandırma - Kütahya tari-
görünemezler. kile seyahat edeceklerdir. 

Sulh uğrunda verimli bir ara- Şiddetli yağmurlar, lstanbulda da 
cılık ancak iki taraftan biri, işin bazı arızalara sebebiyet vermiı, sel
çıkmaz olduğunu anlayarak fe- ferin sürüklediği kumlar, baza yel'
dakarlığı göze aldığı yahut her lerde tramvay raylanna doldunnuı 
iki tarafa ezici bir

1 

galebeden ve ~ü~ •.abah bazı ba tlarda aeferler 
ümitlerini kestirecek sürekli bil' kesılmııtı. Fakat tramvay ameleıai, 
müvazene hasıl olduğu zaman kumla dolan raylan aüratle tem izle
düşünülebillr. miılerdir. Tramvay seferleri munta-

Papa, belki M. Rooseveltin ne za.?1 ~~ surette cereyan. etmekvtedir. 
gibi şartlar altında sulha yana- Dun ogleden sonra keıılen ya~ur, 
şacağını şimdiden öğrenmek is- gece yarısından ıonra fasılalı hır au
temiştir. Fakat en büyük ihtl- rette yeniden yağmağa baılamıştır. 
mal, çok sürecek gibi görünen 
harbin sivil halka, şehirlere, me~ Madagaskar' da harekat 
denlyete en az zarar verecek şe-
kilde, insanca yapılmasını rica İn~:d':u:V~~:ı-> Tana!!.~~v9:fıas~;~~ 
etmiş olmasıdır. lometre cenup batısında ~lravo'yu 

Anglo - Saksonlar Almany~- l.şgal etmişler ve halk tarafından se
nrn yola gelmesini şiddetli ve sü- vlnçle karşılan~larclır 
rekll hava akınlarından bekler ......................... · ............ .. 

• gibidirler. Rusyada müdafaa har- zafere var 
bine karar vermiş görünen Al· mı.ş olmıyacaktır. Bu-
manya ise hava kuvvetlerini, nunla ne ~gilte~e, n~. Almanya 
Hitl i tk d .. lediğı' yere serilmıyeceğme gore sadece 

er n son nu un a soy · ı k bt. d 
gibi, İngiıtereye kar~ı kullana· ınsan 1 • 1 aha yerh?:e gelmi· 
caktır. Bu suretle, Ö'nümüzdeki yecek, tamlrslz zar.ar gorecektlr. 
aylar Almanya ve lngilterede Papa, bu teş~bbust~ dahi mu
karşılıklı şehirler varup yıkıla· vaffak. olursa ı~sanlıga unutul
cak, blr çok sivil halk, lüzumsuz maz hızmet etmış sayılır. 
yere ölecek, bu sayede hiç kimse Necmeddin Sadak 

eLor, d 5 (AA ) y 1 Gln 'd Vichy 5 (A.A.) - Stalingrad- Mamafih havalarda Alman üs- Stalingradın batısında bir kesını' • 
u ra · • - en e e d 'dd ı· uh b 1 d miltteflk kuvvetler Stanley dağların- a şı .et ı m are e er evam et- tünlüğü büyüktür. Bu üstünlük bil- de kıtalarımız faal savaş harekabn• 

da Yapobo'yu geçmişlerdir. Bazı m~ktedır. Alman topçu ve ta~are- hassa açık yerlerde göze çarpmak- da bulunmuşlar, bir tepe için yapı .. 
tepeler, müdafaa. mevztıerlne çevril- len Volganın gar~ k_ıyısmda~ı Rus tadır.· k.n muharebede ön saftaki erlerimiz 
meıte m!isalt ise de düşmanda. mu- mukavemet rnevzılerınl ta.brıheyle- Dün geceki Rus teblig" i 2 tankı hasara uğratmışlar ve 1 50 
kavemet nlyetl emareleri görülme- mişler ve birçok binalan zapte}'.le- v~ yakın düşmanı imha etmişlerdir. 
mektedlr, mişlerdir. Harb malzemesile büyük Moskova 5 (Radyo) - Dün ge- Mozdokta bir meskfuı yerde mu-

Müttefik tayyareler, Sa.lomon ada- bir fabrik~ya isabetler kaydedilmiş- ce y~rısı ~eşr~~i~~n Rua tebliği: . harebeye devam edilmiştir. Bir giin
lannda Buka. Japon üssüne hücum tir. 4 ılkteşrın gunu kıtaatımtz, Stalin· de altı düşman hücumunu püskürte-
eylemişler ve yangınlar çık.arınış·ar- Kafkasyada Terek cenubunda Al- grad ve Mozdok bölgelerinde düş- rek 7 tankı hasara uğrattık ve iki 
dır. manlar tarafından zaptedilen El .. o- mania çarpı .. mı•lardır O'" h b ı v k ., ., ., · ıger cep e-- ö Üge ya ·ın düşman kuvvetini im-
1111111111111111111111~11111u11uı1111uu111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1U11ıuuı .. aaan ha ettik. Voronj' de bir kesimde kı-

Bu harbin sonunda: ( 11) taatımız, cesurane bir hücumla naz( 
mukavemetini kırarak düşman tnev• 
zilerine girmişler ve bir günde 1800 
düşmanı imha ederek ganimetler ve 
esirler almışlardır. · 

Japonlarda 
endişeler 

Japonlar9 bu savaşa 
ehemmiyet vermezse 
akıbetleri feci olacak 

Londra 5 (A.A.) - Japon li
derleri harbin istikbalini daha ciddt 
bir surette düşünmeğe başlamışlar• 
dır. Tokyoda bir sözcü şöyle de
miştir: 

c:Bu harb, çabuk ıve kolayca bid
rilecek bir sava~ değildir. Düşman-
lanmız, başarılar elde etmeğe ve 

.__ ..... ________ -""="=:.:...--~-=-...--....---... ---------------------_,. dı r. Bu çarpışmayı ehemmiyetle 
,Gi". --~ -:.~ 'canla başla çarpışmağa başlamı~lar-

karşılamazsak akıbetimiz feci oJa-
Hüseytn Cahit, Nadir Nadl - «Baki kalan bu kubbede bir hoş sada J.mlş! .. • caktır •• 
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SOZUff 6EliŞi 
T erzisiz devirler 

Şehir Tiyatrosunun dram Jasmmda oynanan Shakespea· 
re'in <eKış masalı•' m seyredenler bu masalın cereyan et

tiği devirde insanların bir balama ne kadar mesut olduklarına 
her halde dikkat etmiş olacaklardır. Gerçi eserin birinci yansı 
bedbahtlarla doludur. Kıskanç bir kıralın şüpheleri hem kendi
sini, hem afif kansını, hem şirin vellahtını, hem de bir zindan
da dünyaya gelen güzel Perditayı felakete götürmüştür. Fakat 
sahnede kıral ve maiyetini bir kısknnçlık kasırgasının sürükle
diği o felaket deryası içinde seyrederken bile onlann bir bakıma 
pek rahat ve kaygusuz, çok mesut olduklarını için için dfi· 
eünmemek elden gelmiyor. 

Almanyaya gidecek muhtelit, iki 
takım halinde maç yaptı mühim muharebeler bekleniyor 

Futbolumuzun gerilediğinden ve Fikret, Hakkı, Melih Şerd Şükrü St J• d'd AJ J h • 
yenı oyuncu yetişmediğinden bundan Kırmızı takım: :Melınlet' A.11 • .Per- a ıngra a man ar şe rın mer-

lnsam birdenbire kapbyan bu saadet hissinin kaynağı. şüp· 
hesiz, vakanın henüz dünyaya terzi denen korkunç mahlUk 
gelmediği devirlerde cereyan etmiş olmasıdır. Ne rahat devir! 
Ayağına takunyaları gcçfrdikten sonra üç, beş metre kumaşı 
~yle beline sanp ucunu boynuna dohvan, kendisini imrenilecek 
kadar şık bir elbise giyıırlş sayarak sokağa çıkabillyor, saraya 
girebiliyordu. Bu da, şimdi bir elbiseyi bin bir ricadan sonra 
yüz liraya dikmeye razı olan mağrur terzilerin elinde ne yapa· 
cağını şaşırmış zavallı İstanbul balkı için Jaskanılmıyacak saa
detlerden değildir. 

evver müteaddit kereler ba.hsetmi§ ve yer, Murat - Musa, Ali Rıza, ~ra- ~ k f · d bf •k • • 
kuli!p idarecllerlııln bilhassa bu işe hlm - Muhteşem, Arif. Makrey, Ka- ez De OğrU f mi tar ılerledıler 
ehenunlyet verme1er1n1 temenni et- dlr, Ballt , 
m.lştim. Dünkü futbol maçlannı gör- Kırmızı. talomd:ı Fenerba.hçe ve --------
dükten sonra bu iddiamda haklı ol- İstanbuI®orun İnglllz antrenörleı1 Doğu cepheslı Mısırdar 
duğumu ve futbolun. gittikçe tedenni de yer al~ bulunuyorlardı. Oyun -- -... ..... ;; ""'N 

Ne kol, ne yaka! Ne düğme, ne astar! Ne iğne, ne iplik! 
•Kış masah» nın acıklı havasına rağmen aktörler tiyatro mü
nekkitJerlne biraz neşeli göri.inmüşlerse. bu neşe her halde vü
cutlarına 4oladıldan terzi eli değmemiş kumaşlara bakarak ter· 
d derdinden ebediyen kurtulınuş olduktan zehabına düşmele
rinden gelme bir neşe olacaktır. 

Ne yazık ki Perdita'yı büyüten ~Za:m.aJl>, terziyi de ge· 
•lnniştlr. Bu oyuna <4 Masalı> denmesinin bir &ebebl de bu olsı! 
~erek! Şevket Rado 

'Mahkemeler"de: 

. 3 hırsız çocuk 
Mahkeme UçünUn de hapse 
konulmasına karar verdi 

ettlğlne b1r kere daha kanaat getir- zaman, zaman kırmızı beyaz takımın Stalln""""'ğii"d'da Almanlar 
dlm. hAklmlyeti altında. geçti ve ilk dev- yeniden bir ~~{U' ~~iş .. 

