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GÜNLÜK StYASf HALK GAZETES~ 
Umum Satış Mahalli: KIZILAY Satış Deposu 

Telefon: 20062 

ni Alınan Kararlar! 
eledigeler Mahalli ihtiyaçlar 
çin Hububat Satın Alacak 

Zirnat Vekili Ş. Raşid Hnti1>0~lu 

ar en Bizim 
lacağımız 
ers 
Avrupayı saran harp yüzünden 
hariçle münasebetimızln üzcrınc 
kcndı istlhsa!imize dayanmak 
mttburiyeti hasıl olmuştur· Fakat 
jstihsal azalmadığı halde mal pi· 
yasadan kaybolmu.,, hususi teşc:b· 
bus de' let teşebbı.ıslınU, körl.:t • 
mek İn Ia liy te ç tir 
1"'8 k şı Rcfık Saydam hükGmetl 
f yatları mı.ırnkabeyc. tevzii tan· 
zimc çalıştı: fakat teşkllitsızlık 
buna mlinı oldu. Saraçoğlu hü -
kumet arz ve talebe serb~c;ti 
verd , bu suretle piyasanın \;ol 
ma!la dolacağı ve fiyatların dil· 
şcceği ümit ed liyordu. Mal yine 
piyasadan çekildi, Bu harpte.n a· 
lacağımız birinci ders, tcşkılath 
bir millet ve devlet olmak z3ru· 
ret n anlamamız ve ona göre ha· 
ıırlanmamızdır. 

1-ngilizlçr her mağlubiyetten 
sonra, istikbal ıçin faydalı 

dersler aldıklarını söyler, hiç sar
sılmadan yeni teşebbüslerine gi. 
rışırler. Mağlup olduğunu hiçbir 
zaman kabul etmiyen lngilızie. 
rin muvaffakıyetlerindeki aınıl 
de hiç şuphesiz ki mağlubıyct 
karşısında gösterdikleri irade, 
soğuk kanlılık, ve mukavemettir. 
Sonuna kadar mağlUp olan lngi. 
lizlerin en sonunda galip geldiği. 
ni görürüz. 

Bu, İngilizlerin realitelerden 
hakikaten kendilerine ders çı~ 
kardıkhırını gösterir. Biz harp 
:hariciyiz. Bizim için bu harp. 
ten alınacak askeri, sevkülceyşi, 
sıvnsi dersler belki vardır. Bu 
mutehassıslarını alakadar eder. 
Fakat millet olarak bu harpten 
alacağımız en kuvvetli ders, 'te:§• 
kilatlı bir millet" "teskilatlı bir 
devlet" olmak zaruretidir. Har. 
bin içerisinde olmadığmz, bir zi• 
raat memleketi olduğumuz hal• 
de memlekette karşılaştığımız ik. 
tısadi muşkiıller, yi.izde elli ha. 
rici tesirlerden geliyorsa, yüzde 
elli herhangi iktısadi bir planı 
tatbik hususunda karşılaştığımız 
teşkilat noksanıdır. 
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TOHUMLUK ICiN 
Ziraat ve Ticaret Vekciletlerince Lüzumlu 
Hazırbklar Yapıldı - Hububatın iyi Şekilde 
Muhafazası Usulleri de Tetkik Ettir~liyor 
Ankara. 12 fA.A) - icra Ve• 

killeri Heyetince kabul edilen 
bir kararnameye göre. mahalli 

1 
ihtiyaçlar için billımum beledi. 
yeler memleketin her tarafmdan 
hububat satın almağa mezun kı. 
lınmışlardır . 

Bu saUıhiyet bilumum beledi. 
yelere. heTY"en harekete g<!~crck 
memleketın her tarafında borç. 
landırılan miktar haricinde ka. 
lan kısımdan lüzumlu hububatı 
almaları ve ekmek ihtiyaçlarını 

temin eylemeleri vazifesıni de 
vermektedir. 

H iikfimd yapa,iir ı·e 

yünlere rl koydu 
Ankarrn.2 (A.A.) - İktısat Ve

kaletinden tcbhğ olunmuştur: 
1 - Milli Korunma Kanunu 

hükümlerine müsteniden 12 ey
liil 1942 tarıhinden itibaren bıliı. 
ıı•um hakiki ve hükmi şahıslar 
elindeki her nevi yapa!,tı ve yun. 
lere hükumetçe elkonulmuŞtur. 

2 - Saf ve yarımkan Merinos 

Denizlerde 
-o-

Almanlar 
16 Gemi 
Batırdı 

-o-

Düsseldorf' a 100 Bin 
Yangm 
Atıldığı 

Bombası 
Bildiriliyor 

--o-

Amerikada Yalnız iki 
Tezgôhta 1 Ayda 

yapağıları, güz ve kuzu yı.inierı, 
besi malları. deri malları. ka,.~p 
başı yapağıları ve bunların 1,r.n. 
"e yarı yıkanmış veya tan nınış 
veya boyanmış veya fitil hıı:ınc 
ı:ıetirilmis olanları vesair ncvılc. 
ri elkomiya tflbıdir. 

3 - Billımum hakiki ve htik. 
mi şahıslar, her ne sıfatla olursa 
olsun ellerinde bulunan yapd5ı 

\"e yünleri 12 eylül l !l 12 tarıhın. 
den itibaren 10 giin içinde ~ır 
beyanname ile en yakın Tiirkıye 
Ciimhuriyeti Ziraat Bankası şube 
~eya ajansına bildirmeğe mecbur 
tutulmu~lardır. Türkıyc Ciımhu. 
rivetı 2iraat Rankası şube \·eya 
af ansı bulunmıyan yerlerde be· 
vannameler kaymakamlara veri· 
leceklır. 

4 - Yapağı ve yün snhiplcrtıı. 
ce doldurulan beyannameler kay 
makamlıklar ve Türkiye Cümhu• 
riyeti Ziraat Bankası şube ve a
~ansları tarafmdan doğrudan doğ 
ruya Ankarada İsmet Paşa cad. 
desi numara 15 de Sümerbank 
iplik ve dokuma fabrikaları•rnü. 

Bugiin vurd irinıle bir ~t·v:ı ha te 
çıkat·;k n':ın' Tiı·ıırı't Vekili 

Dr. Helıı·et fl·ı 

essesesı mudürlugune goııderıle. 
cektır. 

5 - Elkom.1lnn yapağı ve yün. 
rin mü ;ıy na VC' İktlsat Ve. 

kalctince tesbiı cdılecek esaslar 
dahilinde tevziınC' Siıınerbank me 
mur bulunmaktadır Mubayaa o· 
hınan yapağ1 ve yunlerın bedeli 
Ticaret VekalPtince 23 4 942 vn 
7, 5/~42 tarıhlcrınde ilan ~iilm'ili 
bulunan azami fiyatlar tizerın -

;t'11" Oe\·ıunı Sa. 2. Sii. 1 

56 Gemi inşa Edildi 
Vichy, 12 (A.A.) - Berlinden 

bildirildiğine göreı Almanlar son 
24 saat icinde 16 müttefik gemi.. 

