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Amerikanın ilk 
büyük hareketi 

B. Hltler'in nutku BU S.&BA• •i 'l'BL&B.A.PL.A.B 

hıgillz ordulan Libya çölünde 
esaslı bir muvaffakıyet kazanır 
kazanmaz Amerlkanrn Afrika 
kıyılanna asker çıkarın$ baş
laması, uzun zamandır hazırlan
mış, büyük ölçüde bir plAnın 
tatblldne girişildiğini göst.erlyor. 
Bu plAnm şlmdilk üç gaye güt
tüğü anlaşılıyor: 

B ize indirilen bütün darbelere 
mukabele edeceğiz, düşmanla

nmıza vereceğimiz cevap öyle 
müthiş olacaktır k i akıllannı 

kaybedeceklerdjr 

Cezayir ve Fasta Amerikan ileri 
hareketi devam ediyor 

ı - Mısır önlerinden ilerllyen MBaib 8 (A. A.) - B. Hitler ceainde olanlar, ac:a acı aldanıyor-
fngtllz ordusu lle işbirliği yapa- naqonal •oqaliat ayaklanmuuım lar. 
rak şlmaıt Afrika'da tam bir yıldönilmü münuebetile 'bugün Lö- cArtık kararımız kadc:lir. Bu ... 
zafer kazanmak, ve Mihver or- wenbrau birahaaeünin tarihi aalo- V&ft& kartı karııya bulunan iki Alem.
dulanru oradan büsbütün çıkar· nunda bir nutuk .öylemiş, Almanya.- den biri yıkılmalıdır. Bu Alemden 
mak. nan buıün de o zamanki aynı düş- yıkılmıyacak olan biri, biziz. Karp-

Fransızlann gösterdiği mukavemet zayıf ve dağınıktır 
Cezayir şehri Amerikalılara nasıl teslim oldu 

Amerikalılar, yeni çıkarmalar yaphlar 
'-.A '-'--' t1ııl 1 mantarla karttlaımıt olduğunu, fa• mızdaıkiler yıkılacakbr. 

2 - Akdeniz ıuuuuuye~ e kat bugünkü durumun o zamanki B. Hi~r. endüstri ...n.Jannda J.on4ra 9 <A.A.> - Şhnaıt Afrlka- tavemet tlç noktada, Cezayir, Oran Bqkuma.ndan general Elsenhover, 

~ il~rid~ t~~mkiln kı~ durum olmadığını, 0 zaman ayn- elde edilen neticeleri belirttikten : .:::n v~ =~ ~::~:r.Atlantıık aahlllerlnde gös- ~~ h=:~t=lhuu kurmat 
akçıkış ar e mu lıklı olan Almanyaoın bugiin birlik sonra demiıtir ki: pi'"- dairesinde devam etmektedir. c . m· -__ ı NA--'• 

m t .,,_,__l · · d d a.u ezayır • e ı n aau Vlchy 9 <A.A.> - Haberler AM&~· · içinde bulundu~unu söylemit, alaylı « stm.0a e aon.suz ıtıma un var ır .. Hava kunetlerlmiz, 1nd1rdlklert pa- s • c ,__ ı.:_ l hl ed"ld "? tınuı tebliği: Fasta çetin muhare-3 - Bu tehlikeler önünde Al- bir lisan ile Anglosabon demokrui eçen ıuf müt .... ıztırap ar ve te 1• ra~tçülerle blrtaç mühim hava mey- zapt 1 1 beler olmaktadır. Kuvvetle~ 
manya ve İtalyayı Afrika'ya da- rejimlerine ve ,eflerine ve dünyanın keler geçi~dik. Fakat bu kıı . bu~~ danını eıe geçlnn1şlerdlr. Alta.binde Londra 9 CA.AJ - BI~ harb mu- Saffı ve Fedhala'da kara.ya çıkan 
ha fazla kuvvet göndermeğe enginl"klerini sömürmeğe matuf tatmryacagız. Savaıın ehemmıyetını bu hava meydanlan piyade kuvvet- ha.biri, Cezayir şehrinin nasıl ifgal Amerikan kuvvetlerini püskürtmete 
mecbur ederek Sovyetıere yar- ~lan s~asetlerine hücum etmiı ve ta1?amile müdrikl1?. ~iman asker- ler~lz tarafından işgal edllmlftlr. edUdlğlne dair şu tafs11Atı bildlrlyor: ufraşıyor. Cezayir şehri çevr!lm1ftlr. 
dım vazifesi görecek ehemmiyetll Angloaaksılann Almanyaya lcarıı !eı:ınden, Alman mı!letınden ç~k ıey Dün gece müttefik umumı. karar- - Sahll ba.ta.ryalan su.sturulduk. .. Oran'da da muharebeler olmaktadır. 
bir cephe açmak. daima düll1lanlık siyueti gütmüı ıstıyorum. Fa:kat J:>ızzat ken?ı nef- gA.hınde netreclllen tebliğde f(>yle de- tan sonra levazım ve tqıt gemileri Vfohy 9 (A.AJ _ Amerikan kuv· 

. . , k .. 1 . d . . k. . sı'mden de çok ıey ıstemekteyım. Be-
1 
nllmektedlr. Şlımall Afrikada harekAt Umana girmişler ve karaya asker çı-

1 
rl ..._..ı. s. ... -

2 
~u ~--

Amerika Cumhurreısi Roose- oıdu lannı soy emıı ve emııtır ı. . b"' "k k v Al plA.n muci>lnce ını.ı ... , ediyor Dün vet e , '-'-.1" §E!'.uu.ue • omeww 
mm uyu aygım manyanın ~ . karmata başlam14lardır. Amerikalılar mesafede bulunan hWcihnet konatı-

veıt, bey~nnameslndc, Afrikanın - Fakat Kayzer gereken muka- mukadderatıdır, istikbalidir, gençli- karaya çıkarılan tuvvetıerlmlz, sürat- zayıf blr mukavemetle karfılaıtık- na yatıapnıtlardır 
garp sahıllerine yerleşecek olan vemet kudretinden mahrum idise de v·d· C .. d"' . t b d" .. le ilerlemekte ve Yeni çıkarma hare- tan ve zırhlı kuvvetler aramıda vu- • 
"

1 'h 'i Atl tığ· k Am gı ır. ece gun uz ıı e unu uıu- ektıeri apılmaktadır kubulan kısa blr -rp·-"""n son- Vaşbııton 9 <A.A.> - Hamiye Ne-.&uı ver n an ı aşara e- ben teelim olmak kelimesini bilmi- .. B ·· d d hat ed" Y • .. - ..,..._... 1n llğl 
'k ld t hl'k ini .. nuyorum. uyuz en e ra n ır M ka e et ._, .. , .. .sahil s.ft-~•tı r lld tıçat m-danmı ele geçtrm•·- zarettn teb : Amerikan kuvvetleri n aya sa ınnası e ı es on- yen bir adamım Bugün Atmanyanın b'l · B" · d" ·1 b"'tüın u v m .r~ UA&ÇAA • a v 3 ur-

1 d h k te · i · ı mıyorum. ıze ın m en u na VE!' .sahil topçususunun mukave- ıer ve tehrl sarmı§lardır. Bunun Cezayir ve Oran'da taraya çı'kmıf· em~k içi~. ~ bu are e .. gır: batında \>ulunan adam, buhranlı darbelere mukabele edeceğiz. Hiç- ti lnhJsa etmektedir Dahilde üzerine Fransız kumandanı, mütare- lardır. şildığlni soyluyorsa da bugunkü d d 1 1_,_ . • b -•- . . . .. 
1 

me ne r • 
. .. '. . evre e asa mem -etini muup hırını unutmuyorum. Dupnan arımız ckldl bir mukavemetle karşıla:nıl- ke teklif etm14 ve şehir teslim ol- Fas 9 <A.A.> - Burada karaya oı• 

şartlar Iç~de, böyle b!.r ~ehlıke kaçmıyacak bir adamdır. Onwı bil~ cevaplannı alacaklardır. Bu cevap mamıştır. muştur, Mütareke şartıanna göre tan Amerikan kuneUerlle mubare-
hnkAnına ~ınanmak guçtur. hı- diği tek bir kelime vardır: Düıman- öyle müthiı olacaktır ki akıllarını Müttetıtlerin zayiatı, Oran llmanı- Fransız garnizonu s11A.h1arlle beraber, beler olmaktadır. 
gilte;e mağlup olur, Avrupa har- lannı yenmek, gene yenmek ve ez- kaybedeceklerdir.> na giren ve batırılan 1k1 tüçüt gemi- k14lalannda kalacak, Fran.m stvll Cuablanta'ya 40 tllometre mesa-
bi bıterse, ~ndan sonra Alman- mele. B. Hitler, Alman milletini, elin- den ibarettir, Bir müttefik taşıt ge- memurlan da vazifelerine devam ede- fede Bua1dna'da blr tlırac; harebU 
yanın Amerikayı isti~~ etmek is- Almanyanın arkasında muazzam den gelen lıer ııayreti yapmağa ve mlsl de torp1llennılt ve hasara utra- ceklerdir. yapılıyor. 
temesl gilJI, hayale guç sığan bir bir mazi vardır Almanya hiç· bütün azmini aon zafer uğrunda top- mıştır. Şehrin Asaylfl AmeıikaWar tara.- I.ondra 9 CA.A.> - Reuter muha· 
macera akla getirilebilir. b. b .. ·kü kudre;te 1- lamagva davet ederek sözlerini bitir- Blr muhabirin ifa,ratına göre ha- tından temin edllecektır. :Utıtteftk b1ıt blldlrlyor: f)lmaU Afritada Anıl-

. ır zaman ugun .. . ? . . reklta Amerikan ba.hrlye a1Wıendaz- kuvvetler baf)rumandanı Amerlkah rltan harekltın& tnewz lftlrlt1, tim• 
.~rçek.te, Afrika Fransız sö- manuttır ve onu parçalamak dutun· ınuıtir. lan ve parqütçülert 1ft1rlk ederek general Bllıenhoyer, 1:ng1us Ye Ame- dJllt deııls ve hava yardunma lnıbl-

murgelennln ~şgal edilmesi sade- oran ve Cezayir civarında 1t1 6nfmll rUcan deniz ıcunetıert kumandanı aar edlyar. Mamafih B. Rooeeveltbi 
ce şimaU Afrıka ve Akdeniz hA.- H ••k A tı t dıb • lı hava me,d&nmı ele pçlrm1flerd1r. am.lral Kantngam ve hava kuvvet- de beyan ettıtı veohlle İngillz ttımen• 
kimiyetlnl ele geçirmek ve Atlan- u ume n e ,,. e- ÇarpıamaJar dalmJk olmUftur. leri kumandanı da Amerikan gene- Ieri de yatında hareUta 1ft1rt.t ede-
tik deniz yolunu daha emin • ı Amerikan kuvvetlerine bqlıca mu- rall Duttıse'dlr. ceklercllr. 

~BO=t:çin~ A.- rini belılerlfen ••• 
rupa harbine bilfill gtrlşmeğe 
başladığını, şimdiye kadar yap
tığı muazzam hazırlıklarm boşu
na olmadı~nı göstermek bakı- 14 Uktetria taribll La Tribune ııa kıyamet kopUJ'or. Paraya "'7met 
nıından İngiltere - Amerika i§- de Cenbe ııazete.inde bir Pam -verilnıecliii için bir trampa sistemi 
birliğinin müdafaadan taarruza mektubu var. Birkaç ... tınnı zikre- kurulmuıtur. Alııveriıte para yerine 
geçm sine başlangıç teşkil edi- delim: cK'!.. geliyOıl'. Ü§iiy~eğ~z, kahve, çay, .. tereyağı, ek~~ ~artı 
yor. Afrika şlmalindcki Fransız açlık çekecegız. Hayat pahalılıgı gıt· kullanmak lazımı Kasap dukkanın
sömürgelerinin işgali ile işe baş- tikçe artıyor. Kara borsada bir kilo da iyi parça et var amma, zerzevat
lanması da hazırlanan plAmn tereyağı 7,50 lira, bir kilo çay 66 çı içini Zerzevatçı da en güzel do-

lngilizler Libya hududuna vardı 
Mihver kuvvetleri durmadan takip ediliyor. Zırhlı 

kuvvetleri Halfaya' da yakalanarak bombalandı 
çok geniş, harbi kazanmak ka- lira, bir kilo kahve 42 lira, erkek matealerini kasap komıusuna sakla• . . . .. " .. 
rannın çok kuvvetli olduğuna pabucu 145 lira, sabun 6 lira, et 6 maktadD'. Şarapçı, kendine yat~lı Lon~ 9 (A. A.) -:- Sekizincı ~.ve açılmak te,ebbüaıll gorulme- Reuter muhabiria.in ifaraına aö-
alametttr. lira, bir tavuk 9 lira, bir paket adt vagon biletini devredenlere daıma ordu, Mihver kuvvetlerini dunna.- mııtir. re, çölde alb Jt.alyan tümeni bu~ 

Fransızlar mareşal Petainin sigara 225 kuruıtur.> Bununla ber iyi prap verebiliyor. Deut9che AJJ .. dan tak.ıbediyor. Kahir~den gelen Avcılanmız, petrol tatımakta olan teçhizatlarile esir edilmit. 900 tonı>e 
rt .. rlne müdafaaya giriştiler raber hü.kUınetten İsviçre altını dö- gemeine Zeitung, bütün bir kara bor- so~ habelrere ıöre İngilız kUTVet- bet .Mihveer nakliye tayyareUııi ya• hi lmazsa 

500 
tank tahr· ya 

~~h u~ükfunetinln Alman a ~ viz alıp, bunu Parla kara borsasında aa te-bekesinin kqfolunduiunu ha• len Mersa Matruh iliı l.ı°bya hududu kalıya.rak betini de düıUrmiiflerdir. ·v ç. 0 
• • • • • mp ve 

k y zik d ' k y !Jt bozdurarak Pariste hayatin sudan her vermektedir. .Aaal auçlu idam arasında bir nokta.Ya ıvarnut1ar ve Şimdiye kadar bu tayyarelerden ığtinam edilmııtır. Şımdıye kadar 
l ~ b nak t .. ul~un~ t 0 "t111 esi ucuz oldu~nu .öyliyenler yok de- edilmiftir. Berlincle her hafta kurıu- ~a_ha ga!ba ilerlemitJerdir. Bu aürat- yüzlercesi thrip veya hava meydan- alınan esir adedi 30 • 40 bin arum-
~len'im!zdrr ~~e ~;de ğildir. Almanyanın, vesikalama ve na dizilen ıveya idam olunanlan.n li ilerle)'Jf ~a, arkada bırakıl- iannda ele geçirilmiftir. dadır. 