Teessürle kaydetmek mecburi.ye- reyi 2-1 kırmızı beyaz takım kazandı. tel, şehr1h §Jıiıat dtı 
tlndeylm k1 dün Şeref stadında ta- İkinci devrede bu Mklınlyet de- bazı fabrikalaiı ve amefe ev· 
kJp ettiğim kupa maçlarında taktık. vaın etti. Ve kırmızı takımın b1i' sa.- rdir Lo 
ta.biye ve sistemden vazgeçttnı, doğru yıs:ına üç sayı ile mukabele eden !erini ele geç~le · li• 
dürüs topa vurana, hesaplı ve bilgili kırmızı beyaz takım maçı !I _ 2 galip dra'dan gelen haberler bura• 
bir pas verene rasgelmedlm, olarak bitirdi. SAZİ Tezcan da durumun Ruslar içte. çok 

Bütün karşılaşmalarda yakinen şa· vahffiı. bir şekil aldığını bil· 
bit oldum ki ileri.si için ümltJe bağ~ o·· k .. diriyor. Almanlar bir rnlkta.r 
Iandı!Pmız genç futbolcularımız; top un Ü gureş daha llerllyecek olurlarsa. 
oynamasını öğrenmeden kendisine musabakalari şehrin merkezine girebilecek-
tefevvuk eden ra.kioıne tekme atma· Dün Kumkapı güreş ku1fibü salo- lerdir. Rusların buna mA.ni 
Yl pek güzel bellemlş ve işin b1lesln1 nunda yapılan tecrübeUler arasında.- olmak ve Stalingrad'da Al-
de kusursuz blr şekilde kavramış, ga~ k1 güreş müsabakalarına. Glireş, Ka- man baskısını hafifletmek 
yeslz, ~temsiz topa. gellşl güzel vu- sımpa~a. Kurtuluş, Anadolu kulüple- için şehrin cenubunda yap-
rup duruyor, maksat yalmz galibi... rlne mensup 23 güre:,;1 IştlrA.k etmiş tıklan taarruzlar kati bir ne--
yet... ve nıii..~abakalar büyük blr 1nt1zarn ti mtşt' Mamafih 

Bunu her ne §eldlde olursa olsun ile sona. enn.Lştir. ce verme ır. 
temin eden gururla. sahadan aynlı.. Alınan teknik neticeler aşa~da Stallngrad müdafileri büyük 
:vor. Fakat ışın aslı wnnedcrsem bu gösteffimlştlr: bir cesaretle dövüşmekte, her 
değildir. 56 kUo: 1 _ Tahir CGilreş), 1 _ evi, her sokağı müdafaa et-

Evveıa. spor yapmak ve sonra fu~ cemal Kö.m.11 (Güreş). mekte devam ediyorlar. Bu 
bolun lnceliğlnl göstermek, bu fiklr 61 kilo· ı _ Bektaıı aa~ır <Güreş), yüzden Almanlar yeniden 
son planda gelJyor. 2 - Manol Uçar (Kurtuluşl. takviye kıta.lan getirtmeğe 

Futbol ajanlı~ tarafmdan her ıı.ym 66 kilo: ı - Panayot (Kurtuluş), mecbur olmuşlardır. 
son haftasında yapılmak üzere ter.. 2 - ihsan Erolsal (Güreş). Kafkasya'da Almanlar 
tibedllen kupa maçlarına dün Fe- 72 kilo: ı _Nevzat sezer (Güreş), G n1 t 1 h d -
nerbahçe ve Şeref stadlarında baş.. ros pe ro avzasına og-

2 - Koço Hartano.s <Kurtuluş) bir ikt dah il lemış' 'lanmıı.tır. Ma~"p ~ıft-·- tft"••yeye ru m ar a er -
'i ~·u ..-...u.w. ....,..,. '79 kllo: 1 - Ahmet Kandemir (Ka- ehrin1n 

u~radı~ bu maçlar ilk turlarda za- ler ve Terek. n cenu .. 
i!>• smıpaşa>, 2 - Celil Otoman (C!tireş). t W h 

Muhtelit hırsızlık suçlanndan lık yapmağa karar verdik. Ben yıf geçmiş ve stadlarda çok az se- 87 kllo: 1 _ Mehmet sırtıyerege!- bunda Elroş ovo ve ere -
yakalanıp asliye altıncı ceza. daha evvel bir kaç defa hır- ylrcl bulunmuştur. l\füsabakalaruı mez (Güreş). . nijhurp şehirlerini hücumla 
mahkemesine verilmişler. Yakup sızlık yaptım, hapiste yattım. tafsilatını SU'asile blldirlyonız: Ağır sıklet: ı _ Ahmet samsunlu zaptetmişlerdir. 
on sekiz, Ahmet ve Mustafa on Bunun lçln, hırsızlığın usullerini Eyüp • Beylerbeyi CBe~ıktaş). Kafkasyamn şimal batı-

. İngiliz kuvvetlerin1:n!! c -&-e çıkıntıyı kaldırmak tıklan ta.arrınr mu a
y tle1 neticelendikten eoma 

!uireket <ıurmuştur. Şimdi 
topçu düellosu ne hava akllı
larından başka mühtm bir 

E
y yoktur. Mamatlh BOnb&
ar gelmiş, buralarda aakert 
areket için en mü.salt olan 

zaman yaklaşmıştır. Yalanda 
Mısır cephesinde de mUhbn 
muharebeler beklenm.ekte-
dir. -

Mareşal Romm.el'in Ber
lin•de gazetecilere beyanah-
pa bala.lırsa Almanlar ~ .. 
llk taarruz etmek niyet.inde 
tıeğillerdir. Mareşal ııBulun
tıuğumuz yerleri muhafaza ~ 
edeceğiz» demekle daha !iya.. 
de İngilizlerin bir taamızuntt 
beklediğini ima etmiştir. Ma
mafih son zamanlarda Al
man - İtalyan kuvvetleri de 
WJtviye edildiğinden Rom
mel'in zemini müsait görür-
se har~kete geçmektenı çekin
mlyeceği şüphesizdir. 

Uz;ık doğuda: 

yedi yaşlarında. Bu üç genç bir- biliyorum. İşi ben idare ettim. Şeref stadında günün ilk maçı Eyüı> sında ve Tuapsenin şimalin-
leşip bir çete t~kU etmişler. Ya- Ahmet beceriksiz olduğu için, ev He Beylerbeyi takımı nraı;ında yapı~ An karada at de taarruz eden Wartemberg Yeni Gine'de Avustraly~ 
kup gündüzJ.eri ev, apartıman ve soyarken gözcülük yapıyor, ba- ıacaktı, fakat Beylerbyi takımı sa- ve Rade kıtaları, beş gün sü- kuvvetler ileri hareketine de-
Clükkan kapılannı kontrol edi- zan de pencerelere, duvarlara hayae glmedlğlnden Eyüp htik:mer ren muharebelerde 500 blok- vam ediyorlar. Japonlar mu-
yor, plaruan hazırlıyor ve gece tırmanırken yere çömelip beni galip sayıldı. yarışları \ havuzla ağaçlardan yapılmış harebey1 kabul etmlyerek çe-
'Qçü bir olup soygunculuğu ya- omuzunda kaldırıyordu. Nurinin Anadoluhisar 5 - \ ve yanları örtülmüş 56 baraıı klliyorlar. Moresby limanı 
pıyorlarmış. Beyoğlunda Nuri- ve Yaninin dükkanlarını ben bir T k 2 Ank:ıra4 4 (Akşam) - tİçüncü haf- ! ele geçirmişlerdir. R!mdi tehUkeden kurtulmuş-
.. ,_ in A-1 op apı ta at yanc:lan bugun·· yalhllo urlu bir '11 Karlar ile örtülmuş~ Kaf- 'il 
.uıı~ ve Yanin dükke:uuannın kaç gün kontrol ettim. Kilitlerin r·kl 1 ol ,_,__ v t d l d d ka ne oyun Anad u~"lr He Top~ havada yapıldı. kas dax. geçitlerinde şiddetli ur. Salomon a a ann a u-

pı kilitlerini maymuncukla biçimlerini öğrenip telden may- kapı arasında yapıldı En k'·ıvvetU t'r d h k t ki t ... rr1ıı \ 6 d rumda deg~işn·ıik yoktur. · ' • ç ve a a. yu an yaşa ....,..:ı ... z ı muharebeler olmakta ır. = 
açmışlar, içerideki birçok eşyayı muncuk yaptım. Gece yarısın- kadrolartle saha1a çıkan t~~ımlar çe- atlarına. mahsus 2000 metre mesahalı w.... _ _ _ _ _ .. = ~ 
Ye çekınecelerdek_i paralan alıp dan soınra Ahmet sokak başlan- tın bir çekişme yaptılar. ıııı: anlarda koşuya yalnız Slfkap girdi ve yalnız .,.SJLUIUC =- 4E4 ·- -~=-=----~ "'" - ~-=- ~ 
kaçmışlar. Beşiktaş civarında da nı gözetlJyor, ben kilitleri açıp sıkı bir oyun tutturan Topka.pı hfl. koştu. B R J 
Osmanın dükkimının kilidini dükkA.nları soyuyordum. Asıl kim vaziyette çalıştı !..se de idmanlnn 1000 metrelik sar kan Arap atlan Bakırköy ve • ooseve t 
kırmışlar, içeriden yine birçok eş- hırsızlığı ben yaptığım içln çal- yerlncle 01.nn Anadoluhisar devre or- koşusunda. Tomurcuk blrlncl, Tarzan 
ya ve çekmeceden para çalmış- dığunız eşyanın tazlasını kendim tasından ıt1baren ra'k1bini b:ıstırdı ve iklncl. Can tıç1lncU geldller. Eyu·· bu·· n dı·leklerı· 
lar. alıyordum. 0S'1nanın dükkAnıru maçı 5-2 kazandı. İki yaşındaki İngiJJz tAylanna 

Açıkgöz hırsızlar bir gece de da Ahmet ne beraber soyduk. Taksim 4 • İstiklal 1 mahsus 1200 metreUk tıçfincü k~da 
Dolmabahcede muvakkithane Bu hırsızlıklarda Mustafanrn Son maç Taksim ile 1sttkm arnsm- Niltl.fer blrtnct Varadm 1klnc1, Des-
kubbesindeki kurşunlara göz al~kası yoktur. Onu böyle işlere da oynandı. Rakibine nazaran daha. tegül üçüncü geldiler. 

