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BU SABAHKi 'l'ELGBAPLAB • 

Amerikalılar Fas, Tunus, 
Cezairde birçok noktalara 
mühim kuvvet çıkardılar 

Bir Alman tebliği çölü denize 
benzetiyordu. Tevfik Fikretln 
.Deniz kadın gibidir, hiç inanmak 
olmaz hai n dediğine bakılırsa, çö-
le güvenmemek çöl harbine_ işin Bir karikatürün mevzuu ıu: Leylek yardım edilecek vatandaılar ~dece • 
sonuna kadar - inanmamak yavıularından birini, bakmak üze.re, bunlar mıdır) Hiç bir geliri olmıyan
gerektir. Geçen yıl bir kere yuvasında alıkoymuıtur; ikinci yav- lan halk aıhanelerinde besleme ted
Churchill aldandı: Büyük ovün rusunu da havaya fırlatmııtır. Ley- birleri dahi alan hükumet, diğer ha
ve güvenle başlanan Libya hare- !eğin üstünde cyardım>, yuvadaki kiki muhtaçlan arayıp bulmakta ve 
keti çok geçmeden acı bir yenil- yavru üstünde cmemun ve atılan imdatlarına yetitınekte devam ede
giye çevrilmişti. Son defasında da yavru üstünde de chalk> yazılıdır. cektir. Bu bahiste gazeleler dahi, 
mareşal Rommel büyük söyle- En baıta ıunu haber vezelim ki ne salahiyetli olanlar gibi hükumete 
miş: Mısırın kapısındayız, geri bu karikatürün çıktığı gazete, ne bu tavsiyelerde bulunurlarsa hundan 
dö~eğe: niyetimiz yok! demişti. kari'katürü yapan ressam için menfi kim memnun olmaz~ Fakat leylek 

Ingilizfer, bu sefer, sessiz sa- bir düıüncenüz yoktur. Zaten bu ve karikatürünün mevzuu bu mudur) 
dasız, fakatgbüyük hazırlık ve iyi biraz a~ğıdaki misali, bugün baılıca Bu karikatürden alınabilecek ilk 
hesapla işe "'başladılar. llerlleyiş- milli davalarımız içine aldığımız bir ders, hükumet kendi memurları ile 
leri temelliye bepziyor. Daha meselenin, hiç bir kötü niyeti olmı- beraber kendi baıının çaresini ara
şimdiden mihver kuvvetlerinin yanlar tarafından dahi, bazan, ne makta rve halk tabiri içine giren mil
beşte dbrdiınün yokedildiği söy- kadar hafife alındığını göstermek yonlan kendi talihine terkehnekte 

B. Roosevelt Fransızlara bir beyanname 
ile bu işgalin muvakkat olduğunu bildirdi 

Amerikan kuvvetleri kumandanı da beyannameler 
neşretti ve buradaki F ransızlan iş birliğine çağırdı 

leniyor. General Montgoıvery son için yazıyoruz. Sormak isterdik: Buğ- olduğudur. 
zaferin tam ve kati olduğunu dayına ve baırka mahsullerine en Gene bir barka arkadaşımızın ilk Londra 8 (A.A.) - Birkaç ea- maldır. Ne Şimali Afrikada, ne de 
ilan etti, düşmanı Şimal Afrika- yüksek fiatı verdiğimiz çl'tçi, acaba sahifesinde iri harflerle bir tüccarı- at evvel son derece mühim bir ba- CebeJu••ttarık'takı· Fransanuı diğer topraklan üzerinde 
sından büsbütün çıkaracağını yuvadan attığımız challu arasında mızın dıı piyasalardan dört buçuk be.r alınmııtır. Bu hab~e göre, sa- gözümüz omadığını beyan ederim. 
umuyor. Görüşe, bilgiye dayanan n'ldır) Acaba kazancını ve gündeli- kurup. buğday temin etmiı olduğu babın i!k saatinde Amerikan Bir çarpqma oluna ilk atqi açan 
güven olmadıkça, savaşa girişmiş ğini bugünkü bayat pahalılığına uy- ilan edilmektedir. Bu arkadaşımızın ~uvvetlerı . Fransız Şimali Af- kuvvetler biz olnuyac:ağız. Biz aizi, Fransayı 
bir askerin böyle yüksekten ko- duran serbes esnaf, 2; kuruıluk zey- da iyi niyetinden şüphe ettiğimiz rıkasında OITçok noktalarda kara- iatili edenlere k-...ı mütterek müca· 
nuşmasına imkftn yoktur. Hele tinyağlarını 250 kuruıa sata..."l tüc- yoktur. Fakat, mesela, hiç salahiye- ya çıkmıılardır. Bunla.r bahsi geçen • deleye doıt olarak çağırıyoruz. Kur-
İngilizler serin kanlı, az söyler car, Kuruçeıme'den Bostancı'ya kü- timiz yokken kendisine gene fU ce- araziyi, gittikçe artan Mihver tehdi- Burası muazzam silih tulu, aaati yald8.f11Uftır.» 
insanlardır. Bundan dolayı Mısır çücük yelkenli sandalı ile 9 liraya vahı verebiliriz: cBu tüccarı bulu- dinden korumak ve Şiınalt Afrika- Beyannamede Fransız hava, deniz 
önlerinde kazanılan zaferin cld- kömür taşıyan kayıkçı, bahçelerde nuz, getirebileceği bütün buğdaylan da Mihverin ezilmesine yardım et- deposu haline ve kara kuvvetlerinin i~retleri hak-
di olduğuna inanmak lazımdır. günde iki buçük liraya kirizme ya- Toprak mahsulleri ofisi bir kaç misli mek için hu hareketi yapmıılardır. getirilmİ§ kında talimat verilmektedir. Aynı 
Bunu Almanlar da pek glzlemi- pan i~i ayda iki yüz liradan aşağı karla satın alacaktır. Kendisinin ka- Amerikan kuvvetlerinin kumandanı zamanda Fransa'daki Fransız mille-
yorlar lm 'k .. 1 t b l'd ,_, l zanacağı milyoolara da asla vurgun general Ayzenhaver'dir. General • tine hitaben radyo ile neıredilen bo-

. · o ama uzere s an u a Lıra an- ·ık bl'V' . · · T bl"v Ço: ~a.~binin bu sef~r göze çar madık boı yer bırakmıyan yığın yı- damgası vum:ııyacağızl>. Dünyanın ı te ıgını netretmıftır. e ıg ıu- Stokholm 8 (A.A.) _ Mad· yannarnede ıu sözler vardır: cMillt 
pan. ıkı oz ayrımı var: Biri Rom- ğın misafir vatandaılar, yuvadan at. he~ 1:'~afında ıhraç çaresı buluaama- dur: rid'den Nie Dagly Alihanda p· ayaklanma saati henüz çalmamııtır. 
~.eı.~n çok dayanamamış, çabuk hğımız halk arasında mıdır) Mesele dıgı ıçın, bol ve ucuz maddeler ol- cBu sababm ilk saatlerinde or· zeteüne bildiriliyor: Son günler Bu, zamanı gelince haber verilecek-
ço~ulmiış olması; öteki, İngiliz- nedir~ Muhterem Saraçoğlunun da ~uğunu kim bilmez) Gene Başveki- du, bahriye ve bava kuvvetleri zarfında Cebelüttank'ta pek çok tir. Bu aaat yaklaflllııtır. Şimdilik 
le:ın toprak kazanmağa ehem- ilk nutkunda söylediği üzere hayat lımiz bir yanda açlıktan adam ölür- Fransız Şimali Afrikaaında birçok miktarda tank ve malzeme bi- Fransadaki Frwızlar !)"alnız uyanık 
mıyet vermekten ziyade düşmanı b l l v d b'lh ' k ken, dünyanın öbür ucunda fazla noktalarda karaya asker çıkarma riktiriJmittir. Bunların ikinci cep- bulunmalıdırlar.> 
ezmeğe muvaffak olmalarıdır. P

1 
a a 1 11~11n ~nd ~. ~- ıstırap çeden- buğdaylarını yakan milletler oldu- h---•--&!- L--'--·-- Da L--L..a he i.-i.ıı olmua ihtimali vardır. Ce- İngiltere hükumeti de bir l:ıeya ..... 

