
Ticaret odası zeytinyağı 
fiatlerinin yükselmesini 

yersiz buluyor 

Sene 25 - No. 8608 - Fiatl her yerde 5 kuruş 

Karne Usulü her 
tarafta kaldırıhyor 
Yalnız memurlarla dul, yetim, müte
kait ve malôllere karne ile ekmek 

verilmesine devam edilecek 
Anka~a 5 (Tel~fonla) - An-, lere salAhiyet verildiğini blldir

kara, Istanbul, Izmirde de ek- mektedir. 
meğin karnesiz olarak satılması Ancak bu gibi yerlerde mahal
esaı:ı itibarile kararlaştırılmıştır. ıt Belediyelerin istihsal mıntaka
Bu şehirlerimizde de dul, yetim, lanndan satın alacakları un ek· 
tekaüt mall11 ve hidematı vata- meklik olarak kullanılacağından 
niye ~aası alanlarla memurlara, ekmeğin kilosu biraz daha paha
iaşesi Belediyelere bırakılan yer- lıya, galip bir ihtimalle 50 kuruşa 
lerde olduğu gibi, resmt fiatlerle satılacaktır. 
karne ile ekmek verilmeğe devam lzmir kazalarının 
olunacak ve bunun içi:n icabeden k k ih • · 
un ve buğday Toprak mahsulleri • e me .. tı~.8:~1 
ofisi tarafından temin edilecek- lzmir 4 -·- lzmırın butun ~azala-
tir rında serbes hu'bubat ve zahire sa-

l. l •• l tışı başlamıştır. Pazarlarda eebes 
stanbu mu hak kaza- olarak un, buğday ve saire sahlmak--

larının durumu tadır. Zahiresi olmıyan kazalar, 
müstahsil kazalardan, nahiye ve 

Ayın birinden beri İstanbulun köylerden ihtiyaçlarını temine çalııı
mülhak kazalarında karne usulü maktadırlar. 
kalktığından Belediyeler halkın Karaburun, Çe§me, Seferihisar, 
Uıtiyacııu tem.in etmek üzere Urla ve Kemalpaııa gibi müstahsil 
Anadolunun istihsal mınt.~ala- olmıyan kazalar tanzim satışından 
rına satrn alma heyetleri gonder- serbes piyasaya intikal devri olan 
mişlerdi. Çatalca kazası, istihsal bugünlerde ekmek sıkıntısı geçir-
merkezlerinden gelec~k buğday mişlerdir. Vilayet makamı bu kaza
"eya una mahsuben Toprak mah- Jann birer haftalık ihtiyaçlarını te
sulleri ofim umum müdürlüğü- min etmek hususunda hemen tü
nün müsaadesile şehre mürettep zumlu tedbirleri aldırmı§ ve bu ka· 
ola·n maldan bir miktar verilme- zalara Toprak mahsulleri ofisinden 
sini istemi§, Kartala olduğ~ g~bi ödünç un göndertmi~tir. 
Çatalcaya ekmeklik un venlmış- Diğer kazalarda aıkınb olmamıt-
tir. tır. Fırınlarda az çok ekmek çıltarıl-

Çatalca kazası, Esk~ehirden makla beraber tıalk. evinde ekmeği
altmış ton buğday satın almış ni bizzat yapmağı daha karlı gör
ve bunu yola çıkarmak üzere va- mektedir. 
gonlara yüklettirrniştir. Fakat Kazalarda 600 gramlık ekmek 
yağmurdan dolayı trenler işle- 32 - 35 kuruştan satılmaktadır. 
mediğinden bu vagonların sevki- Edimo {Akşam) - Şehrimiz 
ne imkAn görülememiştir. Bu 60 Belediyesi 600 gramlık ekmeğiaı 30 
ton gelinceye kadar Çatalcanın kuruştan satılmasına karar vermiş 
ekmeksiz kalmaması lçln Toprak ve halka bugünden itibaren bu fiat• 
ofiste'n yardımda' devam edile- le satışa başlanmışhr. 
cektir. Üç gün önce yalnız bir güne mah-
Diğer taraftan dün akşam Ti- sus olmak üzere 15 O gram ve üç 

caret Vekaletinden Vilayete mü- gün de 250 şer gram üzerinden tev
him bir telgraf gelmiştir. Vek!let ziat yapılmış ve üç gün çıkarılan 500 
lüzum gördükleri yerlerde karne gramlık ekmekler 12,50 kuruşa sa
usulü tatbik edilmek üzere Vall- tılmışt1r. 

Yeni sene zeytinyağı 
rekoltesi ne kadar? 

17 • 18 bin olarak gösteriliyorsa da 25 • 30 
bin ton olacağım iddia edenler var 

lzmirde çıkan Ticaret Gazetesi 
yazıyor: 

Zeytin mahsulünün idrakine baş-
lanmıştır. Bazı mıntakalardan • az 
miktarda zeytin İzmir piyasasına in
mektedir. 

Bu senenin Ege mıntakası rekol
tesi hakkında verilen malfunat te· 
halilf etmektedir. Ege rekoltesi 1 7 -
18 bin bin ton olarak gösterildiği 
halde, salahiyettarların tahminine 
göre, rekolte 28 - 30 bin tondur. 

nın durumunu've fiatlerin yüksekliği. 
ni göz önüı:ıe alarak, müstahsilin elde 
ettiği yağlan stok etmesi ihtimal 
dahilinde görülmekte ise de, bu yağ
ları muhafaza edecek kap buluna
madığındaın, ister istemez mahsulün 
piyasaya arzedileceği söylenmekte• 
dir. 

Yeni sene mahsulünün piyasaya 
arzından sonra, fiatlerin düııeceği 
kuvvetle tahmin edilmektedir. Stok 
yapılmağa teşebbüs edilse bile ye
meklik zeytin yağının 125 kurup 
kadar düşeceğine muhakkak nazari
le bakılmaktadır. 

Zeytinyağı hakkında 
Vekalete bir rapor 

gönderildi 

Yalnız şu cihet de vardır ki, ge
çen kışın soğuklan zeytin ağaçlarına 
zarar vermiştir. Soğukların en ziya~ 
de tesir yaptığı mmtaka Manisa ve 
Muradiyedir. Bu mıntak.ada 45 - 50 
bin ağaç soğuktan yanmıı,tır. Fakat 
bu zararı telafi etmek maksadile, 
bu mıntak.aya külliyetli miktarda fi· 
dan dağıtılmııt ve ekilmiştir. Ticaret o~ası, zeytinyağı fiatleri-

Ayd- ve M'las" t k ain yükseliş eebeplerini tesbit ede-•• ı mın a ası zarar 
görmemiştir ve bu havalide mahsul rek hazırlanan raporu ncaret ve-
iyidir. kaletine göndermiştir. Vekalete 

Ege mıntakasının aahil kısmında gönderilen raporda fiatleri yüksel
mahsul geçen se.neye nazaran yüzde tenlerle ük.seli selbepleri bildiril-
20 - 40 dereccsınde noksandır. Ay- Y fJ 
valık, Edremit, Bürhaniyedeki zarar- miştir. 
lar da nispete dahil görülmektedir. Oda, zeytinyağının toptan 190 

Öğrendiğimize göre, zeytinyağı kuruşa kadar yükselmesini yersiz 
fabrikaları 1 S - 20 güne kadar faa- bulmuştur. Yüksek fiatle tanzim edi· 
li.yete geçecektir. Şayet, yağmur len faturaların sonradan dolma ol
yağsaydı, mahsul daha erken elde duğu ve fiat tereffüünde aynı za
edilecek ve fabrikalar şimdiden faa- manda müstahsil rolünü yapan tüc
liyete girecekti. carın sebep ve amil olduğu tesbit 

Piyasa.ının bugünkü zeytinyağı va· edilmiştir. Yağ fiatlerinin düşürül
ziyetine göre de elde ettiğimiz ma- mesine buradan tesir edilemiyeceği, 
lumat şudur: fiatleri düşurmek için istihsal mınta-

Şimdiki halde piyasada yemek- lc .. sında tedbir alınması lazım gele
lik olarak az yağ bulunmaktadır. ccği de ayrıca bildirilmiştir. Vek.a
Fakat yeni sene mahsulünün piyasa- !etin istihsal mıntakasında alacağı 
ya inmesine kadar eldeki mevcut ih- tedbirden sonra fiatlerin mühim 
tiyaca yetecek miktardadır. Piyasa- miktarda düşeceği yazılmı~tu. 
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lstanbul'un 
kurtuluşu 

• 
Bugün merasimle 

kutlanacak --·--
Bugiin İstanbulun düşman İ§· 

galinden kurtul1qunun yıldönü
müdür. Mütarekenin kara giin. 
terinden sonra 1923 ytluun bu 
gününde lstanbula giren milli 
kuvvetler 1ebri yabancı çizme
lerden temizlemiıti. 

KurtulU$ bayramı. tesbit edi
len program mucibince kutlana
caktır. Bayram münasebetile 
bugün ilkmektepler tatil edil
mittir. Diğer mektepler ve res
mi daireler açıktır. 

Tren seferleri 
başladı 

Dün akşam iki tren 
hareket etti 

Son yağmurlar yüzünden Doğan
çay ile Geyve boğazı arasındaki 
yarma hasara uğradığından, Hay
darpaşa ile Anadolunun muhtelif 
yerleri arasında tren seferleri dur
muştu. 

Deıvlet Demiryollan. idaresi hattı 
yeniden tamir etmeğe muvaffak ol
muştur. Bunun üzerine yolcu kala
balığını hafifletmek için, dün ak• 
fam saat 23,30 da Ankara ekspresi, 
saat 1 de de Sıvas treni hareket et
tirilmiştir. Bugün yolda kalan 
trenler gelecek ve bugünden ıtı
baren de normal tarife tatbik edil
meğe başlanacakhr. 

Kağıt tasarrufu 
Hükumet yeniden mühim 

FotoSABAH1 

ıfstlkl!l Cadd. 289 Beyoğlu - tstanb ı' 

RESiM ATÖLYELERİNDE 
Yavnılarıruzm çe ktireceğ'inlz gizel re

simleri, onlar için en kırmetl1 bayrnm he-
diyesi olacaktır. J 

Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaa ,ı 

BU • SABAHKi TELGBAFLAB 

ikinci cephe münasip 
zamanı gelince açılacak 

Willkie'nin sözleri Stalio'in isteği, 
hususta müessir 

bu 
olmıyacak 

Stokholm 6 (A.A.) - Atahan- birlerlnln verdiklert haberlere göre ederek 4 noktayı İşgal etmişlerdir. 
da gazetesinin Londra muhabiri bil- Alınanlar St:ıllngrad'ın şimal batı- Stalingrad' da da yeni mahalleler 
diriyorı cSala.hiyetli İngiliz kaynak- sındaki amele ma.hallelerlne '1ddetll Almanların eline geçmiııtir. 
lan, Stalin'in, müttefiklerin Sovyet- hücumlarına devam ediyorlar. Kat- Sovyet tebliği 
lere yardımı ve ikinci cephe hakkın· kasya'da Mozdok bölgeslnde mesktln 

bir yer tçln çetın muharebeler oluyor, Moskova 6 (Radyo) - Gece ya.n.cı:ı 
daki demecine dair bir şey söyle- Times gazetesi Terek vfı.dlslnde vazı- neşredilen Sovyet tebliği: 5 blrlncl-
memektedir. Askeri kaynaklar ise yetin clddl. olduğunu söylüyor. teşrin günü askeri ıruvvetıerimlz Sta-
ikinci cephenin zamanmda açılaca- Ungrad ve Mozdok mınta:ctalannda 
ğını söyler .?ktedir. Ne Stalin'in is- Stalingrad'da son durum muharebe etml.ştlr. 
teği, ne de Willk.ie'nin sözleri bu bu- Vichy 6 (A.A.) - Harap Sta- Diğer cephelerde ebemnılyete de-
susta müessir olmıyacaktır.) lingrad şehri içerisinde Alman kuv- ğer det~iklik olm:ıdı, Baltık denlztn-