Mebuslar, dün bu iki 
kaza halkinin isteklerini 

dinlediler 
dikmişler, bunlardan Yakup ço- karıştırmadım. Mustafanın asıl kuvvetli olıı.n Taksim Uk devrede 3 . 2800 metre mesafelik 3 yaşındakJ 
raplannı çıkarmış, M.J:!Stafa ye· vazifesi cıkan eşyayı ötede beri· ve ikinci devrede de ı sayı yaparaJt Ingillz at.fanna mahsus koşuda bl.. 
re eg·ilmış· ' Ahmet onun sırtına de satmaktı. Çaldığımız eşyayı maçı 4-1 kazandı 1 r1nclli~i Büket, ikmcillğl Davalac1ro. 

D · 8 Uçüncillü~ü Oungadln aldılar. 
çıkmış, bu suretle bir merdiven btı" müddet saklayıp izim.izi kay~ avutpaşa • üç ve daha yukarı yaştaki yarun . _ 
yapmışlar. Yakup da bunların bettikten sonra başka 3emt1erde Demirspor 3 kan İngiliz atlarına mahsus 2000 met- İstanbul mebusları dün öğled~n 
omuzlarına basıp duvar taşlan- satıyorduk. Fener stadında günün llk ma.çı rellk beşinci koşuda. da Elhan blrln- evvel Eyüp, öğleden sonra da Bakır· 
nın çıkıntılarından tırmana tır- Son defa Ahmetle beraber Be- Davutp~ ıe Dem1rspor arasında el, Meneviş lklncl, Tiryaki tiçUncU ol· köy halkinın dileklerini teshit etmiıı-
rnana kubbeye çıkmış. Elindeki şiktaş tarafında bir evi soymak yapıldı. Genç oyunculardan kurulan dular. . 
demirle kubbe kurşunlarını sö- isterken yakalandık Cezama ra- Davutpa~::ı kolaylıkla Mklmiyetl ala- !erdir. 
küp aşağıya atmış. Oradan otuz zıyım. · rak lliıt üste tam 8 gol yaptı. Bu Dokuma fabrik-'inda Eyüpliller, Eyüpte bir lise aÇllma· 
üç kilo kurşun çalıp parça par- Dedi. Mustafa ve Ahmet de arada. 3 gol yiyerek maçtan 8-3 gibl kaza smı, memurlara taksitle kömür ve-
ça satmışlar. . . suçlarını aynı şekilde itiraf etti- açık blr sayı fark:lle galip ayrıldı. Dün sabah, Sümer Bank'ın rilmesini, ıverem dispanserinin has-

Hırsızlar. yıne Beşıktaş civa- Ier. Şahitler de dinlendikten son- Beykoz - Rumelihisar Feshane dokuma fabrikasında tane haline getirilmesini, Ramiye 
rrn.da Alinın apartımanını . ge.c. e- ra bunlardan Yakubun dört' ay Günü son oyun Be k 11 R Potalardan biri patlamış Ahm t le k i te k ü t n u y oz e u- e Terkos euyu verilmesini, bir f§Çİ 
yın soyma s r en suç s un- dört gün, Mustafa ve Ahmeclin mellhlsar arasında. yapılacaktı, fa- ve Hüseyin adlarında iki işçi 

de yakalanarak adllyeye veril- bir ay yirıni gün hapse konul- kat Ru.melihasar takımı sahaya yaralanmıştır. Yaralılar hasta- mektebi açılmasını ve Haliç vapur-
mtşler. malanna karar verildi, hırsız gelmediğinden BykO'Zlular hükmen neye ka1dınlmıştır. lannın islahıni istemiıılerdir. 

Asliye altıncı . ceza mahkeme- çocuklar mahkemede tevkif edi- galip sayıldı. ·-- 1 
sind.e evv_ela üçü de suçlarını lerek tevki!haneye gönderildiler. Muh 1· ak - A ti k k d . 1 Bakırköylüler, Jaşe gUçlük erinin 
inkar ettiler. Fakat tahkikat te ıt t ımın maçı rna VU u ta a ın ar halli Uzerinde durmuşlar, fiat yükse-
.,,....akı ve karakolda dinlenen Yaz saatı' kıtt..'ın da Almanyaya gidecek muhtelit takım çarşaf gı·ymiyecekler ı· ı · · ö .. u ini b·ıı.. ••... ~ oyunculan dün Fenerbahçe atadmda . . ııı ennın nune geç meıı ı,..usa 
şahitlerin l!adelerl okununca in- devam edecek iki takım halinde bir ,maç yapm:J.§- Sofyada çıkan Zora gazetesının istemişlerdir. Ekmekte kame usulü-
Ur ile yakayı kurtaramıyacağı- !ardır Gaatasarayın antren"'-" M Roınadan aldığı bir habere göre, .. d l k' k" 1.. · 

Ankar 4 (Akş ) Ö- • uı.. • Ti 1. . 'b" .. ,.. _ _ k nun evamı, a ır oy uye arazı ve-
m anlıyan Yakup: a am - gren- Beget'ln idaresinde yapılan bu maça ıran va ısı utun .1-\.nıavutlu ta . . ... • 

- Bay reis, dedi. Doğrusunu diğime göre bu kış saatler geri takı.mJar şu kadrolarlle çıkmışlardır: müslüman kadmlarıııın yüzleri açık rı~esı ve. tohumluk da.~ı~~ma~ı gı· 
söyllveceğim. Üçümüz de cahi- atınmıyacak, yaz saatleri devam Kınnızı beyaz takım: Cihat _ sa-

1
olarak çartafsız gezmelerini emret• bı temennıleJ' de Balmk.oylülerın di-

llz. Parasız, işsiz kaldık. Hırsız- ettirilecektir. Hm, Bahadır - Hilseytn, Ömer, Esa.t • mittir. lekleri arasındadır. 

kabildir. Bu sebeple, affınıza mağ- namı çağıtayıın~.. - Biliyorum... Biliyorum ... Ek-
ruren aizi o zamana kadar kafeste Merdiven baıına gittis aik olmayın 1 • diye homurdandı. 
sakhyacağım ... Şu ufacık lıkenceye - Küşüfam 1 • diye seslendi. Köse de bu sözlere giilmekten 
razl olun ... Bundan dolayı da bana Afağıdan cevap: kendini alamadı: 
gticenmeyin ... Dostluğumuzun bat" - Fem) ... - Maalesef, demin biz Handa-
ladığı tarjh, ize kavuştuğum an - Biraz yukan teşrif edin 1 nın odasında konuşurken Ruhi bey 
olacaktır. Kauul mü) - Geliyorum aslancığım ... Gene biraderimiz de karyolanın altında 

- Çaresiz, kabul... Fakat beni ne var?... saklı İmi§··· Hakkındaki ~amimt dü.-
daha rahat bir yete koysaydınız. .. - Bakınız, neler var... tüncelerimizi ve bütün 11rlanmızı 

BİLL0R$İŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Yazan: (Va - Nft) Tefrika No. 86 

Ak 
- 1 · ıBö· I k f 1 · d f'IA Bu maymunla?... - Destur ... Destur ..• Geliyorum bu müı:ıaıebetle öğrenmiş ... - dedi. 

aga a ay ettı: y c maymun a ea crın e ı an H d tu Ma ] I 
- Ne suretle)... Horthyarak hapsedilirsem, etimi cım'bızla ko· bıralı:mamayır, H osl-~··l·t k tymbunda paşKa .. ısme .. E. mı'n d - Destur, desturl 

. .. . ... op .... ı a a a, o - o , maymunun o asına Fak ık b k K d' 
mı) ... AfK~~~utmayınb?l~nı yahuB ... lk' pa.raanızb, v~cdiriu~~md? .ha~.f ateş~e Yb~l- ruma götürürüm ... Bir müddet ora- döndi.I. Kafesi açtı. İçinden esirini il-d t aldt akrt arışlı ..• en ı-

- wıo. orasını 1 mem... e 1 sanız, enı ırı gomsenız 1 e da '-als- s· 'l: lr. f in ı . . k d ! e os o u . . t1 . . ıı; ... • • • ıze, ou a es çını çı ar ı. • .. . 
de hor ar.ın... ser venrım, ur vermem... muntazam bir yatakla v . lii- S f d I .1 C" k k Saraylı hanım, gene milııu muraı 

H d" h d" H tl ak di E . b' d"' .. d ldı e aıur o a a, earay ı ı e uce arşı ar• "ld '" - ay ı ay ı ... or am - mın ır an uııunceye a . zumlu eşya ile hazırlatırım E n·- ld"I K d I" d gu u: b. yoktur Gözleri J dı. .•• m ı şıya ge ı er. a ın evve a ıaıır ı: Alı . . . . 1 v 
ye ır şey · ·· para yette misafirim kalırsınız Affedı"n A Ost·· f ·1·k vl ki - , ne ıyı ettmız, a.e ancıgım ... 