er, ge ır erı egıflllıyen vatan aı- x. - I • • • ~-- ..., ........ ....-. ....-- .....-- d k h k · 1 
.. Birincide silfı.h üstilnlüğü bü- la.rdır. Bunlann da ilk aafında •Y"" Kuc:ıu aay ememı.ı mıdır .. ~ Arkadaıı- &ittikçe artan Mihver tehlikeli lbe- beliittarık IOft umanlarda mu· name neşre ere are etın ya nız 

yuk 01 adı Mar al R l ("'-- --L~ 2 -•-- • ) !'l~L ..1--. L-1!-- ti" Mihver itzaline karıı yapıldıgvını bi'l-
r oyn · eş omme lık.lı ve ücretli memurlar gelir. Dev- ..,....._ ..... e • .... ...,. 0 te rine yapdımttır. frenpzJar hareket- amm •uau ~ ~ ge -

Ordu} 1 daki 
-'1-:-ür• • İıt~'-~- Jot-1-- --L!t. dirmi§tİr. 

arı, savaş oyun arın US- let müdahalesinin bütün vazifelerini ten radyolar, havadan atılan beyan• •uu119 w.uıı ....-. .-uıı 
talıklanna, çöl harbindeki görgü bu memwlara gördürüyoruz. Bu Ce~ova yeniden namelerle haberdar edilmiftir. Bri· de kayalıkları havaya uçurarak Askerler nerelere 
~~le~hşkn anhtayyklarrnatanrağmk enkltnğugi- rr.emurların maaılanna zam yapmak bombardıman edildi tanya dmis Ye ı...... lmnetleri ha· içlHmıle tayyareler içi. 7• laa- çıkanldı 

are ve ço u - d k d"' f ti • d h' 1 b 'ld·v· 7 k rekete yudmı etmİftW.• mrhyorlar. fapaıııyol ulı..r mah-
na karşı koyamadılar. Bu netice, emett' ıgk.er ıa ebrı lla v' a a bı .. ı~ı- Londr~ .. (A.A.)d-. - Bugün ü fillerine, müttefiklerin Avrupa· Vatinaton 8 (A.A.) - Ameri-
yalnız bugün çölde değil, bütün n~ ar .~ para o ugunun .~tun cuma.rt~ı gunii neıre ılen Hava Ne- Bu tebliğ eaat biri çeyrek geçe da ikinci cephe İçin Cebelütta- kan kuvvetleri Fas, Tunus, Cezayir-
dünya harbinin sonraki gelişme- ~elen~•. ~ekme~ aen~ ~v~imi· zaretinın tebJiiiı Franaızca olanılt İqiliz ve Ameri- nk'ı 6a olank lmllamnelr .U..,e- de birçok noktalara çıkarılm11hr. 
]erinde büyük İ'ngiliz _ Amerikan ~ ~.&hırı ıle, bır f~t daır~. Jçınde . J?ün a-ece ,aiır bomba tayyarele- itan radyolan tarafından bilciirilmit. de o1ap olm.daklan auli seli- Fakat bu noktalar bildir.ilmemekte-
hazırlığına değer verdirip ezici donup ~al?,l~k old~gu?.u bılıy?~: n~ı~ Cenova ya taarruz etmiılerdir. bunu Amerika Cumhurreial B. clir. Mühim askert kuvvetlerin ihra• 
'lfı.h üstünlüğüne .. it b ğl _ Kaldı ki butun karıkaturler, bır ıki Gıdııte ve dönüıte hava §artları Rooeevelt"in Fransızca bir hitabı yor. cı dakikadan dakikaya beklehiyor. 

81 um a ana d b • d 1 ·· 1 "kl · · d '- - _ı k b A rik cak bir deneme vazifesini de sfıene enf elrı. sa eclle.lmemlur alr sıdnı- ~uçdu er. a~ze~ıo ıse e oeaef üze- ta i etmiıtir. me a Cumhurreiıl Amerikan kuvvetleri kumandanı 
görmüş oluyor. nın ae a etme ~~ a . 0 mu§ ar .ır. rın e müsaıt hır hava bulunduğun- diyor ki: «Kumanda etmek ,erefine nail Fransız aakert kıtalanna, olduk.lan 

Ç
· ıd orduları f d" .. Önce memur, mutekaıt, dul, yetım dan, taarruz tekaif edilmiı ve mü- « Her L---= iki _!H_ıı.!_ F--·· olduiımı kuvvetler dÜpnanlannıza yerlerde durmaların• buna muhalif 
0 e zayı uşuren 'b· b 1 k d ld kl ·1 · 1 T · · ·· _._. IDlllCUll ·- .. başlıca düşman me f d' Gö- gı ı, es eme zorun a o u. an 1 e essır o muıtur. ayyarelenmız don- milleti ne Amerikan milleti wm- karp doatlanım olarak geliyorlar. hareketin dütınanca telakki edileco. 

rüldü ki, ne Almanl!~ı~ ı~e İn- ~eraberb, !~nhız 11~tanbubl ıehrınfde bir düklei zamkan.di~Yl~ yangınla! dke- daki kadar tarih ve dostluk baila- Yeglne gayemis Fnmaa)"I kurtu- ğini bilc:Unniıtir. 
gı'lizlerin batıya doğu ' kik aç on ın~. ayı ap.n u. ıını ~ ~ v.a~ etme te ı . .ıu tayyareınız e - rile bin"birine L-)1:.h balanmuma im-

d 
ya me drm edecea-ız. Acaba aabıt a-elırlı ve ııktır. uaa 

5 İta~yan tümeni 
çember içine alınmış 

dokumaların an iki taraf için de 111111111111•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 kan yoktur. Bu dostluk hislerinden 
:fayda çıkmamıştır. Temelden mülhem olarak biz, kendi kendinizi 
uzakıaşan ordular bir müddet MEBRURE SAMI' nln \a idare ha1r1nru sizden 1ıer zaman için 
sonra sıkı bir paskıya dayana- alacak zalim müstevlileri kovmak, 
maz oluyorlar. Ingilizlerln bu za- G . • • h l d · diifmanlanıuzı ezmelı: makaadile lr6-
:feri, Mısıra yakm bir yerde bu- azetemız ıçın azır a ığı yeni telif eseri: liyoruz.. Almanya ve balyanın yarat-

lunmalarından, Almanlann ça- 6 1 c h • tıklan tehlike ortadan kalkar kalk· 
bucak ve darmadağınık gerile- •• •• maz çekileceiimbl beyan ile itimizi 
rnesi de, herşeylerini deniz aşırı onu e en nem 1 giiçleştirmemenbi rica ederim •• 
memleketlerden taşımak zorun- Amerikan kuvvetleri ltumandanı 
dan başka, Tobruk gibi temel aynı zamanda Şimali Afrikadald 

Mihver kuvvetleri 
fenalaşbğı 

durumunun 
bildiriliyor 

çabuk 
limandan altı, yedi yüz kilomet- Yakında AKŞAM aiitunlarinda Franaızlara hitaben radyo ile ıu be-
re kumluklarla ayrılmış olınala- y&nn.meyf neıretmiıtir: 
nndan ileri geldi. Bu bakımdan 
İngilizlerin bir daha ele geçmez 
üstünlükleri vardır. Bundan is
tifade ederek düşman kuvvetle
rini, uzaklara gitmeden olduğiı 
yerde eritmeğe, korkunç' mesafe
ler aşarak bir daha cephe kur
mak tehlikesinden kurtulmata 
~alıştılar. Şimdiye kadar gelen 
naberler bu prn:nı az çok başar
dıklarını blidiriyor. Eğer mareşal 
Rornınel, çölün başka bir nokta
ınnda yeniden tutunamıyacak 
kadar insan, bilhassa tank ve 
tayyare kaybettiyse, İngiliz iler
lemesi altında yeniden Afrikaya 
silfıh taşıması güç olacak ve çöl
öen çekilmekten başka çare bu
lamıyacaktır. 

Fakat henüz orada değiliz. 
Rommel gibi usta, çöl manevra
larına alışık, cesaretli bir ku
rnandan için bütün kurtuluş 
kaynaklan belki tükenmiş de
ğildir. 

Alma:nlann söyledikleri gibi 
geride bıraktığı perde kuvvetleri 
çarpıştırırken ağırlığını istediği 
yere, istediği şekilde götürebilmlş 
ise, harb henüz bitmemiş demek
tir. 