Atlantikte kafile hnfıude- "t'Y r t>den bir Amerikan gcn,isinrl('n 
deniı:a ltcl ar:ı kar~· a teş açth~'or .. 

sibatıı;;ı~:.~~~~~orf akını 1-Mu·. KELLEFLER ·ıc·ıN Londra. 1~ 1A A.) -Düsseldor. 
fa yapılan ha\'a akını mehtapsız 
bir gecede cereyan etmiştir. Dört 
motörlü bomba tayyaremiz top. 
yekun 100 bin yangın bombagı 

atmışlardır. · 
Pilotiar yangn ların 150 kiloınet 

reden göriildüğiinü söylemişler • ı 
dir. Bu akın Diisseldorfa karşı 
yapılan hava akınlarının 50 siini 
teşkil etmektedir. 

Almarı tebliği 
Berlin, 12 CA.Al - "Teblığ" 

İngiltercnin cenup ve cenup do· 
ğu kıyılarında Alman ucakları a. 
ğtr çapta bombalarla sanayi te. 

~ De\•amı Sa. 2, Sü. 6 

Şehrimizde 4 Gençlik 
Kulübü Kurulacak 

Maarif Vekili, İstişare Heyetinin Dünkü 
Toplantısında Vaziyeti İzah Etti 

C ümhurreisim1Zin ve fırka 
programımı~~ kabul c:t_i. 

ği ıktısadi devletçılik ~ıynsc.ı, 
memleketin sanayileşmcsınde, de 
mir \'ollarının memleketi bir ağ 
gıbi sarmasında, mad_~n. sa!la~i
inin, mensucat sanayunın ın_kı: 
satında, ccnebı şirkeUcrı!1 ı_nıllı. 
leşmesındc buyuk bir anul ol. 
muş, Cumhurıyet Türkiyes1, sal. 
tanat Turkiyesini fersah fersah 
geçmiştır. Bugün ~arbiJ?. birçok 
müşküllerin.~ ~endı. dahıli sana. 
yiimizlc muhı!11 miktarda karşı 
koyabilmckteyız. H +· t d 150 Gr m 

F --ot Avrupayı saran harp, ırva ıs an a a 

Beden Terbivesi istişare heyeti bu artları takip etmek mecbu_ 
dün Maarif Vekilinin riyasetınde riy<'tindedirler Bu kuhiplerın e. 
toplanmıştır. Maarif Vekili Ha. lınde mesela mükellefıyet mesc.. 
san Ali Yiicel, Beden 'ferbiy~si lesini idare imkanı yoktur. Hal. 
vaziyeti üzerinde yapılRn tefkık. buki bize~ kanunun ruhu, kışla 
Ierden elde ed ilen neticeleri iş. v~ pıektep baricinöe lCalnnş o'an 
tişare heyeti aıasına izah eder~k g~nçlerı be\ien terbiyesi bak ı ının 
demiştir kiı dan .yet,iştirmektir. Bunun içın ~l tıMsebetimizin kesil· _ Ekmek Veriliyor 

esı kaı:şı a, h~r. za~an~an Bvc"te 12 (A.A) - Zagrep• 
ttzla kendi , ~ salım_:~e 

1
3 Y ;:ç ten .hı · iğint> göre. Hırvat,i:;:_ 

ı uk mccburıyet ha::ıu 0 un · tand'.l a şına günde ve:-ı ·c. 
bu iı:.li en makınede bazıı ~~rs~n. cı•!c ekmek' Ktarı 150 gram ola
Ular o uştur. BOnu har ın • c. ~k tcş'"."·-·-

ıru Sa. 2, Sü. 3 re 300 ..-. 
I , . 

.'İstanbu l , nüfusunun ehemmi.. bu meseleyi bilhassa 1stanb\ı1da 
yeti it:ibJ.rıiyle bizi en cok işgal u.as1ı bir sun--tte halletmek 'ka-
eden yc:tfüt. uı:ad Şu "kanaa!ı. rtıt'Illı vei'dik. 
miz var. Eskiden kurU1muş ku... Bunu yerine getir/l'lCk ~-ani 
lüpler kendi şartları içinde ha. mc::vcut kulüplerin ca1ışm~larına 
yatlaruu idame ettirebilmek içın, lI3T Dc,·aıuı Sa. 2, Sii. 7 

1 

Şark Cephesinde: Şiddetli muhn rcbl'lerc "ahn(' olan hir krc;iıııde fanrruza geçen Sov~ef ı>h·rıl•·si 

. ALMAN TEBLiGi 

Stalingrat 
Muhasara 
Altında 

) 't•lT'f 191.1tllO:Jltffl 

NOVOROSISK SEHRI 
1 Berline Göre, Şehre 

Karş ı Taarruzlar 
Artık Ağırlaşacak --

Novorosisk Cenubundaki 
Son Sahil istihkamları 

da Zaptedildi 
Berlin, 12 (A.A.l - Alman or

duları başkumandanlığının tebli
ği: Novorosisk'in cenubunda pi• 
yadc kıtalarımız ~ tin muharebe. 
lerden sonra son sahil i hhkam • 
!arını da zaptctmişlerdir. 

Terek kesiminde Alman kıta• 
lnn düşman mevzilerini yarmış• 
!ar ve bataryaları tahrip eyle. 
mi:lerdir. 
Stalingrad önünde tahkimli te.• 

sisleri ele geçirmek için yapıL 
makta olan muharebelere dev.llm 
edilmi.ştir. Dü<--.. ıanın şaşırtma 

hücumları püskiirtiilmiistür. 
Hava kuvvetlerimiz düşmanın 

ikmal yollarına yeniden hücum 
etmhılerdir. Stalingard ile şeh. 
rin şimalindeki ucak meydanları 
geceleyin bombardıman edilmişıo 
tir. , 

Rjev'in doğu cenuhundaki mü
him düsman kuvvetlerinin yenı 

tt2ff' De,·aını Sa. 2, Sü. 5 

Münakalat 
Vekilinin 
Beyanatı 

Trenlerdeki İzdihamı 
Önlemek İc;in 

Tedbirler Alınıyor 
Ankara, 12 (TAN) - Yurdun 

muhtelif yerlerinde yaptığı tetkik 
seyahatinden dönen Münakalat 
Vekili amiral Fahri Engin, şu be
yanatıta bulunmuştur: 

