
1 sonteşrinden itibaren 
okullarda saat dokuzda 

derslere başlanacak 
J 

Sene 25 - No. 8611 - Fiati her yerde 5 kuruş 

Buğday fiatleri 
yeniden · yükseldi 

Belediyelerin gönderdikleri heyetler 
arasındaki rekabet bunu teşvik ediyor ____ ........ -. 
· Eskişehirde çıkan Kocatepe ga-
zetesi yazıyor: . . 

göstermekte ve halk fırın önlerin· 
de saatlerce beklemek zorunda 
kalmaktadır. 

istihsal mıntakalarına 

CUMA 9 Teşrlnievve1 1942 

Geçinme 
masrafı 

Bir ay içinde yüzde 
yedi arttı 

Ticaret Vekileti tarafından 
her ay iktisadi ve mali durum 
hakkında blr cetvel neşredilmek
tedir. Ağustos ayına ait cetvel 
yeni çıkmıştır. Cetvelde sınai is
tihsal, fiatıer ve geçinme endek
si hakkında şu malumat vardır: 

Sınai istihsal: Temmuz ayında 
şeker satışları, fiatln arttınl-

Belediyelere zeytinyağ~arına 
' azami fiat koymak sa~ahiyeti 

verilecek 

Sa'ilbi: Necmeddln Sadak - Neşriyat mü.dürü: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

• BU SABAHKi TELGBAPLAB 

Staling~ad'dcl iki 
sokak daha ·alındı 
.Almanlar, Stalingrad'ın geri kalan yerlerini 

ağır toplarla silip süpürecekler 
Bu hafta içinde buğdayın kı

losu 43 kurll§a kadar çıkmış ve 
birçok çifçilerlmlz, komşu vil!
yetıerden gelen müşterilere ya
hut Belediye alıcılarına bu fiatten 
satış yapmışlardır. Buğday üze-

' ıine kona:n fiat tespit kararı orta
dan kaldırıldığı için, çifçiler is
teklerin çokluğuna göre fiati yük
seltmekte ve bu yükselişi komşu 
vilayetlerin Belediyeleri de akıl 
ermez bir rekabetle teşvik etmek
tedir. Mürakabesiz, baskısız ve 
serbes bir ticaret sistemi netice
sinde, bir kilo buğdayı yüz kuru
şa almak zoruna düşersek şaşır
mamalıyız. Ne yazık ki en önce 
lstanbulda Türkten gayri bir sim
sar unsur tarafından hazırlanan 
vurgunculuk usulü, bütün mem
lekete, önüne geçilmez bir salgın 
gibi vaytlmı.ştır. 

heyetler gidiyor masından dolayı azalmaktadır. 
Mülhak kazalara bağlı köyle- Bu senenin elimizde bulunan 

rln ekmeklik un ve buğday ihti- yedi aylık rakamlarına göre ay
yaçları için Anadolunun1 muhtelif lık v~sati satış m~ktarımn 6000 
lstihsal mmtakalarma heyetler ton cıvarında ?ldugu anlaşılmak
gönderilmesine karar verilmişti. ta~hr. Halbukı ~e~en sene bu 
ViUlyet, köylerin bu ihtiyacını mıktar 9000 ton ıdı. Bu senenin 
karşılamak üzere her kazanın S~? beş ayı ıa~~ı.nda aynı tema
köylerini birleştirerek aralannda yut ~evam ~ttıgı taktird~, 1942 
bir mutemet seçmiş ve köylüler scnesınd~ ?ıı· sene evvelıne na
aralarmda para toplanmıştır. Bu zaran istıhlak 36000 ton azalmış 
mutemetler, Eskişehir, Konya, olac~kttr. . . . . 
Afyon ve Balıkesir'e uğrayarak Fıatler: Zı~·al ıstıhsall a~ttır
bu yerlerden maha111 ihtiyaçtan- n:ak maksadıle hububat fı~tıe
nı karşılayacak miktarda buğday nne 17 temmuz 1_942 tarihın~e 
alacaklardır yapılmış olan takrıben % 50 nıs

Beclin 9 (Radyo) - St.tlin
grad' da başlıca muharebe, hub 
fabrikaları mahallesinre cereyan et
mektedir. Ruslar, en ucra yerlerden 
getirdikleri ihtiyat kuvvetleTİni har
be sürerek yaptıklan bütün hafif
letme hücumları püskiirtülmüştür. 
Gepeu memurlannda.n mürekkep 
memurlar da ateş hattıı.na sürülmüş
tür. Bunlar, bolşevik a3kerlerini hü
cuma ve mukavemete te~vik etmek
tedir. 

, 
Rusyaya geniş 

yardım 
im - 

Amerika Hariciye 
müatefarı en geniş 
yardım gösterilmesi 
lüzumunu ileri sürdü 

-- ı•--

ağır toplarla silip süpürülınedl St .... 
liıngrad'ın geri kalan kısımlarınuı 
zaptı için kifayet eCiecektir. 

Dün geceki Rus tebliği 
IH<Hkı>vıı 9 (Radyo) - Dün gece ya

rısı neşredilen rasml Rus tebliği: 
8 Hkteşrlıı günü kıtaatumz, Si.&

lingrad ve Mozdok mıut.a.ka!ann,1a 
düşmanla çarpıştılar. Ccphenln di
ğer keslmlerde ehemmiyete de~er b!r 
değişiklik olmamıştır. 

Harb gemilerimiz, Baltık dcnlzhı<Jo 
12 bin ton hncmiııde iki Alman ıı-ık.. 
llyc g~mlslnl batırdılar. 

Eskişehirde ekmek 
meselesi 

Kor,.atepe gazetesmden: Ayın 
birinden itibaren şehirde karne 
ile ekmek verilmeğ'e başlanm1ştır. 
Fakat Belediyenin fmnlara unu 
vaktinde vermemesi yüzünden 
şehirde yine ekmek darlığl ba.ş· 

Kaza Belediyeleri de ayni su
retle buğday satın almak üzere 
ayrıca hayetler teşkil etmişler
dir. Bunlar da köylerden ayrı 
olarak ayni istihsal mıntakaları
na gideceklerdir. Fakat Belediye
lerin bütçesi geliri kA!i gelmedi
ğinden Belediyeler, kendi kaza.: 
ları halkı arasındaki nahiyelerin 
mali yardımmdan istifade etmek
tedirler. 

Pirinç fiatlerl 
B. A_hmet Çanakçılı, memurlar 

kooperatifine 110 kuruştan verdi 

petindeki zammın tesirleri tem
muz ayma alt Ankara ve tstan
bul geçinme endekslerinde kıs
men görülmektedir. Her iki şe
hir için vasati olarak gıda mad
deleri endeksi 22 puan yani % 9 
yükselmiştir. A ym zamanda gi
yim eşyası endeksinde bir müd
dettenberi müşahede edilen artış 
devam etmiştir. Ancak bu teza
yüt Ankarada daha· süratn bir 
seyir takibetml.s ve bilhassa iç 
çamaşırı ve ayakkabı gurupla
rında hissedilmiştir. 

İstanbulda giyim endeksinin 
288 olmasr.na mukabil Ankara
nınki 331 dir. Tenvir ve teshi:n 
endeksindeki tereffü odun fiati
m'!l yükselmiş olmasından ileri 
gelmektPdir. 
Yukarıda işaret edilen sebep

lerden dolayı, binnetlce umuml 
endeks de Ankarada 202 den 
218 e ve İstanbulda 213 den 225 e 
yükselmiş ve bu suretle vasati 

Viffıyetin tayin edeceği yerlere de oıarak temmuı ayında % 1 bir 
satı.ş kaydedi1mi~tir. . 

aynı fiat üzerinden mal satacak 

· Diın öğleden sonra -vilayette, lenerek piyasaya çıkarılacaktır. 
şehrimiz çeltik fabrikatörlerin- Tesbit edilen rakamlara göre, 
den B. Ahmet Çankaçılı, B. Meh- Mısır'dan getirilecek çeltikler, 
met Bekir Kara ve B. Mustafa Türkiye'de mübayaa olunan çel
Özkanlı ile bazı pirinç tüccarları- tiklerden daha ucuza malolmak
nın iştirak ettiği bir toplantı ya- tadır. Bu itibarla Mıs1r'dan çel
pılm1ştır. Vali ve Belediye reisi tik gelmeğe başladıktan sonra 
Dr. B. Lütfi Kırdann reislik et- fiatler biraz daha düşecektir. B. 
tiği bu topıa·ntıda son günlerde Ahmet Çanakçılı, hariçten de pi
pek fazla yükselen pirinç fiatle- rinç mübayaası için harekete 
rini düşürmenin mümkün olup geçmiş bulunmaktadır. Bu mal
olmadığı üzerinde konuşulmuş- lar geldikten sonra pirincin es
tur. kiden olduğu glbi 60 - 70 kuruşa 

Güven çeltik fabrikası sahibi kadar düşüd.ileceği temin olun-
B. Ahmet Çanakçılı, yeni mahsul maktad1r. 
çeltiğin mübayaa, nakliye, ver- Mısırdan gelecek pirinç 
gi ve işleme gibi masraflarını Fabrikatör B. Mehmet Bekir Kara 
hesapladıkta:n sonra piyasaya ki- Vilayete müracaat ederek şehir, ka
losunu 110 kuruştan pirinç vere- zalar ve resmi müesseseler de dahil 
bileceğini ve ilk parti olarak 15 olduğu halde Jstanbulun bir senelik 
ton pirinci. d~ b_u fiat füeriı;~en ihtiyacını karşLlayac.ak derecede Mı
me~urlar ıs!ı?l_ak .. koo~er?'~ıfm; sırdan 8000 ton pirinç getirtmeğe 
teslım. ~decegıı:~ soylemıştır. ~:l teşebbüs ettiğini ve yol masrafı da 
t?n. pırınç bug~ memu.rlar ıs- dahil olduğu halde hu pirinci sek
tıhlak kooperatıfıne teslım edi- s_ kuruş.ı vereceğ\ııi bildim1iştir. 
lecek ve bayramda:n evvel de me- Vilayet, bu teklifi hemen kabul et
murlara dağıtılmasına başlana- mi~tir. Gelecek sekil': bin ton pirin
caktır. cin dört bin tonu memurlar koope-

Vall ve Belediye Reisi Dr. B. ratifi tarafından hemen satın alına
Ll1tfi Kırdar, B. Ahmet Çanak- caktır. B. Bekir Kara bu husustaki 
r.;llının bu hareketinden memnun teahhütnamesini bugün vilayete ve
kalm~tır. Öğrendiğimize göre, recektir. 
B. Ahmet Çanakçılı, perakende
cilere 110 kuruştan pir.inç verdi
ğı takdirde bakkalların evvelce 
olduğu gibi pek yüksek fiatle 
satmalan ihtimalinden bahset
miştir. Son parti pirincini iki ay 
evvel 80 kuruştan satarak fabı i
kasını kapıya·n B. Ahmet Çanak-

İzmirde İntihabat . bitti 
İzmir 8 (Akşam) - Belediye 

seçimi bu altşam neticelenmiş ve 
Parti namzetleri ittifakla seçilmiı
lerdir. # 

çılı, yeni mahsul pirin~ için fab- ~ i. .k k a. -& I e rs 
ı i kasrm vilavct emrinde çalıstı
rncağmı söylemiş ve bu suretle 
Jhtikann kolaylıkla önlenece~i 

Acaba hangisi? 
mütalaasında bulunmustur. B. --·-
Ahmet Çatakçılı, vilayetin p,ÖS· • ~ayeziue Askeri tıbbiye makte-
tercczğl yerlere pirinci 110 ku- bın.n yanın_da.n sapıp Üniversite 
nıst::m teslim edecek, bövlelikle 

1 
~uvarım tak~ben Süleymaniye cami

hnlk U:l ucuza pil'inç ylyebile- >me çıkan b:r sokt\k vardır. Bir b~
cektir. ! :tr.ıb <{Ta'ı:v,mh'llna sı:ı.kıığı» diyi! 

B. Ahmet Cantlk<'ılınm ı>linı:lc 1 VM:tycr. Öbür ba1ında dte3İm 
111:,.., Mer" inde f'() . r ·l ;f' t' ' \"'l "l'l - ÖP'Cl' soka~rn diye bir lavb~ asılı. 
d::ı ':' ") • ~-. r 'r -'- > , ~ " 1 . 1 l\""''''l. hu s '.)k." ";lın :ıı~ adı han· 
<: ,,•ı ' ' ·.·.•· " Takvimh'l43 mi, Besim 
:}akt ıda Ü;tnnbul·:ı g ~·lccrk ve lQ · ~m-r mi? 