Kahire s <A.A.> - Reuıer aJana- Sekizinci ordu kumanda· 
.. Ik k a • I _ rı nm muhablrl blldlrl7or: a 1taıyan •• lük' • 

"il:;;> tümeni çember lçbıdedlr. Ç61de ıtaı- nının gun emrı 
JaD pıuplan aç. susus esir edllme- Londra 8 (A.A.> - Seklzlncl ords 

Biraz itual ıerını belillyorlar. Blldlr1len 20 bin kumandanı general Mont.gomery gün. 
esir pet mtıtevazı rakamdır, Mlhve- Uit bir emir neşrederek demlfilr tır 

, • • • rln rlc&tl bozgun hallnde deRlld.1r, cKar.anm11 oldutumuz muharebenlıa 
Nııd 'DW ~ • birinci ..wı.- Patat Rommel'ln elinde ı>ett az mo- sadece btr baflangıo tefkll ettlllnl 

.. 
~ ~ Wr ,._ bLa ....,... t6rıtı kuvvet talmıştır. Haft kuvvet- tıtalanmızın anladıtma ıüphe yok• 

d .. 'hnie ..... .a7'e Wh ıertmıs bunlan tommo t*llde bom- tar. Yçacalc daha b1ro«* lfler nr-
•Sabte ...... kiılb ...... ...._ ban:bmlıı edlJor, rlca't h&tlarmı ke- dlr, Almanları ŞkDall Afı1ka'duı 

ke ,Vs'n+ - Hlllıld ekmek al7or. Rmımel'hı durumu e&bult te- tomıat için llerlh 
kartı..._ ldid Wr .-beke ef..ds nalafmaktadır. llel'D ı <A.A.) - Neue Zurcber 
da nlra11 ele nnliler.. Ba ..... ........ 1 (A.A,.) - &eldslncl oma Zeltung suetesm• g6re mihver --
t..iadw .-1mittl. C.aıtelne ... batı ollllnd• UedlJor. Bil IOll ba- hll boyunca ve çölde blrtao 7oldan 
aiba hana ..._.. .......... _. ... berlere t6re BrüanJ'& aneuerı çetllmet 90l'U!ldMlır. Bu yollar böyle 
1iL Filan...,,.......,.,..,....,.., fi. Marsa Matruh'uıı cenubun& ~ ricate W1 detlldlr. EWemeyn'd• 
llm .. ı.ı..1at1ıar c:&ımlnd• MiDt lardır. KıJı yollan 6ltl Jllmlan, tah- mihverin 130 - HO bln klf llk kuvveti 
Koı ...._ mMkem•lae ......._ rtbedllmlf kamyonlar, barabolmut Tardı. İtalyanlar bazı noktalarda 

s..._ aelince hepimls, hattl .. teçhizat ne doludur. Haft kuvvetleı'l mukavemet gösteriyorlar. 8 lncl ordu 
tebelceler efradı. .. IH&l edilen ta;nare meJdan)anndan bunlan temizlemekle vakit kaybetmek 
muhtekirler ele lteL~..: derhal tatlfade etmeıtıedlr. Bu mey- niyetinde de~ıı glbl görünteyor, 
bd , pL n, danlarda birçok mihver tanaresl bu- • 
d" ~ ~ ..t., laiilmuwti alabil- ıunmuttur. Berlm ve Romanın 
!iine tenldded• dmm~ Fabl Uçatlanmm Blcllbarranl lle Bug- mütalaası 

biraz da inul ile diitlnelim; tiicca- bug arasında v• Sollum'dakt tepe
n. efradı bu derece dala ..... petİn- Ierde bulunan mihver mot.örlli vası
de kOfU', pce slndiis yeni yeni talannı bombardıman etmlftl.r. Muh
melanetler ditüair '" ba aaretle telif noktalarda terkedllmif İtalyan 
her aiin. her uat hakiimetin mm- kuvvetlerinin esir edllmeslne devam 
pet aahadald faaliyetini baltal.maia edll!yor. 

:1r --==~..;!-.!~ İngilizlerin aldıklari 
Bö:rle mlifldU .....,.n1an1a hiilni- esir ve ganimetler 

mete _ _. _ _..__:_,_ k--~!'1--! ,,. _ ___,,._. -.-.- Lonclra 8 CA.A.) - Son haberlere 

Bem 8 (A.A.) - Berlln mahfWert 
harbde tAblyevt rlcat denlle:ı vaıl
yetın mevcudlyetınl unutmama.t 11-
zı:n geldiğini söylüyor ve diyor ki: 
cRonımel vaktUe general Auchln!ek 
kuvveW:r'Je temsa etmemek için or
dusunu 60 kllometre gert çekmlf. 
sonra birkaç gün içinde bu yerleri ıe
rl almıftı.• 

Ne olursa olsun, general Mont
gomery, bugüne kadar elde ettiği 
zaferle harb talihini İngiltere le
hine çevirmiş oluyor. Afrika'da 
katı bir zaferin neticeleri yalnız 

(Devamı aahife 2, AÜhm 1 de) 
Necmeddin Sadak 

nl hakiki 'lmk Tatandati •JJDUD&- göre alınan esirlerin m.lktan 20 blnl Roma'da da aynı mütalU. Dert 
İstlfçlnln derdi: hdır; miifldlJlt çakaranlara. hile n geçmiftlr. Elde edilen maıze.me ara- .stırülmette, henüz muharebenin ne-

- İki sene sonra sabah kahvaltısında acaba ne reçeli yesem? .. dalavereye ...,...ı.,. ile Wa isim -ı aında 350 tank. too top, binlerce ara- tice.si hakkında tahmin Jilriltmentn 
1amıJorm. b& nrdtr. 7el'slz oldutu blldlrllmett~dlr. 



Üç kap yemek 
L elr• fsbrh JIF 'fm= 8UJı4aıı IOllr& tf9 

bp J 1 * p .. keee nı..ti 
Artık Wılultaya alrdlilnk .....,, m•~th bir 

Jelllek psdesl halinde elinfse Jmcmnan ~ lfis 
gezdirirken •acaba ne yesem.?ı> dlJe iere&tlt uı1an ~ 
eek, açhktan miclenls rJI pldıiı ........ -bin ....... ~ 
baplar, b Wdar, tlebzeler, lalatalar, MnMııır, lasaltlmllu, .,._ 
tinyağlılar, tatlılar, kompostolar, meyTaJar ara•n4a bhp 4l
ha ağzınıza bir lokma bir feJ toyma4an tpnaumm •· 
duğünü h" etmeyecek. oÖlflmlerden llftm befen!» shOnün tam 
tersi oldup halde yine lnnna lllmıta nren f1I Jemeldden 
~ beğ teklifi altında lslnttl daJdblan ı..,tnıd.yeeebl
nfz. 

ÇUnku aç olan midemizden dyacle gWmo.tilr. O da HD.• 
sin bir li te Ue deyuwdr. Karmnm apen lokantadMI hlt8n 
Je!Dekleri ~ .......... .., ... , bnaaUmhı: ........ 
laclıimm J'IN'le t6dlP Çlbr. Obanılrane ............ 
eser kalmaz. Midemktte aneak Dd yemeklik Yf!r bulmu1utmm 
farketmlf olmanın ümitsizUğf içinde yös yemeklik bir UsteJe 
goz gndlrmet lştlhaya Udncl ı..Hayı tmlrlr. Bu Jradar a yen 
Jesis, nefis bir ,mlek lndireııuenıek Ur' u lnwnı1a ~ e!t 
-- lılnklr -? Bia itina ile .... ............. .,.. 
dl in z sırada komşunma gelen tDalın ~ ..,...,. 
ayn bir felikettir. ÇiiBldi mW« ' fi awk Wr tatHdr .,. bl
mış ve o leziz tuzlu ~ yemek fmlrAmm kaybeemlplnh'fr. 
Fakat 1e11 pişmanllk faJA we1•• 'llmd WM•a lılrhd ~ 
ukahm~ 

Tep& .... if ,.,. tliıi ... ,_ek ...... tDrMcaia ,... 
ayn ~ ,... • hw'' .. la'P ,. tJ • 1 w· ..... •tr ey d k1ir. Onun için JeDl braıı beleu'3•um. 9 kap,.. 
mdı:! Lekantaya ılftr pmea mmya o&urm w ~ 
taıpmudan, 1ea11 ..... ,._... ,.r•lrwm, •n ı-. ....._ 
m pnona teSlenebillnlnls: Gelsin yemekler! 
~ IWe ile ... J 1 .... t1ılJWiml 

eşyası 

Liyiha MecH.e 
aönderi1mek bendir 

Din merasimle 
diplomalari ftl'ildl 

Muhtekirler, ergeç fakat muhakkak, 
mukadder akıbetlerini bulacaklar 

B. WiDkie bundan 
hayranlıkla bahtediıor 



Tüccardan ne 'ileTeceye 
katlar llamiyet 
bekliyebilirlz? Faturah Ekmek işi 

Eski rejimin «hamiyetli» diye 1 • 
tavs11 edilen p~aıanncıan bh'l, 8 iŞ VerlŞ Belediyenin aldığı ıiki 
flyle dermJş: db 1 f 1 