· tayınlama ai.temini en iyi tatbik et- afiı - listeleri görülmektedir.> Bır mıt olan 'baza Mihver noktalan geri-
•imdiden başlıya!'1 ayaklanma ve tikten ba,ka, kara borsaya en aiır İav:içre cazeteeinde okunduiuna gö- den selen kuvvetlerimiz tarafından 
Amerikalılarla bırleşme hareket- ceza veren memleket olduğuna ıüp- re,cZürich'te biıtuıç memur, kendi- temizlenmiftir. Staıı·ngrad'da 
lert, müdafaanın kolay olmı~ he yok. Fakat bu ne bolluk, ne Ufi leri tarafından yokedilmek llzun se- Hava bn-etlerimiz, düvan kam-
cağını, hattA çok işe yaramıya- beslenme ve kullanma qyaaı teda- len İ&fe brtlalUllll büyü\ bir kumını yon ve t.anklannı Libya hududuswla, 
cağım göstermektedir. Oralarda rik edebilmek, ne de kara boraa ol- atınnıtlardır. Şimdİ7e bc:lar bu Sollwıı ile Halfaya seç.idi arasmda 
akacak Fransız, yahut veril kanı mamak minasına ıelir. Bemer Tag- kartlarla ticaret eden 80 ldpden PJet du ve aarp yolda yaklamıı
cldden beyhude olacaktır. Gerçi, blatt gazetesinde çıkan bir Berlin .fazla adam teahit olunmuttuf.» ı .. lar, keaif ve pddetli bir .urette bom
Vichy ve Bertin, Fransız sömür- mektubundan bazı aabrlar: cHenllz viç.re. mfil&abNHerin ~ıhk yan• bardunaa tf7lemit]erd.ir. Milıver tafıt 
gelerlnln lşgallnl emperyalist sonbahar iken, lokantalarda zerze- pna brp ko,.U için HJ'be. et pi- •• tanldan araamda yanıım çıkanl
emellere dayanan haksız bir ha- vat kalmadı. Zerzevatçı dük_kinla- yaaaama bldıl'llllfbr. Her 187 tayın- mıt. ıre dGpnan tapt kollan arum• 

Italya'ya hava 
hücumları 

reket olarak gösteriyorlar. Fa- nnın önünde bir domatee için kav• (0..,... ..... J. aitm 1 •> da, yolun darbiı yilzünden, daiıl· 
~kı~y~~~ ~ard~ ............................... ... sıııııııııııııı .... ............. ........ 1 ....................... ... n. lll''PPPP 

defa hiçe sayıldığına göre bu 
sömürgelerde Amerikalı askerle
rin çıkmastıe, oraların Fransız 
askerleri tarafından işgali ara
mnda büyük bir fark gözetmek 
güçtür. Bir kısım Fransızların 
bu ifte Amerika ile beraber ol
ması, bu harekettn, büyük gün
lerin ~ gören Fransa 
efklnnda derin bir tesir ya.ptılı
na şüphe bırakmaz. 

Bu hareket muvaffak olursa, 
~ neticeler çok büyük
tur. İki cepheden sıkıştırılacak 
olan Mihver ordulannın Afrika
da durabilmesi lmklnsız hale 
gelecek Afrikanm ve Akdenlzln 
Müttenkiertn büsbütün eline 
geçmesi onlara ilerisi için ne de
rece geniş lmkftnlar hazırlıyaCak
la, Mihver ve bilhassa İtalya 
için o nispette korkulu tehlikeler 
Jarataeaktır. Bilakis, bu geniş 
PlAn her hangi bir sebeple suya 
düşer, yahut eksik kalırsa Ame
rtka lçln teslrl yıllarca azalmıya
cak manevi bir yıkım olabilir. 
Bunun içindir ki başlanan hare-
ketin çok hazırlıklı, iyice hesap ,_._~._..,. ______ _,"-..ı .. _ __ _. 

tdllmtş plAnlara göre yapıldığına 
llıttmaı Yermek gerek-tir. 

Necmeddhı Sadak 
Tramvaya binen kadınlar için bGJ1e blr J ... Erkekler 1çJııı de bö,ı. bJr snahtau 

kemer- faydalı olabWrl"!. 

Almanlar dün ufak 
guruplarla bücumlanna 

devam ettiler 

Cenova, Mil&no ve 
Savona bombalandi 

Londra 9 (A.A.> - Cumarteal gihıl 
flmall İtalyada Cenova şehrine taqi 

Maüoft 9 <Rad'Yo> - Dt1n gece İnglllz hava akını flmdlye tadar J&
yana nqredllen remıl Rua tebl111: pılanlarııı en flddet.ııal olmuttur. 

8 IDlltefrlnde kuvveterlmtz ata- tt.aıyan tebU11 oehlrde müthif hasa• 
11ngrad mıntakaamda Tuaı>Wnln 11· rat yapıldılmı, MlllDo ye Savona p. 
mal dolusunda ve Nalçıtın cenup hlrlerlnm de bombalazıdılını bllcllrt· 
dotusuda muharebeler yaptılar. Cep- ror. 
hen1ıı dller Iteslmlerlnde dellf1tllk Loadra 9 (A. A.) - Ameriba 
olmadı. açan kaleleri dün 300 aTCllWl hima-

1-'1 IOlltepinde biten hatta ar· ,..mde Şimalt Framacla Alman:Ja
fmda 118 dGpnan uçalmı tab.rtbet- IUD he;sa'bula çalıpn ~elik ve loko
tlk. ZQ!atmm es aoutu'. Balbk de- motif fabrikuana hücum eylennlt)er-
nblnde harb gemlleı1mls U bin ton• dir v--'-- 'L. l 'L- --'L - L-J 
luk lld Alman natll,.ealnl batırdılar. • • ~ uu an nan munanı~.~ 
Kıtalanauz. •stallngra4 nuntalta.- ~· 'bırbg Alman avcm diifürül· 

aında ufak dlfman guruplanom hi1· iimiiiüıtGrllıiiiııiı' --------
cumlarmı p0.ııt8rttller n menllertnı utrat~ 
müammellettlrdlJlr. Tatıtben &00 Tua~ tlnıa1 dolusunda dlt
dfllmam yakettıt. "ıanar-mt dil· mamn b1ıtı;aç mukabil bDcumuna 
ftlrdüt. bndJalne btiyük •Jtat verdlreN 

NalOJlın cenup dolulUDd& kıtala· p6skttrtt0Jc. Diifman blır m"'ıh. 
rımız, faal hareıı::.etıerde bulanarak noktayı lfgal ettı. !'atat mutabll hll• 
dÜf1D&Da clddl SQfat T81'dlrdller. cumla bu yert gert aldık ve vazf1etl 
Haasa Kazatiarmm W gtlnde 1700 ıslah ettıt. Bu muharebede dtltman 
c1Üı§m81U yakettller. 2'1 tank hasara ta.krtben blr böllilt mer z:ıurlat verdi. 

MEBRURE S AMI' nln 

Gazetemiz için hazırladığı yeni telif eseri: 

Gönül Cehennemi 
Yalıinda A K SAM .UtanlariııJa 



Sahife 2 

• 
1 

Kör talih 

B iz mektebe giden çocuklarken Allah rahmet eylesin ba
bam bize nasihat '\-erir, tüccar olmamızı tavsiye ederdi. 

e:Ticaret, derdi, ticareti İnsan tüccar olmalı. Filin adam ticarete 
elli kuruşla başlamış. Kibrit satarmış. Sonra o elli yüz, o yüz 
bin, o biıı yiiz bin olmuş. Şimdi 500 bin lirası var.» 

Yine onun söylediğine göre bir başkası fşe koymak için lilzıın 
olan 10 lirayı bir nrkadaşmdan borç alınış. Şlmcll suda gemiler 
yüzdüriiyor. 

Bu parlak misallerle bizi ticaret hayntına atılmaya teşvik 
eden babam para kazanmak için ausulü detterl'ye Aşina» olmayı 
kafi bulurdu. Faknt elindeki bir kaç parasını zam.an, zaman gi
riştiği bir knç ticari teşebbüste ~-Yü~. bin ~ o~ bek
lediği bin liraların bir kuruşa lndığinı gorllp üzülilrdü. Fakat 
o1ünclye ltadar kanauı· sarsılmadı. Hep onu söylerdi: «Ticaret, 
ticaret! İnsan tüccar olmalı!ıı 

Şimdi de elinde bir kaç parası olan, liAnn f82la olduğunu 
görerek \icnrete atılma~a heves ediyormuş. Hatti bir iktisatçı 
muharrir pahaWığm biraz da tüccar çokluğundan ileri geldiğini 
yazıyordu. Herkes piyac:nda bir fş tutmaya bakıyor. Falmt acaba 
hepsi kaz:mıp zengin oluyor mu? Zannetmem. Bu ticaret de 
talih işidir. Yola cıkınca jnsan kör talihle çatıştı mı, adım at
mak güçtür. 

Geçen akşam bir yerde ticaret hayatına atıldığı andan 1ti~a· 
ren açtığı her kapıda kör talihle karşılnşan bir ticaret hevellsin· 
den bahsettiler. Zengin olmayı kafasına koyan bu zat hnrb pat
laclıi:rı zaman elindeh; bir kaç parayla ayakta sandviçler satan 
bir küçük dükkan açmış. Biraz iş yapmış, derken ekmek karne
ye binmiş. Dükkanı kapatmak zorunda knbnış. Faknt yılmamış. 
Halkın şekf'rci dükkftnltırma akın etmesi bu saha~ çok kazanç 
olduğu fikrini kafasına yerleştirmiş. Bir şekerci dükkftnı açmış. 
Bayramda bir knç gün dükknru hani lıanl işlemiş. Fakat §imdi 
bo oturuyormuş. Çünkü şeker karneye binmiş. Boş kavamnla
nna bakar bakar üzüliirmüş. 

Şimdi siz şu kör talihe balon da adamın hallne ncımayınl 
Şevket Rado 

Hükumetin tedbirlerini beklerken ... 
(~ tarafı 1 • ci sahifede) brlamatn6k için, 8zUrler icadediyo· 

Lınan ve veıikalanan ayni memlet ruz. tin ekil ~ 
kette derneğe ve süte kayıt konula· HükGmet. cil:,~ ala ':k lfo 
cağı hiç hesaba katılmamıştı. BRJka dığı .bUtlln t hl 'l>aı ~ :ı· ek : 
oıda maddeleri pahalıla§tığı için, ek.. tcdbırler, bJÇ r ta ~ .t d~l ek 
., h .. rül eluizin, tatDlK e ı ece • 
mck İsviçrede başlıca doyurucu .0 0 go ~ ok ki lnıafı vicde.-
madde olmuştu. Tayınlama haberinl tir. Gene ouphe Y ofm '1a,r ı; 
veren gazeteler di)orlar ki: cŞikaye- nı ve 1kanund-~~tausu l ıyknl-' • ~t 
le hakkımız yok Bazı memleketler· tedbir ere &ı rot ge me ,..n e • 
de ekmek bizi~n yarısı kadar !erinden cele.nl ynpacn1dar, dn?a ka. 
değildir ve süt tadının hiitırnaı bile tüsil, alttan alta onlan tenkıdedC: 

t 1 t 225 gram ekmelc rdc, yahut alaya alarak, bW k~dı 
unu u muş ur. • rük' 1 k ,_ • -'-1 
&teki h.a.ıbde aldığımız ekmektir.> taraflanna aG eme ~tiyece& er• 
~·· lil larda da.hl bq]ıca 8"" dir. Khne yardım ede<:.c2ız) Mesele 
da u;::a::nhaline gde~ ekmeğin h'uradadır. Her kayıtlama b1zlın ke)"" 
225 gramını. başka memleketlere fimizi bozduiu vakit onu kırarak ve 
göre nimet addediyorlar. Biz: 300 borarıd: • kesetcri~ ~oldu.nnak İst~
gramdan aşağı düşmedik r yenler, bizim :r:evkunıze gıdeuk hır 