Öyı b .... ı.. t•· J" b" s· · d' · d" · ·· b'l · · · • - ·.. ume yı ı sag ı Ö - eyse ap>a uru ır fC'Y··· - ızı ın ırı gomıenı ı e ... ne yapalını? lna d d" yle ya 1 İkiniz de pa~~•ısınız ... Ni-
l:!' •• ...._. b' "'--b t :lı '--- .. l "" Y p k"'l!l Z ... namıyorum ... - e ı ııaı IDIZe murııış ır aıu e azırnı.mı.ş oy e mı,... a... e a a... aten Siz benim yerimde oleaydınız, başka S . R h' . b d b 1 çin biribirinizin gözünüzü oymağa 
bulunuyorum... Bütün foyalannız benim size katakulli oynamağa thti-- türlü ba.reket eder miyd' . .,, . s·ı Ko~.ra, Emu lı~ın ura a 1!1 ulnkuııu- kalkmalı> Hep dost olalım 

d ık k k Bil u 1 · ınız r • • • ı - nu ose nın onu ee am ı tan · · · · • • 
mey ana ç aca tır . .. _ yacım ~!o ... t n ıart ara rıayet hassa, zeıvcemin karyolaunın altına h . d" ıh ti il Bundan sonra b'i geçinelim ..• 

İlaçlan karıştırdığını, Handanın edıecegım . .. Hazırladı~ınız meçlıul · 1 f bil . . , emen ıım. l areme ge rmes e 
e ul dk b"r d k..ikada Zeynel- l]ubetten kurtulmak . • d d fi ~ gu: en p Hin esranmızı öiı'endı- kendi kendıne izah etti. - Kaynanaf Kayn8'1al ... Gene 
n um ma 1 1 8 k1 ıç.ıın e e ne nlz ... Kaçmanızdan, bizi ele verme- Ah f 1 • · · · · 1 k 1 ' ha Sıhidin paşa konağında a(Yllacağmı de peıyınızı Yermem zaten sigorta izd k k ş· k • - ea a ge dınız efendım ... 11<.JDllD onuşmuyonıun... çın r 

• CJü .. ünuy" or bundan ıü mü-1..ül anın- ka'btlinden lhım... O cihetle.rden nd e~'- il 0__1'ı_duydoilmrumU. ··L, 
1
11 etimız Eivimize ıeref verdiniz aslancığım ..• ka söylüyor··· Ne Iilrirde olduğunu 

~ • ,..... a amıuıa ı ... e e ıı;ı a ze o za- s· · d ·· I' · ·} D' ,_, B da bir kuvtvet alıyordu. emin olabilirılhıiz... Ancak eiz de . . . . . ' .. v .. ızı bura a görmekle ne kadar brı.h- ·~~ ıye~ m~ ."" ıyorsun ıı;ı: < u 
- Şayet bu aöyledigvim doğru de- bana hak verkı clz bull> dedim man hUnıyetınızı ~ereyım .. : Gogau- tiyanm ... Vallahi ne kadar görece· Cuce Ruhıye ıtımat olmaz ... O, Sul-

. mil gere gere ernnıyet edeyım v• idi O • ~ı· d t H "t f d'mW deıvird ·~ · iiJ,ee, define bulunsa dahi hakkını- cYokl> ce<Vabmı verdiniz. Sıkıştır- . ... gım. ge ... aıma zatı 11 ıniz en ~~ a_mı e en ı ıgıne 
dan vazgeçiyorum, Emin ai'a ... Bu dnn. cVerb dediniz ... Belki de kur- - Peki, pekı... Emin beyJ de bahsederimı cNiçln !ore, .bıze ne oyunlar oynar ... > de-
lkıbetten kurtulmaiıız için benim tu1ma.Jı için bfr ya1an uydurmuııu- - Katf ıekilde anlaıtıli mı) alıp getirmİyor•un? Kmdiııinf o ka- gil mı) ... 
aerbes kalmam lazımdır... Sizl an• nuzdur. SiH ltfmadedebilmem, an• - AnJaşhk.. . dar aeverlz .•. > derim... - O naaıl laf, fem) · · · 
cak ben eelametıe ulaıhrabilirlm ... cak o izin hakiJdHğioe lnarunamla - yYl~ıe mUsaadenizJe kayna• ~üce, bu mUrailiklere karıiı JArkaıı var) 

ve Türkiye 

Amerika Devlet Reisi 
Türkiyeye alikasıni 

gazetecilerimize söyledi 

Vaşington 4 (A.A.) - B, Roost!velt, 
Türk gazetecllerlnl kabul etmiş vo 
kenclller1ne .. Hoş geldiniz> dedikten 
ve Türkiyeye karşı duyduğu alAkıı
cı.ab bahsettikten ronra memleket 
da.hlllnde ya.ptı~ seyahat! kısaca an
latmış ve dem.ıştır ki: 

- Bu bölgeleri siz de gezecek.slnl.z. 
Benim gördüğüm dikkate değer şey
leri görmekten memnun kalacağınızı 
zannediyorum. 

B. Şükrü Esmer, gazetectıere: 
- B, .Roosevelt tarafından kubl 

edUme<k şere!lnl kazanmaktan çok 
mütehassis olduk. B. Rooseveltın 
şa'hsiyetı, üzerim.izde büyük bir tesir 
bıraktı. Amerika devlet reisi bize çok 
samimi şeldlde muamele ettı, de
miştir. 

'I'iiı'k ga.\'!tedlerl. harlciyob mills
teşan B. Wellesln, Basın toplantı
sında hazır bulunmuşla!'dır. B. 
Welles, Türk go.zetecllerine aHo§ gel
diniz• dedikten sonra ve Vaqlngton'a 
bJlhassa müsait bir zamanda gel
dlklerint royleml.ş ve mlsa.!lrlerint 
.Atatilrk'ün dehası ve mesai arka
~lannın yardımı lle kurulan dün
yanın büyük demokrasilerinden bl.. 
r!nln matbuat mümessilleri> sılatı:e 

aellmlamıştır. 
B. wenes bundan sonro., Blrleşl!C 

Amerlkamn Türkiye tçln besledl(?t 
yftksek takdir ve hayranlık duygula
rmı da ifade etmlştır 

Türk gazetecllerl, Kanadayı ve 
Ottavayı ziyaretten sonra Batı Ame~ 
rtkay:ı gideceklerdir. 

Boşanma itleri ve 
gayri meşru çocuklar 

Medeni kanunım boşanma ve gay
rı meşru çocuklara taallQ.k eden 
maddblerinde yapılacak değ!.şikllk 
ıçın bir rapor hazırlama.it Qzere se'tt
Jen komisyon mesalslni bitirmiş ve 
raporunu baro relsll~1ne vermiştir. 
Komlsyon bu raporunda ~ma 
dA.valarırun 'ba.sitleşttrllıneslnl ısrar
la. istemekte, kanumruz blrle§l'.ltelert 
de evlenme formaııtıerlnln gtçll\k
Ieri, boşanma dA.valannın usun aür
mesı. ve çok Jrlilfetll oluşu sl"bep sa,,. 
terllmektedlr. 

-•Takvim• 
Ramazan 24 - Bızır 153 
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Kütüphanelere ve 1 ŞEBtR a A RBR~ERi 1 HEDY LAMARR JUDY GARLAND 

kitaplara dair 
~~._.-.... .-llllll .... .,.~_ ....... ~ .. ~ .. IL"l<~ .......... ~_ ........ .-.1 L!!'! !~~:!! yddul~:;ı~r;~:."~!. 
Yeni otobüsler Çimento Yeni bir revülerin, lüks ve ihtişamın Wnsali 0 1an film 

Geçen sün pzetelerde obdalu 
Ooivenite kütüphanesinden ariyet 
kitap 8lu buı ~elerİD ayla!:_ca, 
Latta senelerce bu kitaplan - llir· 

geliyor Birinciteşrin ayİna alt vurgunculuk! ZiE6FELD YILDIZLARI 
levziata tlaşlaniyor mJ~R~cf~Al:~ksı 

çok ihtarlara rağmen - iade etme-- Yirmi gtine kadar 
diklerindm bahsediliyordu. Bunu i l "' b l ki Ltaiı.:l:>uldaki zaruri ve acele inşa
okuduğumm zaman ..,bk. ~ in- 1 emege af ıyaca ar at ve iblna tamirleri lçin iktisat Vo• 

Anadolu'ya gönderile- önümüzdeki Perşembe ~amı 

MD diler birinden. yahut bir umumi kaletinln ber ay tehir namına tahsis 

cek mallan burada S .& B .&. y SİXEMA.SDl'DA 
satanlar var 

yerden ariyeten aldıi'ı malı vakt:iııı- Tramvay umum müdürlüğü hesa- ettiii heo yliz ton çimentonun eylul 
de iade ile mükelleftir; bu mükelle· L " ·" ·- -'1- d l k d · 1 b" nına l"Uller!J'.a an ı en erıyeye ge- kontenjanı epey zaman evve ıt- Pap.bahçe ıiıe ve cam fabrikası, 
6ye! ifa ol~ ~= 1ı : len otobliıleri latanbula sevketmek mitti. Bu yüzden çimento için Bele- zücaciye eıyannı, vilayetler tarafın· 
nevı ~aıp ~ • ~ • üzere, Elektrik ve Tramvay 1dareai djyeye müracaat edenlerden birço- dan gösterilen tilccar vo mütemet
hukukı cilıe~ hır ~afa bırakalım; wmnn müdür muavini B. Celaleddin ğu çimeıhto almağa muvaffak ola- lere vermektedir. Tüccar '\"e mute
!-l'at ~er n,ıune~~nn mn!'t~ .oldu: Gemıiya~oğlu ~.ıra IP~ti.'. .~· mamışlardı. Belediye, İstanbula tah: metler, ellerinde vilayetler tarafın· 
gu Omvenıte. kütüplumesı gıbi eski Celaleddın ıehnmıze doomuıtür. sis edilen miktarın ço~altılmaaını dan teıbit edilen listeye göre mal 
ve m~ ~lan top~ olan B. Cel&leddin, ?tobüsle~n lstan!b~a Vekaletten rica etm.iı, fakat Veka- alarak mahalline gönderiyorlar. Ya
tek ummnı kütüphaned~en kitap alıp gönderilmesi içın Y.aptıgı teoebbils-- Jet .bunu kabul etmemiıtir. pılan tetkildere göre, hu mutemet 
iade etmemek ve hat!i vaki olan Jerde muvaffakıyetli ueticeler almış Birinciteşrin ayına ait beı yüz ton ve tüccarlardan bir kısmınin vila.
müracaatlara cevap bile ~emıemek ve otobüsler lakenderiyeden hateket çimentonun Belediye emrine veril- yetler hesabına Paşababçed~n al
~ ~. ~ bir ~••d.ır. etmek. iiz":e bulunan blr vapura mefi butıünlerde alakadarlara. bil- dddan zücaciye ef)'Uından bir Ja.-
Küt~p~e mud~~en Üaivenite yiikletil.m:ge 'ba,Ianmııtır, .. dirilecektir. _ _ mıni göndermiyerek lııtanbulda pl-
rektonme kadar bitün lftft&l me- Şehnmıze gelecek olan otobusler Belediye müracaat sırasına göre, """'oaya aatbld l l tı 
marl -::...1..::ı _._, --•-cak oLm 9 d' B b 1 h 1· • J...., an an aşı mıo r. 