- Benim namusum on bin aı- te ir er yi netice er 

1 

lhtikarla 
mücadele 

tmbktır. Mürakipler, yarindan verdi Belediye teftiı heyetinin 
- Am~n efendim, esta!furul- itibaren kontrola esaslı tetkikatı neticeleri 

lah ... • dıyenlere ise 111 tsahatı B-•-..J.:.. ı l t b l h • l • 
ftrirmiş: • başlıyacaklar C'l"""-Uyen '!.ya .. nız s~an u a ma - valıye rapor a bıldirildi 

- H • tec "be mihek- •ua olarak dagıttıgı yenı ekmek kar-
kind er şe~ ~tir Bana neleri ve kame ıuiietimalletinin önü- . . . 
on h~n f~çm .. fe~e kl"f • tt'I Faturasız alışveri~e meyclan ve- ne geçmek llzere alınan ciddi tedbir- Beledıye teft11 heyetı, 1011 gün-
bb ;net!ad!"şv~ah c 

1
f ~ 1 ~r~ rilmfyeceğinl, faturasız muamele ya- fer neticeainde evvelce 3200 çuvali ferde ihtikarla mü~dele etmek üze

rirl U ~k.ııt?.tesini ;.1 aza 'e panların cezalandınlacaiını dün geçen trllndeli1' un .. rfiyatı, 2700 re gayet uaalı takıbata baılam11tı'r. 
erse ar o ı emem... yazmıştık. çuvala lnmit, bu suretle latan bulun yapılan takibat neticesinde çok 

İngiltere m::~~ Elisabetl , Murakıplar, pazartesi gününden h~ki!'t gGnlük un ihtiyacı tesbit edil- büyük mikyasta i§ !apa~ bazi top-
demi ı ki· 

1 
e itibaren fatura yoklamasına çıkacak- mıştir. Belediye, lokantalarda ek- tancı firma]~ genlf mikya.ata yol-

: d·. · h k dmı la.rclır Bakkallarda maiaza ve dilk- mele ıatııını menettiğinden lokanta- şuzluklanna, bılhassa aldıkları mal-
ra I 1;n 1;111zk e~. ~d" pa- kAnla;da tesadüf edifen maddelerin lardaki ıuiistimalin önünü almıştır. lann fiatlerini nasıl yükselterek sat• ic: e ~ e me mum ur. aabı iiatleri tttiketler üzerinden tet- Şimdi Belediye, ıher fınna verilen tık~~~ dair eaaslı . noktala~ teab!t 

zmış . ]dk olunduktan sonra faturalara da un miktarına göre ekmek çıkarılma.- edilmıttir. Bu tahkikata aıt teftıı 

ar fili: 
Siirtii.k: 
Siirtii.k: 
Siirtiik: 
Siirtiik: 

İstanbul Sokaklannın 
kadını 

Polisin peşini bırakma
ftığı kadın. 

Lüks hayat kadım 

Beyoğlu Barlarının 
kadını 

Türk Filmlerinin en 
güzeli 

Siirtiik : Herkesin beğendiği film 

Baş Ro1lerde: REFİK KEMAL - HALiDE -
ZEFRA - AVNİ - YAŞAR - NADİDE -
ŞEHlME - REŞiT - SELAHADDiN - MU
AMMER - MOMT AZ - NEDİME - Yüz
lerce Fi .. ran. 

ELHANIRA 
w.-:: Ya benı? Ben de kadınım ba,kılarak Ur yiizdeaf alınacaktır. sıni temin etmek, bu 911ret1e noksan heyetinin hazuladığı tahkikat fezle
"'fM:... • Malına fatura g8steremfyenler ceza• tarhh ve iyi p!pnemiş ekmek bnlli- kelerile raporlar- Belediye teftit he-

- Meseli, bir milyar altın ol- landınlacakbr. nln 8niin.U almak üzere gayet 81kı yeti müdüril B. Necati Çiller tarafın- ~-· 
IR?... Difer taraftan yük k f' ti mal tedbirler almağa başlamıştır. Fınn- dan Vali ve Belediye reisf cloktor 

Bugu"n saat MATiNE OLARAK 
Hte 

- Hani sizde o kadar para! aa.taitlar, müşteriye u::. fi:t ~zerin- lar, Belı:diye teftiş heyeti ve Bele· B. l...Atıfi Kırdara verilmittir. 
Wzim Demek ~1:idı1? den fatura vermektedir. Piyasada diye zal:iıtasi tarahndan sıkı bir tef- Bu raporlar, Vali tarafından tet• 

Beyoğlunda İstikW Caddesinde 

parayı t · mal bu1amıyan alıcılar mecburen tişe tabi tutulmağa başlamıtlardır. kik edildikten ıonra Milli korunma 
••• sahcının talebine bo~n eğmeğe milddeiumumiliğine verilecektir, A , 

Bu iki hikiyeden sonra tüccar mecburdur. Alalcadarlar, bu yoldaki Sahte ·kmek Teftiı heyeti, muhtelif )'fyecek Hanende Au y AZAR'm 44 üncü ıan at 

ISTAIBUL 6AZiNOSU' nda 
Ye namus meselesini mütaıia alİfverife de müsamaha etmiyecek- ~ maddeleri etrahnda ppbiı tetkik- J-Aayatinin yildönümü 
etmek lstiyonon. Diyelim ki, Tür- lerdir. karh satanlar feri, gayet euslı kayıtlara, meau- 1 ç K 1 s 1 z o L A R A K 
kiyede bin büyük tacir var. Bun- Üyeti göriilen ticarethanelerin ticari 

1ann cıa önüne «fırsat lmkiıDJ)) v·ıA . hl.,,,. defterlerine göre tesbit etmiştir. A L A B A N D A RevUsU açılımştlr. Sırf namusluluk, mi ) ayetin te lgI Belediye teftiş heyetinin ,dırin iaşe 
hamiyet, sırf. kuvvetli mAnmyat, Dört suçludan ikisinin işleri Belediye tarafından idare edil- ....._bir 
onlann hepsıni zapturapt altına uh k • b I d . meğe başlandığı üç ay içindeki me- Büyük Vstadı seven Müzlsyenlerlnln JıUrüDe pek zen5"" 
alabilir mi acaba! Evet, doğru: Hükiimete hububat m a emeaıne aı an ı saiai, evveke teftiş heyeti tarafından programla kutlanacaktır Telefon. "857' 
Kimi insan, Tanzimat P8f8Sl gibi, bo .. d • ilç aene içinde yapılmıı olan itlere AL •a A ........ A 
en bin rakamını istihfaf edebilir. rcmıu 0 ememıı Burhm, Hilseyin, Ali ve Hüeıeyin muadil olacak miktar ve ehemmiyet- 15a 15a '5a ... W Al 
Pakat aten mesleği klr peşinde olanlar adlarında dört kiti hakkında sahte tedir. Bu lbôa.rla teftit heyetinden 
kOfmak olan bin kişinin lmSI, ekmek brneı1i satmak suçundan tar tim~ kadar pek iyi bir randunan RevGaGnün IOD haftaai 
hudutsuz bir kazanç thtfmalt Vill etten tebli" edilmi tir: Vil~ kibata başlanmıtbr. Tahkikat ev- almmışhr. Gahwmmda. EKREM ve CEMAL REŞİT kar· 
karşısında nasıl dlzglnlenlr? Ba- ~dahilinde g b-Ll-.! d rakına nazaran Buman 130 tane 
husus haşmetld kırallçe dahi o ye ~. ça~ ar, sahte ekmek kame.ini Hüaeyin, AH c·· rük• 1 d b ki "J tletJıedn ,_, besteledikleri 
suali sormuşken. mahlOt, akdarı. arpa ve :yulafın tea- e Hl!-- . L ı:t d b 'd um er e e eti en A l D 1 R M A bu·· yu·· k Revu·· .• 1• &--.!.Lı t..!--' • • d h' v WIClytne vereres; u e e erı e il 