"3 eylulden 10 eylUle kadar 
devam eden seyahatimde Kayse
ri, Malat ya, Adana. Afyon, Anka 
ra devlet demir-yolları işletme 
müdürlükleri işlerini, demiryolu. 
nun bakım ve tamir işlerini, Sı. 
vas ve Eskişehir cer ve yol atcl. 
yelerlni, İskenderun ve Mersin 
liman işletmelerini tf'tkik etmek 
mümkün oldu. Ağustosun son 
günlerinden itibaren demir yolla
riyle yapılmağa başlayan nakll• 
vat en vüksek haddine varmıştır. 
Hububat ve şark vtlayetlerinden 
hayvan nakliyatı biiyiik hacimde 
devam etmektedir. Eskişehır ve 
Turhal cevrelerinin beherin<ie 
günde 1800 ton pancar nakledil. 
ıncktedir. Kömür havzasındAn 
karadan yapılan kömür nakU de 
ayrıca .mühim yekun tutmakta • 
dır. Yolcu vagonlıtnnda biiyük 
izdiham vardır Yolcular hakıka_ 
ten ~u izdihamdan 7.ahmet "ek. 
mcktedirtcr Bunu karşıhımak 

l:1iJ'. De,·amı Sa. 2, Sü. 6 

Sovyetler Tarafından 
Tahliye Edildi 

Leningrat Cephesinde Rus Taarruzu Devam 
Ediyor, Birçok Meskun Yerin İşgal Edildiği, 
Almanlara Kayıpl ar Verdirildiği Bildiriliyor 

Moskova. 12 (A.A.) - Gece ya•' liiililii!!il rısı neşredilen Sovyet teblığinde. 
Sovyet kıtalarının çetin muhnre. 
belerden sonra NovQrosisk'i tahli. 
ye ettikleri bildirilmektedir. 

11 eyliıl gecesi Sovyet kıta. 
Jarı, Stalingradın batlSl ile ce· 
nup batısında. Mozd9k çevresin
de düşmanla çarpışmışlardır. o .. 
ğer cephelerde mühim değişiklik 
yoktur . 

Selıir harabe lıali11de 
Moskova, 12 (A.A.) - Stnlln· 

graddn sokak muharebeleri bütün 
şiddetiyle devam ediyor. Birçok 
sokaklara gırmeğc muvaffak o• ı 
lan Alm::ın kıtaları püskürtülmüş
tür. Stalingradın zaptı Alman. 
lar için son derece acil bir iştir. 

Hitlerin ne pahasına olursa olsun l~~~~~~!!~E~~ı zaptını emrettiği bu şehir Alman 
kıtalarına kışlak vazifesi göre
cektir. Stalingarad bom bardı. 
mnnlar neticesinde şimdi harabe 
halindedir. Almanlar bazı nok. 
talardan şehre sokulmağa mu. 
vaffak olmuşlarsa da Rus muka
vemeti devam etmektedir. 

Moskova Radyosu, Sta1ingra. 
dın batısında Almanların taarruz 
larını bir kesim üzerine tevcih et• 
tiklerin i ve Ruslarn bundan ev. 
vel bu ke_-;imde 3 meskun mahal. 
den çekilmek mecburiyetinde kal 
mış oldukların söylemekted1r. 
Ruslar yeni mevzilerinde b•itün 
tı:arruzları kuvvetle ptiskürt:nek. 
te ve düşmana ağır kayıplar ver. 
d!rmcktedirler. Almanların kuv 
vetlerini tekrc.:r bir araya topla· 
dıklan ve ihtiyat kuvvetler getir
dikleri Stalio..,radın bah cenu -
bÜll<ia düsma; Sovyet mevzileri. 
ni bticu~la zaptetmek içm c1ur. 

l;tfj' Devamı Sa. 2. Sil. 1 

-..... ..---.............. _., r·-·-- ' 
Dieppe'den1 

Sonra 
1 

Almanlar, Sahillere 1 

Son Sistem Ağır 
Toplar Yerleştiriyor 

Ber
0

ne, 12 (A.A.) - Nation1I 
Zcltung'un Berlln muhabiri ya:ı· 
yor: Mareşal Von Rundsted, Dl 
eppc'e İngi!izlerin yaptığı çıkor 
manın neticesini tetkik ~tikten 
ıonra sahil boyunca yeni bir tet
tlşte bulunmuş. istihkamları YC 
nlden ıezml~ ve ye. ~ tallmit ver 
miştir· 

Askeri Alman kaynaklarının mil 
tallasına göre, sahil istihkamlarr 
nın tertibatını değlstirmiye lü 
zum yoktur. Ancak en son sistem 
"Yeni airr toplar konulncaktır 

• 

Madagıısk:!.r'da !ngllizle:- tarafmdar. 
işgal edilen Nns·bc adnD ile Mada
gaskar'm garp sahillnöc> nsker cı-
kaı1lnn hma:ılnrı gC\.,tcrlr harit 

M. Laval 
İngilizlere 
Çattyor 

o 
1 

Madagaskar Hadisesi 
Dolayısile Vichy 

Protestoda Bulunacak 

Fak'at Şimdilil( Hususi 
Ted birler Dü§ünülmüyor 

Vichy, 12 (A.A.) - M, Laval, 
ct:.ın öğleden sonra yabancı gaze. 
tecueri kabul ederek Madagas . 
kara karşı yapılan yeni lıig11ı1 
hücumu karşısında Fransız hüku 
mel1nin durumı.ıım bildirmı~tır. 
Gazeteciler konferansında evvela 
Ingiliz tebliği, sonra bu harekete 
manen müznhir olduğu bildırılcn 
An·.erikan tebliği okunmuştut. 
M. Laval, daha sonra Ada \•ali • 
swden gelen ve Adada ccnebı • 
janı bulunmadığına dair olan tcl
gnıfı da gazetecilere bildırmı.ş ve 
demiştir ki: l . 

"Yalanlar karşısında işte umu. 
mi valinin bu demeci vardır. 
İngiliz hareketine askeri sebep. 
ler yüzünden başlandığı hakkın. 
daki iddia da doğru değildir. İn. 
giltere ve Birleşik Devletler bu 
demeçlerdeki sebepler gibi bl'lha. 
nelere istinat etmek zorunda knl. 
mışlardır." 

Bir gazeteci M. Lavaldan Fı-nn-

~ Devamı Sa. 2. Sıi. C 
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r- DiKKAT -, 
İzmitliler Bir Lis~ 

İstiyorlar No. 116 
Döt gün geçmişti; ikinci Kordonda, 

küçük bir otelde Rüştünün i.Uni ya
kaladım. 
Ote~ katibi gfrr kaim kaşlı, çekik 

sözlü, iri burunlu, kalın dudaklı, tl

zunca boylu konuşkan, güler yüzlü; 
tayı! bir gençti: 

- Bizde bir Rüştü bey var. Ama, 
;izin aradığınız o mı\? 