1 

Para ve kredi: Tedavüldekı 
banknotlarda tem.muz ayı zarfın
da 7 milyon Ura gibi az bir artış 
kaydedilmiştir. Bankalardaki 
mevduat hesapları artmakta de
vam etmiştir. Ticari mevduat ilk 
defa 300 milyonu geçmistir. 1941 
sonkanununda 2.1,9 milvon lira 
olan tahsilata mukabil 1942 se
nesi avnı aymda tahsilat 30.4 mil
yon liradır. 8 avlık tahsilat ra
kamlarına göre bir sene evvelki 
tahsilA.ttan 56,9 milyon liralık 
bir fazlalık vardır1 

Ak denizde 
hava harbi 

Londı:a 9 (A.A.) - Müttcfllc tayya
reler, Glritte Suda limanma hücum 
eylemişler, 'robı uk clvaruıda daha 
birçok yangm!Jr çıkarmışlar, Solhım 
ile Eddaba anısında müteaddit ııe
deflere hücum etmişlerdir. Bu hü
cumları, sa.hllin muhtelif yerlerine 
yapılan 12 akm takibetmlş, yo~lıuno. 
halinde bulunan mlhver kııvvetterl 
imha edilmiş, Bomba meydanında 5 
İtalyan tayyal'esi tahrip, Oa:ı:alede 
mihver kamyonları alevler içinde bı
rakılmıştır. 

Orta Şarkta Amerllcan tayyareleri 
90 uçu~a iştid~k etmişler. 3 milyon 
libre ağırlığında bomba salmışlar, S& 
mihver geml<JI batırmışlaidır, 

Bütün bu akrnlarda ıı 1 bombar
dınınn ve 8 i avcı olmak ü1,el'e 19 
Amerikan uçağı kaybedilml~t!r. 

Türk. gazetecileri 
Kanada'da 

Londri\ 8 (Radyo) - Türk gazete
cileri Kanada hükômetinin daveti 
i.iıerine iki ~iin k'llma.k üzere Kanl\
daya gitmişlerdir. Oazete~ller, Ka
nada umuml vaJlc;l kont ve konteıı 
Atlonun kona~ındıı mısarır edilecek·· 
!erdir. 

General Niditch istifa etti 
l'ichy 8 (A.A.) Budo.peqte'deı1 

Vichy ajansına gelen bir telgrafa 
~ör<>, Almanlar to.rafmcJ::ın kurnl::ın 
Sırp hükl\me-tı reisl general Niditch. 
sıhhi sc-bcı>lCl'den dol.lyı Almaa as
Mri nıakamlann1. .Lstilasıa.t verml1-
tfr., 

Kakfkasya· da Almanlar tarafın
dan zaptedilen Malgoheç şehrinin 
ehemmiyeti hakkında şu malumat 
verilmektedir : Malgobeç, Croı:ni 
petrol şehrinin şimal batısında olup 
bir demiryolile o.aa bağlıdır. Mal
gobeçte bir çok petcol tafiyehane
leri, motörlü burgu İmalathaneleri 
ve daha bır çok fabrikalar mevcut
tur. 

Rus istatistiklerine göre 1938 de 
Malgobeçtcn 961,000 ton petrol 
istihsal edilmiştir. Muayyen mıtksat
lar için kullanılan bu petroller çok 
miktarda parafini muhtevidir. 

Vicby 9 ( A.A.) - Stalingcad· da 
Alman ilerleyişi devam ediyor. Şe
hir alevler içinde bulunuyor. 

Lo.ııdra. 9 ( A. A.) - Amerika 
Hariciye mü~teş~rı B. Sumner 
Welle3 dürı gece söylediği nu
tukta Amerib ile müttefiklerin 
Sovyet Rusyaya en geni:t yar
dımı gÖ<Jtermeleri lüzumunu ileri 
sürmüş ve demiştir ki: 

- Bu yardım, ister silah, le·· 
vaztm ve techizat göndermek, 
ister ikinci cephe açmak suretile 
olsun en geni, ölçiide Rusyaya 
her ç~it yardımda bulunuhcak
tır. Hitleri mağlup etmen.İn en 
emin çanai Rusyaya her yardımı 
geniş ol:uak verrnektir. 

\.. ,.J 
Londra 9 (A.A.) - Almanların 

Stalingrad'a karşı şiddetli hücum- mahfillerin kanaatine gör~ Staliın
ları hiç gevşememiştir. En şiddetli gracl muharebe1tinin şekli deiişmit
m11harebeler, bir fabrika mıotaka- tir. Şehrin merkezini iıtgııtl etme:k ve 
smda vukubulmuıttur. Volgaya kadar varmak suretile iatih-

Moskovadan gelen haberlere gö- daf edilen ıukeri hedefler elde edil
re Biriyansk cephesinde Almanlar miştir. Artık ııehrin geri kalan kı
iki mühim yerden çıkarılmışlardır. sımlannın piyade ve i9tihklm kıta

Berlin 9 (A.A.) .._ Yau resmi ları tarafından taptedilmeaine lüzum 
bir kaynaktan bildiriliyor: Aakeri kalmamıştır. Bu yerlerin ağır .-e en 

Japon filosuna hava hücumları 
vapuru h.Mıırıı uğratılmış, hir knıv:ı
zör ile blr rnuhrlp ~ mltrıılyÖz atc
~lne tutu.lmııştur. İkt Ja.poı1 avcı ve 
6 bomba. tayyare.sl imha edllmt,tlr. 

Tebliğe yapıları il§ vede de 9'}y1v 
deniliyor: 

Stalingrad mınt:ılta.;:;ında ~lddetU 
muharebeler olmuştur. Dü.şman, 51 
tanlcm yardımile mcvzilerlml7.e şi.ı1-

detıe hücum etti. BIUıassı1 bir fabri
ka L<;\.ilmmctlnde muannldane mu
harebeler vuku buldu. Kıtaatııru'\ 
büyük zııyla t verdirerek düşına.ııı 
püı;kürt.tül<'r. DÜ:jm.ıın blr nol::.t.anm 
iki dObğını i.~al ettl. 

Kıtacıt.ırnız düşmanın ııs tacıkJJll 
hasara uğ'rattı ve y-.:1lü1. oi tabur p\yll
deslul imJılJ etti. 

Stalingradın şimal ba~ısı.rıda t.ı,. 
taatımııı:, ateş muharebesi yaptılar. 
küçük düşman guruplarlflm hücum
larını pfu;kürttüler, bir bölüt dilşmatt 
piyade kuvvetini imha ettııe~. 

MO'.ııdok mmtakasında. askerlerlm!Jı,, 

düşmatll.I\ hücumlarını pti.:;kürtt.Uler. 
Bir .me.~ktin yer t~ın yapılan muhare
bede takl'lbeıı ik.ı düşm11ı1\ billil(Nul 
yolCettller. 

Sinavı.uo mınt.akıl.sllldıı dü~ma.N 
tanlttarda.ı.1 yardım gören blr al&y
dan fazla kuvvetle blr günde 8 defa 
mev-..ı:ll~rlmtze saldırd.ı. Hacum.lan 
püskürttük. 9 tanın tahrip ve talcrt
ben 500 düşmanı yokettik:. 

Alman esirleri-
ne misilleme 

İngili:ı: Harbiye neza't'eti 
bu huauata bir tebliğ 

neşretti 

I.ondra 9 (A.A.) - Cenup Pasifik
teki müttefik.in kara.rgll.hının bu sa
bahki tebliğine göre Yenl Olne'de 
Stanley da~lannda va2lyette bir de
ğişiklik yoktur. Bir tayyare gemisin
den uçurulan uçaklarla., Salomon 
adalarının şimalinde toplanmış olan 
Japon harb gemllerine yapılan hü
cumların netıcesl UAn edilıncytir. 

Amerilcaıııann tayyare ve ctra~ kı\
yıplan yoktur. Amerikan h!lı'b gcmı
ıerl de hiç bir :'.aran uğraınnnw)lar-
dır. 1 

Şimi\l Pasifikte Aleoutlenn~ ada- Londra 9 (A.A.) - Almanlana 
Havanın boımk olmasına. rnğme.ıı lann.a a.<>~r çıJQara.n Aınerl.kalılara Dieppe'dcı esir ettikleri bgiliz a~ 

bir Japon ajtır kruvazöıi.I, bk nakli- beş Kanada harb gemlşi de refakat kerlerini zincire vuracaklan hakkın~ 
ye gemtsl, bir uçak gemisi Vı? iki etmiştir, dald t~hditlerini tatbik mevlı:iino 
lllHHl11H1111Hı111111111Hıı1111HHIHın11Hırnmıı1111111ınıınn.m11un~H1t11n11111u111 koyma1an üzerine İngiltere de ml-

• il 
~-i~ 

silleme hareketinde bulunmağa l:a
!ar vermiştir. İngHiz Harbiycı neza• 
reti tarafından ne~redilen bir tehHğo 
göre Dieppe' de esir edilen İngil>I! 
askerlerine ka.rıı bu tedbirlerdcııt 
vazgeçi.Jmediği takdirde yannk.i clı
marteai ıünü öğleden aonra ayoİ 
miktıuda Alman esirleri zincm~ vU.. 
rulacaktır. 

Jngiliz Harbiye nezaretinin ha 
teb'ıiği. Alman radyoqunun hu me-
aele hakkındaki yavımından Ü~ saat 
S<>Cl'Ca neıredilmiıtir. 

Amerika'nm Ankara. 
bü)'Ük elçiıi 

Londrıa 9 (A.A. )- AmerikaıUa 
Ankan büyük elçiti B. Steinbın~l 
diJn B. Roosovelt tarafından it~ 
edilmi§ti.r. B. Steinhardt Amerikad" 
l-4 hafta kaldıktan aonra Türkiye;o 
döneceğini söy1em.iıtir. ~ 

Yeni Irak kabinesi 
!Jaidat 9 ( A. A.) - Irak kah&

·neiıi !Yincı Nuri S:ıit patanın reialiil 
alhnda kutulmuıtur. Nuri Sait pa,
Ha;biye nl!zareti. vekilliğini do Ül'.C-

;İne o.Imıştır, . 
Lood.ra 9 (A.A.) Nu.ri $alt 

paıanın riyasetinde teıek.kül eclot\ 
yeni Irak kabinesinde sabılt lktiaat 
Nazm Abdülilah Haf11.: Hariciyeye, 
sabıl, K~hire sefiri Tahsin Elaskeıt 

rsımycr vo Beylro-.ıı haUn Dahiliyeye, aabık Dahiliye Na~ri 
doklorı;u?.luktıı.n .'ftlk~yetçl] Salih Maliyeye, Hacı Muhsin ik.tı.. 

Şehir sokaklarında dolaşanlar : aada, Ahmet Muhtar Ba·ban tçLimat 
- Hiç bir şeye şaşmıyorum lıi rader, memıeıcette doktorsuzluk- işle-c Nez.aretin..ı getfrilmişlerdir. Di-

tan şikayet edenlere ŞaşlyorumJ - ı i:er nazırlar erlerinde kalmışlardıl~ 



Sallltf' 2 

SÖZÜN GELiŞi 
Hastalar 

T :uııdığım z.ir hekimi görmeğc ~U.nıi§tim. işini bitirmesi 
için bir müddet beklemem icabetti. Sıra bekleyen hasta

lar konu uyorlar. ister istemez dinliyorum: 
- Sancı işte şuramdan ba~Jıyor. Sonra yavaş yavaş aşağı

y:ı kadnr iniyor. Sanki bil' çivi batınlıyornıuş gihi. Artık daya
nabilir~rniı: dayanın! Hele gece vakti geldi mi doktor dn getir
mrk nıiişkiil. İğne yapılınca biraL hafifliyor. ama n(' kadar! 
Dir saat, iki saat. Sonra tekrar ~ancılar •.. 

- Efendim, hcniın öyle her ıanıan şikayetim yok. iki ay. 
iiç ay kendimi turı> gibi hissederim. Fııkat bir gün ağnlar baş
ladı mı ara \enntt arlık. Ban ·olar, sıcak havlular, nelere ba7 
nm1anı ... 

Bu konuşma ile karşıda oturan üçtincii hasta hemen alaka· 
ör olup Jafa karışıyor. 

A ~ Ş A M 

Anadolu mektupları: 6 

Zenginleşen köylü 
nasıl eğleniyor? 

Çumra'da bir arzuhalcının günlük 
varidatı hazan 30 liraya çıkıyor 

ı·aıan: 

M. Şevki Yazman 

Köyde eğlence, ancak düğün 
dernek zamanında olur. Bu da 
harmanlann tamamen kaldırı
lıp samanların taşınmasından ve 
güz ekininin tamamlanmasından 
sonra olur. Henüz bunlar ta- gelinin bestesinde olan bu hava-
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Stalingrad muharebeleri görül
memiş derecede şiddetlendi 
Almanlar Kafkasya'da Grosnl 
petrol havzasına doğru daha 

bir miktar- ilerlediler 

Doiu cepheai: n! petrol havzasına doiru 
milttar daha ileılemişlerdiı. 

bir 

is de nıi böb~klt.rlnizden rahatswum? 
- fü·et kum sancılan çekiyorum. Şimdiye kadar 

Jık iftı'Clilerse yaptım. Khetmedi. 