an .....,...u meTifiıe w tane ır. u aTil a ar, parça a ın.. ihtJyacını iııpat edenlere çimento Pı"vasada b il iJ d tm" 
.._ h k ' d d'" ku d ki ı f d"l 1 1 d" "• u ma ar Y z e ye 11 uu are et, en Ziya e ıger o yu· de un ı ara ıstl e ı m § er ır. vermeğe başlıyacaktır be yü d yil kA 1 t 1 k 
culann istifadelerine mBni olmak B. Celaleddin Germiyanoğlu oto- · h O ~el z e t b' r a 

18 ı art k 
noktaundan, aj1I' bir h•hzlıktır. büs kıeımlarım ihtiva eden sahdık~ JthaJa"' t şekll ~~~~na yseb ıJ vu~guncu u 
Esasen, kendine ait olmıyan bir ki· lann tamam oldugu"' nu tes'bit etmi- eşyası o·v t ft e ep kotmuıdufrt. ı . 

1 &ddetini • · .. ıger ara an me ep e er erı-
tabı aylarca, ee..,m"'e~1ifl!ıer!'r!ce m tir. Ancak tvedek kısımlara ait iki n· d b. k · h 111 ··~ı d.id • " bil 1" •• . ın e ır ısmının ma a ne gour 
~ec ettimıege e ~ .. ro~~- sandık yoktur. Bunlar da sonradan Son zamanlarda riilmiyerek İstanbulda yilksek flatle 
den yanmda saklamak ahlakı bir la• ıehrimize gönderilecektir •atıld " .. ül' ıı~tiJ Eli · d d f-. B k' ı ka bed" · - • • } "" ld- 0 ıgı gor m~ r. erın e e übaliliktir. u ıtap ann Y ıı· Otobüsler on güne kadar limanı- sıparış er çoga 1 t d" ı bl lk' 

• olmak halinde t • • lizun • - , . . er gez ıren .abcı ann all(Yll1 r ı 
ınq .. • unum • ı.se ma:a gelecektir. Nihayet yirmi gün gündenberi 'birdenbire artmiıtır. 
de. bazı oyle kitaplar ~ ~ ~- ıonra yeni otobüaler yolcu taşıyahi- İngiltereden Mısır yolu ile &etirilen Tevziatın intizam dahiline aoliul-
bk ~ara. ~e t~rik kabil ~ır. lecektir. . . .. .. . mallar lç.tn Kahlrede 1k~~c1 b!~ fatu- masi için tedbir alınacaktır. 
Bugun hızım ıçın onların arkasın· Tramvay ıdaresı, henuz katı gü- ta. kes1lerek flatlerln yukselthdiğlnl, 
dan ancak mersiye okumak kalıyor zergahı tes'bit etmemekle beral:ıer, bu cins malların piyasamızda 1k.i 
demektir. otobüıleri Bayezit ile Şi§li arasında- misli fl.atle satılaca.tmdan, tedbir alı· 

Görülüyor ki ilim adanılan 'ki hatta talısis etmek fikTmdedir. nacağını yazmı.;,tk. Bu hlleye ba.ş-
Havagazı 

için büyük mahnnni eti intaceden vuran tüccar, tesbit edilerek icap 
.. Y... bil ~ ş• d•f h ttJ eden tebligat yapılmıştır. Müşterilerden alman 

fazla paralar geri 
verilecek 

~ har~k~t madd! de.gılse. e, agtr, )filen ) er a Birlikler umumi kt\tlpllğl m:ıl si-
manevı b1r mesulıyeti mucıp olmalı- parlşlnden evvel o malın yerindeki 
CLr. Umanz ki kütüphane burulan satış !!atini ve harbden evvelki fi-
tıonra bu gibi kimselere hiçbir seMı> Sirkeciden gu·'mrügun"' •• atleri tesbit ederek faturalar getirll-
ve suretle kitap iare ebnez ve ken· dl~i zaman her hangi bir yanlışlığı 
d.ileriınde bulunan kitaplan her tür· k'apisina kadar uzahllyor fuılemeğe çalışmaktadır. Havagazı cereyanıoın iyi olmadi-
lü vasıtaya müracaatla geri almak Birlikler umumi lAtipllğinden al- ğı ve şirketlerin abonelerinden faz· 
yolunu bulur.. Demiryolları idarcsı.' •imendilerle dığımız mal(1mata göre satışlar ser- la para aldıkları bakkındui ..:l.ayet-

••• v bes bırakildıktan sonra bilhassa İn- ilA. 
Avrupanm muhtelif yerlerinden ge- glltere ve Amerikaya çok miktarda. lerin çoğalması Uzerine, Belediye 

Gene Akşam'm e:Sözün gdip:ıt lecek eşya ve malzemenin vagonlar- mal slpariş edllm1ştlr. Fen heyeti bu i,le yalandan alaka-
siitunlannda memlelı:etimizden Av• da,ıı doğrudan doğruya ithalat güm- İngiltere ve Amerlkaya yapılan s:t- dar olmu:ı ve havagazı şirketleri nez• 
rupaya giden es.ki yuma e6erlere rüğüne boşalblması için Sirkeci tren parl§in yüzde sekseni :ınanlfatura eş. dinde müesaeir teşebbüste bulun· 
dair bir yazı çlktı. Bunda eSki yaz· şebekesinden bir hattın Reşadiye yasıdır. Bir kısmı da madeni eşya mu;ıtu. 
malanmızın bazen de pek kıymet· caddesindeki ithalat gümrüğü kapı- Ve sa.iredir. Yapılan bu te:ıebbü. tlzerine ha-
lilerinin memleketten çıkanldığın- sına kadar uzablması j .. in Belediye- Ticaret VekAlcti siparişleroen mü- . 

v vagazı cereyanı kısmen lyilefD1İftir. 
dan haldı olarak ,ikayet ediliyordu. den izin iııtemi§tİ. h1m blr kısmının derhal getır~erek 
Hwıus·ı ellerde bulunan bö'yle mü- B 1 d' '' Vck•l . " piyasanın ferahlaması için tedbir Diğer taraftan yaktığı cereyandan 

e e ıye ue a etın yaptıgı aramaktadır. H~len siparlşlertn an- fazla para veren abonelere ıirketler 
bİın «Unicum» denilen dünyada muhabere neticesinde hattın güm- cak yüzde onu get!rileblldl~inden pi- tarafından alınan fazla paralann 
nüshası tek eserlerin ya aslmı satın rük kapısina kadar uzatllmasi mu.. yasadaki buhranı önlemek kabil ola- iadesi :ıçm Belediyece tctebhüate 
almak, yahut fotografisini alduarak ıvafık görülmUş ve inşaata başlan- mıyor. bulunulacaktır. 
kütüphaneye k~ lizundir. Zan· mııbr. Hat, Sirkecideki rampadan 
nediyoruz ki bökümet yazma kitap ba§lıyarak ._pur iskelesi önünden 
ihracını menetnıişti; bu memnuiyet Repdiye caddesine uzatılmaktadır. 
tamamen tatbik olwımuyorsa yazık· .Aılcak gündüzleri şelhrin seyriisefe
tır. rini aurdurmamak ilzere ithalat 

Bu kitap muhacereti bizde yeni gümrüğüne m&lını boşaltacak va• 
değildir. 16 ncı .asırdanberi devam gonla.r gecelerl ıaat 23 ten ııabah
eden bu akın için :Antoine GaJ. lari saat 6 ya kadar işliyebilecek· 
land'm bibratını okumak kifillir. lerclir. Hat yakında bitecektir. 
Bazen para. bazen hı1e ile bazen de Devlet Oemiryonari, hattı. güm• 
p.d~ablara hulw ile birçok kıy· rük kapıaina kadar uzatmakla kam ... 
metli yazmalar, balta tablolar yad yon, hamal ve aaireden tasarruf te
ellerc düşmüştür. Yalnız bir nokta- min edecektir. 

Ankara'ya taze balık 
gönderilmesi tetebbüsü 

yı, fıkrayı yazan arkadapımzm 
affına gÜvencrek. tavzih etmek İs· 
teriz: Fıkrada bu eserler Avnıpada 
konuldukları kütÜpbanelerde eiden· 
lere ya hiç gösterilmiyor ve yahut Ankaraya taze balık nalc.ledilece· 
g;iclükle bir iki dakika için gösterili· ğini' ve bu balıklann bozulmadan 
yor, deniliyor. Londra, Berlin Paris seıvk.edile'bilmeıi için soğuk hava te
Ye diğer büyük oehirlerdeki büyük sisli be§ vagonun Haydarpa~ada 
kütüphanelerde böyle bir muame1eye bekletildiğini yazmııtık. Ankara Be• 
tesadüf eden ne bir alime. ne ae kü· Jediyesi, 35 bin lira aarfederek An~ 
tüphane kartını alınış bir talebeye karada •oğuk hava depoau teaiı eb
raslanmq değildir. Değil kitaplan eğinden, :lstanbuldan taze balık gö
göstennemek, giinlerce isteyenin türülmeaine tcteb'büs eclilmiftir. Ba
önüne koymamak, batta istediği an• lıkçılar, henüz mazot tedarik ede
da pek cüz'i olan masrafını verince mediklerinden, fazla halik tutulamı
fotografisini alchrmasma nrııi9aade yor ve Ankara Belediyesinin de te· 
edilmemek asla mi olmaz. ,eb.büsü yerine getirilemiyor. 