••• im fılUID DU'IDC&te,rın •onun a ı- sattımuftır. Tahkikat neticesinde ma ar 
Dfirt kişi münzevi bir yerde ~ bulmut ve mıaınn teslim tarihi sahtekarlık meydana çıkmıı ve all- Gümrükten mahnı çekmiyen 2 ~ ------------------------

aeıkımpz farzedln. Yalnız Dd iklndtepin •onuna kadar uzatılm~ :kadarlar hallıhda evrak tanzim car hakkında zabıt tutulduğunu ve ~------------------------~ 
)JOl'slyon yemek '981'. Bunu satan tır. Bu mUddetlerin 90nunda hükd- olunuak birinci ajır ceza mahke- bu malların umumi maiazalar mü- s M 1 
adam, beherimlzln ferden yük- meta l>orçleiıdıklan hububat mikta- ~ine verilmiştir.~ sabah birinci clürlüiü taraıfı~ çek.il~e~ faz. TAK 1 S NEMASINDA 
Bek tekliflerile brşılqıyor ve rmı alım merkezlerine teslim etme-- agır ceza mahkeme'ande mamunlar- llllftık. Bu Jıki tüccann gumrülderde 
Bnüne serdiğimJz rakamlar değil m1t bulunan mlistaheıillerin elleriD- dan AH ile Burhanın sorgulan ya- beldiyen malı zaç yağı ile sazoz ka
bndinl, hattA silsilesini lhj. ede· deki bilumum hubu'batına 1941 aaıylı pılmııtır. Bu iki maznun suçu biri- paklandır. 
eek Jtibek]lktedlr, Yani neticede karar mucibince elkonecakbr. Mah- birlerinin tlzerlerine atmışlardır. He- Alikadarlann aöylec:liklerine ıöre 
ikimiz soyulacabz, lldmhı de aç- _,I ..J_ '-- ti u_ ____ L l nüz bulunamıyan diğer maznun iki gümrülderde bekletilen '"' pfyaada ... ___ -ı.-.--x.1- ..u enue uu nıe e e•OIUICBlt o an H" yin] · buld la _ '- _ L 1_ 

-..u 5~'""'"'5~· mflstahallkrbı elkonma tariünden use e~~ .uru. rıuı; mao~e- milfteri butuı her mal cekftmfttlr. 
Bu takdirde yapılacak makul . i1ia.r be .. . meye getirilmelen için mubalr.eme Gimriiktea çekil-. mallarla tehri-

Mr hareket vardır: Taciri serbes :ilum en °h buf,!'1'1 lçınde :t batkıı. güne bırakılmlfbr. nıizdeki maiaza n depolar ve nak-
bırakmamak. Dördümüz arasında linde :.ı:n ı:eıkezle:;:a:ıeıli: etm;.. yeni emniyet müdürünün liyat ambarlan tıklım tıklım doh.-
an)aşarak normal bir flatle onun ı ri cb ·c11 B cb . • • ,. • • • dur. 
ellndeld yemeği satın almak ve :ıı me. u~ r.l u ı..~_,__urdıyetıM~lel: tayın emrı geldı ------------
iki ponfyonu dördümüs bölüt- e getirmıyen er oa'.ıuun 8 1 1 btar.bd 2mniye·· müdürlüğüne 
inek. .1.,,.. taelr Mzlmnaelrwewr. korunma kanununun muaddel 5 5 Burdur , alisi B. :-lalUk Nibadın, 
•Ne hakla. .• Mal benlmb diye- ,,.. 56 nc:ı maıı:ldelerlaln tatbik edile- Burdur 'aliliğine de F.mni7et m&-
eelanft 'ft hepimizin brmJan celf tebQ oJunur. dürü B. Kimranın • tayini emirleri 
llllcak yan yarıya doyaealanış... dün Villyete tebliğ edilmiftir. Yeni 

Bunlar mahzur dahi olsa, ya- Nişanlanma Emniyet müdürünün bu günlerde 
nnmın soyulmasından, yanmı- şehrimize gelerek vazifesine 'bqla-
IDı da kalnrdamasından evli- Muğla mebusu emekli orgeneral ması beklenmektedir. 
dır... iZZETTiN CAL1$LAR imi SENİ· ----------

IJlmdiye ka4ar g8rllen ftrqe flmlerln en mfikemmeH 

KÖY KIZI 
TtiTkçe SözliJ Türk,e Şarkılı 

m.t, ahlild hArtkalar fihnl 

'LEYLA MURAD TAHIYE MUHAMMED 
YUSUF VEHBi 

Okuyanları MUALLA. IŞILA Y SUAD GON 
BESTEKAR-SADllŞILAY 

ÖLDÜREN 
BAHAR Cemiyetin darhk umanJD4aJd YE ÇAIJŞLAR Ue Devlet ŞG.rui B u o tt u M--L,ur -e DeLlcar JEAN ARTHUR iktisat wziyetfnl tetkik edenek, azasından merhum Emin Aıda'nm 

1 
"'§U ... ... __ 

lıte karpnma aynen böyle hk oilu Ankara avubtluuıdan Dr. PEK 
1 

siNEMAFDm~en 1 ŞABESBRbmB Sirin ve Sevimli MEL WYN DOUCLAS 
111anzara çıkar! SADIK ARDA'mn nifanlanmalen uvu K Qüzel ve Şak FRED MAC MURRA Y 

Milletin mAnevt şahsiyeti tt- Nifaııtqmdakl evlerinde .ne rve .c- atalin Karady tan.tmdan ..,..ı ... bir tanda yaratılan 
caret işine kati fe)dlde mtllıl•hale r& muhiti içinde tee'it edilmi§tir. 1• Kan Veru·ısı· Seyredenler• heyecandan llE ÇOK KOCAM VAR I etmelidir. Tüccamı namusuna, Nl,.nlılara ebedi eaadet dileriz. tıtretıyor, 
insafına. hamiyet ve merhameti- ------------ Bua11n Mattneler ıı den 
ile ~- zira - v~ Değerli bir pncİn ziyal GENB TİERNEY Te RONDOU' ••ıiıtlbaren: Tel: 49369 __ _ 
pek tok gozlü - b~ Jdşlnln bır- B. Niyazi Tııra'nın btlyilk otlu lfık 8CO'IT taıafmdan Hareketli, kuweW n nqell Komedi fllmlnde 

den milyonluk ve yüz blnUk kAr- u..ı talebellnden Gavll Tura~- IEBİB TİYATBOLAIU s ·u· M E R s·ınemasında 
lar karşısuıda müstağni ve idea- 11ltnln en &tefll çalında, utradılı Q • k ~~ Bu atp.m Saat 20.30 da :::::':. ~: : s:~ ~ ~-ıtt ence lmOtll :.~: M~cedly~-r ~b~ugibı~Btıt~m~tln~ut~ı:~JtıcU~·~skl~etl~m~tz~~~mdlrm~görüiı~·~ekte~b~·~n~memı:ı~~1Dl~~etm~ektedlr~~·~S~lz~de~~ 
Jlmde yaşıyoruz. Dlier Devletçi ıert onulma :vtrek Jal'&)arınuı din- 'l mı ......... 'lr,..,.. ~ ,,.__ ~ 
-'imlerde tatbik edilen kaideler- d.1!1lemeyen. ımta.plan tolnde mec- ........ -~ .... BERG .... ..._ Saat 20,30 da komedi bsmında ~----- ·----•-.. • ..,, b ·---.... .u..~ l.UAR... .. ı Her PAZAR .aaat 15 den itibaren le deveyi kazıla bağlamab, onu uren tı~ fani bayata ıı&l•- BOBBRT MONTGOMERY'nln - 8 R L E ' E N B A B A 
llDCak IMmdan ~ Allaha rint yumm'Qftur. Yuan: Splro 1ı1e1as M A K s 1 M ' de 
emanet etmeMlr. (Yani tfteea- Bcleblyata oldutu kadar realm '" em•lals smeue JU&tbklan Till"tgul: A. Bacopulos 

im hamiyetine. •. ) ~ =lf=ı:ı~~= ~!!!!!!~blr:..:tllm~!!!!!!~'.-.!Bua~On:!aa~t~l~B.SO~da~ma~tm~e'.._ M -u- z Ey y EN s EN AR 
(Vl • Nd) de memleltetıe J&r&r blr geq olaolılı ., _____ BEŞiKTAŞLILABA 110JDB: ------