ı-. mamlarunadığı içln köyde düğün nın 
ne !'!as· dernek ve binaenaleyh eğlence l"eresiye paraları ,·ermedi vermedi 

Stalingrad muharebeleri ıid
dehni arttırarak devam ediyor. 
Alman t~bliiine göre tehrin oi· 
mal batısında çevrilmiş ve ile.iye 
bölünmü, düşman kuvvetleri 
yokedilmi~tir. Londradan gelen 
haberler şehirdeki çupıJmaların 
şimdiye hdıır görülmemi' bir 
şiddet kesbettiğini bi1'liriyor. 
Muharebe bilhassa oe.hrin ıima
linde, büyük fnbrikalar mahal· 
lesinde oluyor. Burada bir çok 
fabrikalar tamamen yıkılmış, 
yanmıştır. Amele evlerinden bü
yük bir kısmı da harap olmuş
tur. Ruslar, Alman hücumlarına 

M.ar'da: 

- Bilirim öyledir. Böbrekler bir ktte kum )a_pmaya başla
sm. Fabrika gibi imal eder durur. 
Tonınile ~raber gelmiş yqlı bir kadın li~ ta hemen konuş· 

maya dahil oldu: 
- Ben size bir ilaç söyliyeyim. Çok faydasını ::ördüm. On 

yedi st'nedir bu hastalığı çekerim. SancıJanını o durdururdu. 
Fındık gibi taşlar düştirrl.fuit. Yalnıı. hu ~fer btr ~eycikler ka
ntmiyor. 

Herkeste merak .• •edir bu lliç acaba? Kadın bir ot l$ml 
IJÖylilyor. Yüzlerde tekrar e· · · halsklik. Tecrübe etmlıler, fayda
mu gönnendşler. 

Doktorun kapısı açıldı. fçe.rden bir .hasta memnwı çıktı. 
Sancının gece gelmesinden korkan içeri girdi. Yaşlı kadın san,. 
~I enin gerisine ha~ dayamı uyukluyor. Öteki belini yokla
makta .•• 

Bir sant kadar bekleme salonunda oturdum. Dünyada harb 
nrmış. Yiyecek sıkıntısı \'armış. Hastalardan hiç biri bunlar. 
elan bahsetmedi. Sancılar. ağnlnr, sızılar, illlçlar, doktorlar, re
~teler ... Burası da başka bir 8Jem. Dert başa d~üııce göz hlç 
bir şeyi gönniiyor. Herkes yalnız böbreğini, midesini, kalbini, 
laraciğerlni düşüniiyor: Onu dinliyor. Ne yapsın za,·alhlar! 

En doğru ~özii yaşlı kadın fçerf yeni bir ha~ gırınce 
uyandığı zaman çektiği derin bir Ahhh... dan sonra !o!Öyledi: 

- Allnh dert verip derman aratma~m! Şevket Rado 

. 
Zeytinyağlar 

Belediyeler azami ıatıı 
fiati koyacaklar 

Zeytinyağ. tüccarlarının beyan ... 
:aameye tabi tutulduğunu yazmıı
tık. Fler yağ tnciri hu beyannameye 
12 af.ustostan ıonra ne mikdar ya
lı, kimlerden ve ne fiate ıatın al. 
4lıf,mı yazncaktır. Beya1111amelerin 
lt:tltildnden aonra lıtanbul tüccar· 
Luının yağları kimlerden topladık· 

laıı anlaıılarak keyfiyet bunlardan 
411- 11orulacaktır. Beyannameler top
landıktan ııonra yükeek fiatle ve çok 
larla mal satmış olanlar aiılaşılabi· 
luekıir. 

Tüccarın beyannameye tabi tu· 
tulu~u piyasaya tesir etmiş, fiatlerin 
•rtmasırıa engel olmuştur. Bir kaç 
gundcnbe.ri yağlar ancak 190 kuru· 
ı satılmaktadır, 

Çok içmiş 
Zehirlenerek öldüğü 

iddia ediliyor 

Fatih civarında Hacı Üveyı ma
hallesinde oturan Sotiri adında 25 
yaılarwıda bir adam evvelki gece 
kendini bilmiyec:elı:: derecede sar· 
hoı bir halde eYine gitmİf :ve piraz 
sonra ölmüıtür, Sotirinin, bir miru 
meaeleıinden dolayı akrabuından 
Tanaf ile kavga ettiği ve bahçede 
T anaı ve damları tarafından de
mirle dövülmek neticesinde öldüğü 
iddia edilm~tir. 

Adliye doktoru B. Klmil tara
Ewıdan yapılan muayenede Sotiri
nin cetedi üzerinde dövme izi gö
rülememiıtir. Bu adamın o gece çok. 
balık yediği ve fazla ral" içtiği, 
bundan z:chirlenerek öldüğü iddia· 
tİ da ortaya atılmı,tır. Ölümün ha· 
kiki ıebebinl tesbit İçin otopsi ya
pılmak üzere Sotirinin cesedi mor
ga ltalclırılmİşhr. Vaka etrafında 
müddelumumtlik tahkikata baı1a· 

yok. Eğlence Tutiyacını duyan Allilh canını almadı almadı 
köylüler Konya'ya dökülüyor. mısraı dakikalarca tekrar olunu- , 
Kansına bulduğu kadar (!Beşi· yor ve sahnedeki arvatıar valse 
ibiryerde aldıktan, kendisinı benzer bir eda ile dönüp duru
metresi 25 liradan bir elbise kes· yorlaı·. Köylülerin neşesi ise so
tirdikten .sonra eğlenceye koyu· kaklara kadar Caşıyor. Köylüler-
luyor. le beraber Konya da eğleniyor. 

Konyanın geçen sene kendisi Buhrana rağmen Konya çarşı-
ne göre bir ~Kristalıı f. yanı ala- sı uzun senelerdir bu kadar ka-
turka sazla şarkı söylenen bir labalık ve bu kadar alış veı"iş ı 
kahvesi vardı. Bu sene bu müba· görmemişti. Bilhassa esnaflar ve 
reklerin adedi birdenbire dörda doktorlar çok memnun. Köylü ı 
çıktı. üst baş, yiyecek içecek almak 

Eskiden Konya 'nm Kristali üc· için esnafa, senelerdir çektiği 
ra bir köşeye, isyan zamanı De- dertlerini gidermek için doktora 
libaşının karargllhım teşkil eden koşuyor. İğne yaptırıyor. İğne 
Kayıklı kahveye sığınmıştı. Yenl (injeks.iyon) yapmıvan doktor
Kristaller ise .Aiaeddi:n bulvarı· dan pek hoşlanmıyor. anu pek 
na, hükumet civaıına döküldü· hazık bulmuyor. Sebebi de şöyle! 
lcr. Bura köylerinde sık dolaştı

Aşağı yuknn yalnız köyllilerin ğından bahsetUğimfz Arap .s.ıt
doldurup boşalttı klan bu yerleri ması (Malarya Trp1'>ika) yalnız 
tetkike yaşım ve başım müsait ağızdan kinin almak1a geçmiyor, 
olmadığı için gece bunlardan en kinin şırıngası pek müessir olu
büyüğünün kapısının önünden yor. Buna alışan köylü her ate~li 
geçtikçe gördüğüm manzarayı hastalığın, amma isterse ci~er
anlatacağım: den ve mideden gelsin. injeksi· 

inatla mukavemet göstermekte 
de\'nm ediyorlar. Timoçenko 
kuvvetleri Alman baıkısıni 
azaltmak için şehrin ıimal ve 
cenubunda taarruzlarda bulun• 
maktadır. Moıı~ova, Ruslnrın 
bir miktnr ilerlediklerini, Berlin 
ise taarruzlann hüyük kayıplar 
verdirilerek tardedildiğmi bil-
diriyor. 

Kafkas cephe.sinde Alman ta· 
arruzu gelişmektedir. Almanlar 
Terek nehrinin cenubunda Grot-

Cephelerde yeni birtcy yok
tur. İki taraf da tahkimat yap· 
makta, maynler döşemektedir. 
İngiliz • Amerikan hava ltuv
vetlcri yeniden bir çok akınlar 
yapmıılaıdır, 

Uzak Doiu'da: 

Yeni Gine' de Japonlar çekil- ; 
mekte deÇam ediyorlar, Bir ay 
evYel adanın cenubundaki Mo· 
resby limanına çok yak.Iaımış 
olan Japon kuvvetleri şimdi ı 
geldikleri rere, 'adanın vimnlin· 
deki Buria limanına doğru çeki
liyorlar. 1 Iatta buradan da ge
milere binerek uzaklaşacaklarını 
gösteren nlameıler vnrdır. Ja· 
ponların ricatleri Amerikan ha
va kuvvetlerinin de:vamlı akın· 
!arı, bu yüzden yiyecek tedariki 
hususunda güçlüklere uğrama· 
ları neticesidir. Amerikan baıı
kııı devam ederse Japonların 
bu adadan büsbütüa çekilmeleri 
ihtimali de vardır. 

Salomon adalarında durum
da deği11iklik yoktur. 

Harb yapan .Avrupa şehitlerin- yon la şı~ diye geçeceği.!1e kani. 
de olsa zehirli gaz hücumu zannet Onun içın doktora muracaat~n-

tirerek telaşa d~tirecek bir ke- da evvelA iğne yapıp yapmadıgı- Halkın dı·ıeklerı· Okullarda ders 
safette sigara dumanile kaplan- na bakıyor, hatt! soruyor. ,?<>k-
mış kahvenin bir tarafında çıp- torun iyi, ~ğlam, yeni bir i~nes1 
Jak ağaçları görünen bir peyke varsa b61 ış yapacağma şuphe 
ve üzerinde hanendeler: sazen- yoktur. 
deler. Önleıinde yeni ~lbiselerile İğne b61 oldukça para da bol. 
köylü delikanlıları, hatta yaşlı- Geçen buraya yeni gelmiş acemi 
lan, Ağ'alan, r.amazaru geçlrmek bir doktor vizitcntn iki Ura ol
için Konya'ya gelmiş hacıbaba- duğunu köylüye sıkılarak söyle

Mebuslarımız, üç ıemt 
halkının dileklerini 

dinlediler 

-saatleri 
. 

1 ıontef rinden itibaren 
derslere ıaat 9 da 

baılanacak lan. (Her odada yedi sekiz kişi ~iği zam~ öt,7.ltisi çıkarmış beş Jstaııbul mebuıhm dün Şişli, Be
yatma~ına . ralmen bu yüzden ıı:a :enmş ve ustü de sizin ols~n yoğlu ve eŞhremini Halkev~erin<!_e 
Konya daki otellerde de yatak dıyeıek kapıdan çıkmış gitmış. bu ıemtler :halkının dilelderlnl elin- -
bu. lmak hemen de gnyri müm- Galiba. doktorun iğnesi pek 11zor- lemi•lerdir. Şi,li halkı Ma.-ka. Ni- Ankara 8 (A.A.) - .Maarif Veldlll-

ü 1 i " .,, llndt'n tebllt cedUm~tlr: 
kil_nd r) · UD mı.ş. şanta§ı, fvtetidi) e tsy, ()şbAnboy, Ya:r: saatinin tatölltiıle devam edJI-