Hayat zorluğunun ve bu zorluktan edebiyat yaratmakta ~çlük çekmi· 
doğan yolsuzluk ve kara bonın tica· yeceklerdir. Şuruı dogrudur ki vur· 
J'etinin, her tarafta, makineleri kadar guncu bir esnafın ilk auç nrkada§ı, 
muntnzam çalı§~m Alman tegkiliit1 mli§te.risidir; netekim ilk kontrolcu• 
içinde veya ana.ti kadar ksnmakaı- su ela odur. 
zm iwen İsviçre' de bile tamrunile En başta hükumetten, zamıun 
önlenehilmesine imkan olmadığını 1939 a doğru aerf atıp, hepimW fe
gi'Srüyoruz. Hayat zorluğu ve ondan rnha götürecek tedbirler değil, huh
doğan yolsuzluk ve kara borsa ti- renın cihanı eanp savurduğu devrin 
cııreti ile mücadelesini her gijn daha tedbirlerini bekliyeceiiz. Tabit geç.im 
arttırmıyan ve §iddetlendirmiycn oartlannı. umumt bano~ hemen 
hiçbir hükfunet yoktur. Ancak eu 90nrn dahi bulamıyncağımızı düoü· 
fark vaı: Kara borsa tüccarlığı ve neceğiz. Bilerek ve istiyerek, feda
yolsuzluklar, tabii zamandaki yan- karlığa razı olacağız. Sıkıntıya çare 
kesicilikler ve hırsızltklar gibi, kü- olarnk bu halkın ku1ağına: <- Ca· 
çük zümrelerin mesleğidir. Satıcı ve- nnn, kiminle muharebG edeceğiz) 
ya alıcı vatandaolann en büyük ku- Bu kadar milli müdafaa masrafına 
mı, bu fırsattan mcınfaatlenmeğe de- ne lüzum var1 Asıl zorluklar buo
ğil, bilakis. hükumet tedbirlerfoi dan doğuyorb telkinini bile ulaotı
muvaffak kılmağa çnlıftnnktndırlar. ranlar olmuştur. Doğrudan doğruya 
Bundan başka bu vatandaşlar dar- bizi her hangi boyun eğdirilmiş 
]ığı ve zorluğu tabii bulmaktadırlar. memleketlerden birine benzetmek 
Etrafınıza bakınız: Kaç dostunuz ve arzusundan gelen bu telkine, bu 
kaç aile, harbdcn önceki hayat taı- memlekette inananlar olmuştur. 
zını arzusu ile, tadil etmeğe razı ol- HükU:met tedbirlerini beklerken, 
muştur. Biz Almanyadald azlık eşitli- nu111 müdafaa hru.ırlıklanmıza asla 
ğini aramıyoruz: Biz bol ve ucuz isti- gevşeklik gelmiyeceğini, harbin en 
yoruz, bollukta eşitlik istiyoruz. Haı- nazik ve buhranlı safhasına girmiş 
talığın bir yüzü bu, öteki yüzü ka- olduğu bu devirde ve bundan sonra, 
nun kayıtlamalanna ka.r§l utandıncı bilakis millt müclnfaa hazırlıklanmı
bir Jaübaüliktir. Hükumete bir be- za bü~bütün hız vermek zorunda 
yanname vermek lazım geldiğinde olduğumuzu düşüneceğiz. Bize kuv
ihtiyaçlarımızı alabildiğine ~işirmck vet veren bir nokta kalacaktır: Ken
için çareler arıyoruz. Yanlış beyan- eli kendimizi mutlaka bcsliyebilir 
name altına imza atmanın ne k.nnu- idare edebiliriz. 
nl, ne de ahlaki mesuliyetlerini ho.- F ıilih Rıfkı Atay 

İLLÜR ŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 119 Yazan: (VA - NQ) 

AE!ŞAM 

Beşiktaş, Davutpaşaya Galatasaray 
da Kasımpaşaya galip geldi 

Fasla da üç noktaya asker çıkarıldı, Libyada 
Mihvercilerin takibi devam ediyor, 40,000 

esir, 500 tank, 1000 top ele geçirildi 
Lig maçlarına dün Fenerba.bçe ve lar ıa dakika 1çlndo iki gQl daha. 

Şeref stndlannda devam edllmişt!r, yaptılar ve devre sanundn Gnznnfor 
Havanın güz.elllğine ra~en sta.dler- vnsıtruılle bir gol da.ha çıkarnrn.k ®v 
da çok az bir geyircl bulunmu~ ve reyi 4 • o galip blttrdller. 
karştla§lllnlar normal netlcelerle ka- İklnel devrede antrenman yapar 
pan.mıştır. gibi rahat bir oyun tutturan Gala-

F enerballçe 3 - tasaroy 14 11nctl dakikada Bikm&t 

ı O vasıtMlle blr gol daha kaznndı ~ 
. Spor maç bu netıce dcğ~eden a • o Ka-

Günün en milhlm mo.çı FenCrbah- sımpaşanın mnğlfü>lyetlle nUınyet
çe 8tadmda ::ls+.,nnbulsporln Fener- lendi. 
bahçe arasında ynpılınt,...~ır. Öteden- Beykoz 1 -
!bert Fenert>a.hçe tn.rş1mlda iyi net1- . 
celer nlmnkln l§tlhnr eden İstanbul- Süleymaniye 1 
cporlnlann bu ı;eter alacağı netice Fener l>tadının Uk maçı emektar 
merakla beklenmekte idi. Saat 15 de kuUlplerlmJzden Beykoz lle SOleyma
sahaya çıkan takımlar şu kadrolarla niye anu:ındn yapıldı. Kunttıertn , 
dlzlldller: müsavi olınnsı ytızünden çok sıkı ge-

Fenefbnhçe: Cihat - Muammer, çen bu maçın Uk devresi ı • ı bera
Murat - ömer, Ali Rıza. A.ydın - Fllt- bere bltmı.,, 1klnc1 devrede Sllleyma
~t. Nacı, Mttzdat, Rebll, Hallt, ntyelller blr penaltı knçınnşılnr ve 

ı. Spor: Fikret - Sefer, Faruk - maç ilk devrede alman netice de-
Muzaffer, Rtı;tn Necml - Bekir. To- ğlşmeden ı - ı berabere bitmişt1r. 
ros, Mustafa, ~dit. Vakur. Vefa 7 - Taksim 1 

Oyuna. f:stn.nbub:por ~adı. Fa- Şeref stadının 11k maçı Vefa lle 
ner mlldn.faasmda :ıtesılen bu hllcunı Takslm arasında ya.p~tır. Bu se- ~ 
hemen sağ taraftan mukabele g6r- ne çok ıyı btr vaziyette olan yeşil be
dü. İlk dakikndan ltıba.rc:n ıan ıa.- yazWar ko!a;yllkla. oyuna hAtdm ol· 
civertlller fazla. çalışa.rak rakip knle- muşlar ve rakibinin bir sayısına mu- J 
yı tehdide başladılar, Fakn.t İ.stanbul ka.btı 7 gol yaparak mnçı 7 - ı kaznn- \ 
sporun gayreW oyunu Fener mi\ha- mışlatdır 
cbnlerlne tırsat verm110rdu. B "k. 5 

On beş da.kika bu vaziyette Fene- eşı taş -
r1n Memnu ve İsta.nbulsporlulann Davutpa§a O 
ııkı müdafaMı halinde geçen oyun şeref atadınm son maçını Be§lk-
ta'laf, yavaş mütevazin bir hnle gel- taş 11e Da.vutpaga talnmlan )'8.pDUJ- 1. 
dl elındl e.kmlıar kr.rşılıklı oluyor lardır. Bak.em Ferldmıun 1dare .t- J 

ve her 1k1 kale de zmnan, za.num teh- t1ğ1 bu maça Be§lkta.§ fÖyle olkmlş- ' 
llke atlatıyordu. tır· ~ 

Bu sırada ista.nbulspor mildafU Ut- Mehmet Ali - Htrlsto Fey-zt - Çaçl, 
çarpış:ın Fner merkez m1lhaclm1 Saim Hüseyin - Kem.ai Ştıkrn Hak-
M11zdat sak.aUaıuırak oyunu terttett1 kı, eeret, Eşref, ' • 
ve Fenerliler oyunun nihayetine ta- Beş1ktaşın 8ılQ bücumlanna an 
dar ıo klşl ne oynamak mecburiye- dakika. mukavemet edebilen Da.vut- ı 
tınde kaldılar. paşa Şerefin ıı 1nc1 daklkadn. yap-

Şhnali Fl'llllJız Afrikasuıdaı 

Şimalt Afrikaya çıka,ı Ame-
rlkan • fngllh kuvvetleri, tutun.
muşlar ve ilk muvaHaluyetl de 
kuanmıılardu. Vichy' den .relen 
haberlere glire, mareşal Pe• 
taln'in Şimalt Afrikaclak1 Frıın• 
ız kuvvetlerine mukavemet em• 

rlnl vennif olmıuına ve mnlral 
Dulan'm bizzat mukavemet!n 
idaresini eline aldı~ı kldia edil· 
mes!ne rağmen, Şimal! Fmnsız 
Afrflcasının •n bUyük ıehrl ve 
Cez:a'yirin meTkezl olan Cezayir 
tehrl, fkf lstfkametten yllrllyon 
Amerikan kuvvetlerine teslim 
olmugtur, Huıl olan anlaaınaya 
nazaran, Cezayir Fransa garni
zonu yerinde ~cak. Fraruiz 
pollsl de ı~hlr dahHinde vazif.,. 
sine esk.iat gibi devam edecektir. 

AmerikalJvla İngillzler, Cezaı. 
ylr .ahilinden ~ka Fusı muh• 
telif noktalarina de asker çıkar· 
mıolardır. Vlchy' den ee}en ha· 
berlere g8re. mUttcfiklerin Fu 
aafıiJlcrinde Saf fl, Mehdiye ve 
Ferdhala'ya asker çıka.rmıılar. 
multa.vemet a8stermeğe blkıtan 
Caaablanca'yı fiddetle bombar
dmıan eylemlflerdtr. 

Cerek Londra ıv• ~erek Vı.. 
dıy'den gelen hab'ezler, Şimıı.lt 
Amkada karaya asker çıkarma 
hare.ketlerinin muvaffuıyetle 
neıt.icelendiğini teyidediyor. 

Mareşal Petaln'in Birlctili 
Amerika l1e alyaat mUnuehetlerl 
keemeslnc ve Franaız lruvvetlo
rine mukavemet emrlni vennlt 

Devrenhı nihayetine doğru tekrar tı~ birinci gole mAnl ol:ım~tır, 
hAklmlJEU kuran Fenerlller tek ka.· Bunu Şllkril ve Hn.kkmın ynptı#t !kt 
le halinde İstanbnlspor to.lesl önün- gol daha tak1betın1f ve devre ı - o Mahkemelerde: 
de çalışmağa başladılar ve bu sıra- Beşlktaf le.hine bitmiştir. 

olmuınn rağmen, Şimali Af:ri. 
kanın yakm bir z.amanda müt
tefiklerin eline eeçmeal ve ora• 
dak1 F.ransız kuvvetlerinin Ame
rikan ve İngilizlerle birleşmeleri 
•heılclencbilir. Bu auretle Ubyada 
be.rbctmekte olan Mihver kuv
rvetlerl iki ate§ araaında kalacak 
ve orada tutunmaları cidden 
müşkülle~cekti,. Angfoaakson
lar, Bütün $imalı Afrikayı temiz.r 
lelllek Jçin esnalı bir ıurette ha
rekete geçmi~erdir. 

Bab çölünde ı 

Dünkü ;resmi İngiliz tebliğine 
eöre, aoki:zind İııgiliz ordusu Ba
b çHIUnde ricat halinde bulunan 
Mihver Z1rhlı kuvvetlerini taki
be devam eylemişlerdir. Mihve
rin hücuma hazır kıtalan topçu 
ate§İ ve hücumlarla imha edil
miotir. Mersa Matruh istikame
tinde artçı hareketleri yapan 
Mihver kuvvetleri ku§atılmıo, 
Londradan gelen bir telgrafa 
~öre, Mersa Matl'uh kasabası 
Ingilizler tarafından lst!rdadedil
ml§t;lr. Gene Kahireden gelen bir 
telgrafa ne.zararı, rlcat edcmf
yen Trlyeste, Trento, Pavia, 
~reçya, Bolonya ve Folgore 
İtalyan tümenleri eair edilmi§· 
tir. Şimdiye kadar Mihver ordu
aundan alınan ıanimetler ara
eında 500 tank, 1000 top ve 40 
bin ~İr vardır. 

l~illz hava kuvvetleri, Hııl
faya g-eçltlerlnJ ve Bu_g Bug' da
ki Mihver kuvvetlerini §iddetle 
bombalamı§lardır. 

d& Rebtınln g1ızel bir pasından 1st1- İklncl devre tamamen Beş1Jtta.şın 
fade eden ömer takmunm ilk golünü Mldm!yetl altında. geçmiş ve bu ıo
yaptı ve devre ı - O Fener lehlne ta- sun.da iki gol daha. yapan Beşlktaş-
pandı, lılar mnçı ıs - o kaza.nmu;lardtr. 