Am erika ve İngüiz büyük elçileri vetleri plan mucibince ilerlemekte- de harb gemilerimiz 10 bin ton hac
Stalin'in sözlerini tetkik ediyorlar. dir. Dün yeniden birçok. blokhavz· mlnde blr Alman na.kllye gemisini 
Bu cümlelerden birkaçının izahının lar İşgal edilmiştir. Ruslar ağır ka~ batırmış1ardır, Ayın dördüncü günü 

1 w k d l hava kıtalarımız ıo Almatı tankını, istenmesi mulhtemeldir. yıp ara ugrama ta ır ar. 
30 kamyon ve otomobilini, 4 sanuçlı 

Sovyetlerin kayıplan Alman hava kuvvetleri durma- otomobilini l!llha etmişler veya has1-
Stokholm 6 ( A.A. )- Afton Bla- dan Rus nakliye kollarına taarruz ra uğratrruş!ardır. 2 depo havaya 

det gazetesi yazıyor: Sovyetler san- etmektedirler. Aşağı Volga bölge- uçurulmuş, 1 tren hurdahaş edumı.,_ 
at mıntalcalarırun yüzde altmışını sinde 11 Rus treni tahribedilmiştir. tir, 
kaybetml'•lerdı"r. Bu hal, duruml"'•ı- Kafkasyada Rus karşı taarruzları-

y .... k 1 Moskova 8 (Radyo) - Stallngra.d'• 
nı güçleştirmektedir. İngiliz ve Sov- mn hepsi a amete uğratı mıştır. da şiddetli muharebeler devam ecll-
yet makamları yakında durumu teli- Stal~grad müdafilerine her ne yor, Almanlar fabrikalar mahallesi 
kik edeceklerdir pahasına olursa olsun, şehri e1den 1stika.metınde hava. kuvvetleri ve 100 
T k ,.. d • · • d R } bırakmamaları için yeni bir emri tank h!.mayeıslnde 3 piyade tümPninl 

ere Va ısın e US arın yevmi neşredilmiştir. llert sürmüştür. Birçok hücumlar. Al-
vaziyetİ ciddi Vichy 6 (A.A.) - Almanlar mantara büyük kayıplar verdirilerek: 

Londra 6 CA.A.) - Ajans muha- Kafk<Uyada taarruzlanna devam tardedllmlştlr. 

Sovyet ordusu \Uzak Doğuda 
Mareıal Şapoınikof 
Başkumandan oldu 1 

Salomon adalannda 
son durum 

Kıbrıs adası 
Esaslı müdafaa tedbirleri -

alındı 

kara_!'lar verdi Torino 6 (AA.) - Stampa ga- L<tndra 6 CA.A.l - Amerika Ba.h- Londra 6 (AA.) - Timeı ga• 
Ankara 5 - Hukiımet kağıt tasar· zetesi, mare§al Şapo:ınikof'~n So~-

rufu için şu kararlan almıştır: yet orduları Başkumandanlıgına ta· 
ı - Daire ve müesseselerin Maliye yini münasebetile diyor ki: «Bu ta

Vekaletı kırtasiye depolanndan te- yin Sovyet zimamdarlarının ağır 
min ettikleri kı\ğıtlarla risale, bül- mesuliyetleri Üzerlerine almaktan 
ten, mecmua, ders kitaplan hariç, çekindiklerini gösteriyor. ŞapoşID
kltap neşriyatı muvakkaten durdurul- kof, Çarlık devri adamıdır. Bu ada
muştur. 2 - '.Kağıdı daire ve müessc- mın ordunun başına getirilmesi, 
selerden temin edilmek suretile hu- Sovyet rejiminin ümitsiz vaziyete 
susi kitap bastırılması ve sa.lr neşri- d"' t" w.. •• •• t • 
yat yasak edllmiştir, 3 - Makine ile uş ugunu gos erıyor.:. 
yazılar küçük olacak, lüzumundan 
fazla. suret çıkarılnııyacaktır. Türk gazetecileri 

Hariciye Vekilimiz Nevyorkta 
New York 5 CA.A.) - New York'a 

t~amile iyileşti dönen Türk gazetecileri. dönüş yol-
Ankara 5 - Hariciye Vekili, tama- ları üzerinde Va,şingtonun 1.slın ve 

mlle lylle.,cını.1'1 ve Hariciye Vek!l.letinw hatırasının bağlı bulundugu Mount 
dek! lşlerile meşgul olm:ığa baş.la- 'Ver,non'dakl tarihi· :yerl&rl gıe~
mıştır. Kendisine iki ameliyat yap- lercllr, Albay Donavan ga:z.etecller 
mış olan profeııor Sauerbruck yarın I şerefine bir öğle zlyafetl vermiştir. 
akşam İstanbula ve orad'ln da Al- Türk ga~tecııerı. büyük Baseball 
manyaya hareket edecektir. maçlannda bulunacakl:ırdır. 

................................................................................ 

r!ye Nezareti, Salomon ada.lanndak! zetesinin Avustralyalı bir muhabiri, 
duruma dalr şu tebllğl neşretml.ştlr: son günlerde Kıbrıs adasım ziyaret 
•Amerikan bahriye sllA.hendazları. Gu- etmiştir. Muhabir, müdafaa tertiba· 
adelcanal adasındaki mevzılerlm tu- tının iyiliğini rve müdafilerin u anık.-
tarken hava akınlan yapılmaktadır. 1 .. .. k d" k· Y 
D .. k ılıkta lstifad d k ıgını overe ıyor ı: cKıbrıstakl 
uşman araı n e e ere .b 1 T d ı d k"l b 

adaya küçük miktarda takviye kıta.- t~rtı at ngı ız a a a~n ~ ~ ere :n-
lan çı.karmıştır Keşif kollan arasın- zıyor. Orada oldugu gıbı demze 
da temas vard~.• düşen pilotları kurtarma tertibatı 

ika h k tl bl ,. da vardır. Şimdilik bir tehlike ol-
Amer n ava uvve rço,.. ki b b k · · 

akınlar yapmıştır. Blr Japon muhrt- rna~a a era er adayt oruma ıçın 
bl hasara uğratılmıştır. tedbırler alınıyor.) 

Yeni Gine'de Avustralyalılar Owen 
Stanley dağlarının en yüksek tepe
lerine varmışlardır. Şimdi Tajt ve 
Niola'ya doğru ilerliyorlar. Arnstral
yalılat mukavemetle karşıhı.şınıyor
lar. 

Kiska'ya hava hücumları 
Londra 6 <A.A.) - Aleoutıennes 

adalarından Andrlanos gurupunu iş
gal eden Amerikan kuvvetıeı1 Japon
ların işgali altındaki Klska. adasına 
denmlı akınlar yapıyorlar. 5 Japon 
deniz tayyaresi düşürlilmüştür. Ja
ponların kamp yerlerine, deniz tay
yare hangarlarına bomhalar atılmış
tır. 

İngiltereye gelen 
Amerikan askerleri 

Londra 6 (A.A.) - İngiltere'ye bet 
hafta yeni Amerikan k.ıta!arı ge11· 
yor. Bunlar genl.ş blr sahada ~rle
şiyorlar. Gelen k.ıtalrJnn miktarından 
ziyade teçhizatı önemlidir. Bu ordu 
sakınılacak blr taarruz kudreti ol
muştur. 

Bab çölünde durgunluk 
Londra 6 (A.A.) - Mısırın Ba

tı çölünde duıgunluk devam ediyor. 
Havanın fenalığı hava h:uekatını 
durdurmuştur. Uçaklarımız Akdeniz. 

Fransa'da kuraklık de düşman gemilerine muvaffakı· 
Vichy 5 <A.A.l _ Orta. ve cenup yetli akınlar yapmışlardır. Denizal· 

Fransa'da hüküm süren kuraklık bu blarımız bir Mihver levazım gemi· 
yıl memleket laşectnı. vahim surette slrıi kati surette, birini hemen hemen 
güçleştirecektir. 52 senedenbert bu muhakkak olarak batırmışlardır. 
derece kuraklık olmam.ıştır. Çayırlar Bir Yunan denizaltısı da üçüncü bir 
tamamen sararmıştır. Sllrfiler pek gemiyi batırmı,tır. Torpil taşıyan 
az yiyeoe.k ot bulmakta. ve başak ta.- tayyareler bir Mihver gemi kafilesi
neleri da yan yarıya. bO§ bulunmak- ne taarruz etmiş ve isabetler kay-
tadır. deylemiştir. 

Cenupta önemli bir gıda maddesi -----

olan domates 0 kadar aza.Im.ıştır kl, Fransada vazifelerin
serbes .Fransa bölgesinde büyük blr 
faıbrlkaya mensup bir doktor şöyle den azledilenler 
demiştir: Gıdasızlık ya.va§ yavaş Londra 6 {A.A.) - lsviçrenin 
eoorlerlnl vermeğe başlıyor~ Ek.>erlya Cenevre şehrinde çık.an Tribune de 
kadın ve erkek tşçiler fabrikada ma- G , · F d y h d' 
klneleri başında. veya sokakta di.i.şüp eneve gaz.~t;s~· ransa a a u . ı-
kalıyorlar. Kimse açlıktan ölmüyor, lere kar,ı mulayım ha~eket. eden bır
fakat ıığır ağır eriyip biti.yor. Buglin- çok memurların vazıfelermden az• 
kil gıda. rejimtmlz normal mevcudl- !edildiklerini bildiriyor. 
yeti temln için hlç te katı değildir. 

Tuğla fabrikasında 
Dakar' a taarruz fırın patladı 
. edilecek mi? Dün, Bakırköyünde Haznedar 

Vicby 6 (AA.) _ Rio de Janei- çifl!ğlndekl ateş tuğlası fırım :taall· 
yet halinde lken yağmurdan b!rlken ro" da intişar etmekte olan bir gaze-

' .. .. . su!ar hucum etmiş ve sular kı2glll 
te, Dakar ın suratle muttefıkler ta- fırında. buhar hallne geldil'lınden fı-
rafından İşgal edilmesi lazım geldi~ rını pat!atmıştır. Bu suret!e yangın 
ğini yazmaktadır. Aynı gazete, Da- çıkmışı ve çatı kısmı yandıktan sonra 
kar Cenup Amerika için devamlı j ateş söndürülmüştür. Nüfusça zayla~ 

«Yağmur yağıyor, seller akıya r, Arap kızı damdan bakıyor! .. » bir tehlikedir, demektedir. olmamıştır. 
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Bir çeşit düşünce 
1 ki çocuk sinemada gördüklerini taklide kalkmışlar. aKuru 

kafa» çetesi imzasile bir adama tehdit mektubu gönde
rip 500 lira istemişler. Sonra yakalamruşlar, mahkemeye veril
mişler. 

Bu haberi gazetelerde okuyan bir zat: cİşte gördünüz mil, 
diyordu, sinema çocukların ahlikını bozuyor. Hepsini kapat
malı! Perdede çocuklannuza neler gösteriyoruz? Hırsızlıklar, ci
nayetler, ÖJ>Üşmeler, dövüşmeler. Bu terbiye midir? Çocukları 
sinemadan çıkarmak kabil değil. Her fena şeyi perdeden kapı
yorlar.» 

Zenginleşen köylü 
Bir köyde yalnız buğdaydan 35 bin 

lira almış bir ağanın elini sıkmak 
şerefine nail oldum ! 

', Stalingrad'da kanlı çarpışmalar 1 

l el'an deva.m ediyor · 
\ 

insan kendini ne kadar zorlarsa zorlasın zihnini böyle ga
rip bir düşünce yoluna saptıramaz. Sanki sinema icat edilme
den evvel hll'SJ7lar başkalanndan tehdit yollle para koparmıyor
lannış gibi. Asıl buna benzer vaknların en bol olduğu devir si
nem.anın ic:ıdından evveldir. Belki de insanlık kadar eskidir. 
Çocuklar sinemada hırsnlan görüyor, onun içbı hırsızhğa he
ves ediyormuş. Ama polisleri de görüyor, fyfllk ynpan lnsanla
n da görüyor ve kahramanlan, bir iyi, blr doğru gaye uğrunda 
hayatlarını vermekten çekinmeyen insanların maceralarını da 
sc •rediyor. Onlan taklide kalkarlarsa yine abu sinemalan ka· 
pat:ılım, çocuklann ıı.hifilnııı boz uyor.ı> diyecek miyiz. Hayır, o 
başka! O zaman söz yok. 