Ilk zamanlar usulden olduğu Bol paraya rağmen Konya'nın Feriköy, Pangaltı, Harbiye ve Tak· me-Sl karirlaıtırılınıı bulund\llu el· 
üzere bu hanende ve sazendeler içtimai blr derdinin bu 11arvat ıime kadar uzanan yerde bir reeml b~e ı .ön~'"rln 1'142 tarihinden 
hep bir ağı:zdan ve avazları çık· ~rnatmaıı nın çok azaldığı görü- lise olmadığını ıöylemişler ve bir itiba~ cıiii.ııarda vatlt r,f)nellerı 
tığı kadar bağınrlardı. Fakat an- ,luyor. Evvelce uzu~ .s~eler bu- Ji.e açılmasını istemi~lerdir. Beyoi· aşe.~ıdakl esaslara göre tertlplenmtş
laşılıyor ki bu köy'ıüleri 'pek tat- rada mahkeme reıslığı yapmış lunda bir Halkevi binası ın,. edil~ tir: 
mm etmedi, anlamadiklan bu bJr zatın ifadesine nazaran adam meııi, Itültürel ma1ıiyettekl tiyatro, ı - İllrıcdı::ulların derslere b~lama. 
lffasıh musikisini dinlemekten vurmak vukuatı yüzde seksen bu sinema ve konferanslar haaılatından saatleri, llkÖk.Üİlar talimatnamesinin 
pek hoşlanmadılar. Zekl rejisör- aoturakıı eğlencelerinden ileri ge- vergi ahnrnama51 da dilekler ara· 18 inci midd~ eöre tesbit vo vl-
ler ı§imdi daha mutabık şeyler liyordu. Şimdi gerek Konya'da ıında bulunmaktadır. !Ayet makamının ta~lki 11e tatbik 
buldular. Konya'nın meşhur gerekse Çumra ve köylerinde bu ---- olunur. Yanm &ün ö~etim yapan 
4'0turakıı havalarını çaldırarak Met ortadan kalkmış gibi Adam F enerbahçeliler ~::!~r~r da. bu esaslara göı·e dav. 
hanendeleri ıırekkaseı> ye çevir- vurmak vukuatı da bu yüzde11 Mersin' e gittiler Bu o.kullardan çitte öğrttlnı ya.-
diler. Dönüp duruyorlar. Bu ha- hayli azalmış. Buna mukabil hu- ı d b hlcl ı 1 d d 1 d! Bayram tatilinden 1stıfade eden pan ar a sa a cevre er e crs er 

lzmir gazetelerinde okunôuğuna 
.:öre Tıcnret Vekaleti zeytinyağına 
azıımi satış fiati konulması husu· 
9Undn Belediyeleri vazifedar kıla
cak ve azami fiatler tesbit edile
ed.tir. 

mİştır. 

ldkaten tuttu. Kahvenin içi de- kuk vaları alabildiğine fazla- Fene.rbahçelller vaki olan davet üze- ~.45 te ba.,tayıp 12,10 da bitecek ve 
ğil ya, caddenin ortasına kadar !aşmış bu alış veriş devrinde bu- rlnc "dün nlqam 28 ~ilik iblr kafile oğleden sonraki devrede de 12,25 te 

- - dışı ve pencerelerinin önü de nu da tabU görmeli. halinde Mersine hareket etm~lerdlr. başlayıp 13.50 de sona creccktlr. 
Bankalar gida maddelerl doluyor! Avukatların da bu sebepten san JA.clvertıiler Mersinde futbol 2 - Liselerde, ortaokullarda o~-

iktisat Vekili gitti 
İktls:ıt Vekili B. Sırn Day, şehrl
hden Anknmya dönm~tür. 

Bununla da kalmıyorlar. Daha yüzlerinin güldüğil'ne şüphe yok- ve atıctJzm miisabaka1an ynpacnk· time aaat 9 dıı başlanacak ve 15,45 te 
için krediyi kesti modern şeyler de yapıyorlar. tur. Değil avukatlar, Çumrada lnr ve bayram ertesi şehrimize avdPt son .. verlle.cektır. Bu okullardan çif-

Ankara 8 (Telefonla) - Bankaların Sahn~ ((arvatıan densn ettiri- bir arzuhalcinin günlük varida- edeceklerdir. Fenerliler bu seyahate te öğretim yapanlarda. s:ıbnh devrc
gıda maddeleri üze.rine a.varu ver- yorJar. İki kadın biriblrfne san- tının bazan otuz liraya kadar tam olarak birinci takım kadroları s1 8•30 da ba:Iayıp ı3 te bltec~k, öğ
mlyec~kl rlnc dair olan karann tat- larak ufak sahnenin ortasında çıktığını söylediler. Zira iyi bir ve en kuvvetli atJetJcrt Ue gltmi~Ier- leden sonraki devre do 13·10 dn ba§-

Çanakkale vapuru 
karaya oturdu 

blkma geçUmlştır. EUtün bankalar, dönüyor, dönüyor. Ve Ağalar ba- arzuhalin :normal fiati iki liray- dtr layıp 17
!
40 tn gona erecektir. 

evvelce verdlklerl avans hesaplannı yılıyorlar. Hem bu danslar ,,.;;f. rn.ış. Günde on beş arzuhal ise Giden kafte ıo atık 16 futbolcu 3 :- Istnnbul'dak1 kız enstltül"t'..-ı-
t.ısa zamanda tasfiye 1çln alAkadar. ...~ ve 3 ldnreclden mürekkeptır. de ~retlm 9 da b:ı~lıynrnk Hi,50 de 
ıara tebllğatta bulunmuşlardır tesi, bestesi ve oynaması itibari- hiç de çok değ'il. Bu suretle ar- bitecek, İrlanbul dışındaki ~ız ens-

lznur 8 (Akşam) - Çanakkale 
-..puru Mersinden lin:ıanunıza ıe
brl!en Çeşme önünde karaya otur
lh~. Bnkır ıilehi derhal kurtarmaAa 
giınıi~tir, 

Banluı.lnr, zeyUnyağl, ~ dey~ ve le de tamamen: yeni. Tamamen zuhalclnin aylik geliri 900 lira. -1tuııwııuuııu•11111"11111" 1"1"111111111"'"1111"""w""" tıtülerlnde lse 8,45 tc başlayıp 16,50 
nebatı Yatlarla gıda n:,addelerl lçln ahvale mutabık dfilılyane buluş- Baremin hangi derecesine teka- bu köylül«::ı·ln dilini nnlıyabilir- de sona erecektir. 
belediyelere veya. beledJ~leree tavzif !ardan ibaret. bül eder bilmem nmma İstanbul ler. ne de köyliıler onların arzu~ 4 - Erkek teknik ()ğrctım okull:ı
edllenlere, yahut belediyeler hf'sabınn Geçen akşam kulağıma çalı- arzubalcilerintn bu haberi du- hallerinin ne ô.emek istedikle- nnda dr~ere 8.30 da bn.~lannrak 
1-G yapan haklkl ve hükmt ~ahıs1ara nım bir dans havasım nsla unu- 1 yup Çumra'ya sökün etmelerini rini farkederler. Çumra için ı7,3o da .son verl!ecektlr. • · · 
a,·aı~s ' rt.bUcceklerdlr. tamıyorum. ııÇcrib~ının gelinJ tavsiye etmem. Çünkü ne onlar Çumra arzuhalcisi gerektir. 5 - Ticnret öğretim okullnrında 
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BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 90 Yazan: (VA • Nfi) 

.YataKında döndü, durdu. ı l.Akin, imkanı yok, ıözüne uyku 
c- Faknt bir k.ZStü cihet var. girmedi. S ha}u böyle etti. 

- diyoıdu. - Cenyo' da herkes Erteıi gün, güneı henüz doima
Rcl-ıiyi benim alarak evime getirdi .. dan hlktı. Giyindi. Bir arabaya bi· 
lbni ıtördü.> nerek, ıur dışKıa citti. TaKılar kah· 

Sonra: vesinde Ali dayıyı buldu. Herkeıin 
c- Aclam aca de... - diye cAli dayı> dediği bu pos bıyıklı, 

emuz ııilkiverdio - Kim ihtimal ve• kamburca urtlı, yangaboz yürüyüş· 
,rr ... Hem o mendeburla kim ala- lü adam, yanında iki çmığile heli
l dar olur~ Matahmış gibi anyacak rincr, Köte Emin, onun kartısına 
\'l~ille.ı a ... Arasalnr da nereden çıktı. Bira.ı: konuşmak istediğini 
Lulacaldar}... Şeytanın aklına gel· söyledi. 
snez ... > - Genç arkada~lanniz burada 

Vahim bir karar vNdiği beJliydi. kalsın ... Sizinle şu masııya çekil&
Uyuyamıyordu. Yatmışken. yorganı lim. .. Hususi ıekilde maruzatım 
Ln~ına kadar çekm~ken, doğrulu- var ... 
yor, yatağında oturuyordu. Bq. her halde bir mezar ta~İ şi· 

Dcrhn, gene: pari§İ olmıyacaktı. Ali dayi derhal 
c- Yarınn ynpılacak pek mühim seT.Ldi. 

~Ter var . .. Sinirlerim kuvvetli ol· Bıyıklarını aıvnzlıyarak: 
malı . .. Uyumalıyım . . . ) diyordu. - Demelı: bizi de arayal'I aoıan 

Yenidt:n yatıyordu, oluımUJ... Hele ıükür... Hele ıU.-

kür ... Soran olurmuo ..• 
Niçin ol matın efendim} 

- Peki, ıiz ittihatçılardan mısı· 
nid İtilalçılardan mı) 

- Yanlış tahmin ettiniz, maruza· 
tımın ıiyasetle alakası ~ok... Para 
meselesi ... 

Usta, ıomurttu. Bıyıklarıni okşa
maktan vazgeçerek: 

- Peki öyleyae). .. ÇocuJdarla 
oturuyorduk •.• Onlardan ayrılmağa 
ne lüzum 'VardıL .. Her hangi bir si
parişi onların yanında da yapbilir· 
diniz ... 

- Sipariş deiil... Gerçi para, fa
kat öylesi değil... Çok para .. . Bana 
doğru dürüst ibir ihbarda bulunabi
lirıeniz. belki yüz altın, belki daha 
fnzla •ereceğim . .. 

-
1o ihbarı>... Ben hafiye mi-

yim}... Ben hüriyltperverim !)'a• 
hu .. 

- Bili> orum, :Ali dayı ... Jşte ya-
nınıza o sebeple ııeldim ... Siz kah-
raman bir zatıınız .. . Sultan Ham idin 
gndrine uğra mı sınız. . . Hal' edilen 
padişahın size yaptırdığı koca mezar 
ınereııi acaba~ .. . Onu bulmak arzu
sundayım. 

- Bü)!ük meznı mı) 

derslere 9 da ba§lanar11k 16,10 da ron 
verilecektir. 

6 - Bütün orta ve teknik öğretim pinizi sürgüne yollamış ... Bir padi- tim. 
~ah, yoketmek istediklerinden - Siz de mi ıaray mensupların· okullarında okul ldattleri dlslplln ,·e

ya umumi ~ hayatı bakımından zor
layıcı sebepler görürlen;e derslere nl· 
hayet 15 daklka dahn. erken veya da
ha geç başlıyabllecekl<'rdlr. 

cümlesini denize attırmaz a, kimini dansınız yoba? 
de elbet toprağa gömdürür. İşte bu- - Evet, dendim. işte bu ıebep· 
rası öyle bir yer olacnk. ledir ki, Ameril:anın büyük bir re-

Ali, aözler.ini safiyetle açtı. simli mecmuıı.sile gazetesi 'cize mü· 
- ihtimal... Böyle bir ~y düııün- raca atta bulundu: cSultan Hamit 

memi~tim . çok lcimıeyi öldürttü!:. diye riva-
Sonra, karşısındakine §Üpheli şüp- yetler var. Fakat ölclürttüiü adam-

heli baktı: . lann kimler olduğu belli deiil. Ak-
- Peki a~ıına, bunu niçin gizli rabaları da çıkarnk bir iddiada bu· 

tutuyorsunuz~ ... Baiıra bağıra ale- lunmıyo1. Taraftarları ise diyorlar 
me iliın etmiyorsunuz}... Sultan ki, eski padi~11h guya muhaliUerini 
Hamidin zulmünü ortaya vurmuyor- sade sürgüne yollıır, üstelik onlara 
sunuzL .. Bu, birinci sual... İkinci maaş da vermemif ... Hanaisl doğru ... 
!lual de: Siz kinıeiniz) Bundan ıize Bunu te~bit etmek istiyorulı, diyor• 
nd .. ~ Niçin para vadediyorsunuz~ lar •.. 

Köse Emin, geceyi uykusuz geçi- Elbett öldi1rdüğü doğru ... 
rirken bütün bu tuallerin cc,·aplan- Benimle birlikle ~özde Fizana sürü
m hazırlamıştı: )ürken yolda pmıınga ile denize atı· 

- Cüce Ruhi bey biraderimizi lanlar ne oldu ? 
bilirsiniz. - dedi. - Hısımları, aku..baları yok muy-

- Eveti O boyu küçük, ruhu bü- du? Niçin ıuamadılar7 
yük zatı tanırım, kCCldisine de hür- - Bunlar hep bikes ki:ııselerdi. 
met ederim . . , Zira, hürriyet için _ Her ne hal ise, denizin dibine 

7 - Yübfik ötretlm kurum1arı va
kit cetvt>llt'rlnl, bulunduklai"ı yerin 
kaplarına göre, kendUerl ttrtlpUye
ceklerdlr. 

V on Papen geldi 
Mezunen meml<'ketlııe gitmiş olnn 

Alman büyük ~Jçlsl Von Papen di\n 
tayyare !le İslanbula dönmüştür. 