Bekçisi olduğu depoyu soymuş 1 
İklncl devrede Fenerlller gene on Şıızl Teuan 

kişi lle oynadılar ve buna nı.~en r1s ı t ı d bir +----Rebllntn hnzlrladığı ve All Rızanın Ank t ] · H to, Ga a a c vo.nn a kimi .u~.ıı, bekçilik yaptığı yeri 
beslediği mtıtemadl hticumlarla ts- ara a ya~ı§ arı deponun bekçlsiymlş. Nureddin, soyar mı? Benim hırsızlıktan da 
tan.bulspor k:ales1nden a.yrılmadılnr. Ankara 8 - Bugünku at koşula- Salih ve Ahmet adlannda üç haberim yok, bu maznunları da 
Bu arada Rebll Nacı anı~ası rn- rmm netteeıerını blldlr1yonını: Blrtn- arkadaşı var. Hepsi hırsızlık su- tanımıyorum. Söyledikleri ya-
"'"" Udaf 'd akıll rd c1 koşuda Kader bldncl reımtş ve çundan yakalanıp Sultanahmet landır. ,,..,., m ruı.yı a anı ı B3.l'SlYO u. ganyanı 235 kuruş vermt.şt1r 
Nihayet devre ortalannda bir frlklk- İktncı da Vldo blrlncl elmiş ikinci sulh ceza mahkemesine Diğer maznunlar da suçu in· 
ten Fikret 1k1ncl golll de çıkardı. ve ıso k= vernıJ,ştır 1 get1rllm1şler. Depo sahibi, Hri~ kAr ettiler ve blrlbirlerl'.nl tanı .. 
Oyun btmdan sonra yavaşladı ve tİçüncU koşuda Kan~ btrlncl, D:ı.- toyu deposuna bekçi yapmış ya- madıklannı ileri sürdüler. Fakal 
kaçan mnteadlt gol tırsatıarmı mü- valnclro ikinci gelmiştir. Ganyan ni, kurda ciğer emanet etmiş. tahkikat evrakındaki ifadelerin 
teaktp Ömer S2 ncı daklkadn Fene- 190. plfıseler ıso ve 160 kuruş ver- Depodaki mallar Hrlstonun işta- de suçu açıkça itiraf etmişlerdi. 
rln llçilncil sayısını yaptı, Ve maç mlştır. hını kabartIIlliJ. Arkadaşı Nured- HA.kim, Hrlstoya tekrar sordu: 
bu netice deCtşmeden 3-0 Fener le- Dördüncü koşuda Ta.rzan birinci, din, Ahmet ve Salih ile görüş- - Hftrn. 1nkArda israr ediyor 
hine niyahetlendt. ö Born lklncl, Ceyl!l.ntek tlçUncU gel- müş, bir gece elbirliğlle depoyu musun? Bak burada itirafın var. 
~e~~ ta=~~!ıo~~· Nacı. 1=~ mlştir. Ganyan sıo. pltı.oıeler 1150. 150 soymuşlar. Hrlmo ertesi babah Çaldıklarınızı sattığınız yerler 
dıI oyun ç ve 120 kuruş vernıtşUr. da mal sahibinin evine koşmuş, bile meydana çıkarılmış. lnkAr 

ar. Beşinci koşuda Sekban birinci gel- yana yakıla. etmekle kendini kurtaracağını 
Galatasaray 5 - m1ş ve 255 Iruruş vermiştir. Çifte ba- _ Bu gece deyopu soymuşlar. sanıyorsan alda'nıyorsun. Bu iş 

K O b1s Konca - Tarmn 620 kuruş \'Cr- · 
asımpaıa mlştir Ben mahvoldum. Polıse haber ve- meydana çıkmış. Gizlenecek ta .. 

Fener stadında. günün ikinci maçı • - -- -- relim. rafı kalmamış. Şunun doğrusunu 
Gnlatasaray ne Knsımp~ arasında Cumhuriyet kupası Diye sıralanmağa başlamış. söyle. Senin için de iyi olur. 
yapıldı. Hakem Adnnn Akının idare final marı GOya böylelikle suçunu örtbas Hristo ellerini oğuşturarak bil 
etti~ bu maça Qnlntasaraylılar eksllt ~ etmek istemiş. Fakat böyle va- müddet düşündükten sonra: 
blr kadro ııe ve şu şektlde çıkmış- Ankara 8 - Cumhuriyet kupuı kalarla sık sık karşılaşan zabıta _ Bay hftkim, dedi. Siz büyült 
lardı: tumuvnsının son ka.rşıla§Iflala.n bu- bu uydurma hlkdycye ald~nır adamsınız. Anlaşıldı ki, beni bili~ 

Osman - Faruk, Sallm - Kemnl, gün Ankaragücü stadında Ankara- mı? T~k~at derlnleştlrilınce bül gibi söyleteceksiniz. Allahm 
Arıt, orhıın - Blkmet, Bar.baros. ce- günü - Maskespor ve Gençle.rbirliği - işin iç yüzü meydana çıkmış. bildiğini sizden ne saklıyayım. 
mll, Muzaffer, Gamnfer. Demirspor arasında yapılmıştır. An- IIrlsto aman, zaman demişse de İşin doğrusunu anlatayım bari. 

Oyun baıılıımaslle hücuma geçen karagiicü, Maskesporu 3 - 1 · Genç· yakayı ku. rtaramamış ve suçu Bu hırsızlığı bı'z yaptık. Ahmet, 
Galatasaroylllar kolaylı:kla. hAklınl- le.rb' rv· d O · 3 2' d" k t h#.ki h 

t kurdul 11 " ·· d ktkad ce ır ıgı e emırsporu - yen 1• itiraf etmış Fa a u m uzu- Nureddın' ve Salih ile konuştum. ye ı ar ve çuncu a ıı • C mh · t k h' d . 1 x.a baş 
mll vasıtas1le ilk gollerini kazandı- u v A u~e upasını, turnuvay_ı. ıç run a yıne saçma ama& - Plan yaptık. Bir gece sabaha 
ıar. Tek kale halinde Knsımpaşa nı- maglubı>:~t.. kaydetmeden bıtıren ladı: y , 

1 
yazmışlar bay hA· karşı bunlar depoya geldiler. Ben 

sıf sahasında oynıyan san kırmızılı- Ankaragucu kazandı. - a:n ış u kapıyı açtım. İçeı1den yirmi bal· 
ye ketentohumu, 20 teneke tere· 

yı çıkarmak üzere elini uzattı. Fakat d~. ~ddeleri ta~~betmekse yolu n~dı~ a:kasıncla lc.ay~olm.~şla.T~ı. yaği ve daha bazı şeyler çıkarıp 
dehıJCt içinde kaldı; gerçi çantasının büsbutun uzattı. Boy lece ancak pek Sutnınenın kızı 11endeledı, eşıge duş.- araba ile götürdük. Ertesi gün 
meşin oeridi hala bileğine aarılmış ilerlemiş bir aaatte Cahidenin hala tü. Tırnaklannı gauıpla tahtalara bunları 1150 liraya sattık. Para• 
duruyordu. Fakat uçlan kesilmiş. vıyakladığı evin önüııe vardı. geçirdi, hıçkıra hıçkıra ağlamağa lan paylaştık. 
Çantadan eser yok. Yerine, demin Tam eli tokmağa gidecekti ki başladı. Belki bir çeyrek, belki yarım Sonra ben yine planımıza g(). 
konak ahın gibi esrar hanede duran karşıdan iki gölgenin biribirine aar· saat, ihtimal daha fazla ... Sonra sar- re hareket ettim. Sabahleyin er• 
kıl torbalardan biri takılmış... maşıp dolaşarak adeta kucak kuca- hoı gibi .allanarak yerinden kalktı. kenden patronun evine gidip de-

Ca "h. • b' f k d ğa yaklaştığını gördü. karııki cluvara dayanarak, Fethi rei- ponun soyulduğunu söyledim. 
yn ı tıyarı ır eryat opar ı . D"kk · lb k k . . k d 1 · ,ı_, "l rta 

V d .. .. d'" •-· b 8 . K 1 k H'I . ı atı ce etmeme ıçın, apı- sın patıs a per e erıne vuran JJU go - Sözde böylelikle yakayı ku n-
e uşun u ıKı, u, ın ı ı ı mı- l 'k l _ . . y v ık ._ ls1 .. 1 . 'f . 

1 
k L' yı on ar geçti ten sonra ça maga geyı seyrettı. umrugunu ı tı: nm sandım. Li:i.kin pol er oy 8 

- Ya şu mehtabın fevkaladeliği-jolduğunu fıırketti. O kadlll' heyecan~ ~~nı;ı;rı eti 0 nca · ımonatayı ge- k~rar "".ererek çeımenin arkasına c- Ben ... Ben... - diye söy- açıkgöz ki, masala kulak asmı-
ııe ne buyurulur) lanmış, yorulmuş ve au!aml§tı ki . . gızlendı. lendi. _ Ben bunca fedakarlıkları yorlar. Ne dedimse dinlemediler; 

(Bıı da Meryem ana kandili.) bir yudum bir §ey içmeksizin ela.ha - Affedersıruz. Paıamı çarptırmı- Gelenler re.ısın kapısı önünde b · · t ·· J ., Hem «Hırsız sensinhı diye yakama 
A . Hil k . N 1 1 şım. Jçmiyeyim, kalsın. - dedi - d d 1 n' • k d b' k le ~nun ıçın yap .un olyd ev mı h bye. · miye dönerckı ileri gidemiyece tı. c e o ursa o • S _ 1 k .. • · ur u ar. ır a aı ve ır er e . ugrunda kul carıye 0 ugum anımı· yapıştılar. Bu vaziyet karsışında 
c- Burada ne arıyoruz: > - gibi aun> dey:ip girdi. Ve bir limonata l "et.mı O§arcasına duk.kandan fır- Kadın: mın hem de bütün kalbimle bağlan- ben de itiraf ettim, nrkadaşlan.-

b h. ısmnrladı. Bu saatte yalnız bRJına a 1
• - Oh şükür! Rızacığım ... Şura- d.i{ı~ acvgilimin ihanetine uğradım. mı da ele verdim. 

_Bin Kılık, ıua1in manasını anl.,.. böyle bir yerde zabıtanın bile dik- «-. Otu~n madam. Polise haber da seninle baş başa, yalnız kalaca- Lakin ettiklerini bulncaklarl Daıbe- Hristonun bu açık itirafı karşı· 
)'lpı katini celbedebillrdi. Masalardan verelım.> dıye davranmnlan hiç de ğız ... Arkamızda sandal da yoktu ... !erin en müthişini onlara ben indire- sında diğer maznunlar da inkft.4 

- Görüyomm. Kabak çekiyor- kendisine fcnn fena bakan gözleri İşine gelmemişti. Derhal buralardan Ben baktım... ceğim ... ~ nn fayda vermiyeceğini anladı· 
lar .•. Borjiya böyle bir 6.lemdc bu- görmüyordu bile. Zihni onları daha uzaklaşmak istiyordu. Bir sokaktan Rızn kolunu kadının beline dola- Sendeliye sendeliye yürüdü. Köse lar. Ücü birden: 
brunağı istiyordu da belki buraya baıka nerelerde araması muvafık ötekine daldı. Öyle ~e~işandı ki ~e mı~. k~pının açılmasını beklerken: Eminle Fethi Reise yoldn rnsladı. - Ocağınıza dfüıtük htkim 
ıelmi~lcrdir, diye dü§iindüm. Fa~nt olacağını dü~ünmekle meşguldü. kadar zaman ve ne ıstikamette gıt· _ Senden ba,ka hiçbir kadını Fakat onlara kendini belli etmeksi· bey! Bir cahillik yaptık. Bizl 
yanılmıgım. A.mk neredeler bıle- Gözünün önüne, bütün meselenin tiğini ?ilmiyordu. Tekrar tramvay göziım görmüyor. Nihayet bü bütüı::ı zin ııindi, durdu. Hristo Y-nndırdı. Ba•amızı rıiPŞ0 
meml d ık v H d d caddesıne çıkınca: benim olacaksın .• cliye fı ıldadı. c-1 fo'-ır, darbemi b::ımbıışk'l bir vaktı E'"P "'f°;ır ceza venncvhıiz. 

- . . mey ana ç tıgı, an aııın amat " lrtP, bir daha hırqızlık yaom·va4 

Aynı kapıdan çıktılar. Jiılmı: beyle anlaştıktan sonra konag~ ın bi- - Tophaneye varmışım 1 Burndn Şayet 0 zamıın gündüz olsnydı, noktadnn vuracağım. Şimdi hunla-
d , l d H • cavız. K ,.S""l'"da tövbe ed· .. ,.,,.,ız. 

- Tramvay caddesine şuradan ribirine girdiği geliyor; çıldıracak ne işim var~ - ıye söy en i. bu aşk mırıltısını yalnız Bedriye iş:- rn b'r ~y sör lemi) eccğim. atta 
sfduııiniz. : diye ni pet:n. aydınlık gibi .olu?'?rdu .. Bır nn evvel tekrar Her hangi bir vası~yn binemez- tirdi. Fakıı.t gecenin sükünu içinde kendimı de' b ili etmiy..eceğiml d~ Dediler. 1:ahkeme, rr!"