Mademki köylü zenginleşti, 
onun parası biz şehir fakirleri
nin çenesini yoracaktır. Fakat 
bu zenginlik ne kertede bir şey-

Yazan: 

M. Şevki Yazman 
1 

Almanlar 
1 doğru bir 

Grozni petrol 
miktar daha 

havzasına 

ilerleCliler ~ 

llep tek tnrafiı düşü'nce. Zaten bütün aşırı gidiciler böyle· 
dir. Paranın bir tarafına bakarlar. cEf endlm, ah1Ak kalmadı, 
bu sinemalar, bu tiyatrolar, bu romanlardan soma çocuklar 
•nnlannın, babaJanrun avucundan çıktı. Allal1 ıslah eylesin!» 

Allahın bu çeşit düşünceyi ıslah etmesi için dua etsek'. 
daha iyi olur. Şevket Redo 

Mebus seçimi 
Meclisin kış tatiline 
girerken buna karar 
vermesi muhtemel 

Edirne hattı 
Küçükçekmece ile 
Hadımköy arasında 

h"at bozuldu 

dir? Evvelft onu anlıyalım: . 
Bizim köy ziraat yönünden Ura para elıne geçm4 demektir. Doğu cephe5İnde ı 

pek ileride değildir, ayrıca davar- Nihayet sabrınız tükenmediy- Dün Stalingrad mu4ıarebesi-
cılık dıı yapar. Yani benim size se Pulatlıdan geçerken bir köy- nin 67 rıci günil idi. Gelen tel-
vereceğim rakamlar Çumra ova- lünün de burada bu sene 60 va- graflar ıehirde el'an kanlı çar-
sındaki bir çok köylerin gerisin- gon buğday yüklediğini haber 'Pışmaların ddVam ettiğini bildir· 
dedir. verdiler. Ofis fiatile dahi yüz ) mektedir. Moskova, Alman baa· 

Bizim köyde ağa olarak geçi- seksen bin llra yıllık gelir... Ay-
1

: kısının arttığını ve Almanların 
nen beş altı kişinin hasılat1, Al- da on beş bin lira eder. İşte bi- ağır kayıplar pahasına amele 
lah daha ziyade etsin, bu se'ne zim köylülerin aldıkları paralar 1

1 
maha1lesinde bir miktar ileri~ 

1k1 yüz kile veya bunun biraz hakkında bilmen veya duyulan • diklerini haber vermektedir. Al· 
üstündedir. Yani davarcılık ha.- şeyler bunlar... ı' man tebliği de Stalingradda biz 
rlç ağa baremine dahil bu zeva- Bu para köyde ne değişiklik ı.' miktar yer kazanıldığını kay-
tın buğcfaydan aldıktan para yaptı? Bunu haricen gönneğe dedi°yor. Ruslar ııehrin ıimal 
buğday ofisi fia~ine göre on bin, anlamaya henüz pek 1.mkA.n yok'. bawında hafifletme taarruzla-
kara borsaya göre - bu mende- Orta Anadolunun sonbaharda nna devam etmişlerdir. Fakat 
bur köylere kadar da gelmiş - görülen 0 harikulade güzel, gü- durumda değişiklik yoktur. Sta-
on iki bin ile on beş bin lira ~= neşll, seı1n ve kuru bir gününde lingrad' daki Rus askerleri ha· 
sıdır. Aylık gelir ortalama bln l köyler arasından geçerken pek va ~olile bir miktar takviye kıt-
ra kadar tutuyor. bir şey fakedemedim. Köye he- 1 ası almı~lardır. 

Harbden evvel bu ağaların nüz ne kiremit girmiş, ne kü- , Pravda gazetesi yazdığı ma-
buğtlaydan gelirleri ayda sekse? blzm, hatta. kerpiç karup yeni ev kalede Stalingraa' da Alman 
lirayı pek geçmezdi. (O vakıt yapan da pek az ... Yollar yine o baskısının ~iddeti aınlmndığın-
buğdayın kilosu takriben üç ku- yol, evler yine o kerpiç ne. Yal- dan bahsileı cAlmanlar müt~ 
ruştu. Şlındl lütfen ve merhame- nız yollarda kağnıya raslamak 1 madiyen takviye kıtnları getirti
ten kendi hemşerilerlne, yandai mümkün değil. Köylüler artık 1 yorlar. Fakat Rusların mukave

Bon günlerde yağnn yıı.rtmurlar yü- Konya şehrine sa.ttıklan buğ • hepsi tatar arabası kullanıyor- \ meti de samlmryon demekte
zflnden KUçfilrçekmcce 

110 Hadımköy yınk1 ise 35 kuruştur. Dlyarba- lar. Kara sapanın yerini puİiuk ı dir. Londra radyosu, Almanla-
~: ~:~~ ':e~~rı:uı~::- ~f lılar ile 1zmirl1ler kaça alır almış. Her köyde orak makinesi l nn hava üstünlüğünü muhafaza 
muştur. Avrupa konvansiyonel tre~ Amem) · D d bulunuyor. Hayvanlar şehirdeki ~ ettiklerini ve Rus taarruzuna 

için tedbir aldıklarını bildiriyor. 
Kafkasyadaki ıharekfıta ge

lince, Alman tebliği, Alman 
kuvıvctlerinin Terek nehrinin ce· 

· nubunda ilerlediklerini kayde
diyor. Rus tebliği de, Tuapse
nin ııimalinde çiddetli muhare
beler olduğunu, Alman tazyi
kının devam ettiğini, Mozdok 
mıntakasında bir Alman taarru· 
zunun tardedildiğini bildiriyor. 
Londradan gelen haberlere s<>
re, Almanlar Grozni mıntaka
eına Lir parça daha yaklaıımış· 
!ardır. 

Ml!ırda: 
l 

1Yeni hadise yoktur. 
bava faaliyeti artmışhr. 

Yalnız \ 

.1 Uza'.k Doğuda: 

Yeni Gine· de Avustralyalı
lar ilerlemekte devam ediyorlar. 
Japonlar muharebeyi kabul et
mi:yerek adanın şimaline doğru 
çekiliyorlar. Londra radyosu 
timdi adanın cenubundaki Mo
reeby üssünün Japon tehdidin
den kurtulduğunu bildinnekt~ 
dir. 

l 

.) 
) 

\ 
Ankara 5 (Telefonltt) - Büyük 

Millet Mcc!Jslnln kış tatll1ne girer.b.-en 
rcnı seçim için karar vermesi ve kL' 
mevsimi içinde yeni mebus ı;eçtmln1n 
)ılpılması kuvvetli blr lhtlmal da.hl
ltndedlr. n1 dün aqam hareket edemem4tıt. ğalardan birisine: •< avar an ırkdaşlanna nazaran hayli semiz / kar~ı sol cenahlarını korumak 

elinize ne geser?n dedim, bunda~t ve keyifli • ~ -
Romanya ile iki ticaret l varidatım aga pek küçüınsedı: . -- -~---- -

Edirne mebus arının vKoyunlan otuza, otuz b~e. ne- Körlülerin üstü b~. da vakıa p• • f • ti • Jth J At •h t 
anlaşması imza edildi tetkik gezisi ye olsa veriyoruz gidiyorn dedi. o şehır için bolluk, koyler için ırınç ıa erı a a ve 1 raca 
Ankara 5 - Romanya ile iki Edime (Ak.şanı) _ Edime mebus- Kendisinden sordum, b~ yüz ka- !ela.ket sayılan senelerdeki kadar 

husus! takas mukavelesi imza lan Dr. Fa.tına Memtk, Fa.Ik Kal- dar koyunu olduğunu söyledi. pejmürde ve yırtık değilse de bu 
edilmiştir. Romanya bizden 8 takkırıı.n, Temel Nllcumt ve Fuat onu pek çekemlyen diğer bir ağa efsanevi zenginliğin ümit ettir-
milyon Türk lirası kıymetinde pa- Balkan şehr1mlze gelerek müntehtp- ise: diği kadar da düzgün görünmü-
muk ve diğer eşya alacak, muka- lrrlle temnslnrda. bulunmuşlar ve Gldirıin koyunu binden aşa- yor. Mamafih yağız çehreler es-

Bir tüccar ve 2 bakkal 
mahkemeye veriliyor 

bllinde makine yaği ve petrol ve- memleketin 1htlynçlıı.n tlı:erlnde in- ~ değildir dedi. Bu da ne kadar ki senelere nazaran çok daha nc
recektir. İkinci mukaveleye göre celeme yapmak üzere Uzunköprü, Ke- tutar mm da siz hesaplayın. şeli ve keyifli, hatta dümdüz ova- Vali ve Belediye reisi Dr. B. 
Romanya 2 milyon liralık pamuk tan. Meriç ve İpsala kıı.zalannn Bi~lm kl5yden değil amma, yı çevreleyen ve yaz sıcağında L\itfi Kırdar, dün piyasada tefti§ler 
ve diğer maddeler alacak, mukaı- hareket etml§lerdlr. ba.ska bir köyden bu sene yalnız cchenn€m zebanisi hissini veren yapmıo, bilhassa alabildiğine yük-
blllnde sellüloz verecektir. buğıciaydan otuz beş bin lira al- kel daıı;ıar bile mahsulün paraya eelmekte olan pirinç fiatleri üzerin· 

Müstahıilden alınacali mış bir ağanm elini .sıkmak şc- çevrildiği bu sonbahar güneşi de durmuştur. 
İstanbul mebuslarınin •• d • • b 1 refine nail oldum. altında pespembe, doyulmaz b1r Vali pirinç fiatle.rinin biribirini 

tetkikleri yuz e yırmı eı er Hatta Konyada bu sene bin güzellikte görünüyor. Köyün dı- tutmadığım, bir yCTdo 167, diğer 
Müstahsilin elindeki hububattan klle buğday kaltlırmış blrlstnl de şı bövle. fn.kat içeriye bakınca bir yerde ı 80, hatta 149 kuruta pi-

Jstarıbul mebuslan dün Sanyer yüzde ;yirml beı nbpetindeki kı!mın ktan gösterdiler, yani kara değişiklik birdenbire gaze çarpı- rinç sabldığmı görmü} ve eebepleri• 
n Beykoz halkının dileklerini din· tesellüm edilmeııi için eylul •onuna bouza ltmı bl ı · T f • 
lemiıılerdir. Bcıykozlulann dilekleri kadar verilen mühletin bidnciteorin rsaya satmamışsa a ş n yor. nin süratle tesbit edi mesinı e tıo 

ki k R d i heyetine 'bildirmi§tir. anısında bata ı yapan iva eres ayının on beoino kadu' uzatlımuı Teftiş heyeti tarafından celbedi-
ağzının genişletilmesi ve bazı yo1la· hakkında VilAyete yeni bir emir gel- Kablo değiştirmek için Piyasada fiatler eski len pirinççilerin defterleri vo fatu-
nn inşası temennilerinden başka miştir. açilan çukurlar çabuk yerinde duruyor ralan tetkik olunmuş ıve neticede bir 
Beıvkoz balkının ve Beykozla Pap· Eylul sonuna kadar el konan yüz- l k D h k b tu""ccann kı"losu 180, 190 kuru•a 
._ -

8 f b "k 1 d 1 l t.. ik k kapah aca Ün afta ~ŞI olma mÜnase e• " 
1>m1çe a n a ann a ça ışan ame o- de yirmi oeş, umum m tann anca 1 • d h k d toptan pı"rı"nç verdı"<H anla•ılmı•, far-