Profesör Sauerbruch 
lstanbul'a geldi 

Hariciye Vekili B. Numan Menc
mencioğluaıa iki defa ameliyat ya
pan meşhur profesör Sauerbruch 
,ehrimize gelmiotir. Profesör, bu· 
günlerde üniversitede ilmi bir kon~ 
ferans verecektir. 

h:p çıkarmak nıiinıkün dei{il. . . Fa- , R _ 
Köse, tevazu ile: kat toprağa gömülf'nlc ri çıkarmak S t amaı~n Ö2.8 Hı1ı:ıri 157 

- Bır·ı·m h"ızınet"ımı'-. onun dere· k b'I O 1 · 1 · · b k · m. Gu. it k · Ak. Yat. 

cesinde değilse dr birçok muumla- ar 
-Öyle !)la: Kazdntmıo, 

Yıldız ıınrayının içinde çalı mı~ kah- söylediğiniz şekilde indirilcnleri bu· ~· Takvı·m O 
ramanlardandır. 

•· .. 1 a ı . .• n arın ıesıın rrını ıısaca • ı E. 10,47 12.24 6,22 9,33 12,00 t.:ıo 

'- '- h J ··• 'A k ) va. 5,27 7,05 13.02 ıe.12 18,39 20.11 onra he· ıı .ır.uıtarına11. ususun a hiunet et- \ r ası var 
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RAŞİD 
Halide 

Sahife 

RIZA TİYATROSU 
Pişkin beraber ~~:::~~:~:r:A'j Şii&iR BABBRLERi )'i 

a..1:'n. ~~-:;:-';:.~~·.,~:.~;'. Kuru seb~e 1 Cerrahpaş~ 1 Odun, Kömür ;;;~;:~ ;~ ~~·ŞK<~:~~~~ ,P;·:::)d 
İ.imnu:z sırada birdenbire köpfu e• 

.- dedi ki: hastanesı· YAZAN: Bedia voN Ştatzer Fia tlerde yeni bir Stok miktarini arttirmak - Hepsi meydanda: ~nim 8 · 
lam, senin yeğenin ve ıu·kadulart.. yükseli§ var yollari araıtiriliyor 
Bunlara. topyek\ın lcaç ııumara ve• 
rlnin? •.• Söyle Allah ~km•ı Hay t 

••••••••• Dtinya Komikler Şahı 

imtihanında ekserisini 5mıfta bırak· yldiyecek 'k mladdeleri .fiatlerinde 
? • en en yü ·se me olduğunu dün 

maz DUJm k p· h .ı l t" Aynldıktan sonra düıün ıo}e_ VIU'• Y~zmııtı . Jyasa arareven~ ~ ır . 
.t.n; bütün intibalımmı topl,.duı 

1 
Bılhaua adeyıı.ğ piyasası gittikçe 

tarttım. l,te 1rençlere ver<liginı nu• hararetini arttırmaktadır. 
.....tar: Verilen malumata gore kuru seb-

"""'" ze fiatlerinde } eılnde yen1 yüksel
Şekilce : 

Cüaae - Ymnl ıenelik b1& •cliı 
4iewe9inde yetiflilılwi ic;in i&Ylıti r-
1.r. Bizim nesil müt~ııuıJi nuble!r !a 
bvrulm~tu. Eskilere 5 rıumar .... ye
ailere 8. 

me ba~lamı§tır. Alakadarlar bu 
yübdmeleri muhtelif aebcplere at
fetmektedir. Müteahhitler, ticaret
haneler. TC3mİ ve hususi müeueıc
ler, bir Jrnım bankale.r iıtihsal min
taluı larından rnübayaat yapmakta-
dır. Karne usulü kalkan yerlerde SJıhat - Bizim yetitme t•ıunı-ıı-

İla ıpor ve sıhhi telal..1..üer nolcı<.An ekmek pahalı olduğunda.."\ ve kat-
• ne usulilc ekmek alınan ~e.hirlerde elduiu İçin çoiu kiıme vc-rt>fn~·n k 

bvrulurdu ; dioler foçalanınu, .ı;\1· ekme iıtihkaki l\Z: olduğundan ku
ru ı~bzelere olan talep eksilmemiş. türdü, ilb ..• Eskilere 5 numara, ye• 

·ı 8 artmlştır. Kı~ aylari yaklaştığından 
au ere. b " "k 
Kıyafet - Pe&.. güzide bir zümre , ya~ se ze, ya,·a~ Y<n-aş yerını ·uru 

aıüstesna, kılığına dikkat etme%di: <ıebzeye bırakıyor. 
Saçlar biJe taranınnz, yaka.nın ke- Şehrimizdeki tüccarın elindeki 
peği bile süpürülme!di. Mollavari eskı sene mahsulü kuru sebze henüz 
7\iksek tahsil gwçliği ekseriyeti teş- bitmemiştir. Piyasa) a sürülen mal
l iJ ederdi. Bugürıkiıler, ihtimal ııine- lnrın ekserisi bunlardır. Yeni mal
ID&lann da tesirilc, tefrit şöyle dur." la.rtn bol rniktnrdl\ getirilmesine 
"sun, ifrata dahi vardılar. Ciyiniı henüz başlanan;ıamıştı{. 
Lususunda eskilere 5 numara, yeni
lere 8. (İki notlan, ifratları dola} ı· 
aıle kırılmıştır.) 

CüreUik - Yuknrıl<i uç madde
nin gÜ2elliğe de tesiri görülınü~tür. 
Sen benizler, püskürme sivilceli de
rilek, çürillc difler, orta ya~tan ev• 
Td helmelene.n baldır ve göbekler 
evvelce çoktu. timdi u:.dır. Eskilere 
5 , yenilere 8. 

Bilgice : 
Meslek - E'velce mü:ıe,'Ver 

wnelseklerin çoğund11 olduğu gibi 
senaatlerin çoiuncla da Abmetler, 
M<hmetler bulunmazdı. Şimdi Türk 
limyager de var, Türle kun<iuracı 
da. Fakat bili. matlup derecede de
lil. Eskilere 3, yenilere 5 

Tahsil - Mektepler azdı, okul
lar çoktur. Buna mukabil e"velce 
• endi kendini yet~limlege dahi\ faz
la kıymet verilirdi: Müıevazı insan· 
lann evinde bile kütüph11> 11elu bulu
-.rdu. Bir aile biri&~ ıın.~te alırdı. 
Şimdi, i varelik irı~ olmu~lUI'. Bu
-. ltöyle olması. o k ul bo tluiuaa 
himen, notun kırılmasına ıe~hiyet 
nrir. Ukilere 5, ye.nllue 5 

Dil - Lisan bilıisi ı.uk ut etınİf· 
tir. idadi mezunu gi>ç O:>m•nlıcayı 
iyi öj renirdi. Liıe m11.wmunun 1'olay 
Türkçeye sahip o luıu pek rev~ek
lir. Eskilere 8 , yenilere 3. 

Muqeret - Evvelce, alaturka 
ta-biyenin b ütün eşL.alile bir devamı 
'Yardı : Büyüklere hürmet, nıe~ela. 
Bazen d e bu, «bendeniz, kölenixıı 
Vratlarile çirkinle,irdi. Şimdi 11la
larka kalktı. Alafnrngıt yer!P.~eıııcdi. 
Çatal bıçak kuUanması gibi en ba· 
ait ,eyleri bile becer~nıiyen yüksek 
~ktep mezunlan ekseriyettir. Eski· 
lrtt 5, yenilere 3. 

Maneviyatça: 
Ahlak - Eski n~ilde ayyaşlık, 

pyrİ tabii atk çarpıcı bir lıuswi et
ti. BL:giinün delikanlısı İçse bile ay· 
yaş değildir. Hele cinsi dllliletten 
tamamı1e denecek tar1-da 14urtul
ınuştur. Kumar İptilası ~$kisinden 
fazladır diye iddia edileme%. E.ki
lere S. yenilere 8. 

İdealistlik ve menfaı:ıtpt!restlik -
Eskiler kendilerini 41 Vazife, vazife 

Galatada 
bir cinayet 

Bir _genç öldü, 
biri yaralandı 

Calatada bir kahvede Mustafa 
adında bir genç otururken tanıdık
larından Ahmet de gelmiş, Musta
fa bunu görünce: 

- Sen gece beniın e\·İmin kapı
sını açmak İstedin. Ben çıkınca 
kaçtın. Eh·ime niçin girecektin ;ı 

Diye kavga çıkarmıştır. iki genç 
dövüşmeğe başlamışlar, Mustafa 
bir aralık tabancasını çekerek bir el 
at~ edip Ahmedi kolundan yara
lı.mıştır. Ahmet de can acı!'lile Mus· 
tnfanın Üzı,rine atılarak tabancayı 
elinden almış \'e bir el ateş edip 
lcarnından yaralamıftır. Mustafa hi
ra:z sonra ölmiiotiir. 

Dün ikinci aiır ceza mahkeme
sinde yapılan muhakeme ııonund a 
öldürmek suçundan dolayi Abme
din 18 sene ağır hapsine karar ve
rilmiş anc.ak. evvela Mustafanın 
tabanca çekip Ahmedi yaralaması 
ve küfretmesi ağır tahrik mahiye
tinde görüldüğündet'I ceza~ı altı ~e
ne 16 güne inclirilmi~tir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
verir: «ıMe$ele lafl2da değil, nihta
dır. Bizim yüz.de ellimiz, mukaddes 
bildiği gayeler uğrunda şehit düf
müıtür.» Ve münakaşa uzar. Bizim
se, hiçbir Türk neslinin idea1istlik 
nwnarasını kınnağa hakkımı2 yok
tur: Eskilere de, yenilere de 10 üç 
yıldı2 verir, itin içinden çıkarız, .,..,.,,. 
Şimdi gelelim neticeye! 
Eskiler : Şekilden s+s+s+s. 

bilgiden J+s+s+s, maneviyattan 
s+ıo. Yekun: 56. 

Yeniler: Şekilde s+s+s+s, 
bilgiden s+s+3+3. maneviyattan 
s+ıo. Yekun: 66. • 

içindir» lmanile çalıtnı4 aayular. 
Gençleri ise, «IUe kıu.ancın çoklu
iunu ararıt d iye lenkideaeler. Fa· 
.. t bu münakqa u2ayabilir : Meacla 
~ç: cMefkure sözü sizlet"in :uıma
-.zda henüz icaded ilmi~ lıir mcf
lwmdu, taammüm elrnerni•ıi. Hal
Wi hi.Um aram°'• iill.-ünürı "" ol· 
jıluğunu öjrenrnİyen lcalnıamı~urb 
\li,rebilir. v-.ıı da oııa ıövle cevap 
f 

Eskiler artık ununu eleyip eleğini 
duval'a asmıştır. Yenilerinse, yeldi
nu 66 ya bağfamalarına rağmen, 
ikmale .kaldıkları şu derslere çalı4-
maları 1i2ım geliyor : 

D il, muateret. 

Doirwunu iatersenia., u.c:ak da il
timasımla geçtikleri d ersler de yolı 
dei ildir. Bu d~ dil<katli 1rözlerden 
kaemıyacaktır. 

(VA - Nu) 

Kad ro 500 yatağa 
çıkıror 

Üniversite tarafmdan Cerrahpa· 
ıa hastaneaincle lnıa ecHlen t 40 
yataklık yeni cerrahi paviyonuna 
alt elektrik tesisa tı tamamlanmı~ 

tır. Paviyonun açılma töreni Cum
hurivet t:>avramında yapılacaktn. 
Cer;ahpaıa - hastanesinin :kadrosu 

36S yataldılttı. Yeni paviyon ile 
haatane kadrosu be~ yüz yatağa çi
kanlacalctir. 

Verem mücadele cemiye
tinin yeni paviyonu 

Verem mücadele cemiyetının 
Erenköyünde inıa ettirdiği elli ya
taklık pa,·ıyonun açılma töreni 
Cumhuriyet bayramı..-ıda yapılacak-

tır. Bundan başka cemiyetin tesisine 
karar verdiği Unkııpanı ve Üsküdar 
dispanserlerinin de temelatma me· 
ıasimi aynı günde yapılacaktır. 