Yalnız pek saantkinuıe tezhip- Balıltçılann mazc>teuzluktan tikl-
lerle süslü bazı kitaplann hususi yet etmeleri Münakali.t Vekaletinin 
rahleler üzeriade, kütüphue memu· nazan dikkatini çekıniftir. V ek&let, 
nmun yakınında bir yerde okunması T''ICaret VeUleb1e temasa geç~Nk 
zaruridir. Bu da her yerde Wımaa bal.kçıbıra muot verilroellini iste
ba:ıı ahlakaızların, kitabın sahifesini miftir. 
kesmek teşebbüüıe mi.nİ olm8k, 
ve yahut Parnuıimı tükürükliyerek 
ıahileleri açanlann, sahifeler iizeri
rine dineklerini aayayanlann yaz· 
malar için zararlı olacak bu lıare· 
kellerini önlemek içindir. 

Medeni memleketlerde umumi 

kütüohaneler kitapları saklamak is:in 
yaoılmıssa da ilmi saklamak için 

pnılmıt deii:ildir. 

İstanbul kazalarindaki 
memurlara Yerilecek un 
~etanbuhm ....... k b..ıarlada 

oturan memur, muaJlim. ıubaylarla 
ailelerinin ekmeklik ihtiyacını ka111-
lıyacak: un Toprak ofis tarahndan 
verileceğinden Vilayet, bu kaza1ar
daki memurlarla aile .niifuslannı ts
bit ebneğe baılamıştır. Bunlaıa ve• 
rilecek un, vehlıde kıune muka'bilia
de alınan ekmeğe muadil miktarda 
olacaktır. Ofu, unlan bugünlerde 
vermeğe bqlıyacakhr. 

1 İstanbul Belediyesi ilanlari 1 
Mı.sır Çarşı.sının ta'miratı müteahhit namı hesabına. kapalı zarf uwUy

le eksiltmeye konulmuştur. Ta'dllen tanzim olunan · yenı keşif bedeli 
(392650) Ura (40) ~ve ilk t.emlnatı cl7456ı lira c2l) kuruştur. 

Mukavele, EkSlltme, Na.fa 4Jeri Umum!, Husus! ve Fennt fal't.nnmelerl, 
proje k~ hillA.suiyle buna. müteferrt diğer evrak o:l9t llra c64ı kul'U§ mu
.kablllnde Belediye Fen ~ert Müdürlflğilndeıı verll~ektlr, 

İhale 15/10/942 :pe!'fem.be gftn11 saat a:l5ı de Dalml EncW:ıJ.ende yapıla
caktır, 

Taliplerln llk te'mlna.t makbuz veya mektuplan !hale tarihinden (3) 
ııün evvel Beledlyo Fen İşleri Mlldürlüğüne müracaatla alacakları fennl 
-ıı.tıUyet, imzalı şartname ve buna müteferrt evrak ve laı.nunen Lbrazı IA
zım gelen diğer veslkalarlyle blrllkte 2490 No. lu kanunun ta'rlfatı çevre
Binde hazırlayacakları tekllr mektuplannı !hale günü saat Ut> e kadar 
Dalmt Encümene vermeleri l!zımdır. (188) 

İstanbul Jandarma aabnalma komisyonundan: 
Mlktan Bir kilosu Muvakkat teminat 

Kilo Clnsl Kuruı Lira KUl'W/ 
67000 : 66000 Sılır eti 95 4385.00 
34200 : 3B600 Koyun etJ 115 • 3418,50 

MHı:ta.n, clıı$t, bin kilosunun muhammen .flyatı ve ayn ayn Dk teınint.t
ıan yukaroa yazılı 1lc1 clruı et 942 matı senes11çinde eünliik lhtlJQca ~re 
1sta.nbulda. tıeısıinı prt11e 6/1019'2 salı cttntı saat 15 de İstanbul Ta.kshnde 
J. Sa. Al. komisyonumuzda kapalı zarf etsıltmesııe atınacaktır. 

Her kalemin bir arada ffya ayn anı ı.t&'klllere lbalesl calad!r. 
Müştereken istekli o1mac!Jtı takdirde iki kaleme ait muvakkat teminat 

6662 liradır. 
.Alıma ald sair ta!sllAt şartnamesinde yazılı olup .P.rtn&n!8 HS b1'af 

bedel karşıJ.ıtında lı:omlsyonumuzda her g'lbı &lınır, 
İsteklllerln vesnm ve teminat mektup ..aıya makıbuzlamıı muhtevi a

Jıuna unmı Jcapa.lı zarf tekltı mektııplaimı 1bale d:n '8 saat.inden tQ aat 
enıe'Hne kadar komisronumum 'ftrmeler1. t.100681 

lst. C. Müddeiunmnıil iiindeıu 
!sta.nbuı Ce:& ve Tevkil eVt bastantShıin H2 mal1 l1lına au lafı 2so 

Jll'B.Dltık .lcW! ~ 3000 tllo inek sntü 1la ~ kllo clalbo ett tbtıyacı 
açık eksiltmeye konm\lf i3e de talip çıkmadığından pazarlıkla. satın a.lma
ettt!r. 8~ mühamıııen bedel\ 1"6 !Ira lnııTU!tat temma.tı tM Uta ıs 
k'ıınıf yoğurtun muhammen bedeli 2250 Ura muvakkat temhıatı 168 ııra 
715 kuruş etın muhammen bedell S750 Ura muvakkat teminatı 281 Ura 23 
kuruştur. 

Yoğurtun eks.lltmeıR 26/Jll/942 ~im.il saat 111 te ~ Jİ11ıl ayni gün 
saat 13,SO da et1n yine aynı gUn ~at 16 de Sultana.hxnette Ceza ve Tevkil 
evinde yapılacaktır. tsteıuııertn t.atllden maada her gün mesai aaatıerl da.
h1llı:ıde oartna.melert mezldlr mlldürlftkte görebll!tler. 

İstkelilrln kanunl veslkalarlle blrllktl yukarda ~azılı glln ve .saatlerde 
komisyonumu:ııa müracaatları llA.n olunur. (248) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü lli.nlari 

Satılık Arsa 

Arkadaşımızın. divanlarımızın bi· 
le kütüphanelerimizde tam koleksi· 
yonu olmadığından ,ikayeti baldı· 
dır. Ancak bunlan buradan, ATru· 
padan. ber yerden satın almak veya 
fatografi suretile ilanal etmek her 
vakit mümkün idi ve bala da müm· 
kür.dür. Tek nüshası elimizde bula
nan ve hatta bulunmıyan mühim 
eserlerin mjitehassıalan tarafından 
Dmi bir tarzda neşrine ( editer) he
nüz te,ebbüa edilmemi§ olma.sına 
ne kadar ecınaak yeri vardır. Bu işi 
daima A YTUPalı müste,rikladen mi 
beldiyeceği& acaba? 

Türk vatanının mukadderatını 
göklerin kahramanı b1r ntiisıe 
emanet edebllmek lçin hava. Jru
nımuna yapılan yardımların ar-
kası kes1lmemel1dir. Fitremhl bu Kıymeti Pey akçesi 

••• 

maksat 1-çln Hava. Jrurmnuna L. K. L. K. 
vermeliyiz, "1462 ııo 1560 00 

___ ..... ________ _. Edirnekaptda tsk! Hacımuhı~ın yent Hatıce$'111taa mahallesinde eski 

.-----·--------• Acı~eşme yent Fevzipaşa. caddesinde eski '76, 78 yeni 827, 327/1 No. lu ve 
1243,75.metre murabbaındabulunan arsımın tamamına kapalı zarf usulü 

ile yapılan artt.ırmumda tallıt zuhur etmedlğinden p:ı.zarlık.la müzayedesi. 
26/1-0/~ paz.arte&l ıilnil .saat on be,te icra edilecektir. isteklilerin Çen
i>erutqta. lit.a.nbul ValU!la.t J3aimDdiirlQl l!alıl• kalem1De müracaat-

Memnun etmek 

PERi kundara::1:..,. 
ları. t336) 

Senenin ilk büyük Süper filmi ... Arjaııtl'na) ya nazire 
olarak yapılan 

1 
Havanada Bayram 

ALlCE FAYE e CARMEN MiRANDA 
JOHN PEYNE e CESAR ROMEO 

Sinemanın en büyük ve llAhl Yıldızı 

MARLENE DiETRiCH'in 
Zaferden zafere koşacak ve yarın akşam 

SUMER SiNEMASINDA 
göstertlmeğe başlanacak olan 

GECE GUZELi 
Filminin ilk iraesi için yerlerinizi evvelden aldırınız. Muh· 
teşem ve göz kamaştırıcı dekorlar arasında geçen emsalsiz 
bir mevzuda bütün ihtirasların kaynağı bu şaheserdir. ,! ________________________ _, 

1 
Devlet Demiryollari ve Limanlari İşletme 

Umum idaresi ilanları 1 
Muhammen bedeli (110,000) lira olan 1000 M3 çanı veya köknar ke. 

reste 15/10/42 perşembe günü saat 15 de kopalı z:ı.rf usulile Ankarnda idare 
binasında toplanan merkez 9 uncu komlsytıncn s:ı.tm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (6750) liralık muvakk::ı.t teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesik:ıları ve tekliflcrUıl aynı gün saat 14 de kndar adı geçen 
konılsyoa reisliğine vermeler! lA.zımdır. 