• "'l k · 1 ·ı l 1 k üz b ıd· y d • · El k ik h cı·ı:. ij ti e pıyasa a er nevi yiyece ma - .. - v v ıun sag ı ış erı e mcşgu o ma e- yüzde yetmiş eş ır. Uz e yınnı e trı , avagazı ve 1Ker m - 1 f I h b d I kat dı"g"' •r tarafta 1 .19 kuru.. pı·rı·nç 
b L l d d ı '--bl ı d .... · ·1 de eri iat erinde mü im tc e dü .. " ır-re ir hastane .. uru mll!ı a var ır. ~n tamamlanması için bu suret e esseselere ait ıuı o ann egıştırı - olmamı,tır. satılırken bu yüksek fiatin sebepleri 

Beykozlular kazadaki ortaokulun müddet uzablmıştır. mesi için tehrlın muhtelif semtlerin- tüccar tarafından bir türlü izah edi-
Jise haline getirilmesini de istemek- de inşaat yapılmaktadır. Son yoğ- Her nevi aadeynğ, nohut, bakla. 
tedı.rler. Harb ekonomı· ·ı· bu··roau 1 . b k bl l ldı . k f 1 ı· . k lememi•tir. Gerek bu tiiccann, gc-.. mur ar üzerıne u a o arın açı • mercıme , asu ye ıve emsa ı yıyece rekse ~alları alan iki 'bakkalın Milli 

açlı.c.mag""a ba•ladı" ğı yerlerden geçmek kabil olma- maddelerinin yeni istihsal yılının ba-
:s ~ Korunma müddeiumumiliiine vc-

Fabrikalar iptidai madde Ankara 5 (Telefonla) - Tıca- maktadır. şında bulunduğumuz malômdur. rilmesi için evrak tanzim olunmuş 
getirtmek için Birliğe ret Vekaletinde kurulan Harb ek.o- Belediye, l:nblolarinı değiştirmek ;.eni yıl m~hsulü ~i~aya arzedil~~- ve Vali tarafından imza edilmlştlr. 

nomisi bürosu çalı~mağa başlaml§• zar retinde olan mUesseselere tebli- gı zaman fıatler hır mıktar dalın du- 3 kişi bugün müddelumumtliğe tes• 
girmek mecbul'İyetinde tır. Bu büro, •abit gelirli vatandav· gatuyapıırak bu ~ sonuna kadar şerdi. F8ı!'atl bu tene öyle olmamı~, lim edüecektir. 

Bazı gazeteler, kendi istihsal ede- lann geçim vaziyetleri ijzermde tet- kablo değiştirme İ§lerinin tamam· y~ni. ma su ge ince fintler yükse • Zeytinyağı fiatleri Uzerincle de aıkt 
cekleri mamulat için hariçten mal- k"-'' akt 1 b d b "bı" mıştır ııuer yapae ır. anmasını, un an sonra u gı · tetkikle.re baolanmıştır. 
zcme ıvo İptidni madde getirtmek ameliyatın yağmur mevsimleri baş- Nohut 85, fnsulye 80, mercimek 
latiyen Eabrikalann ithalat birlikleri- Tramvay bandajlar! lamadan evvel yapılmasını bildir- 80. bakla 42, Trabzon ynğlan 430, Futbolculanmizin 
ne girmelerine lüzum olmadığını, miştir. Siverekler 500, Ardahanlar 41 O, Di- Almanya seyahati· bir 
keyfiyetin clô.kadarlara bildirildiği- Tramvay idarusinin Romanyaya yarbakırlar 425, kuruııa kndar yük-
ni yazmaktadırlar. sipariş ettiği bandajlardan dört yüz Belediye meclisi setdikten sonra durmuııtur. müddet geri kaldi 

Öğrendiğimize göre, devlete ait taııesinin yola çıkanldığını geçenler- • ] • Kara ~atbnın muvakkat mu""ddetle" ""-'-ara ' (Telefonla) - Maç 
ve devletin yüzde 50 iştiraki bulun- de yazmıştık. Tramvay idaresine seçım erı ~ 
mıyan Iabrikalar lüzumlu yedek par- ilk gelen malumatın yanlı§ olduğu Ankara 5 (T~lefonla) - Bele• kapanması üzerine birkaç günden- yapmak Uzere gelen Admira takı~ı-
,.a1arı birlikten müsaade almaksızın ve yola çıkanlan bandajların iki diye meclisi seçimleri bu 83' ıonunda beri Haydarpaııaya yiyecek madde- na karııılık olarak Almanya.ya gi e-
.,, d h d b" k · Y '- d "lA sı· gelmemi•tir. Karaden'ız sahı"llerı"n- ceg"'ı" ıo··ylenen futbol takımımızın •e-ti. b"I kl · d ' "d t d yu .. z oldu~u anl .. •ılmıııtır. Bu ban a1·- er yer e ıtece tır. a .. ın a vı 11• .., 
ge rte ı ece er lı!e e, ıpti a ma - larla anc~ak ell...,ı· ar"ba tamir edile- yet meclisleri seçimine başlanacak- den her hafta bir miktar mal gel- yahati bazı mali lılerin halli için pir 
de getirtmeleri için birliğe 6za ol- ... mektedir. müddet geri kalmııtır. 
malan lazım gelmektedir. cektir. br. 

işleri --
lstanbulda da bir §irket 

kurulacak ...... 
Ankara. 15 (Telefonla) - İzmlrdt 

kurulan 20 milyon lira scnıuı.ycll .şir
ket gibi İstanbulda dl bir şirket ku-
rulacaktır. 

Ofisler tarafından idaresine çalLŞt• 
lan bütün itlul.Ul.t ve 1hrncnt ı~ıcrtnln 
bu te;ekltülıere devri dllşü.nülmekte
dlr. 

Alikadnrlara gelen malümat. ma
nifatura eşyasının memleket 1htıya
cma yetecek miktarda olduğunu gös4 

ternıektedir. Memleketimize sevko
lunmak fızere 80 milyon llrnlık mani
fatura. eşyası hazırlanmış ve bir kısmı 
Basraya. gelmlştlr. Bu eşyanın Iz
mlrde ve İst.a.nbulda kurulması düşU
nülen şirket vasıtasllc ıthıı.11 üzerinde 
tetkikler yapılmaktadır. 

Suikast davası 
Ankara 6 - Temyiz birinci ceza 

dairesi bomba hAdlsesi hakkındaki 
karan incelemektedir. Müddelmmı
mtllk usul bakımından bazı noksanl~r 
dolıı.yıslle karann bozulmnsını 1ste
ml§tlr. Temyiz birinci ceza dairesi 
yakında kararını verecektir. 

Şirketi Hayriye 
memurlarına yiyecek 

dağıtılacak 
Şirketi Hayriye, memur ve 

müstahdemlerinin maaşlanna 
Mildimetçe kabul edilen esas da- I 
hllinde zam yapmış ise de bunu 
kMl görmiyerek mübrem 1htiyaç
lanrun aynen verilmes1 suretile 
de yardım edilmesine karar ver
miştir. ilk olarak şeker dağıtıla· 
caktır. 

ki b d Üniversite heyeti sından geçirdi. Bir yer altı oda!lna hatıramı zorlarken, bir tnkım yapı· Emin, duda annı uruıtur u. 

BİLLÜRŞİŞE 
kapattı. Hayvanın: cKvvlll Kvkkl> cılardan, kalfalardan, ustalardan Kaılannı çattı: İıtanbula döndü 
dzye haykırmasına, yerini yadırga· bahsettiniz. Birdenbire akluna ta:ı- - Ha... anlar gibi oluyorum... tl'nlvıersite li\!tası tmünnse!JletUe 
masına. tahta kapıyı tımaklamasına çı ustası Ali dayı geldi. Söyleyin söyl~in bakalım... ElAzı~ giden rektör Cemli Bllse'lln 
ehemmiyet vermclcsizin, mandalı - O da kim)... _ Evveliyatından bqlıyayım. rel.sllA'lndeld heyet, Bandırma roıtlt 

AŞK VE MACERA ROMANI 
El d k 1 1 tehrlmlzıe Mnmü§tür. kapadı. in e ova ar, süpürse er, - Şimdi, bütün ıürgündm dö- Bir gün Sultan Hamit; Haeen pap Rektör, Onlvei'Sit.o haftasının çdc 

yukan çıktı. Kendisine ıverilen tali- nen in.sanlar gibi o da kendini hür- karakolunda pek emniyet ettlii me• parla.Jc geçt1Aln1 söyl~Ur. 
mat mucibince İ§e başladı. Esasen rO'et kahramanı diye .atıyor ..• murlardan c•••) beyi huzuruna ~------------• 
sarayda da senelerce hizmetcllik et· Halbuki ıiyasetle falan zerrece ala- çaiırdı. Ben de odadaydunı 
tiği için eli bu gibi hizmetlere pek kası yoktur ... Alelade bir ta~ıdır... <- Oğlum t. ..• dedi. • Bana bir 

- BaıbayaiJ laf, kayınvali- ı bilecekleri bir hale aokuo... . • • yatkındı. Acelp acele çall§tı, çalııtt. Dolaştığı yerde bağır bağır bağırı· mahzen yaptırmak üzere, iyi usta· 
aem ... Ve doğru laf ... Bu sebeple, - O kadar uzayacak mı> Öbür odada .ise, iki müstakbel §e- yor: cMesai arkadaıılanm hep lar bulacaksın ... 
J>u gece Ruhi bey biraderimizi may- - Size aormalı .•. İzi çabuk bula- rik karııı karşıya koltuklara kurul- ayaklarına zincir bağlanarak denize c- Ferman efendimizin naııl 
ınunun kafesinde hapsedeceğiz... cak mıyım) muştu. atılmıştır! Aralanndan bir ben kur- ma!ızen ıevketlim) 

- Siz ikiniz aö:z birliği olmu~u- - Yarin bile bulursunuz... Köse: tuldum. Çürıkii bizi Fizana sürgün c- O cihet ıenl alakadar et-
nuz, lem, benimle m~tabediyorsu· Saraylı hanım, muhaverenin bu - Bir kndeh konyak emreder· götüren vapurun çarhçı baııısı akra- mez ... 
nuz ..• Ben gidiyonun ... Yatacağım. mecraya girmesi Uzerine: misiniz) ..• • diye centilmence sordu hamdı. O, ölmeme mani oldu. Beni c- Başkalanna emnb'et etmiyc-
Böy]e pkalnn ıcvmem, aslancı· - Destur, destur!. .• Demek doğ- ve dolaba doğru yiirüdü. Trablusgarbda karaya çıkardı. Ha- rek bu işi kulunuza havale buyur-
§ırn... ru ... • dedi. - Hayır ..• Teşekkür ederim... yatta kaldımh diyor ... Siynset Ale- duğunuza göre eoruyorumı Mesela 

Est fu 11 h Vallahi alay da - Tabii doğru ... Haydi siz aöy- - Canım eiz içkiyi ıeverseniz ... minde rol oynamak, mebus ıeçil- ağzı ııkı kimseler mi olsun) 
Cleğil ııaka ~ ~eiı... Bütün söyle- lediklerimi yapın ..• Biz de ıu odada Arzu buyurursanız bir kadeh limon- mek, hiç değilse vali olmak istiyor... cPadişah gülUmser gibi oldu: 
dikle~im doğru... Ruhi bey bira- konuşacaklanmızı konuşalım.·· lu rakı takdim edeyim ... Dün ak- Kendisine bu arzu ettiği mesnetle- c- lsterlenıe boşboğazlık etsin· 

Yazan: (VA • NQ) Tefrika Na. 87 

ll'e demeli ? 
Ulus gazetesinde reamt bir da .. 