Eminönü 
HaJkevinde 

'-"'...,.,, 

rôSim sergisi 
İngiliz kültür heyetinin 
hazirladığı sergi Cuma 

günü açılıyor 
9 Birinciteırin cuma günü saat 

1 7 de Eminönü Halkevinde, Halk 
Partiainin ırük.aek himayesi alunda 
ve lngiliz kültür heyeti tarafından 
tertiplenen lngiliz Maarif binaları 
fotoğraf sergİ5İ sl\yın lstanbul Vali 
ıve Belediye Reisi Dr. L\ıtfi Kırdar 

Kok kömürü almak için tevzi 
müesseseşlne baş vuranların aatı~ı 
aittikçe artıyor. Tevz.i rnüesaeseai 
eylulün otuz.una kadar kömür pa· 1 

rasıni yatıranlara birincite§rİnin on 
beşind~n iti~aren azamt birer ton 
kok kömürü daiıtacaktır. Memur· 
lara gelince, eylulün sonuna k adar 
beyanname verenler hulundulı:ları 
yerin kaymakamına müracaa t ede
cdcle.r, kaymakamlar cetveller i d a-
ğıtma mue<ıseseıine gönderecek ler-
dir. Bı.ınlara da 1.5 birinciteırinden 
itibar~n kömür verilecektir. 1 

LOREL. 1:1 HARDD 
DEN nzcn 

Filmile size Kahkahalı bir Bayram 2eçireceklerdir. 
Bayramın birinci aünü Pazartesi Matinelerden itibaren 

i PEK sinemasında 

SAR A-Y Sinemasında 
Mevsimin en büyük Musiki muvaffakıyeti ve 

HEDY LAMAR - JUDY GARLAND 
LANA TURNER - JAMES STEWART'ın 

yarattıkları em~l,iz bir film: 

ZiEGFELD YILDIZLARI 

Eylulün otuzuna kadar beyan
name vermemiş rve para yatırma
mış olanlar hakkında ne gibi mua
mele yapılacağı henüz belli değil~ 
dir. Ticarethane \' e müesseselere 
gelince. bunlara kömür Ycrilmiye-1 
ceği bildirilm~kte, odun ve mangal i 
kömürii . almaları tavsiye edilmekte- , 
dir. 

Bugünkü vaziyete göre kışın odun .. l•••••••••••••••••••••••••••••ı• 
ve odu-n kömürü ihtiyacı artacak-

SEANSLAR: SAAT 2 - 4,15 - 6 ve 9 dur. 

tır. Bu sel>cple s tok mikdarını ço· 
ğaltmak lazımdır. Motörleıe ma
zot tedariki geciktiğinden kı:ı bas-

1 

madan istenilen mikdarda stok ya- I 
pılması şüphelidir. Alakadarlar I 
şehrin yakacak durumunu inceli
yorlar. 

1 Mahrukat oFisi, şimdiye kadar 

l
hastanelıo:rle ıPı;mi müessese ve dai
relerin odununu vermiştir. Bayram
dan sonra memurlar kooperatifine 
kayıtlı olanlara altı ay müddetl e 
ke~ilecck taksite mukabil odun v e
rileceği gibi halka da Htı§ yapıl
mağa başlanacaktır. 

Mahrukat ofisi, Üsküdar halk1 
için evvelce kestane odunu 'Vermit· 
ti. Kestarıe odununun yanıp tuhıf· 
ınaaı çok güç olduğundan meşe 
odunu ''erilmesi Belediyed!!n mah
rukat ofisine yazılmıştır. . 

BEŞİKTAŞ BAHÇESİNDE (Halk Matineler i
Yuksek snn'ntkanmız Profesör ZAT İ SU NG U R 

Bayram münnsebetlle 9 İlkte.şrin Cuma akşamından itibaren Bnyrnm 
sonuna kadar ynlnız blr hafta lçin blr ''eda progrnmile cayct ucuz 
!iatfa Halk geceleri olarak son temslllerlnl vercct'ktir. 

' 
Yeni hunC'rlcr - yeni marf!etler - YC'nl harikalar nrasında 

llİll PRANGA İŞKESCESİ giisterecektir. 
DİKKAT: B::ı.yrnm sonunda San'ntkarın temslllerlne l1lhnyct VC'ri!e-

cc~lnl sayın halkımıza. bildiririz, I' 

Cumhuriyet bayramı için 
yapılacak donanma tenviratı 

İstanbul Elektrik tramvay ve tünel 
umum müdürlüğünden: 

itletmeleri 

İstanbul aeıediyesl Elektrik, Tramvay ve Tünel L,letmclerı umum mü
durhiğü Cumhuriyet l9 uncu yıldonümü münasebetııe yapılacak tcnvlrnttn 
a~ağıda yazılı hususatın nazan 1tlba ra alınmasını 11!n eder 

tarafından a!;ılacaktır. 1 
Bu ~ergi bir kaç ay evvd Anka-ı 

rada tertip cdilrni~ ve Milli Şef, 
Ba,vekil ve Vekillerimiz tarafından 
~ere fi end iril miştir. 

ISMAİL MÜŞTAK 
MA~AKONUN 

· ı - Remıt daireler ve l'n).lhterenı ah ali tarafından yapılacak tC'ıwlrata alt 
re~isatın ruhsatlı mütC'ahhltlere yapt ırıl:nası Iflzımrır. 

ı 2 - Bu tt>slsat h<'r ne kadar muvakk t ise de mevcut sayıcı kudretini tRca
\'Üz etti~ı takdfrde umum müdürlük nihayet 20 blrlnctteşrln 1942 akşamına. 

ı kadar yazı lle haberdar edllmelldlr, Bu kayıtların hllMına hareket <'dildiği 

Sergide lnıı: ili:z Maıırif sistemine 
dahil, üruversiıeler, kolej ler, orta, 
ilk ve tekmil mekteplerin taf,ilatı, 
re!imleri bulunacaktır. Ders senesi
nin başında tertip edilecek bu seı
ginin hoca ve talebeleri alakadar 
edeceğini umarız. Sergi 1 O birinci
le~rin cumartesi gününden itibarc."'I 
saat 14 den 19 a kadar umuma 
açık bulundurulacak ve herkes ser· 
besçe 11er~iyi gezcbileceklerdir. 

TEŞEKKÜR 
Sevgili E~iın müteahhit Nazım 

Ôzçetintaşın cenazf! meruimine ge
len, çelenk, mektup rve telgraf gön
deren bütün akraba ve dostlarıma 
ve bilhassa son günlerinde karde
şane vaz.ifeııini yapan rnÜtt"abhit 1 
Genç Ağaya ııonsuz minnet '\'e şük
ranlarımı bildinneğe gazetenizin 
tavaHutucıu rica ederim. 

qİ: Behice Öxçelintat 

1 t:ınbul Beledil cs'ı 
~ DIİR TfY,\ TROI, \Rl 

F~~!''~ ""Ki~~5i~AL1m' ııım 1111 Yazan : w. Shakespeare ~UDUJI ' Türkçesi : MC'fharet Ersin 
Komedi kımnı - YAl,ANCl. Yazan : 
Carlo Goldonl. Türkçesi: s. Monıy 

p • Sizi de 

erı SAYIN Müşterileri 
araııında görmek için çalıııyor. .. 

~ 

Bugün dokuz teşrinievvel '\'e· 
fatın ın dördüncü ııeneidevriy e
sidir. Saat Üçte Baye2it c a mi->' 
~ind~ ruhunu taziz için d ua ola
caktır. Akraba ve seven dost
lann tt"şriflerini refilcası ric.a 
eder. 

t:ıkcirde yaln ız bir tesisat miitef'sslr olmakla kalmayıp tenvirat il neyetı 
umumlyesl üzerinde teşevvtı.,~ta. sebe blyet nrllml§ olacnğl g6:ı BnUnde tu-
tulınalıdır. ( 490) 

1 
Pazarlıkla k~reste 

Devlet limanları iıletme umum 
alınacak 
müdürlüğünden: 

MEVLUD 
Es bak 1 lariciye Nazırı 

fakelelf'r tamiratı 1çln muhtelif ebadda kazıklık, bağlamalık, dôşem•·llk 
olarak gerek Istanbuldo. \•e gerek Mudanyada te-sllm edilmek ~aıtlle çıralı 

Turhan ~am olıırak pazarlıkla 270 ila 280 metre mlkAbı kereste satın alınacaktır. 
Ufak partı olnrak \'aki olacak tekliflerin nazara alınacağı. taliplerin §alt

:r.ameyi her gün Levazım müdürlüğüne müracaatla görebilecekleri ve tek
lıflcrin nihayet 15110 942 perşembe günü ak~amına kadar LcvaZJın miidür-

Paşanın Refikası 

Kerime hanımefendinin 
\'efaunın 40 ncı gününe tesadüf lü~ünr. tevdi f'dilmC'si llan olunur. <386) 

c~e11 ı ı _ ilkt;şrin _Paı:ar ~ü~ü öğle ~ İnhisarlar İstanbul baş müdürlüğünden: 
ı · ~ma.z~nı mııt!!akı~ .!eşvJkı~e ca- 7/ 10/ 942 tSlrlhlnden itibaren kahve ve çay veni flatlo.rhl plynsayn çıktı
mıışenfınde mcvlııdıı nebevı oku- rılacaktır. Bu tarihte satıcı E'llndc satılmayarak kalnuş kahve ve çay vnrsa 
nacağından arzu eden akraba ve mlkdarlarını blr beyanname ııe s ııo / 942 sabahından 9, 10 942 akşamına 
dostlarının teşrifleri rica olunur. kadar en yakın İnhisarlar !dareslne blldlrml'lerl 11Cı.n olunur. t451) 

Yarın Akşam ••••••••••••••••~ 
(İSTİKLAL CADDESİ L A L E SlNEMASI KARŞISINDA) 

iSTANBUL GAZiNOSU 
Pek muhteşem bir G A L A ile A Ç 1 L 1 Y O R 
~AIFfiVE ve _,SAZ HEYET6 

Bestekar Tanburi SALAHADDİN PINAR 
Kanuni AHMET YATMAN 
Cümbü, CEMAL 

Bayanlar : FAIDE - İzmirli MELAHAT • 

Klirnet SALiH Okuyucular: 
Keman SAİM A C YAZAR 
Keman MA KSUT FARUK 

B1RSEN • SANİYE • CAHIDE • NERMiN - SEH ER. 

M U A M M E R ve arkadaşları . 
A L A B A N D A Revüsünün 100 CÜ G u N u 

Yeni dekor ve yeni mizanıen ile başlıyor. Cuinomuzun iç açıcı deltorlarmı, beynelmilel töhre ti 
haiz ve Normandiya Tıansatlanti~inin dekoılarını yapan M. SU lıazırlamı,tır. Telefon: .fOS 7.f 

' 
Amcabeye göre ... 

o 
- Dün gece, Tit"dLn 

jllykum kaçtı Amcabt) .. . 
Liinı, n, l ... Çocuğuırı pabucu, 

losu dcıken ... 
pirincin 

i~lnci 
ki-1 ... Cihan harbine, oradan 

cepheye aklım takıldı . .,. neresinde açıleca'lı.... ' derinliği ne kndrır olacak L.> d1yc uıunlu~una uzun olacak! .. Bnksana 
CJa 1 ... clldnci ctphe acaba ~ünyamn \ ... .:Uzıı.ılu~u ne kadar olacak, ı A. - De.riılli~ini bilnı!!nı , mma 

d ü§üne d"ıi§Üne ıa!_:ıahı et t im!.. lafı bile :y ıllaı sürdül. .. 
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SahJ!e 4 

• 
Kı, mevsimi başlanı:;ıcı şcrcrınc Bayramın birinci gumind~n 1tlb1ren: 

Memleketin .,evlmll muganniye 1 

MÜZEYYEN SEN AR 
Yeni repertuvarlyle, Kemanı NECATİ TOKYAY ve şehrlml.r.in en gı.izldı! 

2-i kişlllk SAZ HEY'ETI ile 

SEANSLARINA BAŞLIYOR 
Ayrıca: Memleketlmlıde e~ı görülm eyen v9 tanınmış S'ln'ıtkilriarın 

l~tlraklle oynanan ço'< zen.rıt~ mlr.anseııll 

t;O Arfüt. 500 Ko.stüm E • 
1 Ş 

Biıyiılc Milli Revü 7 Tablo 

Yazan ve B steleyen: MUHL SABAHATTIN - Sahneye kopn: S. ATU..LA - Orke. tra: YANKO - ŞEFİK 
Baleyi hazı rlayan: MIŞEL 

Ilk gl'Ceye mahsu Orkestrayı bizzat MUHLİS SABAHATTIN idare edecektir. Tem illerden sonra hPr yere 
vesait! nakliye vardır. 