Şartnameler (1) Ura mukabllinde Ankarnda Merkez Te Haydarpaşa 
vemelerinden tıemln olunur. (207) 

* Muhammen beden 12000 (cm lki bin) Ura olan 10000 <on bin) adet kö-
milr kflfes1 (19. blrlncl teşrtn. 1942) pazartesi gilnü saat (15,45) on beş 
kırk beşte Haydarpaşada G:ı.r binası dahilindeki komfayon tarafından ka
palı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu 1fEı g1mıek lsteyenlerln 900 (dokuz yüz) llralık muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerin! muhtevi zarflarını aynı gün 
saat (14.45) on dördü kırk beşe kadnt komisyon reisliğine vermeleri lazımdır, 

Bu ışe ait prtna.meler kcmlsyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(329) 

İstanbul jandarma satın alnıa komisyonundan: 
Mliteahblt nam ve hesabına sntm alınması için açık eksiltmeye konu

lan prtnameslne uygun c372500ı kilo Ôdunun 1k1 defa 11An edilen açık ek
slltnıeslne istekli gelmediği cıhatl"! aynı miktar odun şartnamesbdekl bil
k11ınler dahWnde ı:.tanbul - Taksim Jandarma. Satınalma. kom~oLumuzca 
pazarlıkla almaca.kor. B1r kilo odunmı mtıhrumnen flatı 3 kuru' 8 santimdir. 
Muvakkat teminatı cı860ı llr:ı cı48• turuştur. Şartname parasız koııı1~youu
muzdan her gün alınır. !stekhleıln 15,10.942 tarlhine kadar her perşembe 
gtintl saat H de kanunen ibrazı 1cabeden vesllta. ve temınat mt'ktup veyn 
makbuzlarlle kDmisyonumuza. gelmeleri. t.1014R' 

Beyoğlu Yerli asker lik şubesinden: 
A.plıda ıslmlerı yazılı subayların acele şubemize müracaatları aksi tak-

dlroe haklannda kanuni takibat yapılac3'ı illn olunur, 
Ölçme teğmeni tsmau oğlu M. Mlthat Erden 50724 
~e Atğm. Hüseyin oğlu Hasbi Karabasan 50233 
'İ'op teğmeni Şükrü oğlu Ziya Bahtiyar Pala. 280'38 
Piyade teğmen Sal~hattın ortlu İsmail Abdullah öten 42439 
Plyade teğmcnı Al1 Fevzı oğlu Kemal Yorulmuş 17340 
pıyade teğmenl Hö.mü oRlu Muhittin Erker 42508 
Piyade teğmeni Mehmet oıııu t<mall Hakkı Kıvılcım. 24275 
Piyade teğmenl Hüseyin oğlu Şlilı:rü Uygur 15053 
Piyade teğmeni Me~t Alt oğlu Halil özen 60631 (1350-342) 

Güzel San'atlar akademisi 
Talebe kayıt muamelesine devam ediyor. 

Gilzel aan'atlar akademisi tubelerlne namzet talebe kaydı 7 llkteşr1n 942 
tatlhhıe tadar devam edecektir. 

Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar hükümsüzdür. Şubelerin kabul 
prtladyle namzıetıerce 1dareye tevdil lüzumlu vesikalar daha evvel ga?.e. 
tıelftle no.n edJJmiştl. Mezlcar lllnları görmemiş olanlaı· Aka.demi dahlıl 
1Jln1anndan Ulzumlu maltllnatı bulab lllrler. 

9 ve 10 llkteşrlnde Yüksek mimarlık, 115 ve 16 11.ktep'inde tezy1J.ıat, re
lbn le heykel tubelerlnhı bbul imtihanları ~pılacatt.ır. Namzetlerin imti
han !.çhı beraberlerinde getirecekleri terıdm ma.lzemeshıi vt 1mtJban saat
leıinl ~ek O:lere d.a.h1U ıı&.nıan muanen ıııaıeıerden evvel ıösden 
geçimıem-1 1bıtn1Sır. (21'1) 

1 inhisarlar U. M&dürlüğünden: 1 
İltanbul .bk& tamik&&mda elde edilecek yq küspeden 100 kazanı, 1halt 

tarihinden 1t1baren haftada Jk1 gün ha~ olmak üzere dlRer 111.nlerde çıka• 
cK Jdlspelerl a - ' ay rarfmda alınak p.ı111e pua.rlıkla. arttırmaya. konul
m~. 

Pamthk 8/ltı/H2 sah stttntı saat 10 da Kabata.§ta Levazım şubeslnd~kl 
Merkez satıt komisyonunda yapılacaktır. 

tsıeklllerfn pazarlık için ıayln ol w:ıan gün ve saatte teklif edecekleri 
ııat üzer1ncltn " 15 temınııı parasiyle blrlikte mezkftr komisyona müraca-
atları llt\n olunur. (2~1) 

* ı - ProJa ve keşfi ınoclblnce idaremizin İzmlrde yaptıracağı cay kahv• 
lma.lAthane ve deposu ın.aatı kapalı zarf wuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Ketlf bedeli c49.308.'lb llra % 7,5 muvakkat teminatı 13898,l~ı 

D.ıadır. 
s - Eksiltme 20/10/9"2 salı günü saat 10.30 da. İstanbulda. Kabataıta 

ınaımn ~ekl merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Proje ve keşfi (247) kuruş mukabilinde sösil 1(eçen ıubeden ve An· 

bra. İzmir bq müdürlüklerinden alınabillr. 
fi - E.DUtmeye girmek isteyenlerin (30.000) lhalık bu kabil ~aatı mu

Taffaklyetıe yapmış olduklarına dair veslka. ibra: ederek ihale gttnündeıı 
(8) gün evveline kadar ayrıca eksiltmeye iştlr~k vesikası almaları lazımdır. 

6 - Münaka8aya gireceklerin mühürlü teklif mektuplannı kanunt ve
sa!kla. % 7.15 güvenme parası makbuzu veya. banka teminat mektubunu 1h
t1.va edecek olan kapalı zarflarını ihale günt\ e'ksUtme saatinden bir saat 
evveline kadar mezkt\r komisyon ba~n1ığma makbuz mukablllnde verme
ıert llzımdır. 

Postada vukua seıecek a-ecikmeler kabul olunmaz, (119) 
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S A Ç L A R 1 N 1 Z 1 K U TA R 1 N_ I Z 
Hasan saç sabunfyle saçlannm yıkayınız_ Hasan Odeldnln Ue saçlanma tarayum. Kepekten ve döldllmekten kurtulan saçlanDb usar ve saç bastalıklanndan ve mikroplardan ~de kalırsınıs. 

1 . 

KAŞ!LERI 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZMA, Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kınklık ve Bütün ağnlarınızı derhal keser 

Ve bütün ağrılan derhal keser 
sdıhiye Vekületinin ruh .. hıll bmdir. icabında ıünde 3 kate almaLilir • lcabin'1a günde 3 kaıe alınabilir. 

BugiinkÜ proıram 

12.30 Program, 12,33 Milzllt CPl,), 
12,45 Ajan.1 haberlert, 13 Şarkı ve 
türküler, 18,03 Fasıl heyeti, 18,40 Dans 
orkestra~ı. 19,30 Ajans haberleri, 19.55 
Hicaz makamından şarkılar, 20,15 
Radyo Gazetesi, 20,45 Bir marş öğre
niyoruz, 21 Konuşma, 21,15 Viyolon
sel solo, 21,30 Konuşma, 21,45 Sento
nl orkestrası, 22,30 Ajans haberleri 
ve borsalar. 

Yarın sabalıld program 

'1,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça
lı.ştıralım, 7,40 Ajans haberleri, 7,55 
Muzlk CPl,). 

Sizi Saadete Götüren 

PUDRANIZIN 
RENGi 

Hangisidir. 

tO kadında g Zl fena 
renkte bir pud • 
kullanırlar. 

Fena renkte blr pudra. 
f'Ozünüze d.takyaJlı• •e 
Clrldn bir manzara •erir 
•e slsı daha YL$lı g6ate- ~,.........11~• 
rır. En uygun rengi bul· 
Jnanın yeglne çareat, yil
•ünüzün bir tarafına bir 
rent " diğer tarafına • 
~ renk pudta tecrübe .........._.-"" .. •• 
•t.melttlr. Bu ıecrübeyt 
Jıemeo bugiin aıse para. 
• alarak g6nderllecek 
trot&ıon pudrUanın ,eni 
,w caz1p renklertle yapı
p. Bu reıı1 renkler. p. -...-..... 
reı·modenı •• ldeta ılh
ff.mla bir ,.O. meaabealn
de olan cCromoacope> 
paıktnııl19 -
,llr, Bu mıJdna renldert .-'"'-LT 
bamsa " tam olarak ~ır..il~ 
MÇW. Aıi&k cMakpJlı> 
bir ,,_ teaadtıı edllml
,..art.ır. ald Ue lmtlaf eden te tabii. 
llbl Pben m,lkemmeı bir padraıe 
dır. Toblon pacSr-. anma a:apa.., 
111> ile berat.lı .. buaual bir .. 
d&1J'eS1Dde ~. Ba ... 
.7ed• rüsprlı " Jalmaıha bir .... 
ftda bile btltGn sDn 'alın ıaw. 
Semen bugdn TotaloD padruml' 
Ceçrübe edlnJs •• knlDJle ... te.' 
b blr gtmDlk kmlA ........,.,,.. 
C6r1inllz. 

ACELE UCUZ SATILIK EV 

Kadıköyuude Ba.harlye, Piri 
Çavut ıoltatında 11 No. lu '10 

m2 lı - 2 kat 6 oda - 20 lira .tt
ralı ahf&p ev (1500) liraya satı
lıktır. Görmet lçln lçlndetllere 
almak lçln de Şlfll Buat ıotalt 

rı- Ho. lu ne mGracaat. 

Diier markalara olan üstünlüğünü daima mulıAfaza eden 
POKER lrat blçaklan fabriku& 

....... , ......................................................................................................... ı···· .. 
\ ................... 15.~:!!~?.!. .... ~~.~~.~~~~ ... !!.!~~~.~~~!.~!.~ ... !.~~!!~.~.~ ............... . 

Memleketimize bili fada mal ıönderec:ek 
ve biç bir Vllkit ıtobus bll'akmayKaktw. 