frenin ÜA.nı gözlimüze iliııti ı cDe
mir konstrükeiyon lşçlli;i> deni
yor. <l':nşaat> kelimesınl ~ul· 
lanmiyahm. Jyl. Fakat hu cltons· 
trüksiyon> ne oleyor) 

cDemlr konstrüksiyon I,çi
liğb 

dememeli; 
cDemir yapı i~çiliği 

'demeli! derimizle kayıtlı şartlı dost olduk... Ferelıfeza, lki ucubeden nyrılır- ıamki sarhoıluğunuzdan aonra ri vermiyorlar. cSen taşçısınt Nene ler ... Ateş olsalar, cirlmleri kadar 
Ancak bize sadakatini ispat ettik- ken: . • . . . açar ... Şu dol,apda her türlü içki bu- s:erek öy~~ ıı:ylerl. He.n_ı eiy~si ~en- ~er yakarl.ıır... lııte .. ~ana bir '---------!'-"'. ---~ 
ten sonra kafesten • çıkacaktır... c- Bır pazarlığa gm§ıyorlar lundururum... E... Anlatın bakalım ıfı de de?ıldın. Kımbılır Adı cürum lıste ... Bu lıstede kaç turlU lDc;l var
Maymunu aşağı indirerek boduru- ama, Ruhinin Emini okka altı edece-- azizim ... Neymiş akhnıza gelen}.. mü iııledınh demişler ... Onun İçin sa, onları, mümkün m&rtebe alcra-
ma ... Hizmetcile.r /arkına ~annama- ğine ıUpbem yok •.. Eyvah, mahvol· _ Emin nğa, kardeşim... Aıtık muhalefete geçmiş ... Bizim aramız· basız kimseler meyanından top~ar 
81 için size de bir zahmet dü§Üyorı duk, feml> diye clüııünüyordu. dost olduğumuz için, beni maymun da dolaşıp duruyor. tacak, gece vakti ban~ ~~tir~ceksın. 
Kafesin içini IOtfen temizleyin, bir Maymunu boduruma indirdi. kafesinde misnfir etmenize rağmen, - E, bundan ne çıkar) c- F_er~an efendımmndırl 
tertibe sokun, müafirimizin hu gece, Orada, Köıenin ioçilik stajı ıördü- size kardeşim • diye hitabetmeme - işte aradığımız adam çıkar ... cÇıktı, gıttı. 
Lelld de yann gece, öbür gece yata- iil bir takım tuğlalar, harçlar ara· müsaade edin .. , Demin eiz, benim Tam izin µstündeyiz.,, 

-• Takvim •-
Ramazan 25 - Bmr 15' 

s. im. ou. ÖR'. İkl. Ak. Yat, 
E. 10,39 12,16 6,18 9.S2 12,00 1,30 
va. ~.24 7,02 13,02 16.16 18,U 20,ıe 



AKŞAMUAN AKŞAMA 

Spiker ve muharrir 

Radyo derıiainde cSpiker dava· 
Iİıt diye bir yua ~ Ta paete
.... ....._ .. edib Refik Halid 
-.. epeyce dokunuyor. 

( ŞBHi. B4BBRLBRi) 
Yiyecek Balıkçılara ga• 1 Dün gelen 
satışları verilecek arpalar 

Eald hocalar bir mevzuu ele al· 
dıldan vakit. evveli ene kelime?» 
..ıile baflarlard1o 01taclmm: da Dk 
tözün Wzmdan itibaren tenkide ei· Zahire borıaıinaı DY.• 
ritmil: Clettimılyen tacirler 

illi parti olara1' 5 ton 
tevzi edileceli lıtanl>ul pllrine 

çikanlamiyacak 

ZEYNEBIN ASKI 
Herkell tahir edecek aQ:tir mevzu ..• Hazin bir qk ve .-.ıi· 

yf. GsnUI Te kalblerl llUllted lahuti nafmeler, en ateıli prkılar. 
TORKCE SOzıD - TORKCE SARKILI 

~eiıln Jlk b~ fntiali.de eleri. Mualki adaptaıiyonuı 
Kemal SADi ISILAY 

Pek ıra)andaı 

TAKSfM SINEMASfNDA 
- Muharrir y.-ine cyaur:t kal· cezalandirilacali <lu Gınpanyalan bahkçilara 

lananlarm apiken cradyo aöyleri • ınuot veremedJiinden, balı& avla• Karne uaulünUn tatbl1i edildifi ~--••••••••••••••••••••111111' 
eöylen dememelerine hiçbir aebep • mlmadıi~ halıkçılann bu :rll&den yerlerde her nevi bıibubabn alım ili•••••••••••••••••••••••~ 

Bu akşam S Ü M E R Sinemasında 
yoktur •• diyor. • Ylyeceli maddeleri aati,1annm Jd• mUıklll duruma alrdikleri yazıl- aatımi ~asak olmasına raimen, blr· 

HaJll', :unnedilmesin ki teklife mllen :racaret ve Zahtre _ b_oraallna · ti çok tacirler, Aiıadolunun muhtelif 
f(;yle itiraz edeceğim: almdıfını yamıııhk. Sabıım boraa• ~~t8rlll deniz nakil T&aıtalarına yerlerinden l.tanbul için lıul:iuhat 

ILl d ~a kaydettirmiyen tilccarin cezalan• mazot tedarikl ltl Mıntaka Uman al ..ı. d k 1 '-L - vy eyse cra YO» mm, «an· d 1 - -"- ti '-'dllm 1_t di pa ... e ere setlrtme e t91eı70ÜS 
.__ • ul lin L--1 ın muı c.me ne "° e1t e r. 1 ı·x.· b k 1 " k 1 d D l 1 

.Sinemanın en meıhur, en dehaklr Te lllht yı)dızi. 
$eylrcilerlnl teebir ve •aaeaen meoum kadın 

1.ıg• m, «amp > ve uuwara B harf i l - tubl ok re ı ıaıne ıra ı mııhr. uaz um- etmiı er ir, üın de Ana arta ar va• 
benzer öbür anaulusal kelimelerin orııa c aab§ an t etm panyalan Uman reisliğinin s8ıtere- purile limanımıza kOIUyetll mlktar- MARLENE DIETRICH 

GECE-GUZELı 
d ·· Türk L.-.1.~ bulunmalı! llzere Ticaret ve Zalılre boraaaının ceif lUzum Uzerine tevziat yapacak· da arpa ıeldiıı.ı Vll*-et tarafından • oz çe aaql&IK• faaliyet! artbnlmqbr. Umanda: v• •• 8.3 

~er• ~ememek pyreti)e ·~· Sirkeci ile Haydar.pafacla !:>ulunan br. haber aJınmıı ve bu arpaların ,.bre 
- ao•leu ı demekle yabana kelime- 1 1 - Balıkçılann mliracaati Uzerlne gaz çıkanlm·- ya--'-' ediJdiıu ..a.ı '-• 
,_ J • bona memurlan re en mal ann clnı -· sa& •• .... ., n"' 
den kurtulanuyonız ki... ve miktarı ile kime alt olduiuiıu tea• kumpanyalarile temıua sreçen Mm- kömet karanna rafmen, arpalan ıe-

Böyle demiyecefim. Zira B. Refik bit ediyorlar. Malın buradan aonra- taka Uman reisliği. balıkçı motörle· tfrenler billinda kanuni takibat ya- Blbilk bir IUb ve Dıtlpm kadrosu araamda seçen biaat, müeuir 
Halid. kovulmuma iatediii kelime- }d aafahati takı"bedilerek milatehlike rine mazot yerine su vermeie ka· pılması kararlaıbrılmiıbr. To llt.tiruh pıh .. erin ilk lraeal terefine 
ilin belki de «ip> çift ıe11izile bat· kadar aidifi takip olunmaktadır. rar nrmiıtir. llk partide beı ton Anafartala vapurunClakl areuün BlRINCl GALA SUARESi 
lamuına İçerlemit olacaktır. Gerçi T'ıcaret ve Ulre l>onuırun bun• tevzi edilecektir. Beş ton sraz balık· sahibi, bu arpaJan transit olarak",.. Bu ak m 1 in erlerlnlzi evvelden aldınnız. Telefon: 42851 
daatİp> le. ckonferamçı» ile. •ıe- .ı __ aonrL• faalı'yetlnden pı..••ayı çılarin bir haftalık ihtiyacını k&rfılı- ti d'W' t •-- •x. ~-,·d d •~ ~lıiıiıiiliiiiiııiiiiıııliııiiiiiiiiiiıııiiiiıiiiıiıiilllliiiiıliıilii•liııiiiiıiiıiıiııiılliiiiilİll .. , L--L-:ı:... la __ ._ __ .ı WUI IUU ~- yabilecektir. r ıgın .. .,..t ettiai ~ lr e, 1tanu· 
Yae> ve •~uvs-> anlJllrllMI&• kontrol hakımından latifade edile· nt takibattaıı kurtulacakhr. Bu ar• ~-----------------------llııı.. lö fark ~ ~~edilmiyor; cıöy· eektlr. Tnccar, ıatıılanni 24 aaat Bir hafta aonra torik avına çıkıla· paların, ıebfr hududu lıarfcinde, me-
ler> d~ kimin ve nerede Te ne zarfında l>oraaya kayde mecliur tu• cakhr. ihracat balıklan içinde torik ıell Kartal. KUçilkçekmece önünde 
tekilde söylediği, hatti. mikrofon tulmuıtur. Bu mUddetl •eçlrenler de avcılıfı liahkçılar için daha latifadeli karaya .. ıkan1ması ml1mktın olacak-
L-..-.ı • L!I teladül • • olmaktadır. Mıntalı:a Ticaret müdür· '"' 

Yann Aksam MELEK Sinemasında 
--t•nua ile uue en Dil oraya cezalandınlmaktadır. ) d hr. 
gelip bazı mücevherler 1wımrtladı· UIU ııaz tevziatını elvam ettinne-

y enJ ılnema mevahnlnln tik eilper filminin aöaterilmeıi ,erefine 
BlyUk Suare: 

iı. yoba bu konupnayı mealek mi diğl ve sraz kumpanyalamdan da 
ettiği pek anı..a1mıyor •mma. ney- Mektep defterleri mazot tedarili edilemediği takdirde. 

,_..._,_Lı---1 -~L ----'- palamuttan ıonra torik avcılıfı da ae ... _.ıanıa •laUll anuoa& za-
tehlikeli duruma ıirecek ve halk 
uzun müddet ucuz halık yiyemiye
cektir. 

Son yağmur Havanada Bayram 
ruretine rağmen cHer ıe7e de iti
raz ediyor!» dedirtmemek İçin, 
onaylıyalım: Beğenen, vamn. capİ· 

Yiliyat mekteplerine 
buradan defterler 

gönderiliyor 

Çifçiyi çok 
memnun etti 

Tamamen teknikolor ... Eilenceli bir mevzu ... En ıon dans ve 
prlalar ... Amerikanın en me,Jıur caz orkestruı... Bu pheserin 
~ rollerfnde ı 

ALiCE FAYE 
JOHN PAYNE 

•er» yerine clÖylen desin. Gu··nıu··k B 1 • CARMEN MiRANDA 
Aad plelim diYUUn ruhıma: orsa • CESAR ROMEO 
RadyomU%\DI batında bulunan Son ,.ağan yaimurlar tren hatla- DJKXATr Hallnmımı latlrabatlnl Te berkeain yer bulmasının 

Vedat Nedim T"ör, apikerde 16 ..,.t Birlikler umumi katipliği, yurdun 6/10/1942 flatlert rİnı bozmu1e ıehirde ufak tefeli sa- temini tç1n bu film Baynmun birinci Pazartesi güne kadar: 
ararım,. mektep de-Eteri ihtiyacını kar§llamak " '1,15 933 Türk torcu 1. ıı. m. 22,50 rarlara aebep olmuıtur. Fakat, .ıt-

Bunlarm befiı Radyoya uypn ve talebeye ucuza maletmek için • a 1938 ikl'am!yell 20,05 kalı mahfillere gelen malOmata a6- J p E K SinemallJlda da pterilecektir. 
ees; ana dilini. ecnebi dilleri İJİ bil· faaliyete geçm)ftir, Bu suretle SO • • 1 19331kram1yel1 Brgant 22,20 re, eldm bakımından k3ylOyU pek 
mek TI! İJİ teliffuz etmek, İJİ oka· 100 kuruı arasında mektep deheri » T 1934 eıvas-Emırum I 19.95 memnun etmlıtir. Bu ay içinde top. Numaralı biletler bu aabahtan lbıiaren alınabilir. 
malc gı"bi hususiyetler ki, münekkit aablmuının 3nUne geçllmfttlr. • • 1934 Bıvas - Erzurum 2·'1 20.03 raga tohumluk ablacaktır. ~!!!!!!!!!~T~e~lef~on!t!_M~E;!:I ~.E~K~ı~.f~0~8~68~-~l~PEK~~:~4~4~2~8~9..!!!!!!!!!!! 
hunlara bir teY demiyor. Umumt katiplik, ıon blrka~ giln • • 1941 Demlryolu istik.razı I 20,05 Yağmur toprağı ç.ok yumu18n:r· 