1 
DİKKAT: Bu Pazar günü ~n olarak MODERN KIZLAR . revüsünı.in, İQKİSİZ MATINEBt. Bayramın üç 

sün ünde ıtız ile beraber EFENIN AŞKI saat 15 den itibaren IÇKISIZ MA 1'INE. Tel~!on: 42633 

Muhtelif evsafta motör ve avadanlık alınacak 
İstanbul Bölge alım 

Alınacakların nevi 

4 zamanlı 20 ill 40 PS dizel nıotörü 
Dik veya yatık 6 Hı\ 20 PS dizel li\OLfüü 
4 zamanlı 6 !Uı. 12 PS benı:ln .ııotörü 
Mutenavlp veya miıtemadi cereyan 
dinamosu 20 KW. 
Mütenavip cereyan elektrik motoru 
7 PS. 
Mustamcı SLudb:ıcker otomobil nl<> -
törü. 
V 8 tıplı:de Ford otoıno!>ll motorü 
Dodge marka otoınohil motiirü 
Fiat marka otomobil motöı ü 
Bulck marka otomobil motörü 
Mut.telif markada çalışm~z halde 
otomobıl motörü 
Muhtelif a vad:ınlık 

Satım Komisyonundan: 
Milct:Arı Muhammen flatı Tutan Kat'i t<"miu ı.ll 

Adet Lira kr. Lim kr. Lira kr. 
4 400() 16000 2400 
2 4500 9J00 135') 
2 50il lOOG 1()0 I 

2 7400 4800 7l0 

2 80(1 lGılO 240 

2 551) 1100 l(i5 

2 600 12()0 lf\i) 

2 1'>0 fl•JO 1% 
2 3110 GOO 90 
2 450 ııuo 13fi 

10 22() 2~CC 33\) 

3.!8 Muhteıır 13H 198,lli 

----
360 4Uu·n lır l 60'13.15 Jlra _ 

İhalC" ı;uıı 
ve ~Mti 

1Gll0/194J 

cuııı;ı sııat 11 

_G_u_· n_I_ü_k_ B_o_r_s_a_I 
8/10/9t! f"ialteıf 

Londra üzerine ı sterlln 5.22 
Nevyork üzerine 100 dolar 132.20 

Cenevn üzerine 100 30.365 
Madrld üzertne 100 pezeta 12.89 
Stoltholm ti?erlne 100 kuron 3 t. ıa 

ESHM I VE TAHVii.ıh 

1 

Sıvas - EI"Zurum I 
Sıvas - Erzurum 2-7 
941 Memlryolu C 

20.~ 

20. 10 
2().10 

IRADYOI 
Bu~ünkü program 

12.Jl) ?rogrıım. 12.33 Mil . .dlc (Pi.>, 
12.45 Ajans haberleri, 13 Peşrev, se
maı. şarkı ve türküler. 

18.03 Fasıl heyeti, 18.40 Mu·~itc IPI.), 
19 Konuşma, 19.15 Oyun havalan, 
19.30 Aıam haberler!, l9.i5 Klasııc 

Türk müzitıi, 2ıJ.15 Radyo Oazet.e.>i, 
20.45 Müzik, 21 Evin saati, 21. 15 Tem
sil, 22 Salon orteko.trıısı, 2'?.'.\0 A);.ms !""""'"' " bo=lac. ___ , 

r,, 
~'Seni seviyorum 

diye mır ıldandı 

9 T~rln!evvel 1942 

lstanbul Ticaret ve 
sanayi odasından: 
İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasına dahil gıda 

mad deleri üze r ine vaki bilumum alış veriılerin 
Borsadan geçirilmesi hakkında İstanbul Ticaret vo 
sanayi odaıı meclisince ittihaz olunan umumi 
karar: 

ı - İstanbul ticaret ve zahire borsa~na dahli her nevi 1..lhire, hubuh&L 
ve bakliyatm bk çuvala ve yağ ve peynirlerin bir tenekeye kadar olıın ı>&.
tı.şlarımn perakend" addedilerek bu mlkdarı aşan ve toptancılarlıı yan 
toptancı ve perakendecllere >atılan bir çuvzl ve blr tenekeden fıızla bllun~uın 
satışlarının borsaya kayt ve tescil ettlrUmesine v~ rıçılarl yapılncalf her 
nevi yağ s:ıtı.,larında da. bir fıçının toptan addile aynı suretle borsay lta1L 
ve tescil ettlrılmesl lü~umıuu odamız mecfülnin 25/9/942 tarihli toplantı· 
sında k~u-ar verilnılştır. 

2 - Mezkur maddelerin biı tuval ve bir t.enelceyl aşan ve bir fıçıyı ihti
va eden mlkdarları fuı:eı lne toptancılarla yarı toptancı ve pu.:kendecllerhı 
borsa haıiclnde nıu~meıe yapmaları memnudur 

3 - Yukarıdaicl maddeler ahk6mı hilAfm~ hareket edenler hııkkrncla 
655 nuruarah tlcaret ve ınnayl odaları kanununun 5 inci rnııdde.-.1 rnucıl>!.ıı
ce par:ı ce-r.ası hükmolunur. 

4 - İşbu umumi k.ırann tatbiki neşrolundu~u tarihten 3 glin ~nr& 
başlar. •HOo 

lstanbul ticaret ve 
odasından • 

sanayı 
Pirinç ve sade yağın Bor. ada muaınel» göıen maddeler meyımııı•t 11.

h.:ı.il hakkında Ist.anbul Ticaret ve ..,:ınnyl odJ.~ı meclisince ittihaz edilmiş bıı .. 
lunan umumt karar. 

l - Pirlnç V" ı>adeya~ nlış verişlerinin t~tanbul 'l'ic ret ve s1n yı bor
:>a.sında muamele ı;orme.~ıne <>da meellslnce karar verilmiştir. 

2 - Pirinç ve sadeyağ Ü~l:rln h'>rsıı hıırlclnde mu mele ıc~ısı mem
nudur. 

3 - Yukarki m1Jdeler uhkô.mı hilifma harckı•t edenler Iııkkınch G:ır. 

numnıılı Ticaret ve s~ayi odaları kanununun bı>şlnci m:ıddi!si ıııucıbiucc 
p.ı111 cCZ'l>l hükmolunur. 

4 - İşbu umuml karnın t:ıtblkl ııeşrolundu~u tariht~n bir hart l sonı 
b11lar. (i2~ı ı Mu tııcelcn teminine n: ııre~ hasıl olan yukartd' y.lzılı evs::ıt ve sa\resi mektepteki euııtnnıh g~Jtcrtıen 

motorler ve avadanlık pazarlık suretile alınacaktır. 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: il 2 - Paıaılık ihalesi Cağo!o;;ıunda yliks~k m:.-kU?plcr muha elrcUı(il bınasında toplanan komi.;,y,Jı1 l1 yilpı
lacaktır. 

3 - Yukıında yazılı 36ll parça olarak gbstcrnen motör ve avadanlığa alt temlnıı.t akçe'Ji p,\ZHlılt zaınanınm 
ayrı ayrı olmasına binaen istekli her kaleme alt teminat parasım ayn ayrı yatır c ktır. 

4 - Avadanlık bir parti aayıldığından 328 parça avadanlık toptan pa7.arlık edllehlllr. 
5 - Pazarlıkla nlınacak eşyanın ş:utnıımelerl vesair evsafını gömıl"k lst.!ycnıerln okulı• mur caat etmeleri 

llin olunur. 13241 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Alım Satım komisyonu Başkanlığından : 

Harici elbise, harici 'kısa palto ve i ş elbisesi diktirilecek 
Partı No. Diktirilecek eşyanın nev'i Miktarı Fı<.ıtı Tut.arı K. Teminatı. İhale ı;ün ve caııtı 

Harici elbise <Ceket 
paııtalondan ibaıet) 

kuru, l.. K. Li. Ku. 
ve 2400 Ad. llOJ 2J4(}(J - 3963 -

2 Harici kısa palto 51>0 » 900 4500 - G75 -

l0/Xll9t2 8 IJf.: 11 

Bu J!ni ve cazip güz.ellık 

r0çetııini ıtullınırsanı z: 
Bıi keli11ıeler size ·de 

lzilaP, edilebilir. 
3 iş etblsesl (Ceket ve 5000 ,. 120 6000 -
/ pantalondan ibaret> 

!):JtJ-
10/X/191l 
101X/l01~ 

S11t: 11,'.t> 
S;ıut: ı~ 

l - Mustacelen dlktlrllmeıerine lüzum hasıl olan yukarıda y<vılı ii~ kalem gıyiıu ~yn ı ı ı ' ' rlıkla t 
lhale edilmek üzere ekslltmeye konulmuştur. 1 

Her genç kız, kulaf!ına haflt 
!Sesle csan :ı perestiş · ediyor um• kei 

lm elerlo.ln · mırıldanması hulyaalnt 

' besler. Bu Uttfat:ı pek , yakında 2 - lhnle Yüksek Mektepler Muhasebecillğlnde toplaıı cak okul a!ıın ve satTm komisyonu tarahnJfln yuka
rıdıo yazılı gün ve ssatıerde yapılacaktır. m uhatap olabiUrslnlz. Çabucak ae--l 

!vimliliğintzı yükseltir~ gayri ttablll 
~ukavemet bir cazibeye malik· ola-'1 
bilirsiniz. Bunun temini de gayet 

3 - Her parti ayrı nyrı olarak ihale cdllecektlr. 
4 - İsteklllerlıı Jştlrak edecekleri ı>t1rU1• atı' Jcat'i teminatı ihale? :.-::ıatlnden dahıl evvel Yukı;~lt Mcktcı,ıer 

Muhasebeclllğl veznesine yatınnaları veyahut teminat mPktuplarını komisyon B.ışkaııhğmıı ibr.ı,. etıııelerl 
Jı\zımdır. 

1 • • l 
ıkolaydır. Çunkü yeni blr gw:eW~ 
t • 

5 - Isteklilerln eksiltmeye lftlrak edebilmeleri itin 2490 sayılı hnunun icap ettirji~i v .,ikJ.ları hai:r. olma.~ 
lan lazımdır. 

.r...,.ete~l meydana çıktı. Bu r-et (""Y I \ -y . t 
sayesinde en ı;ert 'le en donuk bir 
'cUd kadife~ gibi ~~muşayıp .. ~eyaz~ 
hnacak ve cidden okşamak arzusu1 
'nu uyandıracaktır~ Siy:ıh· noktalar la 

6 - Yukarıda yazılı üç taıtm giyim e4ya ına alt cennl ve umumi ~:ırtnameıerl g5nneıc. btlyl"nler her gun 
Bölge Sanat Okuluna b114vurablllrler. {417> 

İstanbul Sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan: 

Şişli ı;ocuıc hastanesinin 1775 lırıı 15 kuru:ı kellir bedelll ç un ı 1ırhıuıe 
kazımı tamiri açık eksiltmeye konul muştur. 1 
ı - Eksiltme 14.10.942 ;ar.jamba giınü ~ant 15,30 da Ca~ıı.lot;lunıü 3ıhh.ıt 

ve lçtl.n:ıi Muavenet Müdürlü! ii blna~ında toplamın k<>mısyond yapı11- I 
c ktıı·. 

2 - Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri gent>l. husu i ve Ccnnl şnrtna
melerl. proje keşif hülfı.saslız buna müteJerrl diğer evrak çalL'nı l günlerin
de komisyonda görüleblllr. 

3 - Muvakkat teminatı 13:i llra 14 kuruştur. 
4 - istekliler en az bir teahhiıtte 1000 llralık bu işe ben.ı:er l:t yap~ı~:na 

~E:RlböT~ 
1 

htiklıll udd~ıt No. 29ı 

Fransızca, İngilizce ve 

Almanca lisanlarında 
AKŞAM KURSLARI 
HAFTADA 3 DERS 

AYDA S LİRA 

~ı: ·gayrı. sat madd;_lerl( dolu 'soı-: 
muş ve donu!t:, bir, ten, yalnız blr 
kaç gün urfında' taze. ~e. s:ıf btrJ 
hal alacak •ıe ·cazip bit, scvimlUl~ 
tat"2edecektir, Bir mütehassum 'aşa~ 

dair idarelerinden almış olduğu vesikalara \ tlnaden r t ııbııl Vllaye. Tecrübe der~i P ra'tı.t. 

t.ne müracaatla eksntme tarihinden tatil günleri hariç ne gün evvel al!nmıt ·-------------·· 

~ıd.:ıkl tavsiyeslnC okuyLLnuz:-cHaz] 
;mettirllml'1 '•taze' krema •. ve zeytin 
yallının clld üzerinde gfizelleştlrlcl

1 

blr, tesiri vardır~'Bunlar şimdi diğer~ 
'tcuvvetlendlrlcl r;.e besleyici ve sı-• 
~~tıncı ! cevherlerle' karı.1tınlara~ 
Clld gıdas1 olan ... (Beyaz yıı~sız To~ 
kalon k~e~lnln terklblni lll~e. olun• 
mu1tur:, Uç gun, zarfında yağs 
Tolt:ılon kremi hiı,,. ümld

0 

etmedtıi· 
\ıız bir derecede rl!dlnlzl .. güzelleşti~ 
r <!Cektl;,, Bu cilc.ı g•1:ısı "'yaı.sB TJ 
' l .:• 1 b j 
k.:ılon kr~mlntıı' mcınnunlyetbahş 

ehlı.}et \'e 942 yılına alt TicHet odası veslkaslle belli sün ve saatte kcmlJ yo-
na müracaatları. (1911 

İstanbul Sıhhi müesseseler artbrma ve 
ve eksiltme komisyonundan: 

Bnkırkoy emrazı akliye H asabiye ha.staneslnln 7335 llril 8L kuru) ke~l! 
tc:iı-1!1 tamiratı işi açık ek~lltmeye konulmuştur. 

l .- F.kslltme 14.10.042 çarşamba günü .o;aat 15,30 da Cat!olo~luııda. Sıhhat 
~e ıı:Umai Muavenet Müdı.irli.ı~ü binasında kurulu komisyonda ynpılac.ıktır. 