- Yanında genç bir kadın var 
-Evet var. Ust lııatta bir od~ tu. 

·oyorlar. On gün oluyor. 
- Rüştü bey nerede? 
-- O, her zaman bulunmaz ki Gün 

1ş1rı bağa gider.Sair günler de:· evde 
'>ek durmaz. Sıkıntılı bir adam .• 

- Demek, bulmak. görmek kabil 
1.t.!ğil· .. 

Kitip. ellerini oynatıyordu: 
- Artık baht işi .. 
Bizim Rüştü olduğunu anlamıştım. 

{it.ibin konuşkan, gü!er yüzlü olml.sl 
ıoşuma gitmişti. Onunla arkadaşlı&: e_ 
i bltecektin1. 

- İnşallah görüşürüz. dedim, 
Ki.tip S"Ordır. 

- Geld'.ği zaman, ne diyeyim? 
- Bir şey söylemeyin, Ben, yın.e 

:cle'ceğim· 

O gece, rahat bir uyku uyuyabil
ıı;ı:tim. Rü~f'ü. gün aşıtı bağa gidi
r<:ır ve sair gtitder de otelde durmu
;ı.::ırmuı ! Dcıme:k: ki Fatma, her gün 
vainız .. , Genç kadtn, bir başına sıkıl 
vaz mı? Sokağa çıkma~ hava almak 
stf'mez mi? .. 

Bu, ağız tadiyle yaşayış ı,ekline ben
:em ·yordu. 

Fatmayı düşünüyordum· O, gözü ka.. 
:ıah bir fırtrnanın içine düşmüştü. Ev. 
len eve götürülmüş, kapatılmıştı. Er. 
<ek~er deği:ı1yordu. Onun1 bunda bit; 
:ıir rolü yoktu_ Birinden, birini biı 
>a"cacık olsun sevmiş miydi acaba? 
Artık acemi sayılmazdı. Aradan e

)ey zaman geçmişti. Girdiğ.i hayata, 
ster istemez alışmış o!acaktı. Belki 
uyı• da değ" şmisli. Zckü anlayışlı. u~ 
yanık kızdı. Karşısına çıkan erkeklerle 
1 ğdaşmış olmasını pek zannetmiyor_ 
iL'm· Fatma.nın inceliğini anhyamaz .. 
ar, kavrıyamazlardı. 

Fatmaya, yazık oJmuştu, O, kapattl
t13k değil, açılmak isterdi. Bu, kapa· 
'tık acı günleri, ona unutturacaktrm. 
RUştü ile arkad:lş sayılırdım. Kitip 

~ de ahbaplrğr i!erletecektim_ Otele 
!l:c sık uğnyabilirdim. Küçük bir cil
~fle Fa.imayc görmenin imkinı h.isıl 
~t~bilirdi. Ondan ötesi kolaydı Fat _ 
~··Yı aldrğım g.ibi İstanbula gÖtürür. 
·un-.. İzmirde, birkaç gün saklamak 
·bildi. Bunun için bir yer temin eıt-

T eJıydf. 

Ali Nafizden telgraf almışhm_ İki 
• ".l sor:ra, oteldeki odamın kapısını 

ti koşarak boynuma sarıldı: 
- Val!ahi özledim, ağabeyciğim, yıl 

iuyor; ,.ahu.·. 
Yanıma otuı-du, dizlerimi okşuyordu: 
- Hep aksi gidiyor, değil mi? 

Yazan: MAHMUT YESARi 

Te6elliyi unutmuyordu: 

---o-

İşportacıya Sattıranlar 
Cezalandırılacaklar 

1 Bu Hususta Mühim 
1 Tetkikler Yapılıyor - İyi olacak inşaallah. İyi olacak. 

Burası İzmir •• Serbest hareket edebi~ 
liriz, 

Kendinden bahsediyordu: 
- Sen gittikten sonra, çok canım 

srkıldı· Bir ara; rakıya verdim kendi.. 
mi. Sonra, vaz geçtim. Bir eyyam ser
scr!liğe vurdum, Yalnızlık kötü ... Can 
dau insan, nerede? Şöyle dertleşmek 
bıle kabil o~muyor· .. 

Durdu, yüzüme baktı: 
- Ne yaptın? Diye sormuyorsun? 
- Neyi? 
- Alttolan. 
- Evet, ne yapın? 
- Hepsinj, sağ ve sel&m getirdim. 
Koltuklarını kabartıyordu: 
- Elimden kurtulur mu? 
Mahzunlaşmıştı: 

- Yalnız, Hamduyu bırakbm. Onu 
da getiremezdim, Buralarda, onu da 
beraberjmizde taşımak, biraz güç, hat 
ti gülünç olurdu. Kendisine, sermaye 
olabilecek bir miktar para verdim. Za
vallı, ayrJlmak istemiyordu· Ne katlar 
ağ~adr, bilsen. Kardeşimden ayrıJıyor 

muşum gibi, ben de ağladım. Hamdu, 
iyi adamdı, CelBl ağabey. Namusluy _ 
du, fedak.irdı. Paraları, ona emniyet 
eder giderdim, gözüm arkada kalmaz.. 
dı. 

AH Nafize vaziyeti anlattım. Düşüıı. 
dü: 

- Bir oda bulmahyız, dedi- Amma, 
otel olmaz, pansiyon olmalı. Ben, bu 
gece dinleneyim, yarın bulurum. 

Alı Nafiz, bana kuvvet vermişti. Q_ 
telde, bir oda ayırttım. Artık, icim ra
hattı. O, benim yapacağım her -seyj 
yapacaktı· 

Rü~tü. İzmirde, ne ktt dar zaman ka
ı. .. caktı? Dayısiy~e konuşacaklarını ko. 
nt·şur, kalkar, başka bir tarafa giderdi 

Ben, otelin önünden geçiyor, kS.tipl~ 
sel.im1aşıyordum. Bazan, giriyor, otu
ru}•or, k;it.ibin bir kahvesini ~çiyor 
dum, ,· 

RAMAZAN: 
ıJ/9/ı9{2 PAZAR 2 

İthalat eşyasTndan birçoğunun iş
portacılar tarafından satılmakta oldu
ğu görülmüştür. '!'icaret Vekilliği bu 
yoldaki satışların mahiyetini araştı
rarak bunlarır. ithalatçı tô.cirler tara
fından yaptırıldıfı neticesine varmts
tir. İthalat birliklerine verilen emil' 
üzerine, bundan böyle ithalat malla
rmm birliğe dahil tfi<'irler tarafından 
hükU.metin tasvip t'ttiği şeklin hari
,::inde satıldığt takdirde bu birlikler 
talimatnamesine aykırı hareket sayt
lacaktır. Tficirlerden 1940 c1;ın evvel 
ünvan tezkeresi almt:) olanlara tev
ziat yapıl:ı.cakt1r. Birlikler idare he
yetinin kararların! tatbik etmiyecek 
olanlar birliklerr.er.: c11$"c:rılacaktır. 