Muhammen Muvakkat 
kıymet,! teminatı semti 

L. K. L. K. Mahallesi 
-10~9~8~88:......~-84..._42...-~K~ad_ık_b~.y~~bıina.nata 

No. Cinsl 
29/ 5 439 murabbaı arsanın tam~mı Hasırcıba.p 

418 24 31 37 Üsküdar Murat reis Hamam 9 Ahşap evln tamamı 
345 60 25 92 Boğaziçi Beylerbeyi Çamlıca llO Ahfap evln tamamı, 

Yukanda cinsi ve mevkU yazılı gayri menkullertn millldyetı peşin para ıle satılmak tızere on beş gtn 
müddetle müzayedeye çıkan!mıştır. İhaleleri 16/ 10/ 942 cuma gilnü saat 14 dedir, İsteklllerln müdürlUk Aka-
rat kalemine müracae.tıan. (130) 

Bakırköy Hastanesi akıl, IOllr 
hastalıklan mütehass!Sl pazar
dan maada her gun CaR:rioğlu 
Zeki Apt. No. 1 

Nazarı Dikkatte: 

SRAH GIJNLU 
Yakında 

PANSiYONU 
açılacak 

Kalorifer banro ve Marmaraya nazır bahçeli ı · 2 - 3 - 4 yataklı 
odalarımız vardır, Adrese dikkat: I!llell Şair Haşmet sokak 43 No, 

- SACINlZ DÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA • 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
İstanbul Te~er Hazır elbiseci-

ler ve dildşçiler san'atkirlan -- KULLANINIZ. TESiRİNi DERHAL CÖR0RS0N0Z. --

istihlak kooperatifinden: •• .. ••••••••••••••••••••-
Yüksek Vekiller Heyetinin 11/ ASETı•LQPı•Rı•N NEŞ'ET 9/ 942 tarih ve 2/ 18717 sayılı ka-

rarnamesile kooperatifimldn ana 
mukaveıenamesl tasdik kılınmış Grip - Nezle - Baş ve Diş ağrıları 
ve İstanbul Asliye Birinci Tica- SOCUK ALGINUGJNA KARSI TF.SlRl KATIDIR. 1 
ret Mahkemesinin 29/ 9/ 942 tarih 
ve 28687 sayılı siciline kayıt edil- iıl•••ıi21İliiiikmzlaiiriiıf 1İvllieıııl2iı0iıııııii1iiklİtıiüiıpliıieıiııirilİhıiııieİlrııleııiıcziıa•n•eıiııdeıiııınmııa r•aıiıy•ın•ızııiı. --~·· 
miş olduğundan sayın esnafımı
zın menfaatleri doğumundan ko- •••••• NURUOSMANlYE 
operatif merkezi olan İstanbul-

caddesinde hususi ••••lJ. 
.. --••••••••••••••••••••• .. da Mercanda Yaldızlı hanın üst katında (f4) numarada dalrel 

Yeni Nesil ilk Okulu 
lllGILTEBEDE 

lmperial Kemikal lndustris Ltd 
m:ttstahzaratmdan ı 

KiREÇ KAYMAGI 
İPOSULFiT dö SUD 

NiŞADlR (Kaya ve Toz) 
TOPTAN SATIŞ: 

"KOVAP,, Türk Anonim Şirketi 
Tahir Han 4 ncü kat Galata, Tel: 49421 

Belsamitol 
İdrar yollan UUhabı, yenı ve esıcı BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorıutu, Me
sane ve Pro,,tat lltlhabı. Slstlt ve Koli SıstlUere. Böbrek rahataızlıkla

nna kar11 en mükemmel blr UAç BELSAMİTOL'dur, JJELSAMİTOL lcul 
!ananlar vukanda yazılı ha.stalıltlardan çabulc kurtulurlar Btlttın Ec

ne ve ecza depolarından arayuuz. 

1 Sayın Bayanlann Nazarı Dikkatine ı 
Kürklertnlz1 ıamarlamalı: ve tamir ettirmek lçln atelyern13e milracaat 

edersenla hem zengin kollelts1yonlanmuıda.n istifade etm.lf ve hem de 
Tilrklyenln yegtne ltımada. 11.yılc blr müesae.seslnl ta.ııımıt olununm. 

tta1yac1an dJpıomaıı Terzi ve Kürkçü SAADE 
istltıll caddesi 292 numara. Telefon: 41492 

mahsusasına müracaatla ortak 
kavıt olmaları ilAn olunur. 

· Müessis: Ahmet Ramzaoğlu 

BERLITZ 
t.tiJil caddesi No. 294 

ransızca, lngilizce ve 

Almanca lisanlarında 
AKŞAM KURSLARI 
HAFTADA 3 DERS 

AYDA 5 URA 
T ccrübe derai para.sız. 

--· Operatör Doktor 

Pakize izzet Tarzi 
Dotum ve Kadın hastalıkları 

mlltehaası.sı - Pazardan maada 
her gün saat 13 den itl.baren 
hastalannı kabul eder. Muaye. 
nehaneal: CataJoilu Zeklbey 

.. _. Apartmanı No. 1. --• 

Yazıhane 
olarak kullanılmak Uzere Sir
lecl - Türbe aruında 2 - 3 
odalı bir yer aranıyor. Aqam 

ilan memuruna müracaat. 

YUVA - D..K l\.IZ - ERKEK 
Türkçe - Fransızca öğretim. Yuvada yenilik, Her gün aaat 9-17 
arasında kayıt yapılır. Mektep açılmııtır. -••ma• 

D I• K K A T ikinci i'an 
5/10/942 

lstanbul Ticaret va Sanavi Odasmdı 1: 
Bilumum fabrikatörler ve sanayi müessese sahiplerile k6a 

her nevi büyük ve kü~ lmalitla iştigal edenlerin nazan dik· 
katine: 

Odamıza kayıtlı ve kayıtsız fabrikatörler ve sanayi müessese 
sahlplerile keza her nevi imalatla iştigal eden atölye sahipleri 
ilin tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında odamız sanayi 
şubesi müdürlüğüne şifahen müracaatla teni edilmekte olan sa
nayi siciline alt bedelsiz matbu beyannamelerden alarak ikmal 
ile sanayi şubesi müdürlüğüne imza mukabilinde iade etmeleri 
ehemmiyetle rica olunur. 

Müddeti zarfında veya müracaat etmekten lstlnklf edenler 
Ticaret ve Sanayi odalan kanun unun maddel mahsusuna tevfi· 
kan tecziye edileceklerdir. 

NOT: Odaya kayıtlılar sicil v~ikalannı kayıtsızlar ise ünvan 
tezkel'elerlıd hini müracaatlan nda birlikte getirmeleri IATim• 

dır. (320) --------- . -· ·· -~ ·- · -------------

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
C'çtıncll lç ha.st.alıltlan kliniği aslstanlııtı münhaldll', Talip olanlann 

deltanhlc ltalemlne Uln tarihinden itibaren yirmi gün lçlnde müracaat et. 
meıert UAn olunur. l332> 

Yüksek Mühendis melde bi müdürlüğünden: 
A.Kerlllc dersi llmıal lnıtihanlannın 10/ 10/ 942 tarlhlnde yapılacaıtı alA-

odar ta:ebeye Uln olunur. (170) ................ Il .......................... ~~~~--;::;~~i''"'''~~~~~~·~~·ı······i'i~~·i~~~·············· .. ···· .......... ıı··········· ... ... 
................. . ........................... ..............,.... ..................................................................................................... . ........ ....... 

Tabm1n bedeli eartname 
beher metre ~ bedell 
murabbaı teminatı 'ff ...ıre 

-
100.00 1'112.IO 4,41 Tlbılmdl Oamh~ a&ddellnde Ntl mlarbt araumdln. ·mnım ~ parael ıııo: " 892.50 metre murabbaı l&hah ana 
100.00 6712.10 4.41 • • • • • ı • • • • 892,10 il • il • 
100,08 5362.IO 4.11 • • ' • , • 4 • • 822,IO • il il 111 

100.00 5362.&0 4.ıt • • 1 • • • • • • il 822,50 il il il il 

100,00 5382,50 ·Ut • ' • • • • e • • 822,50 il il il il 

100,00 15362,IO ·~l • , 
t • • • ., • • 822,50 il il il il 

100.00 4840.ot s.n • • • • • • 8 il • 6'18,00 il il il il 

100.00 4805,00 ue • • • • .. 
' • 8 il • 6'11,00 • • il • 

100,00 11'6'1,IO 4,00 t , , • ' • • 10 • • 801,50 il il • • 
100.00 6250.00 f,00 • ' • • ' , • 11 • • 800,00 il • • • 
100.00 152'15,00 4,00 .. • ı • • • • 12 • • lf05.00 • • • • 
100.00 52'15,00 4,00 • ' • .. , • 1ı • • 805.00 • • • • 
lOQ.00 1240.00 Ut • • ) • • • • H • • '198,00 • • • , 
100.00 1187.50 S.M • • ' • .. .. • 15 • • '187.50 • • > • 
100,00 12''1.&0 4,00 • • : • , • • 18 • • 801.50 • > • • 
100.00 12''1.M f.00 • , • • • .. 1'l • • 801.50 • • • > 
100,00 3850,00 3.50 • • • • • • • 18 • • '100.00 • • • • 
Tahmin bedellerı ile llt tem.inat m1td&rfall Tt IDll•b•Jl ~nda ,alllı Tlblmdltl mmrlıt ar1&1ınden milfres 2. llf.18 parsel numaralı 1'1 parça araa şeraiti veçhlle t>lna.'u 

lnfa edllmet Osere lcapalı Drf uaullJlt arttaım&Ja laınUlmuftar. .. 11/10/MI peqeaıbe likı6 l&&t 11 de ı:.tanbul BeledlJesl Dalnıt Encümeni oda.sı.OOa yapılacaktır. Bu arııa-
!ara alt prtname; Pl'OJ• n A1r "1'd JQUnd& blla1anDda SO-rllıla becltllert e.rtndeıı B•p ftlerl MQdürlOIQnden alınacaktır. Şeraltl ötrenmek isteyenler her gün ee:edlJe 
tmu lltldldOIQDdlD, meJtm•t alüf11'Stl. ~ u:Jrft'' :-= C.. qaetwpluı ., lr&lulnlzı lbrpl lblm plen rlter vealtalarlyle 2484} numaralı ~unun &arltatı ÇStVrt-
llnde baaı1apcat1an tlldlf mettvpa.nat clt ..,..._ '9IWleıt th1mdw. (1U) 