....................................... muibatta.t kil. Bu tıemıs ll1lm '°" D E M 1 R M A s K E (Ta .. rkçe Kema.nt NECATi .~OKYAY " H kllllBC Baz He,'ett Hava kurumuna teberru °'* de.uecek kadar ıeno 1&1Dlda 1G- MtJmJB BABABADD:i:N'in 1Ulı> besteledtlt 

n1lp lok ohıvemıesl cidden acı ve E N N A ş K 1 Ba,-oilaoda Yeni Pazar Wkall- MJklldlr. F E ı• 
7..t ..tüpleri Yani Katanoa Wrader- 111• Talın, bderll el!edDe t.elll- D ...... :L&-.. S UAD PARK Sinemaünda 
.... .... oiul1ari TiM Hava brumu ıer l'lnıln, ft blJlt lılddı -"Olm ... ~ .. .., eo klflllk lıl1ll1 Rml Ue 
L..-w pheaine bet 'bin lira teheı- memleldn toe'Ü"'rmdm _,...._. MAVftml: UNA'l'LI BA'!D1"Jı.All. BugQıı 2.SO d& matbıe ~ardır. ~---•D.tı....ıı.I. L:L!aiz M A T l N E ___ _.., 
dl etmlmdr. aı. ~--------------------~ .. .,.,...,. ~ 

Amca beye göre-

.._ 8* ll"fkll IQ AmcalaQ_ -aeı... bal)er ~ libll .. - na inandµıl' ve hep bir olup an'~- nhı, hem de lfizel bit te11 bedava.ip 
- Yemhı etmek deill amma aııtl . . . ~ meıa QJttuerden aül . . . -Mesell muhtek!rl htıdmetel ••• Bu Wkiiltı tafa.sma ,e_rieot.lrlr- ı ... Sonra birkaç arkadaşım da bu-ı A. - Çokl.. Hem 8ll& blrllll etme-

I lerl .. Banda U ~ JQl ~.. menin ..tıs Jlll- -



İş mükellefiyetine 
tabi kamyonlar 

İstanbul vllô.yetinden tebll~ olun
muştur: 

1 _ İldncl devre lş milltelleflyetıne 
tflbl blli\mum kamyonların d~rdüncü 
kafilesi 9/11/942 pazartesi günü 
se\•kedllecekt1r. 

2 - sevke tA.bl kamyonların pUi.ka 
numaralan ~~da g&sterllmlştır. 
Bu kamyonlar o gün saat 10,SO da 
scıtnnalunet meydanına getırllecek

tlr. 
3 - Bugüne kadar yapılan birkaç 

ilAn ve tebligata rağıiıen geUrllme.. 
yen kamyonların sahip veya §Oförler1 
Milli korunma mahkemesine verll
mekle beraber benzin kamelert ıstır
dat edilecek ve her hangi şekilde ça
lışmalarına meydan verllnıiyecektır. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

lcabinaa günae 3 kaşe alınabilir. 
4 - Kamyonlann mütehassıslar ta-

rafından muayenesi ynpılacn~mdan •••••••••••••111 
gösteril<m saatte toplantı yer:.ne ge-
tirilmeleri lnzımdır. Yazıhane aranıyor 

5 - İşbu mı.n tebllgut mahiyetin- Galata - Slrkecl ve clvıı.nndıı. 
dedir. telefonlu bir yazıhaneye Uıtıyaç 
3467, 3490, 3532, 3543, 3544, 3568, 3601, 
3602, 3609. 3623, 3649, 3681, 3720, 3743, vardır. Devretmek 1stlyenler 
3740, 3741, 3757, 3773, 3775, 3824, 3827,, Taksimde Cumhuriyet pastane-
3883, 3893, 3903, 3908, 3930, 3939, 3963, sinde Rauf Akbaşa müracaat 
4011, 4021, 4052, 4060, 4066, 4072, 4091, - etmeleri. Telefon: 40051 -
4110, 4115, 4117, 4121, 4123, 4130, 4159,ı ____________ , 

41s1. 4169, 4112. 4173, 411s. 41ss. 4189.' Bulana Mu··ka"' fat 
4192, 4214, 4216, 4225, 4249, 4253, 4234, 
4257, 4258, 4266, 4282, 4283, 4284, 4318, 
4228, 4327, 4328, 4339, 4340. 4341, 4345., Tünel ile Nlşantaş arasındaki 
3439, 3462, 3470, 3476 3480, 3493, 3495, mesafede pırlantalı bir Kllps 
3506, 3508, 3509, 3312, 3546, 3558, 3364, tayboldu. Bulan zatın Nlşan-
3583, 3603, 3606, 3639. 3642, 3660, 3674, taşında Vali Konağı caddesinde 
3706, 3716, 3782, 3759, 3763, 3772, 3780, Uğur Apartmanı 1 numaralı da-
3786, 3838. 3842, 3843, 3844, 3845. 3852, !resine getirdiğinde memnun 

3868, 3874, 3884, 3909, 3915, 3922. 3946, lme•d•ll•ec•e•k•ti.r.••••••••!9 
3&59, 3991, 3996, 4013, 4023, 4081, 4084, 
4085, 4087, 40!)0, 4092, 4099, 4104, 4111, 
4112, 4137, 4141, 4146, 4154, 4155, 4166, 
4168, 4170, 4178, 4183, 4186, 4190, 4194, 
420?., 4224, 4226, 4833, 4236, 4245, 4248, 
4260, 4262, 4267 4'l71, 4288. 4290, 4320, 
4096, 4191. 

Bulana mükafat 

Yüksek mühendis mektebi 
müdürlüğünden 

son giriş müsatl'akasında evvelce kazandıklan 
maadn sıra numaralan aşağıda yazılı .namzetler de 
olarak kabul edilmişlerdir. ncmen müracaatlan. 

Sıra No. Sıra No. Sıra No. 

274 340 450 
136 312 371 
280 48 248 

508 110 227 

94 502 40!> 

85 204 115 

355 13 348 

145 396 56 

49 310 527 

354 303 418 

478 132 399 

167 368 60 

17 455 36 
4~7 218 

llft.n edilen t:ılebed~n 
ınekteblmlze yatısız 

Sıra No. 

418 
236 
356 
155 
126 
465 
417 
80 
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SiGARA iÇENLER 
Ağzınizda Hot ve Taze Bir Nefes Temin İçin 

ANIN 
Dit Mac~nu Kullaninız. 

SANiN 
SANiN 
SANiN 

Lezzeti Hos 
Köoüöü Bol 
Antiseptik Bir Diı 
Macunudur 

Bir defa tecrübe edenler artık başka DİS lIACUNU kullanmazlar. 
Bütün Eczane ve parfümörlerde satılır, 1 

1 
En son model va "" çeşit STiL '"''" '""" ve >Smad•m• 1 

-~ 2ru~}~,.;., ~e~nJse~retı !,~!. ~- 199 ı 
S. D l Y A M A N D t Y E F 

illl•••.Mobllya Fa.brtltasına müracaat ediniz. Telefon: 40939•••mii 

BEBEKTE SATILIK ARSA 1 
Rıhtımda denize nazır 817 M2 fevkalade bir arsa satılıktır. Cumar

tesi. Pazardan manda saat 12-17 arasında 23758 e telefonla müracaat. 

Almanyada ticari işleri olanların 

Çatalca 
19, 64, 71, 83, 84, 85, 86, 88, 105. 109. 
112. 114, 115, 117, 169, 171, 176, 179, 

6 teşrinisani 942 tarihinde el çan
tam ile Arif kızı Zehra Kabadayıya 

alt nufus hfivlyet cüzdanımı z:ıyt et
tim. Yenisini çıkaracağımdan esktsl
nln hUkmil olmadığını 1l11.n ederim. 

1 nazarı dikkatine ı 
-
---------------------------- Tekrnr Almanyaya gidiyorum . . Ticari 

1şler takip ederlm. Tekllflerl-
m••am nlzl Akşamda D!pl. Ing, ıı.ınıuzuııa blld1rfnlz. m•••IC:i 

180, 187. 
Slllvrl 

2, 14, 27 30. 