Mukavva ve karton tevzüıtı 
Hariçten ithal edilmi~ olan mukav

va ve kartonların ikinci partisl de 
r..Jilli Sanayi Birliği tarafından tevzi 
edilmiştir. Gelectlk hafta İzmit fab
r.ikasınln imal ettiği mukavvalarm 
dağrtılmJ.sı için listeler hazcrlanmak
tadır. 

Limontuzu dağıtıldı 
Ticaret Ofisi f.'ekercile-rc limontuzu 

tevzi. etmt~tir. Sekercile!'" de aldtkları 
maim bir kısn1ını kendilerine aJıkoy
duktan svnra geriye ka1dıntnt şekerle 
imalat ya;:ıan diğer es.nafa dağıta
caklardrr. 

---~ 

DemiryoUarı İdaresi Anbar 
Darlığı Hissediyor 

Devlet De.miryniları Avrupadan 
n1~ lek~Emize gelen mc:lları koyabi
lecek anbar bulamamaktadır. Bu 
yüzden gelerı mal~ar vagonlartn için
de ve istasyon sahalarında duLmak
tadrr. Bu !rı._1lların konması için, l\1"ü
nakaHit Vekaleti Glilhr.ne hastanesi
nin alt tarafınrl~ıı Sarc:.yburnu parkı
na kadar olan arazi ve anbarlarm 
kendisin~ verilmesi için temaslara 
başlamJ!?t!r E'u lş tıir arı evvel biti
rilmediği takdirde, ya A vrupadan ffial 
&:etirtilmıyecek, :.\ıühut d~ Sirkeci is
t.asyonunann s:v!1ing-rı:tr. kadar bü
tün yollı:ır dclu vagonlar tarafından 

işg-al edilecektir. 

Bozöyü~.::. (T.4>.N) - Bozöyüklüler 
kurtuluş bayramlarını btı sene coşkun 
tezahürat içindr:: kutlamışlardır, Bu 
münaseb~tı.-~ p€"hhvan güreşleri tertip 
edilmiş, Ti.lrl·dyı:ı. bo.ş pehlivanı Te
kirdağlı E:Useyin, ~lü!;?;yim. Arif, Ba
baeskili İbrr:ı!1İm, SırıdırgıJı Şerif. Ha
beşli Ka,,;:n1 ve d iğE-r meşhur pehLI
vanlar ja iştirak etn\işlerdir_ 

Bu arada bir de siinne1 düğünü ter-

Haliçte 
Kayık 

Çalınan 

!ulundu 
Ağusto5t'tı ilk haftasında Haliçten 

içi yapı malzemesi dol.u bir kayık 
çalınmıştı_ Zabıta hE-r tarafta araştrr
tnalara o;;ısl<..ınfş, vaziyet limanlara da 
bildirilmişti. Nihayet kayık Çanak
kale boğ-ız 1 rıctan P,e<;erk.er. çevrilmiş 
ve İstnnbula r,Onderilmiştir. Kayığı 
çalan Mchı'.!"!et ıı:ıminde bir gençtir. 
!Vlehmet !ır~at kolllyarak kaytğı iske
leden çöımüı ve İzmire gitınek üzere 
yola çrkn1ıştır. F'akat ne içindeki mal
ıemeyi ve nf~ de ~ ~yıpı satmak im
kdru bularnad~ın y:-ıkıaianmışttr. Adli
yeye verı~eıı l\1ehnıet suçunu itiraf 
etmiş ve tc\'kİ.t edılmistir. 

Parti Ocak Kongreleri 
Paı·ti oı,:.H<.. konf{rE.lı:rLnr dün de de

vam edilrniştir. Dün 22 ocağın idare 
heyeti seçi~r.ıi~ ve bu ocaklarda seçi
me iştlrart edenlerin dıJekleri teslıit 

olunmuştur. Bugün de kor.grelere de
vam edile<.:~:d;r. 

1 
Bu kacl:ır vapcınurı fuzuli olarak iş-

i 
gali nakliyl'! işinde zorıuklar meyda
na çıkaraı..:<:ıkt.:-_ 

Bugün !.;:on!;relerini yopacak ocak· 
lar şunlardı~: 

Hcybcliada, AnıavutkQy, A.nadoluhl9arı, 
Cümhuriyet, Mahmut Şevket Paşa, Pa· 
ş;ı.bahc.:;e, Kasımpaifa, Hacı H\brev, Es· 
kişehir, Sllleymaniyıt. imrahor, Garipçe. 
Eınirgin, AyaıaR.ı, Rumeli feneri, Çıı.n· 
ta, Karıı.mandere. Kurf;ı.llı, Biı;endere. 
Ha""nahatun, Kuıııunqı.k, Dudullu, Kan· 
dilli, Vaniköy, Ih~aniye. 

1
19.15 Saz e.ııerleri 
ı 9.30 Habeo1Jcr 
19.45 Serbest 
19.55 Türkiıler 
20. 15 Konuşma 
20.30 Sololar 
2ı.Oo E:vin saati 
21.15 Faııl heyeti 
21.50 At yarışlan 

22.00 Oda müziği 
22.3Q Haberler 
22.45 Ka11ını1 

Beşiktaş Cinayetinin 
Muhakemesi Yapıldı 

Beşiktaş sinem::ı:;ı rırk<.!srnda Üni-
versite ı,'Jlebesi H.ı~anT öldüren Te -
kinin duru'jn1arm;\ dün de devaın e
dilmiştir. 

----n 

Kırklarelindc Kız 

Enstitüsii Açılacak 
Tekin n1ürtafr.as•n 1 yaparak Hasa- Kırklar;?:i. (Tı\I\T) Şehrimizdf' 

ntn kendi i:,:çağ1 ile ka2aen yaralan- bl.r kız .:?ns!iH.\süntin Ae;1lmnsına Maa
dfğını ve keneli Clii nıü n(' kendisinin r ir "\relı:: :\l P :nte k \lertlmf$tlr. En 
sebep olju{!unı: ~.Gyl f'miştir. Duruşma titü binastnın kuruhnı:ı::ına müsait 
karar içın I;almışhr. arsa aranıııakc~r!ır. 

M. Laval İngilizlere 

Lokantalardaki yemek çeşidini a
zaltmak ve büyük şehirlerin muay
yen yerlerinde ucuz lokantalar açmak 
ve tabldot yemek verdirmek için tet
kikler yapılmaktadır, Alakalılar bu 
hususta doktorların ve tktisatçtlartn 
miltal5alarını tcsbite ba§lamrşlardır. 