2 - Mukavele, eksiltme, bayındırlık tşleıi genel, husu.od ve reimi şartname-
leri proje keşif hlillsasııe buna mütererrl dlğtr evııık çalışm günlerinde 
komisyonda corüleblllr. 

3 - Muvakk:ıt teminatı 550 lira 19 kuruştur. 
.ı - istekliler en az bir te:ıhhiitte 4000 liralık bu işe benz r tş yaptığına 

-ı ... ır idarelerinden almış olduğu vı.>s1kalara 1 tlnadeıı i tanbul VIH\yettne 
.;.~ıracaatıa eksutme tarihinden tatll günleri hariç üç giln evvel alınmı1 eh
t ·ıct ve 942 yılma alt Ticaret odası v eslkaslle belli gliıı v ~tte komlsyona 
~.J .. ~elerl. (122> 

K ulekapı Maliye Şubesi tahsil ıefliğinden: ' 
Şubem!ze kazanç vergisinden borçlu mühendis İsak Tarnapo\.ı. ait Arap

;ı.mll mahalle,<;inln Voyvoda caddesinde 89 No. lu mahalde hacl'ı: altın~ atı

ıı.ın eşyalardan peşel boru ve malzemesi, Bergmann malzeme.>!, zil malze 
mt.>l tel ve kablolar. Antlgron malzemesi, akümül!törler, I!mba glopla n, 
rctıekt.ör ve pr:>Jektörler, §alter ve demarörler, · voltmetre ampt!t metre ve 
voltme~relerl, elektrik saat lesi.satı, hurda demir, oryon marka. radyolar, 

radyo hı.mbaları ve daha bazı malzeme eşya, 19.10.942 pauırtesl giınü slat 
ondan itibaren mezkftr m.ı.halde aleni müzayede suretlle satılacaktıl'. 

Bu hususa dair daha la i'.la 1ıahat almak .isteyenlerin Oalatada Tiu:el ya
nında Söğüt.Ilı solca~ında eskı Posta hanında Kulekapı mallyı! tahsil şetıl{tl
ne mfiracaat emelerı. Telefon No. •49118• 

lnhiıarlar İstanbul ha, müdürlüğünden: 
7/101942 günü sabahından itibaren perakendıt ka.vnılmut ö~ütiilınü.r: 

kahvPnln kilosu 630 ve çekirdek çiy kahvenin klloou 500 ve çayın ltilnııu da 
1300 kuruş oldu~u sayın halka lifin olunur. (4G5> 

Toprak mahsülleri ofisi lstanhul şubesinden : 
Kıırııca.beyde T. c. Zire.at Bankası depolarında mevcut ve O!lsinılze ait 

hububatın Istanbula nakil işi bir rnUteflhhlda lhıı ıe edileceğinden talip 
olanlilrın 9/10/94:ı cuma glind aaat on döıtte (14) Llmau Hanuıdnki şub..!-
nılze müracantl;ın rica olunur. (-tl'J) 

Ateşçi aranıyor 
Buhıt He işler KLtlorircr ocn~ı için 

i<;tlm tutm ısını iyi bil-!n, tecrub~ll bır 1 
ate.şçt l"ızımdır. K•ıtırcıo(!lu h:ı.ıu 
dörduucü kat cı:ıı num ı da lrnn ldd
resıne ınüf1lClt t . 

O,manlı Bank •nndan: 
.Selter Baır ml mün iebetile, 

Osmıınlı B nkuının Cııl tıı mer
ke.ı:ile Yenicami ve Beyoğl u ~,,.be-· 
leci 12, 13 v o l .f llkte)Iİn l 9.f2 
günleri kapalı bulun ca'ktır. 

n.!tlca.,ı, garo.ntilldir. Aksi h.ıld:s' 
paranız l:ıde. oıunür ~ 

~--~--~~~~~ı 

Z A Yl - Üsküdar Saın:ındın. 
Lımit yolu tediyatına ıtİt lst nhul 
Belediyc.~ı muhasebe•İ tıuafınd .. n 
ke!lilen I~ Bankasının 21/7/42 t~ 
rih ve 51 No. lı 791 ,04 kuru~luk 
makbuzu ~ayi ettiğimden eski mak
buzun hükmü olmadı~ı ilan oltınur. 

Kudret lafendiyaroğlu 

İstanbul Jandarma Sa tınalma. komisyonundan: 
Miktarı Clnsl 1''lyatı Muvııkltllt t.emln;ltı 

29.200 adet 
!9.20') • 
29.200 .. 
21.900 metre 

60 kil() 

c-lll"l:t'•l tıL).l 
Hhtlk rondel& 
kııncs 

ka.vtflo 
kc-tı llir lpllttl 

kuruş. Jlra kuru1 
i 81 6() 

IJ 109 50 
10 21U O() 

3 49 28 
800 36 00 

!Kil 

Miktarı, clnsl, muhcıııunen rıatı .,~ ayrı ayn ilk teminatları yukard~ ywıh 
beş kalem matr kıtırı malr.t'ınesi 26.10.IH'? T . PılUl'te .. ı &aut. 15 de İstanbul 
Taksimdi.! Jandannıı satın ~!mı\ Itornlsyonumuıda kapa:ı zart ckslltme:;ile 
alınacaktır. Beş taıem ınalı.eınenln bl.r arada veya bir kaç kalemi ve;a blr 
~lemi lsteklilerlnıt ih.llıt edilebilir. Ş.ırtnaınesl Mr gün komlsyonumuwa•1 
alınır ve nüm!JnClerı côrülüı·. r teklllerln vesika. ve teminat mektup veya 
makbuılarmı muhtevi k.ı.p~tı zart teklif mektuplarını elcslltme vakt\nden blr 
saat evveline la\cl~r komlsycmumuz;ı vermeleri. (47Gl 

l
j ··.~! l~~.!~.s~~~~~,,.~.e~~P.!iK~.f .. ~!, ,.,.~~"' ıı 1 

.numaralı üç katlı ve k•>urorlu yeni bir Apartm·rn, i7..ilel şuyud.ı.n d~la
yı. I•'atlh tıd ı1cl ııuı ıı hukuk ~ıı.hkemesi vasıtı.nlle 10110/1112 cuoıarte.,l 

gilııu .c;:.ıa.~ 10 -:: :.t e kad.ır mü1.•1v~Je il s.ıtıi'lcaktır. 

--------~ 1 1 - Proje ve keşfi mu~ıblııce id:ırcnıl?:ln İzmlrde yaptır.ıc ı~ı ç:ıy ltatıv" 
im:ı fa Un ne ve de!>l)su inpatı kapalı ?:arf usullyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - K"'~lr be::teıı a 19.3011.7tı. llrı % 7,5 muvakkat teminatı cJ59,J.t'i. 
lir ıdır. • 

3 - Ek iltnıa 20/10/9<\Z salı günü saıt 10.30 th İ<;tıı.ııbuldl K b:.ıt.:ışia. 
Jev:ızını sube:üııdckl merke~ ulım koml.:;yoııunda yapılacaktır. 

4 ~Proje ve ke4fl (.2471 kuruş mukabilinde ~5·lü geçen şub"deu ve Aıı • 
ırnra V:mir b11 müdürlükledndeıı alınabilir 

5 - Ek..>lltınryc ıtlı-mck lsteyı?nlerin (30.000) liıalık bıı kabl! lnş:ıatı ın11-
vaftakıyetıe yapmış oldukfarın;\ dair vesika ibra?. e;i:!rek l!ı:ı!e r.ııııuıı.1en 
(8ı gücı evveline kadar ayrır.a E'k,,iltmeye i-)tlrıik veı;ikası almnları foum Jır. 

6 - Munaka:ny:ı gireceklerin mühürlü tekli! mektuplarını k.ınun'i v ·
s::ı!kla '?t· 7.5 güvenmı! pua~n makhuzu ve.v:l b:ınka teıuiuul ınektutlııııu ılı. 
tlva edecek olan kapa.it Z>lrrlıınnı ihale günü ek.'iiltın!:" ;, laLind"n bit· • ı ,4 
evveline kadar ıner.,ur ı:omisyoıl ba~kanh~ma m.ıkbuz mukııbllindc v~rnı •· 
ıerı lazımdır. 

Postad-ı vukua ~elecck ger.lkmeler kabul olunma:r.. (!!9<)) 

İstanbul Jandarma sa.tın alm'Jl Komisyonundan 
Mikdall Tnhmin llatl İlk tenıhıa~ 

Kllu Clrı.-.l Kurut Lira Kr. 
9.000 Nohut 55 371 2!; 

18.000 Kuru rasıılyo 4:.ı fiG7 
12.000 Zeytin tane~J 63 5a·r 
18.000 Sadeya~ı 350 440(1 
13.000 Kuru üzüm 58 5G'i fıO 
27.500 Patate.ıı :n 61!> ~tll 

500 S:ı ıç11 100 3 7 !)l'I 

21.500 Kuru t;OVan ı·r 271 n 
250 Kırmızı blbeı· 9~ 16 8" 

Dokuz .hleme ait toeminat 61'l5 7'ı 
. Mlktl\n, clınt l>Lı· ki!osu flvtıtı ve tik teminatı ile hl'yetl nmumıve ,1110 

11t ilk teminat yukard·ı v ?.ılı dokuz kalrm l:ışe madde>i İstnubııl •r:ıl;.-;ıııı 
Jandarma s·ıtınalr.ıa koınıs~ ımunuınuıd ı 16110/942 cum.ı güniı s:ı:ıt L5 te 
kapalı zarf ek:.lltmeslle .:ılııırtcaktır. Doku:r. k9lemln bir ıırad1 veya u .vrı 
ayrı veyahut .~ır k:ıç kalcırıiıı! bir arnda. isteklisinc ihalı::sl caizdir. Nünm· 
nelerin her yun komlsyouurnuzdn gorülür. Şlrtname 518 kurus bedel ı~ r
şılı~mda. koınisyonumu-:d tn alımr. L-;teklilerln eksiltme vaktinden bir sa ıı 
:vvcllnc kad..ır temln:ıt mektup veya makbuılarlle s:ılr evrakın nıuhtevt 
apalı, :tart teklif meıctuplarını komisyonumuza vermeleri. (78) 

BüYUK SüRPRiZ: r: Pek yakında 
i 8 R A H i M ö Z 6 ü R' ün 

AÇILIYOR 
Cadde~i 

lngilizce - f ransızca Lisan Dersleri 
Salı ve perş·.mlbe ak11amlilrı Orla. - Llı;P ve tİnlversite Eı keıc tııle· 

belerlyle lf sahiplerine mall.>us &ınıflar. Ya., 13 Ul 30 dur. c~ah:ıt ,P 
kaydolmıı.k için lütten Alemdar cadde&! No. 23, AMr.RiKAN LiSAN v~ 
TİCARET DERSHANESİNE ınüracaat ediniz. Tel: 21717 - Kı\yıtlaı 
?.lllt0/()1t de kapanıı.c :ı.ktır 

En güzel Bayram hediyesi : Bir 

rPJ A ~ 
1NG1LlZ DOLMA KALEMİDİR. 

Dünyada birinciliii b.caaan ye,ıan~ hali. Albn uçlu kalemdir. 
Batlıcıı kntıuiye ve lüks büyük mağ ulaTda ı;mul~ PARKER 

İngiliı: de>lma kalemlerini arayını?'~ 

i sermayedar aranıyor 
İlle defa meml ketfıni.r.d yııpılac<ık olan kıv:.ınçlı bir i~ için 

fevkal~do memleketimizin büyük bir ihtiy.ıcını temin etmek iç:n 

iki serm.lyedu. Elli bin lirad m Yüz: bin lird.yll k:ıd:u arnnnukla · 

dır. Auu edenler bu İşe girmek için lütfen AKŞAM G!l.ı:ete :n~ 

mek.tuı>Ta (Hakikat) tum'.Jl.uı.,a bildirmeleri. 