Fakat meseli cspiken in sempatik, içinde lıtanbulun defter ihtiyacın- 1 • • • • • ll 19.70 S b _L I d k 1 ı ı 
d d B hl"'- A. DemJryo!u tahvlll I-ll ID,50 tır. e ze ll>11111çe erin e ema e se.. R A D y o aıblıatli. ııbbatini korumağı bilen, an yüz e otuzunu ann İtti ıuı;; mit ve kopanlmak Uzere bulunan 

linirlerine bikim, vazife ve mesuli· kooperatifine vermiş ve bu koopo- !_u:1~~u tahvili m 49.50 sebzeler, yaimurun ılddetinden k8-
7ef duypsunu en )'Üksek dereceye ratif de Maaril mUdilrlilğünUn eöı· A. Demlryolu mtlmessll senet 48,50 kUnden kopmuılardır. Fakat henüz B---LtlL pro ... -
~&nnlf. lnuwlaruu sezip özür di· terdiğl mekteplere defterleri daiıt- k 1 el · 11_· el 1 • ........ ~ •·-

D 1 k d T. O. Merkez Bankası 152.- ema e g me1n11 ıeoz er e zeytın l2.Jo Pqram, 12,ss Mtıslk CPI.>, 
le7en. aamimi bir tabai7et olmuuu Dllfhr. efter er, bu me tepler e T. f.f bankası nama. muharrer 14.ISO mahıulUne yaiınurun çok faıydaaı .. ı.o ........... -...ııe.t •• -....- _.._ 
liiaumam bir f.-..i ~or. talebeye maliyet flad Ozerinden aa- +:;, 1 ~lm ...,_ ,,_,....., ... - -- _. 
H-n.~ .:..:- dolaman Wr wle tılmaktadır. T • .&41 bankası (hamlle alt) H.'15 o muıtur. JDl&l", 18,0I 8aJcm -~ ıı.e 
__. _... T. le bantuı mtbneafl bf8. 200.- hm! Ji1ı1eU. 19,30 AJ&ns haberleri, 

nıjim propapnduı yapdchfma far. Bununla beratier Bilecilc, i\m.. A. Demlr7ollan flrket1 (~ 80) 18 '15 Ba • 19 41 ~tman n ptJano I0,18 Rad 
sediniz. (D--- ecnebi rad•olarda ya, Kutamonu. Kocaeli. Rize, De· A. Demh7ollan ttrteu <" 100) 48:ao yram pazarteaıye ' ' '° 
~ 1 

'-·-dL M ~· d B q_uıettll, to,415 Mt1s1t (Pl.). il Brin tıım.a nalanz.) Yahut e1öylen in ni.di, Uda. Nlğde. Muila. Antalya l".sk1htsıı.t' çimento 9,80 JSQSIOW Unwllitln enı irlnd- aat.t, 1110 Mtızık, 21,30 K.onUf1118. 
nrem öbürüiüne deiilae bile nez· ve Manisa vlllyet mutemetlerlne de Kredi Fonslye 1903 102,- teeri~ yecllncl çal'f&JDba ıQnll IU- 11,45 ~ 22,10 Kltal1t pq?aJJ1: 
le ' i r • ' •· ,,... • a.... defter .,öadeıilmlttir. Bu villyetler· • • 1911 08,..- mazanı eeriltn ylrm1 albaına mllaadll 12,30 Ajana haberleri ve borsalar. 
lan ._. ..... WJJIWI#- ..._ - ele ele cWt.t. MauU mtldldfllderi- • • Amorti 11.IO olmakla. ak,ami (peqembe poeel) 
btk lalanea c.A.fhdelsfniırf> de- nln ~ ettlll mekteplerde talebe- • » Kupon ı.oa I..e,.lel Kadir, on llcJncl pazart•l ~-
memesini... Sc.wa milyonlarc:a ye aablmaktachr. BORSA DIŞIND~ bil de Be)'l'&m oldufu illn olunur. 
..ıam, onun ba halile bizar olman- Ummnt lcttlplik, Dıtb'acın tama-- ~ a1tmı 13 10 Sadakai fı · 

Ved Tc N 1 ,_. d b ~nı"e albn bir --· ,;aı br • raimen. at ôr: c e yap· mini kaıı aymcıya u ar Utün 'f'l- n. .. •·-

im ,..... bisi mahcuP t.nk\ml• liyetlere defter g8ndermele devam •M•ec•l•dl•ve--------·1-·9 .. 2 Buğday unundan ~'; ~~ • 
tleyİDce, nadan nadan: c Y 000... edecektir. En ı..: Lı 
Ben fena bir luınkette lduama· Türk Hava Karammum bmp- 131 ~ 

dan!• diye w•me-... - F .. Bir mebunmuz vefat etti larmda, ıölderimizin kahraman· Re--'-- 2K0u0. K
18

u.
4 ıua -ı. bir --:L- ki, iaüma M· larmı .,etİftiren havaca bir aeail .ı;altl 

V7 ..,._. KaJatJa mfll>an dolttorHDml ())'taç Mill _....ıı_.ı__ Ba 
ldm olamıyor. Sevmediği bir aiyui· vefat etmiftlr enazea budn ...ı Uremektedir. 1 ,,..-rnlllllWI Jl'&ID •~ 
-. adı seçince ditlerini gıcırdabyor; ıu da KadıkÔY11ııde Damp rialm- im n kuvvet alan bu çalıpna· Sa

6
at Dakik

5
.,. a 

Wlemediaiz, .-- perdeaine bir datl ntnden taıdınlaeat. cenare na- 1ar için Türk Hava Karamana :1 

nefret eduı veriyor. Menfaati lca· mazı Osınanat& cam11nde Jclmcfıktan fitrelerimizle de yardun etmeli· 
Ledince, ibare metinlerini deiiftiri· sonra Karacaahmet mezarlığına det- Jlz. Kurbağalıderenin 

ŞA R K'da 
Ar.bacimn kızi l>a, artlltl 

Heinricli Georp 
nln pratbiı n me,Lur 

~=e ADALET'in 
Şark danalariyle aO.lediii ı 

KISMET JOr ••• _Razı olm muyuz? ~ııecektlr. KendJslne rahmet dller, ._ __________ __. temizlenme fıi 
Hele llf8idci ilet .-rtı, Ültat büa- allealnl tuıye eyleriz. MEVLUD K · sörülmemiı ve coıkun bir 

bütün yeniz aavnror: ttfnat,.. Ye aka· HeneHHHHHHeHn•H•HHHH•n• Kadıköyünde urbaiaJıderenln ib d dl-
J"J .,,. ed temizlenmesi için Belediye Fen 1,- ra ette evam e ..,,.or. 

I& oLnı,.cak •.• Çabuk intikal e- bir lipal eab87etln :mhcnı bClar Radyolln Diş Macunu llh1pler1 leri tarafından hazırlanan pl&n hak- H• hafta Yeni UFA Jarnal 
~ '" çabuk karar Yerecek... Sa· ender... Nectıp ve ·Cemil Akar Kardetlertn bnda NaRa Vekaletine izahat 'ftr- • aoa düınp babalm 
IMrL olacak •.• Arkadatlan ile iyi ıe- ••• Pederlel'i merhum mek üzere Ankaraya sriden Fen t L()'n:F.ro.t DlKKA T ı 
çinecek. .. Her telden çalan bir ama- Bana kalına, ....ı,.J'& nuaran Hu"seyı·n Avni BEYİN l rl Odürll B Hn u K x: ................ •---da dö .. --mr kiiltür sahibi bulunacak. .. » otomobil neJM, matbaaya mzaran e m . 111 eaero• u u- -aanu --

Refik Halid diyor ki: radyo od.. Oyt.,... mahurire Jo. matı se:neıdevrl,yesl milnasebet!le tehrimlze ıelmiıtir. me& için biletlerlnizl evvelden 

Bu pe11embe ak,amı 

SARAY 
slNEMAslNDA 

HEDY LAMARR 
JUDY GARLAND 

LANA TURNER 
Jameı STEWART 
afbJ en bllyUk ıinema yıl· 
dızlannm harikulide blr 

tarzda yarattıklan 

ZIE6FELD 
YILDIZLARI 
Şahane filminin ilk iraesi 

ıerefine mevsimin 
iLK GALA SUARESi 
Şimdiye kadar ııördüğü

nOz filimlerin en parlağı, en 
zenıfn ve en fazla müzikli 
pheaeridir. 

Cidden tekrar tekrar 
görülecek 

BiR s1NEMA HARİKASI 
DlKKA T ı Suareler için 

mutlaka yerlerinizi evvelden 
aldırmanız tavsiye olunur. 

·-'--- Ramazanı Şerltln 28 ncı Jallllk1 Derenin eaaalı aurette temizlen.. alduuuz. Telefonı '60380. 
- Sa .dam Jotlıimda, o kadar )'Ula spiker de, --~a layula Çatpmba aJqamına tesadüf eden rek Kadıköy ve dvan ff;ln bir mlk· ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~~~~!!!!!!!!!!!!~~ 

m111._ ~ bir taban DİçİD fOförilD farlmu iller iatema söatere. Mübarek Kadir geceıi rop )'UVaaı halinden ~uı IGln -.dece ...._ oJacaima .-........ celdir. ı 
f.akidea böyW.ri 1M17pmber ...,._ 18 ,..uu çoiunun eoiu- Wrllvih namazmı mo.teatıp ~ 6ç ameliyata Uzum c6rlllmO,tUr. 
Jslar; ev1iJa, .-. *besine çıkmlar, mmcla. hattA ..... ...O..cte ba- camu ŞerUlnde Mevltdü ~'bfvt kı· Derenin ağzının temlzlenmcaini MG
t.ibt ı.. oı.larcla. n___ kalına lmwmmuma fllp"M'Ü Spiker, raa' eWrllecettnden merhumu tam- nakalat V ek&letl kendi Taa1talarlle 

Belgrat Devlet Orman lıJetmeıi 
Revir &mir liğinden: 

..... J&ll}arla bilcümle din kardet(ertnın temln edecek. Nafia Y•klleti 94' 
Wr yerde &1Dl flUtl.n Mlz biri es- m6etMhel iman k•lalı.eMdermı Jiik· tetrlflerl rica olunUt". IMltçeaine talıaiaat ko71Dai• çalıta-
.._ ......... - ....... ,..,. Mlı: llllnnbata dayama tlhlrll .Ss- _._...,._______ L B 1 d d .. d renin .. eul 
-- ..1-z:ı .... ,_ .. _ u_ __. ___ L .. _ _. d.J&.. .. d İstııu:ılıul Bele"'~e.51 ca.., e e iye • e P u--ıofon 8nilne ._..., u ,._ .. __, -• ..._. uau• ..,... • w.ı daiı tecridini ~e lllma t•laatmin 
W.. için c:iJ1a ... etinin ..... ... mcllr? MıııMnfrler Ye 17 Dd ile ŞEllİB TİYATBOLABI yapıhnaaım denıbde edecektir. 
cinnelidlr. 20 ncl Ull' .....-da - ldllhl nok· ı nu aqa,m ... 

Gaçl latif Wr ..ı.h. Fllbl 18 1-•- ......... - nice UnbtJe. Saat 20,30 da Dnm bam Nafia Veklled, J'enl malt MQe 
.... ...... - olmadılmi ....... ~ lnlal&plara leflep KIŞ MASALI b4bçe.lne tahekat kOJ'&caimdan. 
11111 ed ııbw. Te•elı&ell dt!ID. mi: o'1 ehı.. Yuan: w. Shateepeare derenin ~ eurette tamlml 8nlo 
,..... • ı ıl• - da çmp ·(Va • Nö) TG!tcoest: Mefbaıe& Br1tD mtlzdekl yu batanlaeakbr. 