Her gün alınmast !Azını gelen k:alö
riyi temin ıçin haftalık tabldot yemek 
çeşitleri te~bit edilecek ve büyük ~e
birlerde aç1lacak ucuz halk lokanta
larının id'..lresı sekli yakında kararlaş-
tlrılaeaktrr 

tip edilmiş, ka!<abanrn Vf' yakın köy- Vali .LUtfi Kırda!' bu çalışmalara 

lerin cocuı.-ıarından yü1.den fazlası muvazi olarak lokantacılarla temas 
sünnet edilmiştır. Tertip heyetinin iyi etmiş ve ..>nlardan Salı gününe kadar 

ucuz yemek ve tabldot hakkında bir 
çalışması neticesi olarak bu sene bay 
ram eğlnce1erı çok purlak ve çeşitli 

ol.muş ve Bozöyüklüler neşeli bir gün 
ve gece geçi!·mjsiıerdir 
edilen çocuklardan bir 
mektedir_ 

Resim. sünnet 
grupu göster-

Bursanın Kurtuluş 
Yddönümü 

Bursa, 12 (A.A.) - Bursalılar dün 
yıı-minci kurtuluş bayramlarrnt h-eye. 
ccnh tezahüratla kutlamış!ardrr· Tö~ 
renin en güzel safhasını yirmi yıl ön
cı;ı olduğu gibi kahı-aman süvarilerimi
zin şehire girişleri teşkil etmiştir. 

Ordunun, mektepliler.in, muhtelif 
tc&ekküllerin iştirakiyle bir geçit res
mi yapılmış ve onu takiben de şehitlik 
ziyaret edilerek çelenk!er konulmuş -
tur Gece de büyük biı- fener al.ıyı 
yaprlmış ve şehir adrna Çelikpalaııta 

orciu şerefine bir z.iyafet verilmiştir. 

Fuar Futbol Turnuvası 
İzmjr. 12 ( A .. <\.) - Fuar !utbol 

turnuvası ınaçlarına bugün Alsancak 
stad1ndE1 ~c~·kin bir sc.virci kütlesi ö
nünde ::levam ertilnıiştir. 

Birinci maç BE-:ş;ı._t.aş ile Altınordu 

ara!'lındayrh. Beşiktaş bu m~çı 4 - O 
kazanm-ış1ll", 

İkinci m::ıç Gö?tepe - Gençlerbir -
1iği ara:.;ında y~~pıJdı. Bu mü~abaka 
1-tbeı-aberf' net:celenrrıistir 

1 KOCUM HABFRl.ER 1 
* YERLl iLAÇLAR - Sıhhoı.t Vekillifi 

ba:ıı yerli mllstahı:ar iU.;:ların pahıılrya mal 
olduiu iddiasivle fiyatlarının yükaehi.lmeıi 
lalebini kabul etmemi1tir. Fakat bu 1\Açlar
dan çoifunun ıtcı.ah.anelerdc ı:ı.ahalıya satıl
masrndin dolayı şikiyeıler )'apılmaktaılır, . * MlSAFIRLERIN KA.RNF.LERI - Şch
rımııe ııelen tagralı ve ecnebi seyyah ,·eya 
İ!i adanılarının ekmek ihtiyacını temin iı;ln 
otuz bln ekmek karneıi tev:ı:i edilme"i Vekl· 
letçe kabul edilmişdr. 

+ BIR lllRStZ CETESt - Aydın 
(TAN) - PQJiı, ann ıctln<'!rde 9 evi oıoy•n 
bir hlrsıı. çetcsıni mı:ydarıa ç ıkarmı $ 'Ye Ak
ııehirlli Ibrahi.m Birebasar, Mustafa M"erll 
adında olan hır,ızları bir evi soyarken suç 
üstü yakalamı~tır. 

rapor istemı~tir. 

Dün k?.ndileriyle temas ettiğimiz 
büyilk lokanta sahipleri yağ, pınnç, 

et. fasulye ve pa1ates fiyatları düşü
rülmeden ucuz yt:mek yaptlmasmın 
gü~ olduğunu, fE.kat l::az1 semtlerde 
bugünkü fiyatlardan % 35 nisbetin
de ucuz t':\bldot ;:,emekler verilebile
ceğini bild irmiş!erdir. 

Evlatlığını Öldüren İhtiyar 
Muhakeme Edildi 

Şilenin A vol Yöyünden 70 yaşmda 
Hasan, evlatlığt 11 yaşmda İbrahimi 
döverek öldi..irınekten suçlu olarak i
kinci ağır cezd mahke-mesine veril
mişti. Duruşmaya dün başlanmıştır_ 
Hasan, İbrahimin htr5ızhk yapttğını 
bu yüzden 1:1.rıı.da srrada dövdüğünü, 

fakat öld:iTmediğ!ıü söylemiştir. 
Duruşm:'l ~ahitlerin dinlenmesi için 

kalmıştır. 

İktısat ve Maarif Vekilleri 
Şehrimizde 

Şehrin1ız.e gelmiş olan İktısat Ve
kili Sırn Day dün hiçbir yere git -
n1iyerek istirahat etmiştir. Milll Sef 
ile birlikte .Arifiyeye gitmiş olan Ma
arif Vekili Hasan A!i Yücel de evvel
ki gece geç vakit ~hdmize dönn1üş
tür. 

Amerika Büyük Elçisi 
Seyahate Çıkmıyor 

Ankara, 12 (TAN) - Amerik1nın 
A;1kara büyük elçisi M. Steinhardt11n 
yakırıda Amerlkcıya gideceği yolunda· 
ki haber~er doğru değildir. Malümrt ~ 

tına müracaat ettiğimiz büyük elçi, 
böyle bir seyahatten haberi olmadığı 
nı söylem.iştir. 

Altın Fiyatları 

Dün bir altın 33 lıradan ve bir 
gram l{ülçp 460 kuruştan satılmtştır_ 

Haırpten Büzim 
Alacağımız Ders Çatıyor ıt."ff Baştaratı ı incide 

Münakalat Vekilinin 
,_ Beyanatı 

fzmltten yaz.ılıyorı 

''Şehr:mizln e11 büyük derdf bir 
lfeeel olmamaaıdtr. tx.mlt halkı 
pek U&Un yıllar burada açılacak 
bir llaen1n tatlı hayaflyle ilgJie• 
nlp duı-maktadır. P&rtl kongrele
rinde her yıl umumi bir dilek o• 
larak tokrarlanr.n ve VJl;Jyet ta· 
raftndan :fıtı vakit vakit Ankara· 
ya yaz1!an llae açıımas1 hususun· 
dakl ar.:ı:u bir türlü l&'af edlleme
mektedir, 