7 
1' ln-

\>lr •okak gösterdi. Kendı ıse karan- Fethı reısın eırıne dönüp onlnn ora- di. Beş pnra•ı yoktu. Çaresiz yürli· bu ııözler Atiyenin kulağına kadar di. rın Ü "'İİnÜ d" tnvkif ed l'<'k ""'t\· 
Jıkl ra dnldı. da beklemenin en münasip çnre ol- yecC'kti. Fakat Fethi rci 'n de evi ne erişti. iki eli iki pençe halinde şuur- Emin ger n"n brunı v .ndn uzak- h!"tl,e;nelcri yaplmnk ;:~ r t"V• 

~Köşe ~ıı~n vardığı znman, Atiye duğuna karar verdi. uzak, ne çaprn§lk yerlerde ... Yan suzca ileri doğru fırladı. Ne çnre ki laşırktı:ı, Fethiye diyordu ı~·: ı rn1·•n a5liye ce7'1 mahkPm~-:ne 
J:>urndakı düllinm bır mahnllebicl Umonntn hmüz gelmeden para- lsokakların karanlığından korkuyor- kapı açılmış, iki seV"gili kapanan ka- (Arli~sJ var) ı gönderilmesine kıırur veıdl. 
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[._Ş..__E_&_1._·a __ &_A_B_E_R_L __ R_i_,J" YEDiKULE z~,_DA_NL_AR_IND_A 
AKŞAMDAN AKŞAMA 

1'il§ünülec~ll bir nokta 

1 Tefrika No. 42 Yazan: İskender F. SERTELLİ 
' =====•---===ı---======---' 

Orta A?12i!clunun bir çarşısın- V k f J B f d• f • 
da sok:tkittn dolaştım. Bir dükka· 8 ) SQ an e e ıye te tış 
mn ksp!sında dört palto vardı. Ahmet bu sözlere kızmıyordu. O 

Balık ihracı 
F atmanın intikamı Ceplerinin lienanna bakıp hayli h t• böyle hareketlere, ta.buUultlardn. yat-

JcuUanıJnm; olduklarım anladım. Belediyeye devredilen eye ı Bir hafta zarfmd~ 700 tığı kadar alışıktı. Ab.medln car:ını Ahmet, o gecedenberi Fa.tınan 
Fakat maJQmat edinmek lçin y1. 1 1· l • d ton ba1ık gönderildi .sıkan nokta, Adsızın Hamza hakkında evine uğramamıştı. 
ne de sordum: su arın ge ır erı e bfrşey soylemek istemesiydi. Ahmet Fatma kıskançlığindan kendini yı~ 

- Kaça? İstenecek Türbedeki eski maarif buna meydan vermemek için b çn~ı yordu. 
k d b• d Tnze ve tuzlu balık 1hrncınn devnm çektı: Aradan llç gün g~I. Bu geçe 

- 130 dan 20ft liraya a ar. - -- nezareti ınasın a edil or. so 1 bir ha!tn zar! da 700 _ Çeneni tutmazsan $imdi cruııru günler içinde Fatma saidan 1alda 
Ahbaplardan bir tacir vardır. Vakıf sulan kanunla belediye;.(? yerle•İyor ton taze balık fhr:ıç edHml ... Ha- ,. d AM... soruşt.urmuı ve Hamza. tel..~ kl 

Onun kumaşçı dükkilnına girdim. de'i'r dlldiğl halde Vn.kı!ln.'r ld:.uesl :ı rlçten nlın n t 1 pler karşısında tuz- c end neme gubnl e erec ... 6 .... k .. d oldu~u öğrenmtştl, Fatmanm kom~ 
Kalabalıktı: amma nasıl kalaba- .sulann gcllrlnl belediyeye devr.,t.me- Jnyrcı mağ:lza1an m sayısını arttır- A sız kısık r sesle hay ır ı: §Ulanndan blrt onn: 
hk! Jğne atsanız yere düşnıiyc- mfştJ, Bu hllsmtn. Vakıflar JdaresJ- İhtikurla daha c ı surette mü- mak ı ım g ım t r. - Şu güz.el kadma katvı gBsterl,. - Hamza relsln çok güzel ve gen~ 
cek... le beled ye arasında. birçok muhrı.1- c:a.dcle etmek üzer Bel diye Teftiş Beled ye. her gfın balıkçıl rn. iki yımlıı!'"pdıyo1rselni be?E1!1ıraenkelblmu kaMbaedak- b~~tıığı Kvnr.t 

1 
d bl l'h·-

Ilepsı· de (kalburüstü köyHi) bereler o muş. f kat bunda hiç b r heyeti miidürlüğü yeni bir çalışma bin kilo buz ve ı nden S eclden &• a ç m.. 6 • rn ...., ..... ...., • p an r an l'ÇOı;.u.Uil 
netice çıkmndığınd n sularm !&re programı haz.ırl ... mı tır. Bu progra· her n altı vagon yüklenm ktedlr. e me başka bir kadın sevdltlnl ~- birkaç Jı:a olduAu dillerde söyle~ 

cinsinden '\'atandaşlardı. külfetini iizerlne alan beled ye sular mın tatbikı için Belediye iktisat mü- Daha fazın buz tedarik edlldi"i tak- lemem. nlr dururdu. Zaten denlzcller çQN 
Yeni bir gurup içeri girdi. idaresi her sene bfttçeslle se.ue~ düdüğünün. Teftiş heyetinin, Bele- dlrdc taze balık ihracı artnca tır. Ahmedln gözleri büsblltfin döndil .. 

1 

defa s ferden dönll.şte, eğer bilyülf 
Önde bir erkek, arkncln altı ka· bin Jırn ık bir mll81"afa katlanma.it d" b .. d .. 1 .. w.. .. b" b" Bal kçılar, motorle ıstlh bölge- Dişlerini sıkarak yere e:tld1 vurgunlar yaptıysalar, bunlar ara-< 
dm. Erkegwin ba~ında mevled zaru:-etlnde kalmaktadır. ıye u ıtası mu. uı ugunun ır ı- sinden tuz & tlnnektedir. Fatma Ahmedln "-e-'-e at.ld. smda birçok esir kadın da geUrlrleı 

:.- nada ve toplu bır halde bulunm~ • La ıuı ı ı. b d ka ~ft-' b ı d sikkesi döğmesimlen bir adapte la 1dar edllen la! l _ Ne yapıyorsun, koca asla."lını? ve u ara a P~uuar un ar art 
pplm, bacağında şalvarla pan- ır:-sım re~ rn.adde~a 5;1 ~ lan lazım g lmclctcd r. Ba maksatla Hamamların tefti!i Benim evimde kan mı çıkaracak- bazılarını kendilerine peylcrler.o: 
talon arası bfr giyecek .•• Bayan.. o kt.edJ en m n bu vazifdere t hs" edilecek. Tü.rbe- Belediye, Beşıl:taş, Beyoğlu, Fa- sın? dl. Fatma da Haımanın karısı-. 
)ar ise, nPefamallara, atkılara görlllmeme r. deki eski Maarif Nezareti binasında tın ve Eminönü kazaları dahilindeki Ahmet bu sözleri tşlt.mlyordu. nı böyle blr kapatma sanmış~.1• Gerçl 

r-s Vakıflar idaresi, eski vakliyelerde- bulunan Fen ve imar i31eri bu hafta Ad'""" ecel g"rünmr...+ü: Hamzanın kansının & Turkl}C f 
l»iirtinmüşlerdJ. k1 vnndatuı münhasıran suya. alt d S k ak k bütün hamamları teftiş ettirmiştir. .,.,,.. u U"i'~ lf.."1 h h bö 

1 1 
şt 

olmadığı ve Jdll halinde old tu için sonun ıı o ·ony v om uma~nya· Belediye hekimleri tarafından yapı- - Bu cnna,•nr Hamza relsln kan- ge emen emen Ye o mu u, 
Tezgnhdann önüne sokulup a-1-.... m.._ ... iin bulunma"·lh-ı sı tarafından boşaltılacak Beyoglun- J sın seviyor Biz 'bu gece onu kaçır- Fnkıtt, onu s:ırnya. vermtşlcr.. Aynı 

çıkarttılar, aldılar .•• Yün elbise- .ıru..__. WIM>. ~ d k b k lan bu teftit er neticesinde temizliğe 1 • sarayda padişah gözd ı olduktan 
Derl sl1rmtiış, aynı zamanda İstan- a i inaya taşınaca tır. riayet etmiyen, yırtık pe§tmal kul- mağa. gideceğiz.. Edim k düş ü.şt O 

!~kiıı~~~i~ıv:1:U;!~~.ipegköğ~: buldaki Takıf .sulara alt vn11dat kay- Bu binada yerleşecek bütün bu !anan bazı hamamlara ağır cezalar DlyebUdl. Alt'zından ?>a.,ka btr s&: ::rdan ;0~f~~~ k:ı~t.ı~. ~~~ 
r- nakl&rtndan bir kLmımm Sl!lstre, teşkilatın ba§ında Belediye Tef tiı verilrni tir. çıkmadı. dt~ah gözde 1 oldu nu kim eler bil-
den bir tomar çıkardı; kaç. yüz Tam,.-mvar gibi bugün mllll hudutla- heyeti miidürü B. Necati Çiller bu- Yerdeki tahtaların 11st0Jıe A.ds1zm mlyordu HnttA b1r evd 

0 
urdu ı• lira ödediö-ini lyı" göremedim. ı:ı. " 

c.· rı:zruz dışında kalan eski osmanlı 1m- lunacak, ve bütün yiyecek i§lerinin Otomobil çocuğa çarpb gö~nden çeşme g!bl kan akmağn Hamzanin halası b ıe. 
Bunun :J ·zünde hiç bir lşmizaz parat.orluğu t-0praklannda kaldı~- mUrakabesi, fiat deiiJiklikleri yakın- Şoför Pandelinin idaresindeki başladı. 
olmaksızın )apt1. Paketleri yük- dan bahsetmıştır. dan takibedilecektir. otomobil dün Alcaaraydan Yediku- Ahmet. ellndeld bıçağı, ~a lise- Şimdi, kend slnl aldntan Piç Ah-
lenip gittiler. Umumi meclis biltoe encCmenı, sa- leye giderken Burhan adında 7 ya- sine kaııık daldınr gibi, bir 1taç kere metten lnt. kam almak hevestne dü-

Yeni bir sınıbn çıkarak, şal- 1ft .... ft-es1nJn b•+ .. - .... ~k edt!r Od fi ti• götsftne aplayıp çıkardıktan sonra· •en Fatmayn gelelim: Bu kadın bir-
"""" AkU ........... ...._ ...,._. - un a mnda bir çocuğa çarparak baıından w o 

Yar yerine pantalon, peştamal ken b!Ilıassa bu nokta tızerlnde ehem- ;e vücudunun muhtelif yerlerinden - Haydi, şimdi de gevezelik yap kaç yıl önce yeniçeri ortnlarmd:ın 
w~rine ipek carşaf gı· ..in. k" m1~1 dumı"•ur bakalım.. bir babaylğltln kansı idi, Fat.mamn 
.1 m ... .,.. .. ~ ım- .J""we "'il'" • ~likeli aurette ya.ralaIIl14hr. Yaralı ~.......... bir kaza. netıceslnde ölünce Be itiraz etmez. Bilakis, lahkt.a, •-tanb ıun ·-1--' ha.-tt bir So ·· l f d Diyerek geriye ç~lldJ.. Bı~ı .......... .ı.:; u su m....., .. =>, :s~ n gun er zar m a Buryan Cerrahpaıa hutancainde t~ Fatmn kimsesiz ve hAmlslz kalmı~tı. Yac.:ayışta hallamızın d- de hl ttedl B 1 .... 1 tn bu sul"n soıtu!CkanWıkla bir beze silip kınına ... d "' 

• ............. • ma ye r. e""" yen .. -::.Lse}di clavi altına almmrıtır. Vakayı mil- Kocamıdan ona bu küçUk evden rece yükselmesi ~öğsümiizü Jca. ıslah edebilmesi tçtn para.ya lhtJyacı .1' ua . _ ,__ " p 
1
. . soktu. 

'bartır. Fakat, diğer taraftan vardır, Haber aldıtmuza ~re bazı tea~ıp y~la~n tofor ~nde ı ıfa- Sonra. blrden Patmaya dlmdtı: bqka bir şey kalmamıştı; Fatma za-
• meclls •-- ·-1a.-.a- bir •-1u1r .... _,_ __ ı.._~ 

0
c..! umum mu""d::..:ı B. duınde; çocugun birdcnbue yol oP- Un biraz da sütü bozuk blr kadındı; 

töyle bir m~leyle kUŞllaştığı- ~ı ...,...,.. •uı.uıa. - lYYIKUa.t uın u...u _ı. -'•-n-d k - Akacak kan damarda durmaıı kocaııı ölünce bir namuslu erkekle 
mı .. ı ibtı"mal sonra far:ked ....... Ui<ır·. hazırl"""rat bu nrtdatm beledlye- z LI .__...,L t·:~ .. ..J ··d·· tanrı& ,.-maa .ır ......... en azanm derler. ,..~,.. rı...-... bir eöz. Bu ....,.e tn- d k ünkü 

L ....... ""a·- "J~ ea ~ e uguııuen, umum mu ur- L 'b ld "-· b d L ..1'--'-ln ....,.. "6V&•... ..~~ evlenmek yolları urur en - ç 
ye bir an evvel devri htmUSUnda be- 1.... 1 S f" ,, . dilm" vuau u U11unu. un a aencımm san değil, bir tavuk kanı akıtmak bile ısını hAll- ıstı 

1 SehirJinin ihtiyacı için pndfye tediye :relsl1k makammın htıtihnet ug~ gene.ra ey ı tnym e lf ve kabahab olmadıimı iıBylemiıtfr. aklımdan geçmemlşt.f. İşte bazan be- kcnd """benen ve yi!n er var-
ladar yanılan, yahut da stok ._---.... bu 'YUilealne bqlamıfbr K h d '- ,_...... d ec1· 11 d dı - fıkır tıkır kaynaşan bu kadın 

,. nezdinde 1cabeden ~-- - M-'---'- "~ · '-- od f" aza etra n a taruwı:at evam a- l~r böyle kısanın ayağına ge r, o- yolunu §a§ırmış, her gece evıne blrı 
olarak saklanan ne varsa bunla- lunmasına karar vttllınestnl meeJ!&- anru&at ou.. evve.ıccs un ı- Ianır. şu teresfn çenesi yOzQnden bu 
Yın ehemmiyetli bir kısmı köyler· ten l.stlyecekUr. atlerini tesbit ve ilin etmifti Hattl yor. Aklbete uıtradııtmm sen de farkında- takım kopuk alayını alma~ başla-
tle ve kasabalarda yeni beliren 'bu fiatler üzerinGen Memurlar koo- sın yal nuşb. 