Amcabeye göre-

1 - t,letmemlzhı KarCbmert deJ)OSUDda tes1hn edilmek üzere 4 - 12 
ıutnı 'CDmll~'" ınuhtellf ebatta (80) M3. dört kÖ§e meş! kereste
~ '191$42 tarthhıde JaPJlan &91k arttırm.umda Terllen tıyat haddi 
1W 16ri'1med111nden lthıcl dete. açllc arttırmaya tonulmUftiır. 

ı - Beher metre mtibın muıtıammen tl1atı <'18> l1ra <2&> kuruftur. 
1 - ibt.ıe 0/10/"2 cuma dntl aaı ıa de Btl7Qtdere Devlet ormaa 

1fletmfll ftvir Amirllllndedlr. - • 
' - llU'ntbt '9mlnat ('5'1> Ura (IO) kuraftar. 
f - Da.._ ait~ tlta.nt>uı Orman tetırge m11dtlrlilltlnd' 

Tt lf1etmt Jlleıbztndt tertlteler Kurtkemert depoaunda ıörillebDlr. <a): 

.UJOllllD Amcabey... llktan korkarım, ne yokluktanl ... dl kendtmt yer, idare ederimi. palım, dedi... lç, dedi." mi? .• 
- Sana baktıkça Adeta gıpta ..• Ben senin gibi olsam ne kıt-/ ... Bir gün darda kalum ken-ı ... Bir doktor, enjeksiyon ya- •.. Başka biri de kuvvet lllcıı - Kuvvet 11Acı yerine geçer 

... ~-------------.11-..---------------~--_:_-~------- A. - Bana kalına tentn.J&· A. - BugtlnkO. fiatlne göre lbı t bile er bayım __ !. __ ___. 



Sahife 4 

ı Bulup getirene 
Mükafat 

İki ceket önü paket içeri.sinde 
BejıJtUı.., tramvay durak yerinde 
dünkü gün sab~yln unutul
muştur. ı<ıymetlı\den fazla. pa
ra verilecektir. Mağıdaki adrese 
getirmesln1 rica. ederim. 

Eminönü BaJıçekapı Arpacı 
Han No. 15 de G. Antranikst 

6 Teşı inievv ~ 19 !2 
-- --= 

v 

Ec a gaza st cmca1 BE!llll•B?9f*~i'l'""I 

Hazır Elbise Dairesinin Açıldığını 
Sayın Müşterilerine Arzeder. 

İstanbul Sultanhamam caddesi No. 59 - 23 

Betonarme köprü inşaatı ilanı 

Nafia Vekaletinden: 

ile sabah, öğle ve akşam 
Gaip erkek çocuk 

aranıyor 

Bundan beş gün evvel Bursadan ts
tanbula. geldiğlnl öğrendiğim on dört 
yaşlarında oğ!um Ali oğlu Hallt İskele 
nüfus Uğıdile birlikte kahve rengl 
ceket, pantalon alnının ortasında iki 
kaşının arasında yanık vardır. Bu ço
cuğun nerede olduğunu bilenler varsa 
insaniyet namına aşağıdakl adrese 
haber vermelerini rica ederim. 

1 - Aydın vil!yetı da.hilincie ve Aydın - Menderes yolun un 7+440 ıncı 
kilometresindeki betonarme Menderes köprüsü lle tahliye göz!eri ve 
4 + 308 - 8 + 380 inci kllometreleri arasındaki şose inşaatı 14350001 lira 
keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usuUle eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 - Eksiltme 16/ 10/ 942 tarihine müsadif cuma. günü saat 15 de Nafia 
Vekaleti Şose ve Köprüler Relsli~i odasında yapılace.ktır. 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 3 - Eksiltmeye müteallik evrak «21» lira «75ı kuruş mukabillnde Şose 
ve Köprüler Reisliğinden alın:ıbilir. 

4 - İsteklilerin tatil günleri hariç olmak üzere eksiltme tıır1hlnden en 
az üç gün evvel blr dilekçe ile Nafia Vekaletine müracaatla bu glbl inşaatı 
yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları rn.zımdır. 

. ... . . \ - . ı · . ~ - . . . . . .. .. . . 

Bu~""a Keresteciler arasında Akman 
sokağında 13 No. da A!l İskele 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler dördüncü maddede yazılı vcs:ıikle 942 
yılına alt Ticaret Odası vesikası o-21 150ıı liralık muvakkat temınatlannı 
havi olarak 2490 sayılı. kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacak.lan kapalı 
zarflarını lklncl maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar komisyon 
RE:isWUne makbuz mukabllinde vermeleri 13.zımdır. c8155ı «10275~ 

Bursa Asliye ikinci hukuk hakimli- -ı t ı-
ğlnden: 94211421 Devlet Demiryollari ve Limanları &ıletme 

Gıyap kararı Umum idaresi ilanları 

ADEMi iKTİDAR 

Davalı: Bursanın Hoca Hasan M. da ===========================:::::::::= 
mukim iken halen ikametgahı Hilmi İşletmemiz Sıhhat servisi için bir sene müddetle her gün saıı.t 14 ten 
Karabulutgll: Karınız Burs-ada muklm 17 ye kadar serviste kalmak ~artlle ve mahiye 210 Ura muhammen bedelle 
Osman kızı Servet Karabulntgil tara- bir kamyonetin kiralanması ışlnin 15/ 10/ 942 perşembe gümi saat 11 de Sir
fından aleyhinize ikame olunan bo- kec!de 9. İşletme binasında A. E. Komisyonu tarafından açık cksutmest 
şanına davasında ikametgahınız meç- yapılacaktır. VE BEL GEVŞEKLİGİNE 

KARŞI 
hul ka!ması haseblle İstanbul Akşam Taliplerin 189 lira muvakkat tem inat ile aynı gün ve saatte Sirkecide 
gazeteslle llfıncn ve Usakan di1vet1ye 9. İşletme binasında A. E. Komlsyonuna müracaatları. 

HER ECZANEDE BULUNUR POSTA K. 222 tebliğ edildiği halde mahkemeye gel- Şartnameler parasız olarak komisyondan vernır. (224) 

medlğinizden davacının talebile gıya- !!l••••••••••••••••••••••••••••ı 
bınızda muhakemeye devam:a: Davacı 1 GöA'l.U FERAH PANs·y NU 

Memur allnacak 
Türk Ticaret Bankasi A. Ş. 
Umum müdürlUğünden: 

Bankamıza Yüksek. mektep, Lise ve Orta mektep mezunların
dan müsabaka ile müfettiş muavini, Şef namzeti ve memur alma
caktJT. 

imtihanlara girebilmek içiın: 

1 - Askerliğini yapmış veya halen askerlikle bir ilişiği bu· 
lunmamış olmak, 

2 - Yaşı 21 den az 35 den yuk.an olmamak, 
3 - istihdama mani hali bulunmamak, 
4 - Bankanın gögtereceği yerde vazife ifasını teahhüt etmek, 
5 - Mektebe kayıtlı talebe olmamak, 
isteklilerin imtihan gününden iki gün evveline kadar aşağıda 

yazılı vesikaları Ankarada Bankamızın Memurin Müdürlüğüne veya 
İstanbul şubesi müdürlüğüne tevdi ederek dühul numarası almaları 
liu:ımdır. 

A) Nüfus tezkeresi 
i3) Askerlik vesikası 
C) Tahsil vesikası 
D) Varsa evvelce çalışhğı yerlerden aldığı bonservisler 
E) Başka yerlerde çalışmamış olanlar için hüsnühal kağıdı 
F) lki adet vesika fotoğraft 
Müsabakada muvaffak olanlar arasında yabancı dil (Fransız

ca, lngilizce, Almanca.) bilenler ve meıılek tahşili görenler terci
hen alınır. Vazifeye kabul edilenlere 3659 numaralı Barem kanu
nuna göre aylık verilecektir. 

~mtiban günleri: Orta mektep mezunlarının imtihanı 20/10/ 
942 Lise mezunlarının 23/ 10/ 942 ve Yüksek tahsilli olanların 
2 S /ı O 194 2 tarihinde ve aynı gi.iınde Ankara ve lstanbul' da saat 
1 4 de yapılacaktır. 

Hurda Demir Satışı 
Devlet Denizyolları lşletmeı i umum 

Müdürlüğünden: 
1 - Arttırması evvelce il~n edllen Haliç ve İstinye fabrlkalarlle Top

hane atelyemiz sahalarında mevcut takrlben (1500) ton hurdaların kal
dırılması için konulan bir buçuk aylık müddet d~lştlrllerek 1ki buçuk 
ay yapılmış olduğundan tekrar kapalı zarf usume satışa çık.anlmıştır. 

· 2 - Arttırma 13 Birinciteşrin 942 Pazartesi saat (15) de Tophanede 
İdare merkezinde alım satım komlsyonunda. yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli: Bulunduğu yerde tesllm şartlle tonu (80) 
lira ve muvakkat teminat (7250) liradır. Şartname her gün komisyonda. 
görüleblllr. 

4 - Isteklilerin kanuna uygun ol.arak hazırlıya.caklan tekllt mek· 
tuplarını İkinci maddede yazılı gün ve saatten bir saat evvellne kadar 
komlsy0n reisine makbuz mukabULnde tevdJ etmeleri IA.zımdır. (244) 

İstanbul Bölge San'at Okulu Alım 
Satım Komisyonu Ba§kanlığindan: 

Kundura ve Postal Alınacak 
Parti No. Alınacak Miktar Muham- Tutan 

malın adı men fiyat 
Kuruş 

Katl teminat İhale o. 
ve Saat 

1 Postal 2700 Ad. 1435 38745- 5811 75 7/X/942 Sa.. 15 
2 Kundura 2700 Ad. 1400 37800- 5670 - 7/X/942 ısa. 15.30 

llEC€fl tLI SA fili• 

boşanma hakkındaki iddiasını şahit- ıw, I 

339 doğumluların sevki 
hakkında 

Eminönü Yerli As. şubesinde 
kayıtlı 339 doğumlu ve bu do
ğumlularla muameleye tabi er
lerin sevkedilmek üzere 19 1 Teş. 
942 pazartesi günü nüfus cüz
danlarile birlikte saat 9 da şu
bede bulunmaları il!n olunur. 

* Bayezit Askerlik Şubesinden: 
1 - Şubemizde muamele gören 

339 ve bu doğumlularla muameleye 
tabi erler celp ve sevkedilecektir. 

2 - Şubemizde toplanma gunu 

1 19/ 10/ 942 pazartesi günü saat 

1
9 dadır. 

1 3 - Celmiyenler hakkında As
i keri ceza kaınununun maddei mah-
susası tatbik edilecektir. 

1 Eminönü Halkevlnden: İstanbul 
kuıtuiu'}unun yıldonümü 6 birincl
te~rln 942 ı;alı günü akşamı saat 
20,30 da Evlmlz salonunda aşağ:d:ıki 
programla kutlanacakttr. Arzu eden-l ıerln davetiye!erini büromuzc.lan al-

i maları rica olunur. 
Program: 1 - İ .. ' 'dal marşı, 2 -

Konferans: İstanb Jn jeopo'ltlk ve 
siyasi ehemmiyeti· Dil ve EdeQLyat 
liealarından Tank Z. Tuna.ya tara
fından, 3 - Temsil: Değl5en Adam: 
TPmsil şubemiz tarafından, 

---· Dr. tılSAN SAMı --~ 
TiFO AŞISI 1 

Tıto ve paratlfo hastalıklarına 
tutulmamak lçln tesiri kat'l, mu
afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 
eczıı.nedf' bulunur. Kutusu 45 lı::u-

ruştur. 