Maarif Vekaleti fzmit llıe.tnln 
açılmasına henüz lmkıln olmadı· 

ğıni bildirmiştir. fzmlt halkı, bu• 
nun O:ıerlne §U hcıl çaresini bul· 
mugtur: 

lzmltte güzel ve bUyUk bir or .. 
taokul binası vardır. Bu bina kU· 
çük bir değişlkllkle lise olablllr. 
Bugünh.ü ortankul ööretmenlerl 
de itse hocası t'labilecek vasıfta· 
dır. Vekiilet lzmitte llsenln ilk af· 
n1fın1 acacak olursn. her yıl bir 
sınıf ılitveslyle lzmlt, çok muhtaç 
oldu{iu bu kUltUr ışlğına kavuıa· 

cak ve uzun Eenf!ler çektiği dert 
ve ıstıraplaM da sona erecektir 
ÇünkU iz.mitte bir ilse, artık ek: 
mek ve atı gibi tobfi bir ihtiyaç 
halini almıştir. Ve önümüzdeki 
ders yılında böyle bir mOJdenln 

verilmesi 400 bin nllfuıfu Kocaell 
halkını cidden hahtlyar kılacak .. 
tır _,~ 

\.,,, ........ ·········-' 
Man9al 
Kömürü:., 
Bulgaristandan ithal 
Etmek Kabil Olacak 
Şehrimize gelmiş olan Bulgar tica

ret heyetiyle dün Ticaret Ofisinde 
görüşmelere bac:lanmıştrr. Müzakere ... 
lerde Belediye İktısnt MüdürU de bu• 
lunmuştur. Görüşmeler mangal kö .. 
mürünün mukabilinde Bulgarlara ke
mik ve balmumu verınek esasıruı da
yanmaktadır. Bulgarlar, bundan maa
da pamuı-t vey::ı pamuk dökilntilsü is
temektcdi.~Jer. l\füznkerelerin bir iki 
gün sürece~i anJaı-;ılmaktadır. 

Heyetimiz dö11du 
Bulgarı.stann. gicfrn ve mangal k& .. 

milrü nıübayaası için bü· milddet Sof. 
yada Mahruk,ıt Ofisi namına müza
kerelerde bulunan heyet dün şehri
mize dönmüştür Vf'.ri1t'n maltı.mata 
göre. şehrimize süratle Bulgar kömii
ril gönderilm,..::ıni temin edecek bir 
anlaşmay:ı vartlmıştır. 

Mahruknt Ofisi, dün saat 14 de 
Tak.sim B<!lediye pazlnosunda Bul
gadstana giden hf.lyet şerefine bjr 
ziyafet vermiştir. 

··SOVYET·-TEBUGi 
1:ffr Baştarafı 1 incide 

madan teşebbüsler yapmak tadır. 

Yeni Alınan Kararlar sirlerine vererek zaruri görmek 
gayet tabiidir. Yalnız bu sarsın
tıdan aldığımız bir ders vard.r. 

Ji-1: ~a:-, .. dı·.aıı ı incide hücumları Alman krtaların1n t_ 
sanın hususi tedbirler düşünup natçı mukavemeti karşısında a-
düşünmediğini sormuştur ·,ı. La• kim kalmıştır. , 
vai, bu suale "şimdilik hayır'' c:e Düşnı..ııı, L.:.dog;ı gölünün cenu
vabını vermiştir. , bunda V"' I.c·nin,ı:!rad önünde, kendi 

ıt!ff' Baştarafı 1 incide 
ıçın yakında Haydarpaşadan Er
zurum ve Diyarbakır istikametle
rine haftada bir karşılıklı yeni 
katarlar hareket ettirilecektir. 
Cenuptan daıma tehirle gelen To 
ros ekspresinin hudutlarımız da
hilindeki hareketi yeni bir tetki• 

Sovyet ek tebliği 
Mosko-., I?, ( A.A. l - Sovyct teb

liılinin eki, Sttılingrad'ırı cenup batı
sında bir birliğin Alm&n1ara hücuın 
ederek orılaı-ı eski mevzHerine dOıı
miye icba~ etmiş ve bunlardan ?4n 
1n1 öldürınüş olduğunu bildirmckt.f' -
dir. 

l:?f' Baştarafı 1 incid( 
den bu banka tarafından teseL 
lumü müteakip ödenecektir. 

6 - Elkonan yapağı ve yün
ler hükumete sat1lmış sayılır. 
12 eylUJ 1942 tarihinden itibaren 
bu yapağı ve yünlerin başkaları. 
na satılması bu husustaki koordL 
nasyon heyeti kararı hükümleri 
dairesinde yasaktır. 

7 - Yün ipliği tesisatı olan 
fabrikalar çalışmalarını durdur _ 
mayıp ellerinde mevcut ve beyan 
edilmiş yapağları işlemeğe devam. 1 
ederler. Şu kadar ki, satın alın• 
dığı Sümerbankça kendilerine bıl 
dirilen miktar işlenmez. 

8 - Beyanname vermek mec _ 
buriyetinde olan yapağı ve yun 
sahiplerinin derhal en yakın Tür· 
kiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası 
sube ve ajanslarına veya valilik 
veya kaymakamlıklara müracaat 
ederek bu husustaki Koordinas
yon heyeti kararını okum_aları ve 
!'erekli izahatı almaları lazımdır. 
~ . . . . 

Tohumluk tevzıı ıçm 
Ankara, 12 (A,A.) - Bize verilen 

nıalılMat:ı. göre, Ziraat Vekfıletinin 
Lızumlu gôrdi1ğü tohumluk hububat 
Tıcaret '7ekfıletirıce t.1hsis edilmiş ve 

üracaat "\.""ll'iı:uunda teslimi ic;in Top
nık ~'Ia!ı.sullen Ofisince tertibat alın
ıı Tştır. 

Ticaret \:rek~lcti, diğer tanırtan a-
I retmum hubuOatın en iyi muha.fazası 

usullerini de tetkik ettiı·mektedir. 
tiububatm mümki.ın olduğu kadar u
ıun zaman en az fire ile saklanabil
tnesi lüzurn.u malü.mdur. Bu bakım-

c dan muhtl'li~ ınemlekctlerdeki fire 
nisbetleri ve muhafaza usulleri tetkik 
ettir:lmekte ve bu rnevzu<t dair ya

r bancı meıııleketlerden getirtilen ki
taplardan da -l'ayd~lanılarak bir tali
m ıtname hazırlaı~mi'lktadır. 