Peratifine de odun veımeği kabul Sabun ıahşı İşte Piç Ahmet de bu kopukların bir tabaka tarafından, satın alı· p t J Fatma ellerlnı ağzına g0t1lnnilf, en azılılarından biri idi. 
nıyor. Şa et imalat da aynı nls· as a ar eylemi,U. Fakat odunun fhndiye ita- hayretle Adsızın can çeltlşmesin1 Fatma kendi kendine: 
ltette artsa, öpüp başmma koy- dar satılmamannclan doLcyı fire seyrediyor ve: _ Ahmet benl aldatt.ı. Ben onunla 
malıyız. ..,-e.mıesi, lceaim ücretini evvelce üze- Sabun perakende 120 - Ahmet, sen çıldırdın mr? Benim evlenecektim. Zaten beni ondan ba~-

Bundan daha mesut bit nriice B Jd• und rine alan mütea!ı.h.idin teahhildünU evlmde bir adam Oldtlrdütüntbı tar- ta hangi budala alır? Demek ki, bu· 
tasavvur edilemes. Fakat yapıcı a ıyat un an yerine getirmiyerek kesim işinin kuruşa ıablıyor tında mımı? eımctı ne~? dala aaııdJlun bu pl9 herif de baş.. 
e1Jf"r tempoyu hnlandmnuJana yapanlar mahkemeye ba,ka müteahlüde -verilmeal gibi ıey.. - Adam ll!ll cıe. Keaılıt Jllgnchr. kuma ıöntıl verm.lt. Hem de Hamza 
A veriliyorlar ler ilerJ aibiilcrek ffatlere yni .zam· Bahlr-'r Bel-~:..--ıru·n yerı"nde Cesedini bir ~ loJ'Up mtA!hta ret.s gibi 1lnltı, pnlı bir ada.mm ka· kibct e l i alıcı için hiç de hoş 1 1 e. 1 k 1 ___ .... .......,.caı atarız. Zaten bmıa inan diye kim patmıwna, 
olma'l. ar yapı mıthr. . mTet e eaı me- aabun ve zeytinyaima lzamt utıı metelik verir? -"-'elerl dtın-Aan ek- Diye "xylenlyor .... ., ,ı....,-1arı Ah· mlı meı• odunu fiati 820 den 890. __ u~ 'ğf l _,_ p• ,._,,. 3""""" ...., .... _....." 

Daha makulünü - yani fstih· lJ'n ve undan yapılmıf Mrelr, tatlı k ·1m1 od 860 ta 950 fiati tcsu.n ~ttı n yumıfta. syasa- llllrse, insanltt rahat eder. medln gelmedlğlnl görerek yumruk-
ar artt v d dÜ ,. pasta aatış yaaa.t Old1Jlmıdan ~I f mete UDU k n ' ya telen haberlere a&re, Babkeair larını sıkıyordu: 
şü~üyor:::;'~.:;;; ~~-::.:.~imdi: bazı satıcıların bakl!yat nnmıdan gurgen de 79o dan SSO uru,a çı· Belediyesinin teabit ettiği fiati Ur Fe.tma, Ahmedln bakışlanndan - Alacağı olsun onun, (Adsız) ı 
Jfk bir çok maddelerin Rrbes sa- bunlan yapıp attıkları gftrtllmette- karıl~~uıtır. hadlerine uygun bulmıyan aabun korlGu, Cevap 'Telmedl. evimde ve gözümt\n &tünde füdQrdll, 

dlr. Bu undan da tatlı Ta pasta ya- Dige~ tar~ftan akııerbes plyaadkakl fabrikatörleri, mal tşlememcğe bap- Ahmet: tan lekeleri hAIA tahtalann üstünde ~IJQ durdurmak. vesikaya bağ- pılması yasak oldutmıı:!an Belediye odun fiatlerı de Y n zamana a- 1 ..:ı d - Ha1df, ne duruyoraun? - dlye duruyor. Eler bu gece de gelmezse, 
amak, hiç değilse Belediye hu- bu husuata 8lkı takibata bqlmıJftır. dar 1 l liraya kadar -.tılırken aon amı;naT' ır. homurdandı. - Çabuk bir 91IV9l ıe- yarm allma.Ila.h onun başını yaknca-
dntlan dı!'!ına çıkarmamak gere- Bf"'•MP Dntn&ıtl ba8I içinde bam günlerde 1 _. liraya ytdr.eelmfttlr. Ser- Sabuna yerinde çıplak 80 _ kuruı Ur banal tnn. 
lecek... lob.ntaJarla tatıımıann :raptıklan bu pfyaaaddf odun fiatlerhıln yük,. fiat konmuştur. Eekl mUrakal>e tet- Jl'atma çarçabuk bir çuval ptlrdl. Fatma o gece çok umutluydu .. yat.-

Bu olmazsa başkası ... Her hal- tatlı ve pastalardan alman ntımune- hn.alndeld eebepler aynca tetkik IW&bnın tee'blt ettiii tekle ı8re nak- Adsızın ceeedhıl çuvala tıktılar.. aı e7.8lll!ldan sonra blr çlllnglr sor-
de ''nktinde tedbir... Ier ~ledlye tlmya.lıant.mıde ta.hlll •d.lecektir ' liye masrafı ltllo baııncla on kuru,. AAzuıı iple balladılar, rası hazırladı. OQya içine dolmuş 11 .. (VA. • Nti) ettfrllmlş, neticede mtıspet rapor e ı · tur. Kilo haıında üç kuruş da dara Plg Ahmet arkada§ının henüz so- ibl, Ahmedin gelmesini bekliyordu . 
....................................... alındığından bunlan y~anlar mah- ye k fi tJerie parası alınmaktadır. Bu hesaba gö- tumamış cesedlnt mezarlıRa &Milrilp - o, 1k1 gece asarsa, üçüncü gece 

kemeye verllmloterdlr. ıyece a re ıehrimizde tliccann en iyi clnı aa- atmaRa hamiamyordu. mutlaka uğrar. Ve geldiği zaman 
Beyoğlu Halkevinin bunmı kilosunu toptan 93 kuruta Bu seter de Fatmanm kıskançlık sofrasını hazır bulmak 1st.er. Hem 
Çalışma programi Di-anyolunun İsti·hıal bo"lgelerı·nde de satması fcabetmektedir. daman ko.bannl§tı.. kel, hem foduldur. Çok defa eııerlnl 

" Ahmede aordu: sallıyarak gellr .. hazıra !konar.. her 
Be oğlu Halkevı 1942 - 1943 yılı ç~ kaldırımları düımeğe baıladı Bahkcair Belecljyeelnfn aabf fiatini - Arlcadqının baJısettıtt Hamza eeym tamam olmasını !ster.. sıcak 

lışma devresi için blr program ha.- Di 1 nd kald 1 heğenmiyen tüccar f.tanbula! mal teJs kimdir? mezeler •. biraz yemlş.. fıstık, fındık,. 
z:ırlnmıştır. Programda konferans- - (Jf u a ya>; ıu.= a;- getirmemek suretil~ piyasada yok- - Herkesin tanıdılı bir idam. bunlardan başka üst.elik benl de hır-
lar, temsiller, spor çalı,malan, mil- nm u tan geçen el~ uo u. İsb'hsal mıntahlannın her per- fu1t ihd çal ttı1tla l "1ın - Ger~kten on'tln :tanmu mı se- palar durur. Fakat ben onu gene se-
ııab:ıkalar ve sergIIer vardır. Konfe- Kaldırımlar elan bu ha de duruyor. tembe ııünU İzmir l.tanbul ve An· k'ba aaına ı n ana 11' v!yomm .sen? verim. Tam bir İstanbul ser erlsldl11 
ran ar muhtcut mevzulara dairdir. Kıoın yaklapıuı üzerine Belediye icara Belediyelerini mahallt piyasa· ta 1 ta geçilmiftlr. - Yok canım. Blz-klm!.z, Hamza amma, vicdanı t.emızdlr .. haksız yere 
Konferanslar her hafta per cmbe bir an evvel tamire baolamağa ka- dan l.aberdu ecleceğinl yazmıttık. . Perakende fiar teebft edihnedı.. reb kim. Kolkoca bir lta.ptanm nl- klmsenln canını yakmaz. Bütün der-
ırtinıert sa t 18 de Halık~ Tepe- rar -vumlftir. İatanbal Belediyeai. bazı maddelerin linden. aabun her tarafta 120 ku- klhlı ka.rısına. ı~ koyacak bir buda- dl bir günlük asesba§l olmasıdır. •Ah, 
başmdakl merkez blnnsıniia verile- f" t1 _.ı_ı· 1 .._ --1 ak.al daki ruştan satılmaktadır. la mıyım ben? o uman IU İ.!tanbul külhanbeyler1n1 
cekUr Konserler p:ızar gtınn saat ıa Cl"mu •hnaa mınt ann A.a--- aö l...:oıM ı ı.... d örsünl la 
15 tef• pe-embe ..n-ıerl 19 da verile.. Anadoludan fazla belediyelerden aora.rak öğrenmc!ltte- - ~· Y """46• feY er """' e- g er. Nasıl :vo getlrlverirlm .• • 

.... ~..... lild.1 Ja.. diye söylenir, Bütün arzusu budur. 
cektır. Tem.s1ller cumartesi gQnlerl mal geliyor dir.. . . 1 Kumkapİ belediye Fatma korkudan fazla btreey 86yle- <Arkası var> 
l8.30, pazar günltrı 14,30 dadır. Tem- , Pıyuadakı durıunluk, nnhse • • • dl 
Bllier Nuruzlya sokağında Parti bl- Son günler zarfında Aııadolu dan bölselerindeld rıatlere de teeir yap- Jlekiminın faa)ıyeti m~~et çuvall sırtına aldı: 
nasındaki temsil salonunda verile- çok mal gelmittlr. Buna m?"bfl p1- IJllftlr. Yerindeki fiatler düf?l1eğe ~i ay içinde Kumk.apı naılıiyeai _ Haydi Patmacılıml Sen bu eer-
cektır. yasada afıc:ı azdır. Fakat tüccar Y«; bqlaymc:a buradaki fiatlez de dül" mUdürlüi\lne 450 lak1r hasta mllra- aerlnln aöztlne lbakmal B111rsbı kl, ben IR ADYOI 

Metresi para vermek 

istemeyince yaralamıt 
Beyoğlunda Cemile adında bfr 

kadınla beraber yapyan Ahmet dün 
harçlılı:sız kalmı~ dostu Cemileye 
gidip para istemİ§tir. Cemile paruı 
kalmadığını ıöylqpıit. bu !Y'(bden 
aralannda ka'V'.ga çıkmqbr. Ahmet, 
Cemileyi fena halde dövdükten ıon
ra bapndan aiır surette yaralamıf" 
br. Yakaya polisler yetitmitler, Ce· 
mile hastaneye kaldınlm11hr. Ah
met ele yakalanarak tahkikata ha,. 
lamnlfbr. 

m1~ fia;!~t ~k~-'.o~dlan, _ !~ meğe haılamaktadır. caat ederek Belediye heklml doktor .enden ba4ka bir kadın aevmıem. 
at e.nn v..,Unnemeo:t!_•oy eme..- Şehdmizcleki yiyecek mad.deal Necaeddin ~tarafından mu- Kapıyı kaparken l"at.ma aordu: Bu,-ilnkü program 
tedir. Son Kllnlerde b a yaf, ku- rnlk.tan fazladır. Tacirler, evvelce ayene ve tedavi edilnJ,. llAçlan da - Tekrar gelecek :misin? 12,30 Program, 12,33 Müzlk (Pl.)

1 ru sebze ve patates çok gelmJftfr. çok mal getirip JJidıldarmdan J.tiD.. meccanen yapbnlaralı verilmlftir. - Yok, Artı1ı: bu gecenin tadı kal- 12,45 AJan.s haberleri, 13 SegAh ve 
sal bölgelerinde yi.ikack flatle yiye- EIJI ınuhtelil ııda maddel-....._den madı. Sen tahta üstündeld tan leke- UMak makamlarmdan şarkılar 18 03 

d I...! i _ı: dd ıd 1 -'- dı B CSID lerbıl ııWver. Ben yarın aı1tpm eu Fasıl heyeU, 18.45 Dans ork~.stra'.sı, 
Halkevlerin eıu meraı m CCK ma e • mamaata J', u;:: nUınuneler alınan.it tahlil eclilmek dolu cellrlm.. 00.lce etlenirls. Sa.- 111,30 Ajans haberleri, 19,55 Şarkı v• 
Bmln&ıtl B&ltevlDdaı: Ebed1 111- heple fiatlerln mDhfm miktarda da- üzere kimyahaneye 18adeıilmlftir. kın kimseye btrşey söyleme.. Sonra ttı.rktııer, 20,15 Radyo Gazetesi, 20,411 

flm1s Atattlrk"an ebedtJete ln&UaLll- §ecelf um~altadır. Alakadar • Mmtabcla 7Çdaa amumt kontrol- 1'1n nereye varac..tmı aen benden 11i Blr hallc t11rt0sfl ötren1yoruz, 21 Ko. 
nın dörclQnetl yıld&:ıtım1l mtınaaet>e- ~~ v:tff ı1r1°d~ta !!re~ da 250 tq7U aabci" diler etll8r blllrs1nl DUf!M, 21,15 Müzik (Pl,), 21,SO K~ 
tile 10/11/NI ah llntı aat (8) da e ,.ye at 8 Uf!llq• fın -"! U)'ellelerl ~ db- Fatma yava-1Ç& tatt1ı kapadı. nUflll&t 21,45 Selıfont orkestrası, 22.SO 
Evlmla •kımmda --'tcM ibtUalı rnıp. Bu ufta. J9tihea1 hl~ m Ve Ahmet &rbmı çuvalı Edlr- AJ --rıerı borsal 
alt procram ...aın"~. Da- dea Terilecek flat raporu ehemmi- danlarına ,erh Te.rihnlftfr, 100 kilo netapı ınemrblma dotna ~ttırdG. anı ~ ve ar. 
veUyelertn bllmınatlın abnmam ıi· yede !>eklenmektedir .._ "'eni ~ ~tıimdaa AcalJ& P'atma. blfü altmda can ft- Yana abahld PJ'OITllm 
ea oımıur. ' nı'-dere edilerek DuUl&cezeye ren Admın ~ ~- 8,46 Prcıcram. 8,48 Ajans haberleri, 