IRADYOI 

Şayet bulan olduğu takdirde C:ırşıka
pı Ayakkabıcılar cemiyeti karşısında 
No. 91 de Halit Kabadayıya getlrdlk
lerl takdirde kcndllerl memnun edi
lecektir, 

Kelepir satılık irad 

Eksiltme ilanı 
Bilecik Nafia Müdürlüğünden: 

1 _Bilecik ıst. _ Kar:ıköy - Bursa yolunnn esaslı !ose taıniratlie lst!nat 
dıvan !n.şantı olup keşi! bedeli 92147 Ura 24 kuruş uzerlnden kapalı zar! 
usullle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - ihale: 
Rug.inkiı proı;ram Balat Leblebiciler çarşısında 25/11/942 çarşamba günil saat 15 de Bllectk vllô.yetı na!la müdlirlüğü 

12 30 Program, 12,33 Müzik (Pl.) , 3 dükkı\n satılıktır. Pazartesi. odasında teşekkül edecek ihale komisyonunca yapılacaktır. 
12,45 Ajans hnberlerl, 13 Şarkı. türkü salı 2_5 e kadnr Balat Karabaş 3 - İhale evrakı şunlardır: 
ve oyun havalan, 13,30 Salon orkes- mahallesi 9 numaralı kahvede A - Keşif metrajı 
trası, 18,03 Dans orkestrası, 18,45 Ji'a- bay Hayd:ır Pamlre mümcaat. B - Keşif hülfı.sası 
.sıl heyeti, 19 Zlraat santl, 19,15 F:ısıl • C - Hususi şartname 
hey ti, 19,30 Ajans haberleri, 19,55 lmU D - Mukavele forınüUl 
Şaıkı ve tiirküler. 20,15 Konuşmn, Beyoğlu 3 cü .sulh hukuk hfık - E - Eksiltme şartnamesi 
20,30 Mıizik, 21 Evin snntl, 21.15 Knn- ğlnden: 9421875 

F - Sllsllel fiyat cedvell • 
§Ik makamlardan şarkılar, 21,50 .An- Todori tnrafındıı.n Anııstas ve Ma- H - Bayındırlık l§lerl genel ve fennt şartnameleri. 
kara sonbahar at koşularının netıce- rlka ve Mihnl knnsı Sultı.uuı. aleyh- Bu evrak 461 kuruş bedel mukablllnde Bilecik nnfla .nüdllrlü~iinden alı-
leri, 22 Müzik <Pi.), 22,30 AJans hn- ıerine açılan Beyoğlu Knmer hatun nnblllr, 
bcrlerl, mahallesinin Kırman sok.nğındn 5 4 _ Ekslltmeye 1.ştlr!\k etmek için aşağıda yazılı şartlan haiz olma~ 

l'nrın abahkl program No. ıu gayri menkulün izalel şuyu ~rttır: 
7,30 Program, 7 32 Vücudumuzu ça- dfı.vasının cnrl muhakemesinde: DA- A - ihale tarihinden 3 gün evveline kadar nafla mUdürlUğüne müra-

~ıştırnlım, 7 40 Ajans haberleri, 7,55 va edilenlerden Mlhal kansı Sulta- caat ederek bir sene zarfında en az 50 bin llrn nisbetlnde şose inşaat\ yap
S:ı lon orkectrnı:ı. nanın ikametgahının meçhul olduğu mış olduğuna daır vesaik ibraz ederek bu işe girebilmek için vll~yetten eh-

lden.dlsine gönderilen davetiyenin llyet vesikası alınacaktrr. 
zahnndakl meşruhnttan anlaşıldığın- B _ 942 vılına alt ticaret odası veslknsı. 
dan talep veçhlle on beş gün müd- 5 - Muv~kkat teminatı 5857 Ilra 36 kuruştur. 
detle HA.nen tebllğat icrasına mah· 6 _ ihaleye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun tarıratı dairesinde 
kemece karar verilmiş ve muhakeme hazırlayacaklan kapalı zarfları 2 ncl maddede yazılı vakitten l saat evve-
4/12/942 tarihine müsndif cuma gü- llne kadar komisyon reisliğine makbuz mukabııtnde vermeleri 11\zımdır. 
nü saat 10 a. tallk kılınmış olup Postada vuku bulacak geclkmeler kabul edilmez. 41011. 

1 
Fil yevmi muhakeme olan 4/12/942 tnrl

Dr ı·br~hı"m Denker hine müsadlt cuma günil saat 10 da • a mahkemede blz1.at hazır bulunması 
Balıklı Ha t. Dahiliye :\Iiıtelıa~ısı I veya bir vekll göndermesi aksi tak-

ı Beyoğlu Ağac:ımıı, s~kızağacı, , dinle muhakemenin gıyabında gC>-
Cop!ukr. şme sokak No. 13. l rülcceğl davetiye makamına kaim 

m Tel: 42468, olmak üzere tlô.n olunur. 

İstanbul Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
1 - Ofisimizin tevzi edaecek birinci tertip odun ve kömilrüne aıt def-

terler ve karneler kaza. knymakamhklnnna gönderllmşlUr. . 
2 - Birlikler bu defterlere kendilerine blldlrllen mtkdarlara göre ma

hallerinin en fakir, mütekait, maaş sahibi dul ve yeUm olanlarını kaydede
cekler ve k:ı.yt ettikleri kimselere aynı zamanda karnelerini verec~kl~rotr. - ı- 3 - Hane başına verllecek odun şlmd!Uk bin kilo ve mangal komurü 200 

1 
Devlet Demiryollari ve Limanları !şletme kllodur. Bu husustaki talimat birliklere gönderllen defterler üzerinde ya-

Umum idaresi ilanları zılıd~r._ orı.stcn odun ve kömur almak ısteyen mahdut gelirli ve faklr hal-
============================::. kımız ahalle birliklerine ve karneleri gelmemiş birliklerin de nahiye 

Muhammen bedeli (16000) on altı bin lira (100) yüz metre mik'zbı muh
teı.t eb'nttn karan~aç kalns C18 iklncıteşrln 1942) çarşamba günü saat (16) 
on altıda Hnydarp:ı.şda Gar binası dahilindeki koınlsyon tnra!ından kapalı 
zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu lşe glrm~k ıııt.eycnlerlıı (1200) bln ikl yüz liralık muvakkat teminat 
kanunun tl\ytn ettlf;l vesikalarla tekUfierinl muhtevi zartlannı n}-nl gün 
saat 05) on beşe kadar komisyon Reisliğine vermeleri Itızımdır. 

Bu işe alt §':lrtnameler komslyondnn parasız olarak dnğıtılmaktad!r. 
r998t 

* Muhammen bedell (2600) iki bin altı yüz Ura olnn (1000) bin kilo taran-
mış kenevir (23 lklnclteşrin 1942) paznrtesı günli saat (14) on dörtte Hay
darp~şadn Gar binası dahtllndekl komisyon tarafından açık eksiltme usu
lllc sntın alınncaktır. 

Bu !şe girmek isteyenlerin (195) yüz doksan beş lırnlık muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiğl vesalkie birlikte eksiltme günü aaatlne kadar 
komisyona muracaatıan lAzımdır. 

Bu işe alt şartnameler l::omlsyondan parasız olarak da~tılmaktadır. 
(10!)3) 

Beden terbiyesi istanbul 
Bölgesi Başkanhğından 
F:ı.tlhde Futbol sahası yanında Bölgece inşa ettirilecek kapalı salo

nun ve f:aha tnhdlt duvarlannın mevcut avnn projeye göre fenni şnrtname
slnln, metrnJının ve lhnle evrakının tanzimi, inşaatın kontrolu 1/50 mlkya
smda tnfstl!l.t plA.nlannın yapılması (Stntık hesnbatı hariç) ltıl Türk Yük
sek mimar ve mühendisleri araSJndıı. 10/1111942 tarihinden itibaren (20) gün 
muddetıe kapalı znrf usulü ne münakasaya konmuştur. Bu iş için muham
men bedel 80,000 seksen bin Hrıı. üzerinden yüzde 4,4 hesablle 3520 üç buı 
beş yuz ylrınl liradır. 

Bu miktardan kazanç kanununun 28, el maddesi dell\letlle vergi kesillr. 
Tnllplerln mtinakasaya glrcbllmck için: 

a) Ytiksek Mimarlık veya Muhcndtallk diplomasını haiz olmaları, 
b) Ellerinde başlı başına. bir Devlet Dairesi nnnuııa resml bir için proje 

vt. şartnamesini hazırladıklarını \'e bizzat kontrolünü ynptıklannı tevsik eder 
resmi birer vesikayı hniz olmaları, 

c> Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden ehliyet vesikası alarak ibraz 
etmeleri, 

dl <O 7,5 nispetinde teminat vermeleri 11\zımdır. 
e) ~u işe alt şartname ve avan proje (b) maddcslndeki vesikayı. göster

mek ıı:ırtııe her gun beş lira mukabilinde Tnkslm'de Sıraservllerde 67 nu
ınarada Bölge miıdürlüğiınden alınablllr. 