DERMOJEN 

le ispatına ve keyfiyetten ba.hsile si
ze gıyap karan tebllğine ve muhake
menin 16/ 10/ 942 saat 14 de tallk.lne 
mahkemece karar verilmiş oldu~un- 1 
dan yevmi me7.kür ve saatte bizzat 
mahkemede hazır buiunm:ınız veya
hut tarafınızdan baroya kayıtlı bir 
vekil göndermeniz ve mazeretinlzden 
mahkemeyi haberdar etmeniz iktiza 
eder aks! takd!rde bir daha mahke
meye ka:bul edL:mtyerek gıyabınızda 
muhakemeye devam olunacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
o'unur. 

Bursa 1kincl sulh hukuk mahke
mesinden: 

942/ 1277 Bursanm Elmalık mahal
lesinde İsmail Hakkı tekkesi karşı
sında 25 No. lı evde ölü Bahri kızı 
Nebile Nahlde ve Saman1ı köyünde 
Hatip kansı Rahmiye ve diğer kızı 
Leman namına velisi Rahmiye tara
fından Bursanm Mizan oğlu mahal
lesinde Dartıcı çıkmazında 12 No. 1ı 
evde boyacı Hasan aleyhine ikame 
edl!en (34) llra bedell icar ile tah
liye! mecur davasında muddeaaleyh 
Hasanm ikametgahının meçhul bu
lunduğu anlaşıldığından dlvacıları11 
taleb!le iW.nen tebligat itasına ve 
muhakemesinin 17/ 10/942 saat 10 a 
talikine karar verllmlş olduğundan 
muayyen gün ve saatte munıaileyhln 
bizzat mahkemeye gelmesl veya ta
rafından musaddak bir vekll gönder
mesi aksi takdirde muhakemesinin 
gıyabında rüyet olwıacaıtmı dö.vetlye 
makamına kaim olmak üzere on gİİil 
müddetle l1An olunur. 

İstanbul asliye 12 inci hukuk mah-
kemesinden: 942/ 936 

Hatice Genç tarafından kocası olup 
mukaddema Istanbulda Vefada Koğa
cılar caddesi Mersin apartunanı zemin 
katında ikamet etmekte iken halen 
lk:ımetgahı meçhul Mustafa Genç 
aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik 
sebeblle ~anma ve çocuklann hakkı 
veHl.yetinln tarafından istimallne ka
rar verilmesini mütez:ımmm dbaya 
alt arzuhal sureti berayt tebliğ. yazılı 
adrese giinderilmlş ise de lkl sene ev
vel orayı terk.le semti meçhule gitti
ğinden bahisle lada kılınmış olmakla 
keyfiyetin ilanına karar verlldiğinden 
müddealeyhln davaya karşı taı-lhl 
iliindan itibaren on gün içinde cevap 
vermesi ve yevmi muhakeme olan 

YANIK, ÇATLAK. EKZAMA ve 26/ 10/ 942 Pazartesl günü saat 10 da 
CİLD YARALARINA fevkalMe müddealeyh sıfatl:e ma.hke:nede hazır 
lyi gelir. Derinin tazelenmesine bulunması lüzumu tebliğ yerine geç-

ve yenllenmesine hizmet erıer. mek üzere ilan olunur. J 

Yakında açılacak 
Kalorifer banyo ve Marmaraya nazır bahçell 1 - 2 - 8 - 4 yataklı 

odalarımız vardır. Adrese dikkat: I.aleli Şair Haşmet sokak 43 No. 

Nafia Vekaletinden 
Eksiltmeye Konulan İş: 
1 - Su işler! sekizinci şube müdürlüğü bölgesi içinde bulunan çarşam

ba bataklıkları ıslah işlerinden Kirazlık - Turgutlu dereleri arasındaki ba
taklıkları kurutulması ve derelerin ıslahı işleri tahmin edilen keşif bedell 
flat vahidi esası üzerinden .ı,793,44h lira o-07• kuruştur. 

2 - Eksiltme 16/ 10/ 942 tar'Jıinde rastlayan Cuma günü saat d5ı de 
Ankarada su i.şleri re1sllğl binası içinde toplanan su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

3 - İstekllier eksiltme şaıtnamesl. mukavele projesi, bayındırlık tş-Iert 
genel şartnamesi, umum1 su işleri fennt şartnameslle hususl ve fennt şart
nameleri ve projeleri ıı50ı Ura ıı00» kuruş karşılığında su işleri reisliğinden 
alablllrler, 

4 - Eksiltmeye glrebllmck için isteklilerin t567,553ı Ura ı23ı kuruşluk 
muvakkat temlnıı.t vermest ve ekslltm enin yapılacağı günden en az üç gün 
evvel bir dilekçe ile Nalla. Vekdletlne müracaat ederek bu işe ma!lsus ol• 
mak üzere vesika almaları ve bu vesikayı göstermeleri şarttır. Bu müddet 
lçinde vesika isteğinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremezler. 

5 - isteklilerin bek.lif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat öncesini? kadar su işleri rel.sllğtne makbuz karşılığında vermeleri Hl
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edllmez. {8111) (10274) 

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

har tevlid edebilen bir buhar kazanı alınacak
tır. Talip olanların kazanın evsaf ve eb'admı 
bildirir bir yazı ile İzmirde Posta Kutusu No. 
171 adresine müracaat etmeleri mercudur.» 

lst. C. Müddeiumumiliğinden: 

Cinsi 
Tosya pirinci 
Horoz tasulyası 
Nohu~ 

Sabun 
Tuz 

Kilo 
sooo 
125Q 
1200 
200 
40(} 

Muhammen B. 
Lira. K. 

3300 oo 
262 50 
337 50 
164 50 
28 00 

Muvakkat T. 
Lira Ku. 
247 50 
19 69 
25 31 
12 31 
2 10 . 

4092 50 306 91 
Yukarda. cins ve mfk.tan yazılt İstanbul Ceza ve TevkU Evl hastanesinin 

942 malt yılına. alt Erzak ihtiyacı açık eksiltmeye konmuş ise de talip çık
madığından pazarlık.la satın alınacaktır. Pazarlık 27/ 10/ 942 çaşamba giınil 
saat 15 te Sultanahmette Ceza ve Tevkif evinde yapılacaktır. İ.:.-tekllleı·in 
buna ait şartnameyi tatilden maada her gün mesai saatleri dahilinde mez
kılr müdürlükte görebilirler. ıstekillerln kanuui vesl.kalarile bir!ikte mez-
kfır gün ve saatte komisyonumuza müracaatJarı fü\.n olunu. (247} 

Tanınmış bir aileye alt kıymetu 

HER ECZANEDE BULUNUR. 
. .. . - Kapıcı Aranıyor- ve bir Pırlanta Oniks taşlı incili MADALYON 
Ü.skudar asli~ ikınci hukuk hA- ı Bey~lunda bir A rt 1 1n 1 

k.lmllğlnden: 942/1071 uıs pa. ıman ç Sandal bedesteni Mezat dalreslnd e teşhir edilmektedir. 
Kadıköyünde Hasanpaşa mahalle- ~amuslu blr kapıcı aranıyor. 1 8 Birlnclteşrln Perşembe günü saat 2 de satılacaktır. 

sinde Mirim çelebı sokak No. 19 da. J.stanbul'da ~trerendl cadde- 'iıı•••••••illl•llıiı••ıill•••••••~•-••i 
sakJn Hacer tarafından kocası İsmail sinde 65 No. lı ma zaya Fevkalade heyeti umumiye içtimaına davet 
aleyhine açılan boşanma dbasının müracaat. BREZı.LYA KAHVEsı· tahkikat günil gelemlyen İsmail ha.it-
kında gıyap karan lttlhaz ve tahıt:L. Fatlh üçil.nc!l su1h hukuk mahlre-
katın 201101942 saat 14 de talikine meslnden: 942/909 Türk Anonim Şirketinden : 
ve 11Anen gıyap karanrun tebliğine Atiye TanJunun Mlen Bakırköy 
karar verilmiş ve bu be.pt:ı.kl gıyap Em.ra.zı. Akliye ve Asabiye hast.ane- Brezilya kahvesi Türk Anonim Şirketi hlssedarlan umumt heyeti 
karannda dlvanhaneye arumı.o ol- sinde tahtı tedavide bulunan oğlu 21/10/942 gllnllne dilşen çarşamba günü saat 15 (onbeş) te İı.'taııbul'da. 
duğundan dlva. olunan İsm.allln mez- emekli yüZb~ı Hasan Rüştü Tanju- Bahçekapıda. 4 cü Vakıf Hanında. ka.in şirketin idare merkezinde fevkalB.
kftr gtınde yine gelmedJğl suretle gı- nun tyt o1uncıya kadar vald.e.<31 Atl- de surette toplanacağından şirket esas mukavelesinin 56 ncı ve 84 üncil 
yabında tahkikata devam ve tcabeden yenin vasi tAyin edildiği altta.dara- maddelerinde ltaydü tasrih olunan nisabı ekseriyetin tespltl lçin bu lç
karar Jttlhaz olunacag,. UA.n olunur. nm malO.mu olmak üzere ııan olunur. tlmada hazır bulunacak hissedarların h~mıı oldukları hisse senetıerinl 

ASiSTAN DOKTOR ARANIYOR 
veya bunu mi.ispit vesaiki içtima gününden en az bir hafta evvel şirke
tin idare merkezine veya Türkiye İş Bankası A. Ş, İstanbul Şubesine 
tevdi ederek mukabilinde hisse senetlerinin adet ve numaralarını mübey
Yln birer dühuliye varakısı almaları rica olunur. 

1 - Müstacelen teminine zaruret ha..şıl olan yukarıda. yazılı 2 kalem .. ••••• 

glylm. eşyası pazarlıkla ve partı parti halinde talibine ihale edilmek üzere ••••••••••••••••••••••••·-~· 
Büyükada sanatoryomuna. müracaat, •••••• MtJZAKERE RUZNAMESl 

eksiltmeye konulmuştur, 
2 - İhale Yüksek Mektep:er muhasebeclilltnde Okul Alım satım ko

misyonu tarafından yukarıda gösterilen gün ve saatte yapılacaktır. 
3 - Isteklllerln katı temlnatt ihale saatinden evvel Yüksek M'!ktep. 

ler muhasebecillği veznesine yatırma lan veyahut temlnat mektuplarını 
komisyon Başkanlığına ibcaz etmeleri lAzund.ıt. 

4 - istekllierin bu pazarh~ lştlrA.k edebilmeleri için 2490 sayılı ka-
nunun lcabettirdiğl vesikaları haiz bulunma.lan şarttır. 

5 - Yukarıda yazılı 2 kalem giyim eşyasına alt şartname ve nOmu
nelerı görmek lstlyenler her gün İsta,nbul San'at Okuluna. başvurabllirler. 

~ ' ..., (Şll) 

En güzel Bayram hediyesi: Bir 

PARKIER 
INGILIZ DOLMA KALEMiDiR. 

Dilnyada birinciliii kazanan yegine halis Albn uçlu kalemdir. 
Baılıca lmtasİy& v& ilik. bilyiik mağazalarda ısrarla PARK.ER 

lngiliz dolma kalemlerini arayınız. 

ı - Şlrlretln fesih ve ta..sfiyes.l ica.bedip etmediğlnln tetkiki ve ica
bında fesih ve tasfiyeye karar veril mest: 

2 - Fesih ve tasfiye karan verlldiğt taktirde tasfiye memurlarının 
ve muraklbln intihabı ve bunların vazife ve salahlyetlerlnln ve ücretıerl
nln taylnl hususunda karar ittihazı; 

S - Feslh ve tasfiyeye karar ver lldiği taktirde meclisi idare lizalarlle 
muraklbln lçtlına. tarlhine kadar yaptıkları muamelelerle bllAnçonun ta.s
tik ve tasvibi ve lrendllerınin mezkur devre, hesap ve muamelelerinden 
dolayı ibraları lçln karar ittihazı; 

4 - İndellcap tasfiye memurtarına, umuru tasfiyeye mliteallJk ola
rak verllecek dlrektlflerin tesplU hususunda karar ittihazı. 