Pl'cJlrUD: ı -Acll: c. ıı. P • .wn- Elbl• J.oyacilaıi çotaJdi ae..deıllmfttlr. Bir alad• yapılan nJı: bu mm ori&hla YQaC&k Te Piç 8 Ebed1 eet ATATOK'ün ölfimlinl 
anı tua idare he,ftt bamndlın Atıl c:L,_ -'- L.L..J t.eanbal Be- botrol n teftlt aedc •..ı. '5 ceza Ahmedi ele vtnatlt mlJdl? ~f ~~Öa""~lhıuebetU., 
Odtı teıefmdım. 2 - Hitabe (Ata- oXlll a,-..- ~e Te zaptı tutulmuıtur. Yoka Ahme&, her..,. ftGf o1&n ..-. 'il"! w4· M'I .nunün o ıtln 

Edirne' de yapılacak ttlrl: h&ttmda)• Plof Dr M. Kemal yotlu eemtlerlnde' yenldea elblM bo- 1N orta malı bdmm da _. al· ba Mt1tlı 9C1 do1A7ı1Ue btlJt1t :1'111 
parklar ~ ~ ı _: MDiı ljAOlnlzln yalıaneleri açılmaktadır. Yml •• mata~ t:nı suı«ıe no lllôl orta• mDJIUne 1ll>tılı beyanatın okuruna, 
~ Mellba Aml .-ı '-- etki bo:racılarla kollllf&Jl Mı _.... * ~ı M2 Solnde 90 lira dan taıdırmata mı teeBIMI ._ m. 9,Cll 'l'lzbn stıkiıtu, 9,10 t.Uklll 

EdirM (Akfam) - Edirne Jmar ralmdMlı t -Töon«'ep IOllıa toplu rirlmizln teablt ett.iiine· ıan. ıerei para buhmmupur. Ka3'bedentn: pa cet~? JD&qil Te aa.ı 12,30 a kadar tapanlf. 
pl&nma g8re aynlmıı ve ..ıalt yol .;ı;ıaw; Ollbanıe ,...,_. &klP'CB Uıclm. ..... ..keklerin ,..& elbl- l'anlD ...-ı. ball taıüne, nıtrede, 
tlzerinde yapılmuı düf{inll)q paık- ft Atuam'ID !'~ tellak to- • J8PID8k ~ ,..,.._ ..... nrtUe d~I lıllıa& edip 
lama tamimi llial ~rilflaek lzett, nacUıır. ne azalmuı bunun bqbca •behl-~ aJmalr 9ı1ere .._.,., atncl 
Ummnl mUletti,liihı daYetJ llzeriae * IJIJolbl ~: De- dir. fubeye mtlracaatlan tıacnrnme.Jtted1r. 
Ziraat Vekaleti Parklar ıubeat mfl.. dl Şet Atattı.rk'ttn 016mlhıtln dilırdln- Hubden evvel _., Br.,. malolup 
dürtt mimar Salih ,ehrlmlze ıel~ el yıld&ıibntl mtmuıebeUJi• 10 ıtın- da iki~ fflle giyilen eald !tir takım ŞEllİR TİYATBOLAlll 
tfr. ~ ta ah dntl ..aı t,S de elbt.enln 60 Ura ettiği bu zamanda, qa Saat 20 30 da 

Edime tehir p)lninda ~ Halkevhn1zbı 'ftıybapıutatt bıln&Dı· rengi eolmuo diye g"yilmlyen elbise, ~~ı~; Bu ~om:ıı tımun"da. 
olan uf.alt yolun e~ bUğrU olmau da bir 1htttal toplanma yapılacaktır. palto ve pardöaUler koyu renge bo- ~~I ~ YazAansr:l~t1roenMebın~ba 
Ye ,elırin lçfnden asfaltın seçeceği 1l ~ Merubne :~t= yanmak iizere boyacılara tapnm~ n .,,., _, 

yerleı\ie tarih! kıymeti haiz binala.- ıı!ratı :memıeır.e:· 2~t ı~tn :r&P- tadır. Boyanmaia gelen e1biselenn ıın Türkçesiı A. Eacopulos 
lln yıİcımamaaını istilzam ettirmem tJ1ı hbmet.ıer T!' bhramanlı.klar ço~nu da kadınlara ait olanlar, ya• ,------------
dolayıaile gilzerglhın doğrudan dol- lıükmda B Jllcal Ob.ndan ıaratın- n1 ~rler, ropla, bl\lzlar, etekler 
nıya Sultan Selbnl gömıek üzere yrr dan :tmferMw verlleoekUr. a - M!llJ teııkil etmektedir. . 
lun hb-u daha f&l'kından ıeç.irilm~ şet ~ İlıönii'niln .M&W.rk haık- Piyasada yUn bulunmadığı lçm, 
il lüzumlu görUldüiünden. süzergA.- kmdatı Sl/ll/9S8 1aı1hl1 befaDna- eelr.lden 6rlilmtlf blGz. kazak, etek, 
hin lmllaı, kqlf pl&nlannııı !Y'&ınl- melıerl olmnaoüt.ır. 4 - Topluca rop ve atkılar da ıökülerek !Yeniden 
naa.a brarlqtmlmış ve ite YMYet 'lüllın zqıtJdmıma g1dlleefk. bideye 8rlilmek üzere boyanmafa veril• 
naS.. memur .ctnmltdr. ttllDk ....... kbr. aıektedlr 

Zayj. - Beşlktq ukerllk şubesin
den aldılıro askeri vestkamla nüfus 
cüzdanını zayı etUm. YenUertnı ala
cağımdan zayUerln hllkmfl yoktur. 

Beyko:lda Ortaçeşmo Ytnlmahalle 
48 No. da 329 doğumlu 

Şerif otlu Ma.bmut 

Bu çarf8Dba matinelerden itibaren 

S U M E R SINEMASI 
Unutulmaz hltıraıar bırak~ feci bir dram. .• 

Adlı bir hatanın müthi§ taılhçesl .. , 

BIRAKIN YAŞIYALIM 
Emsalsiz filsnl takdim edecektir, Baş rollerde: 

HENRY FONDA. MAUREEN O' SULLIVAN 
ve RALPH BELLAMY ___ _, 



Sahife 4 AK!ŞAM 

Sayın 

Doktorların 
Nazari Dikkatine: 

Senelerdenberl Dlyüretllt ta.bi
llyetln1 takdJr etUttnts 

"EUPHYLLll,,in 

SACINIZ DÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
KULLA.NINIZ. TESiRiNi DERHAL G~RORSONOZ. -· 

Fen memuru ve desinatör alınacak 
Ankara Belediyesi İmar Mtlclürlüiiln4en 

Baş, dl~ nezle, grip, romatizma 
tablet entravenöız ve tntra

müsküler ampullariyle Süpo
zltüvarlan gelmiştir. 

An.tara oehrl imar müd!Ulütil kadrosunda mlbıbal bulunan vazlfelerf 
3656 numaralı mun muclblııce ve aylık ücretle fen memuru Vt deıdma.t4'r 
tayin edllecektlr. A.sterllkle Ultl.11 olmıyan ve plAn ve t&dutro lflerlnde 
mümaruesı bulunanların veattalarile blrUkte lmAr mtıdürlülilnt m1lraca• 
atlan. .; c971b 

Nevralji, K:ınklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 
lca binda günde 3 kQfe alınabilir. 

Bilumum ecza depolannda 
mevcuttur. 
Piyasada bulunmadığı tak

dirde Türkiye umumt acen
tesi: F. K N E C H T E L'e 

1 İstanbul Belediyesi ilinlari 1 
TahakkUk ve Tahsil ~ubelerlnde kullanılmak üzere lllzumu olan (29) 

kalem evrakı matbua kapalı zarf U&Ullle eksiltmeye konulmuştur. Mecmu'.l· 
nun tahmin bedeli (10990) llra ve ilk te'mlnatt (824) llra (25) kuruftur. 
Şartname Za.bıt ve Muamellt Mtidilrlüiü kaleminde görülecektir. Devlet Deniz Yollan işletme Umum 

Müdürliiqij llanlari 

9/11/942 - 15/l 11942 tarihlerine kadar muhtelif 
hatlarımıza kalkacak vapurlann isimleri ve 

Kalkıı gün ve saatleri ve kalkacakları rıhbmlar 
Karade-nls battı 

Bartın hattı 
Mudanya battı 

&ı.lı 4.00 de (Cumhuriyet) cuma 400 de (Aksu) 
Galata rıhtımından. 
CUmartesı 18.00 de (Kad~) Sirkeci nhtımından. 
Pazartesi, çareamba, ·cuma 9,00 da (Maraltaz> 1 
cumartes1 H,00 de (Trak), pazar 9,00 da CMa-

Dr. IHSAN SAMI -il!!!! 
BAKTERiYOLOJi 

UBORATUARI 
Umum! kan tahlllltı. trengt 

nottaı nazanndan <Waaserman 
ve Kahn teamillleru lı:an tilrey 
vatı ııayılmaaı. Tifo ve aıtm 
hastalıtlannı teaııısı. idrar. bal
gam, cerahat. kazurat ve su 
tahlllltı. ültra mlkroskopl. hu
suat qılar Lstlhzarl, tanda üre, 
teker, Klorür, Kollesterln mik
tarlannm taytnı. 

Dlvanyolu No. 113. Tel: 209Jll • 

Posta kutusu No. 139 a mü
racaat edilmesi rica olunur. 

.. - REFlK FENMEN'in - .. 
FES Ye TEKNİK KiTAPLARI 

Pratik Ytlk.s. Matematik 130 K. 
Madde ve Ziya 80 • 
Elektritı anlamak için 80 • 

Bandırma hattı 
rataz) Galata rıhtımından. ~--•••••••••• 
Pazarteaı, çarpmba. ve cuma 8,15 de Trak) 

Yeni Elektrtkçlllk. 3 clld 290 • 
Yeni Elektrlkc;lllk, S cll 640 • 
Yeni Ma.klnacılılt. 4 c11d 290 • 
Şoforün kitabı 80 • 
Modem Ordu CMotörleşme) 30 ıı 

Karablga hattı 

İmroz hattı 
Ayvalık hattı 

Galata nhtımından, Aynca çarşamba ve cu
mart~sı 20.00 de CAnafarta) Tophane nhtımın-
dnn. 
Salı ve cuma 19,00 da <Bartın) ToPhane nhtı
mından. 
P:ı.zar 9,00 da cAntalya. Tophane phtımından. 

Dr. İbrahim Denker iı~1!1:ı~~onu 40)) 
Her kitapçıda, Akba, Ankara. 

Ralıklı Rast. Dahiliye Mütehassısı 'ill•••Iİllİİlllliııl•••••• 
Beyoğlu Ağacamll, Saklzağacı, 

Çöplükeeşme sokak No •• _ 11ıaii.••• Tel: 42468, • Bulana Mükafat 

İhale 19/11/942 pe~e günü saat (15) de Dahnl Encümende yapıla
caktır. 

Taliplerin 1lk te'minat makbuz veya mektuplan, p.rtn~ muclbınct 
ibrazı !Azım gelen vesik& ve kanun hükilmlerlnAt ı~re ıstenUen dl~er vesallt 
ne 249C No. ıu kanunun ta'rltatı çevresinde hazırlayaeaklan teklif mek
tuplarını ihale günü saat H e kadar Dalml Encümene vermelÇD lhımdır. 

(1056) 

* Tem1z!Ut l~rlnde kullanılmak U2ere alınacak 40 adet araba hayvanı 
kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

Mecmuunun tahmin bedell 12000 llra ve ilk teminatı 900 liradır. 
Şartnamesi Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğü kaleminde g-l>riiebiitr. bıale 

20/11/942 cuma günü saat 111 de Dahnl Encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk temtnat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı lAzım gelen dlğer 
veslkalarlyle 2490 No. lu kanunun tarlfatı çevresinde hazırlayacaklan tek.. 
lif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar Dalmt Encümene vermeleri lA.-
zımdır. (1097) 

Devlet Demiryollari ve Limanlan !şletme ı
Umum idaresi ilanları 

Çarşamba 12.00 de (Bursa), cumartesi 12,00 de .. •••••••••••• 
(t.)Jgen) Sirkeci rıhtımından. K ) • b' k • d Tünel ile Nlşanta~ arasındaki Muhammen bcdeU 51120 IFJll bir bin yüz yirmi) lira olan 1600 Rulo tak-
Pa:zar 13,00 de (İzmir), perşembe ıg.oo de e epır S :l ıl Ira mesafede pırlantalı blr Klips rlben 56800 Kg, kıırton bltüme 23/11/1942 pazartesi günü sant 15,30 da ka-İzmir sür'at 

İskenderun hattı ITırhnn) Galata rıhtımından. Balat Leblebiciler çarşısında kayboldu. Bulan zatın Nişan- pah zarf usulü ııe Ankara'da İdare b1nasında topltınnn Merkez 9-uncu ko-
Cuma 18,00 de (Çanakkale) Sirkeci tıhtınun- 3 dilkkAn satılıktır. Pazartesi, taşında VaU Konağı caddesinde mlsyonu:ıca satın alınacaktır. 
dan. salı 2-5 e kadar Balat Karabaş Uğur Apartmanı 1 numaralı da- Bu işe ginnc:C isteyenlerin 3806 ette bin sekiz yüz altı> liralık muvakkat 

mahallesi 9 numaratı kahvede lreslne getirdiğinde memnun teminat He kanunun tayin ettl!H vesikaları ve teklltıerlnl aynı gün saat 
NOT: bay Haydar Pamlre milnl('aat. edilecektir. 14 de kadar adı geçen komisyon Relsllğlne vermeleri lfı.zımdır. -- •llllİiıımlllil••••••••• .. •••••••••••- Şartnameler bir lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vezııelcrinfüt Vapur seferleri hakkında her türlü maltimat aşağ'ıda telefon tedarik edilebilir. <1185> 

numaralan yazılı acentelerimizden öğrenilebilinir. 
Baş ac!.'nte Galata - oaıata nhtımı Limanlar Umum 

Müdürlüğü blnaaı altında 42362 
Şube acer.tellğl Galatt. - Galata rıhtımı Mıntata llman 

Reisliği binası altında 
Şube ncentellği Sirkeci - Sirkeci yolcu salonu. 