En mutedU ücret vt en muvaı:~ ıe~ yapa.ne. ihale icra edJ.llr. cıı~· 

müdü~le~ne ve kazaların kaymakamlarına müracaat etmelerini rtca,tı~~:iz, 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
Aşağıda künyeleri yazılı Yd. Sb. ve memurların şubemize müracaa.tıan, 

aksi takdirde kanunt muameleye tevessül olunacağı, 
Sn. 6, Hs, M. Bekir Qğlu Vehbi An 1l'sküp 329 - 14, Top TQm. Mehmet 

oğlu Mustafa Lütfi 50637. Top. Ölç, Tğm. IsmaU oğlu M. Mlthat Erdener 
50742 Ecza Ustıtm Yaser oğlu İsak Adatao 38341, Top. Tğm. Adll Soyar, 
50463 p Ttm Re~zı oğlu Mahmut Plrlnççl, 49405 Nk. Tğm, İzzet oğlu Arif 
Hikmc~ 

0

Beton' 13686, 0620 - 1163) 

Devlet Orman İşletmesi Düzce revir amirliğinden 
Devlet orman işletmesi Düzce revtrlnln Danyerı deposund:ı. mevcut 

180 metre kfip ve 589 desimetre küp muadili 230 aaet kayın tomruğu 13/11/ 
942 cuma günü saat 14 te Dü~cede Devlet Orman lşletmest Revir ~mlrllğ'\ bi
nasında müteşekkil komisyonda açık arttırma 11c satılacaktır. 

Tomrukların bir metre kiiptinün muhammen bedeli 20 liradır. Şartname 
Ar:kara onnan umum müdllr\üğü, İstanbul Onnan _ç~vlrge müdüılüğil ile 
Düzcede Revir flmtrllğlmlzde ve tomruklar yerinde göruleblllr, 

isteklilerin % 7,5 muvakkat teminat ve evrakı Hl.zlrnelerUe birllkta ihale 
gün ve saat•nde mezkur komisyona müracaatları. Cl014) 

İstanbul jandarma satın alma komisyonundan 
Şartnamesine göre icnp eden kösele ve vaketnsı aynen •·erllmek ve mü

tebaki malzemesi müteahhld!ne alt olmak şartııe bir çift için 295 kuruş 
!maliye ücreti ta.lunln edilen 10000 çift jandarma kundurasının imali 24/11/ 
94ı sah günü snat 15 de İstR.nbul Takslınde jandarma. sntın alm:ı komisyo
numuzda kapalı zarf eksııtmeslle ihale edllecektı:. ~uvakkat teminat 2212 
ııra 50 kuruştur. Numune her gün komisyonda gorülur. Şartnamesi 148 ku
ruş bedel karşılığındn :ılınır. Isteklllerln kanunen ibrazı icap eden vesika 
ve temh1at mektup veya makbuzlarını muhtevi kapalı zarf teklif mektupla
nnı eksiltme vaktinden blr saat evveııne kadar komisyonumuza vermeleri, 

d037• 

Is anbul belediyesi 
Hesap i~leri Müdürlüğünden 

Hesap l.şlerl müdürlüğü kadıosunda münhal bulunan 15 lira maaşlı ve 
50 Ilra ücretli seyyar memurluklar lçln 18/11/942 çarşamba günü snat 14 te 
ortn mektep mezunu erkekler arasında müsabaka tmtıhanı yapılacaktır. 

Aşağıda. yazılı evsafı haiz olanlann 17/11/942 salı gtlnü akşamına ka
dar Belediye Riyasetine tstlda ile müracaat ederek istenllen vesaiki verme
leri ve tayin edilen gün ve saatte belediye merkez blnnSlnda hazır bulun
mnlan ltızımdır. 

1 - Türk olmak, 2 - 18 yaşını ikm!\l etmiş bulunmak. 3 -Askerlikle 
al!\kası bulunmamak. 4 - 30 yaşından yukarı olmamak. ~ - Her hnngi blr 
mektepte kayıtlı bulunmamak. 

istenilen vesaik: l - Hüviyet cüzdanı, 2 - Askerllk vesikası. 3 - Mek
tep diploması. 4 - Doğruluk kağıdı. 5 - 6X4,5 eb'adında dört kıt'a fo-
toğraf. cl::?30a 

Adli Tıp işleri U. Md. den: 
Müessese kalorifer kazanının tamlrl muhammen 473 lira 80 kuruş keşif 

bedell lle açık eksiltmeye konmuştur. Açık eksiltme 23/ 11/942 pazartesi gü
nü saat 14 de Adli Tıp Umum Müdürlüğü binasında yapılacaktır. İsteklile
rin şartnameyi okumak Jçln müracaatları ve 72 lira teminat parası ve JU
zumlu vesaik ııe blrllkte meıkür gün ve saatte komisyonda. hazır bulun-
n nlan. 11232» 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 !------Kartal kazasına tabi Ssmandra nahiyesi dahll!nde kain Sultan Beylik 
çıtti!ğl mtiştemllı\tından Demirel ağılı senevi (600) lira bedeli 1cnrl:ı kiraya 
verilmek üzere icra kılınan müzayedesinde verilen bedel haddi lftyıkı bul· 
nıadığından 20/10/ 942 tarıhtnden itibaren paz:ırlı~n bırakılmıştır. 

Tallplerln müdürlük ak.nrnt kalemine müracaatları, cl218• 

Belediye Fen işleri Müdürlüğünden ı 
İki mütehassıs motör tamlrclslne ihtiyaç vardır. 
Yapılacak imtUıan sonunda gösterecekleri ehliyete gôre (4) liraya ka

dar yevm!ye verilecektir. Taliplerin Belediye Riyasetine istida He nıUrac:ı.nt. 
etmeleri. c122Sa 

İstanbul Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Ofisimiz tarafından halka tevzi edilecek kömürleri satınnk isteyen ba

yller şartlarını öğrenmek ve muamelelerini yaptırmak üzere 10111/i.142 ta-
rihine kadar her gün ofisimize müracaat edeblllrler. «1183• 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
Deniz Fn.brlk.nlan muhnsebeslnde istihdam edilmek üzere dört Ucretll 

memur alınacaktır. İstekltıerln dilekçe ve icap eden ve.5lknlarile en geç 15/ 
11/94~ günu aqamına kadar Gölcük Deniz Fabrikaları Genel Miiclilrlüğüne 
m{iracaatıarı ve bu tarlhten sonra vaki olacak müracaatların nnzan itiba-
ra. alırımıycağı, d22h 

Borsa ve Osmanlı Bankası komiserliğinden: 
Doğan Sigorta. Anonim Şirketinin (500.000) lira sermayesini ter.ısıl edeıı 

tnmamı tediye edilmiş her biri (100) lira kıymetinde (590) hl~ senedi 7/ 
11/942 tarihinde Borsa kotuna kabul edUmlştır. •1240• 

lstanbul Memurlar istihlak 
Kooperatif Şirketinden : 

Unkapanı'ndaki fırından Eminönü, Eyüp, Fatih. ve Beyoğlu 
kazalarına sevkedilecek yevmiye yüz bin ekmeğin nakil ve tevzil 
işi bir müteahhide verilecektir. Talip olanların ll/XI/942 çar
şamba akşaınrna kadar Yen1caml caddesinde Mısır Çarşısı kapısı 
ittisalinde Makulyan Hanında İstanbul Memurlar İstihlak Koo
peratifi Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

Devlet Orman İşletmesi Düzce revir amirliğinden 
Devlet Orman işletmesi Düzce revlrlnln Mudurnu Elmacık dere Tekir

ler deposunda mevcut 220 metre küp kayın tomruğu 13/11/942 cumn günil 
saat 14 te Düzcede Devlet ormnn lşletmesı revir !\mrlllğl binasında müte
şekkil komisyonda açık arttırma 1Ie astılacaktır. 

Tomrukların bir metre küpünün muhammen bedel! 15 liradır. Şartname 
Ankara Orman umum müdürlüğü, İstanbul Orman çevlrge nıüdüılüğü ııe 
Duzcede Revir ~mtrllğlmlz:le ve tomruklar yerinde görülebilir. 

İsteklilerin % 7,5 muvaknt teminat ve evrakı l:\zlmelerile birlikte llıale 
ıün ve saatinde meüiır ko::ıı1syona müracaatları. (1013) 