40133 
22740 

c123h 

ASETiLOPiRiN NEŞ'ET 
Grip - Nezle - Baş ve Diş ağrılan 

sotuK ALGINUQNA KARSI TESİRİ KA TIDİR. 
2 lik zarf ve 20 lik tüpleri her eczaneden arayınız. 

İdrar yollan UtJhabı yeni ve eski belsoğukluğu Jdrar zorlu~ ve 
mesane, prostat lltlha.bt, sistit, koU slstitıere, böbrek rahatsızLklanna 
karşı en mükemmel b1r lllçtır. BELSAMİTOL kullananlar bu hasta
lıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün Eczane ve Ecza depolarından arayı 
nız Depo u : Sami Aksu. t• Bankası arkası Rahvancılar sokak No. 5. 

Istanbul, 

Beden terbiyesi istanbul 
Bölgesi Başkanhğından 
Fntıhde Futbol sahası yanında Bölgece l114a ettirilecek kapalı salo

nun ve ı:aha tahdit duvarlarının mevcut avan projeye göre fenni şartname
sinin, metraJmın ve ihale evrakının tanzimi, inıaatın kontrolu 1/50 nılkya
sındn tafsilat planlarının yapılması (Statik hesabatı hariç> lı,1. Türk Yük
sek mimar ve mühendisleri arasında 10/11/1942 tarihinden itibaren (20) gün 
müddetle kapalı zarf usulü ile münakasaya komJtuıtur. Bu iş için muham
men bedel 80,000 seksen bin lira üzerinden yüzde 4,4 hesabile 3520 üç bin 
beş yuz yirmi liradır. 

Bu miktardan kazanç kanununun 28. el maddesi delA.leUle vergt kesillr, 
Taliplerin münakasaya girebilmek için: 

a) Yuksek Mimarlık veya Mühendislik diplomasını haiz olmalatı, 
b> Ellerinde başlı başına bir Devlet Dairesi namına resml bir Jçln proje 

VP. tnrtnamesını hazırladıklarını ve bizzat kontrolünü yaptıklarını tevalk eder 
resmi birer vesikayı hats olmaları, 

c' Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden ehliyet vesikası alarak lbraz 
etmeleri. 

d> % 7,5 nispetinde teminat vermeleri lAzınıdır. 
eJ Bu 1şe alt fart.name ve avan proje (b) maddesindek.J vealta,yı göster

mek şartııe her gün bet Ura mutabll1nde Taksim'de Sıraservllerde 57 nu
marada Bölge müdilrlüğünden alınabıur 

En mutedU ücret ve en muvatıt tekİıt yapana ihale Jcra edlllr. c1242• 

Öksürük ve Bronşiti 

TV.BAL 
• 

Komprimeleri derhal geçirir. -----•KtnUSU 35 KURU.$1UR.-----· 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan lf: 
1 - Kocaeli Su .1flerl on yedlııci fube müdürliiğil bölgeal içinde bulunan 

Panıukovanın Sakarya nehrinden sulanması ve ıslahı 1fler1 ta.ıımJn edilen 
keşi! bedeli fiat vahidi esası üzerinden (1534838) Ura (80) ku1114tur. 

2 - Eksiltme 27/11/942 tarihine raalıyan cuma günü saat 1' te Ankara 
rad:.< Su Jşlerl reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zart usullle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme ıaiblamesı, mukavele proJW. bayındırlık ~er1 
geı,eı şartnamesi, umumi su Jşlerl fennt oartnamest Ue hususl ve fenn1 §8.rt
nameıerı ve projeleri c50• lira cOOt kuruı kartılığuıda Su Jflerl relsllRlnden 
alnb Urler. • 

4 - Eksiltmeye glrebUnıek 1ç1n lsteklllerln t59,795t lira d8• kuru§luk 
mu, kkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 09 gön 
ev, el bir dilekçe ııe Nafıa Vek~letıne müracaat ederek bu ıoe mahsus olmak 
..r:ere vesika almalan ve bu vesikayı göstermeleri oarttır, Bu müddet içinde 
\' ~a 1stetıncıe bulunmıyanlar ekslltmeye giremezler, 

t .. ~e!:eklllertn teklif mektuplannı Uttncı maddede yazılı natteın bir 
san °11 8 kadar Su lflert relalltlne matbua kaqılıtında yermeıerı ı&-
zımdı r. 

Postada olan ~eler ta.bul edllmes. .uoou. 

F ABRiKA ve MÜESSESELERE 
DÖKÜM lŞLERlNlZ 

İçin, Galata Tünel caddesi 36 No. ya müracaat ediııi%. -

- Şap/camı bele
nigonnusun ? ônu 

IAltlA 

magaztuındaki .,. • 
gin l<Jpka lcolelcsgo
nundan seçtim 

----- AIJlıu•. SULTAN ttAMAll 48 

Memur alınacak 
Devlet Demiryollari umum müdürlüğünden: 
1 - Devlet Demlryolları ıstnsyon sınıfında istihdam eclllmek üzere mn

sabaka ile orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi alına~aktır. 
2 - Müsabakada kaza:ıaı1lara 60 Hra ücret verilecektir. 
3 - Müsabaka imtihanı 14/11/942 cumartesi günü saat 14 de Haydat

pııp, Ar.kara, Balıkesir, Kayseri Malatya, Adana. Afyon, İzmir, 1::31rkeel, Er
zurum ve Esk1fC'hJr tşletnıe merkezlerinde Sıvas cer atelyeslnde yapılacak
tır. Müracaatlar bu tşletmeler ve atelye mildilrlüğü ve lataayon ~efllklerlnce 
kabul olunur. 

4 - Müsabakaya iftlrllt tartlan ıunlardır: 
1 - Türk olmak 
2 - Ecnebi blr kimse lle evıı olmamak 
a - 18 )'8fUl1 bltınnJı ve 30 zu geçme:nlf olmak (30 fal da.hll> 
4 - Aakerlillnl yapmlf veya askerliğini yapma.sına. en as blr sene za

man kalmlf olm&Jt (Em.sallerı sUAh altında bulunan veya celbe tf.bl olanlar
dan t.ahsil veya aıhhl sebeplerle erte.si seneye bırakılanlal: lftlrllc edemez
ler) 

5 - Aakerllğlnl yaı>mıl ve ihtiyata geçmlf olanlar &Jil1 derecede kaza
nanlara tercih edilecektir. 

8 - İdare dolttorlan tarafından yapılacak muayenede lihh1 durumlan 
demlryol lflerlnde vazife "'görmeğe elverlfll bulunmak. 

5 - Müracaat 1.stldalıı.rma ballanacak vesikalar IUDlardır: 
Nüfus cüzdanı, diploma veya tudlJmame, askerlik vesltac ve askerllk 

yoklamalan, pollaten tastlklt iyi huy Uğıdı, çlçet aııaı tllıdı, • evll be -
evlenme Cüzdanı. altı adet vesttalıt fotograf. 

6 - Daha fazla malfunat almak t.steyenlerln ltlet.me mtıdtırlilklerbıt ve-
1& ı.tasJon tetllklerlne müracaat etmelidirler. 

T - İ.stldalar en aon 121111942 ctiJıO saat 12 7• tacıaı bbul obmur. 
(811) 

Yüksek mühendis mektebi 
müdürlüOünden 

!on lh1I mtı.l>a.tasmda evvelce ıtarandıtları 
maada ma numara1a.n &§alıd& )'azılı namzetler de 
olarak kabul ecınmtf}erdlr. He.men mtıracaatlan. 

Sıra No. Sıra No, Sıra No~ Bıra No, . ,, 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Aylığı. 

Semti Mahallesi Sokağı No. Cinsi Lira Kr. 
Beyoğlu Şahkulu ErkA.nh:ırp Aralık mahallesı il 00 
Galata Emekyemez Yüksek minare Camı mahallesi 1!1 00 

Yukarıda yazılı gayri menkuJler 31/!1/943 günü sonuna kadar kiraya ve
rileeeklerdlr, isteklilerin ihale günü olan 17/11/942 günü saat 10 da Beyoğ-
lu Vakıflar müdürlüğü Akarat kalemine müracaatları. .118711 

Devlet Demiryollan Umum müdürlüğünden: 
İdaremizde kurs ve staj gbrerek makinist ve başmaklntst. teknlk büro 

personel! ve fen memuru yetiştirilmek üzere lüzumu kadar sanat okulu 
mezunu alınacaktır. Ya.pılaca.lt kabul imtihanında gösterecekleri muvaffa
kıyete göre sanatUr ünvanlle ayda 100 !!raya kadar ücret verllecektlr, 

Blr senelik staj müddetini muvaffakıyetle bitirenler teren edillr. V• 
mütealc1p kurslardaki Cmuvaffaloyetıertne ıöre me~ez, atelye ve depo tek· 
nlJı: kadrosu dahllinde tertı ederler). 

Aranılan şartlar şunlardır: 

1 - Sanat okulu mezunu olmak 
2 - Askerliğini yapml§ bulunmak 
3 - Yaşı otuzu geçmem.iş olmak 
4 - Ecnebl 1le evli olmamak. 

TaUpler bir dilekçe ııe 30/l 1/ 942 tarihine kadar İstanbul <Haydarpa
şa, Sirkeci), İzmir. Balıkesir, Ankara, Kayseri, Adana. Malatya, Eskişehir, 
Afyon ve Erzurum'da işletme müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

Dilekçeye sarih adre:; yazılacak aoağıdakl evrak illştlrllecektlr: 
ı - Mektep diploması 
2 - Doğruluk lcAğıdı 
3 - Aşı k!ğıdı 

4 - Ask.erlik durumunu blldirllen vesika ve nüfus cüzdanı. 
Müsabaka lmtıhanlan Ankara'da yapılacaktır. Şerait! haiz olanlann 

Arıkara•ya kadar aeyahatıert temin edlleecek ve imtihan günü adı-eslcrlııı 
blldlrlleeekUr. • 124h 

Devlet Demiryolları Y edikule Cer Atelyeai 
Müdürlüğünden: 

D. D. yollan Yedlkule cer atelyestne tesviyeci, tornacı, kazancı, demirci 
ve amele alınacaktır 

İatekl1ler1n boNervlsl~rile birllkte atelye müdürlüğüne müracaatlan. 
all88 

Y eıilköy tohum üretme çifliğinin 

Süt müzayedesi 
18 ıtıncl tetrln 1942 den 11 mayıa 943 e kadar gUnliik manda ve ineli: 

siltlerl .sııtılıla çıltanlınıştır. 
Tallpler ihale günü olan 12 tk.Jncl te§rln 94ı2 perşembe günü wat 3 de 

!100 llra depozito yatırarak müzayedeye tştırA.k edeceklerdir. 
Şartname dalremhde g~rülür. (1181) 

Pendik batriyoloji enstitüsü müdürlüğünden: 
1 - 11!1 metrem.lkA.bı yaıımJ4 gübre açık arttırma ile Pendııı: baktertyo.. 

lojl enstıtiisilnde mütetekkll toml&yon tarafından 20/11/942 cuma günll 
saat 15 de satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 11!1 Ura.dır. 
S - Muvaldtat temtnatl 863 kuruştul'. c1066a 

Afyon Vilayetinden: 
Memleket hutahaneainln 62441 11ra 44 kuruş keşif bedelll harict sıvasa 

kapalı sarf uaullle eksiltmeye tonulmu§tur. 
1 - İhale 25/11/942 tarihine müaadlf çarpmba günü aaat 15 de hü

kiimet bhıaaındald. dalnıl encümende yapılacaktır. 
2 - MuvaJclmt teminat 4372 lira. 7 kuruştur. 
3 - Keşlfname, plA.n, umum!, husus1, fennl p.rtname, muka,·eıe prolesl 

vllAyet nafta müdürlüğünde görülebilir. Veya 312 kuruı bedel mukabiluıdt 
alınır. 

274 340 '59 
138 812 371 
280 ~ 2~ 
608 110 22'1 

4 - İstekli olanlar bu işe glr.mek üzere ıı.lacaklan ehliyet ves!kalan tçln 
Uıale gününden en az il9 ıün evvele kadar vilA.yete istida Ue müracantla 
vesika alınalan lAzımdır. 

D4 &02 400 
85 204 115 
~ u m 
14ô 398 5$ 
40 310 527 

8114 sos 418 
ite 132 899 
tn $80 eo 
" 455 3$ ur 111 

.(1221) 

5 - Eksiltmeye iştl.rllı.: lçbı alman ehliyet vesikası ve muvakakt t "ml
natı havi teklif zarflarını yukarda yazılı ihale saatinden bir saat evveline 
kadar encümen telsliğine vermeleri llln olunur. dl89a 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesı mucibince 600 kilo sakız pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık Wll/942 tarihine rastlayan salı günü saat 9,30 da Ka

be.tafta' levazım 1ube61ndetı alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler her gün BÖ'l1l geçen f\lbeden alınabIUr. 
f - Isteklllertn pu.a.rlıJc lçln tayin edllen gUn ve saatte % 15 güvenme 

paralarUe birlikte adı 1recen tomslYona ıırelmelerl llln olunw:. .1225, 