Hububat i~lerımize dair Ticaret 
\rckAlcti br~fında., Toprak Mahsul
lerı Ofisin:.? daha başk::ı vazifeler de 
verilmi~tir. Bu meyanda, memleketi
mize, şiddetle ihtiyacı bulunan bir 
ambar :ŞebE"kes~ kazandırmak, büyük 

! şehirlerimi7dc ~ıhhi ve iyi ekmek çt
ı·arabı!e::!ek ekmek fabrikaları kur
ma!-. mevzuhıı·m! c-ht:'!l111lİyetle ele al
mıştır. • 
Ticaret Vekilinin seyalıatı 
Ankara, 12 (A.A.) - Ticaret Ve

kili doktor Behçet Uı, yarın sabah 
~hrimizdcn h~r<!-ket ederek Kayseri, 
UlukıŞıla. Konya, Ak~ehir, Afyon; 

Burdur. 1spart;:1: Ant<-ılyı. Aydın, tı.- Mevcut zaruret nısbetinde istih. 
mir, Maııi:..:ı; Ba11kesir v~ Kütahyaya sal az olmadığı halde, mal pıya_ 
gidecektir. sadan kaybolmuş, hususi tcşeb-

Teşebbüslerde bulunuplup bu• sin<> •ii•r kayıplara mal olan beyhu
lunuJmıyacağı hakkındaki suaie de hücumlarn te~ebbli< etmiştir. Al
jge Fransız hükfımet reısi "evet" man ve Hıı-v•t ı .ıeakları düşmana, ha
diye mukabelede bulunmuştur rek~t üs1E-rinde agır kayıplar verdir

Doktor Ilt:hçet Uz bu seyahat.inde büs, devlet teşebbüsünü körlet
valiler ve altı.krr\arlarla temas ede- mek icin zincirleme faaliyetine 

Amerikanın Martinik hakkında ol'" miştir. rek, borçhındırdan mahsulün teslim geçmistir. , 1 

vaziyetini \e t<'chhürierin sebebjnj J .. )f.. .1tf dlığu gibi Madagaskar hakkında u.ııu Uzak .,.in;alde Alman hava kuvve:t
mi garantiler verip vermediği sualı -:le leri düşn1a~ k.:ınlr>larina ve uc;ak isti-tetkik edecek, Toprak M.:ı.hsulleri 0-

!isinin ve Zirı.'ıt Bankr.J<orının müba
yaa merkezlerini ve ambarlarını gö
recektir. 

Londrada Bulunan 
Gazetecilerimizin 
Dünkü Ziyaretlerg 

Londra. 12 (A.A.) - Reuter ajan
sının bir rrıul\abiri y~zıyor: Burada 
bulunan Türk ı;:ızetfciJer heyetine 
mülaki olduğum zaman kendileri Lon 
dradaki h3.va Ataşe~i Seyfi Turgay 
refakatind.=ı muaz:-:am uçaklardan bi
rini geziycrlcirdı. Türk gazetecilerin
den Vatan ba~muhc:ırriri Ahmet Emin 
Y;:ı.Jman ve T<:ın i:"<ı')tnuhnrriri Zekeri
ya Sertel bir H<ılifax ucağr ile kısa 
bir uçuş yapmıık teki;fini kabul et
tiler. Dört motörlü trmbardunan tay
yarelerinden ola!l. bu tayyareler Al
man sanayi merkezlerin~ yapılan hü
cumlarda büyük hombalarr naklede-n 
tayyarelerdenrl.ir, Ucu~t~n dönüşte Ah 
met Emin YalmRn bına: "Böyle bir 
uc;akta ~nsan kendü:ini emniyet için
de hissediyor., dedi. Diğer gazeteciler 
de bu tıc; ıf(ı, rrıane'- r~ kabiliyetini 
hayretle takdir ct~şJerdir. 

Londra, 12 (A A.) - Londradoki 
Halkevinln başknnı olan Türkiye Bü
yük Elc;isl Sah günü Halkevinde Türk 
gazetecileri serefine bir kabul resmi 
tertip etrı1i"?tir. Kabul remıinde İngi
liz nazlrlarr. Londrar.ın büyük gaze
tecileri ve d:ğer yüksek şahsiyetler ve 
rikir adaml.arı bulunacaklardır. 

" 
Romanyada Rüşvet Alan 1 

Memur Teşhir Edilecek 
Bükreş, 12 (A.A.) - Bükreş be1e

d!ye memurlarından biri rüşvet a!ıı
ken yakalanmış ve Mareşal Antonll!S· 
co bu adamın elleri bağlanarak çahş-
trğı dairenin kapısında beş gün müd
detle teşhir edildikten sonra mahke -
meye verllmesini emretmiştir· 

Bir Kuyruklu Yıldız 
Santlago, 12 (A.A) - Şill'll heyet. 

şinas Mun.uz Ferre.da Halley yıldızın
Oan 10 defa daha büyük bir kuyruklu 
yıldız keşfettiğini haber vermektedir. 

Refik Saydam hükümeti, ih~ ısorulmuştur. M. Laval bu sua~e ~u nat noktal011'1.,~. lıüf·urr., etmislerdlr 

tikarıa mücadeleye ehem- ı«vobı vermiştir: • Stalingrat'a akınlar 
mi yet verdiği gibi, istihsali kon.t-\ ''Vaşington ve_ Londra teb~.:.gleri .. Ma 
rol altına alarak, fiyatları miı• dagaskar'tn yenıden Fransa. ya dof'\e 
rakabeyi, tevzii tanzime çaltştı; lceği vadini ihtiva et~ektedır. M~ale 

ffak l d Ç .. k.. kt scf Londra ve Vaşıngton da vadın muva o ama ı. un u ı ı. ' v • 

Berlin, 12 <A.A.'• - Stalingrad ke
siminde \iman hava kuvvetlerinin 
başlıca !ıilc•umlar~ ü:tihkfım çcırıberl
nin iç-indPki beton ~ıpıf\r.klarla kuv
vetli bir ~u~·ctte tahkim edilmiş mev
ziler üze-ln".' teksif' edilmektedir. 

d .. h t h"k· l y l ne zaman tutulacagını tasrıh etmcmış-
sa ıd ay

1
ata a .. ım komdag~kça ı- tir, 

şan ev e , o gune a ar ı t~sa- ·' 
di hayata teşkilatlı bir surette 
hakim olan ticaret karşısında za. 
yıf kaldı. Tatbikattaki kusurla. 
rına rağmen, iktisadi hayata dev_ 
Jetin hakimiyeti, halkı ezici ıcuv
vetler karşısında müdafaası, çok 
doğru bir düşünüştü. Fakat .teŞ- ı 
kilatsızlık ve mevcut teşkılatın 
bozukluğu, hükumetin aldığI ted_ 
birleri akamete uğrattı. 

Saraçoğlu hükumeti, bu bozuk 
lukları düzeltmek emeliyle, 3rz 
ve talebe serbesti verdi. Hüku
metin ihtiyacı olan kısmı müs. 
tahsilden aldıktan sonra mü teba
kisini serbest bıraktı. Bugüne 
kadar hükumete karşı menfi bir 
vaziyet alan tüccar, bilhassa hü
kumetin icraatını köstekleyen ka• 
raborsa esnafı, arz ve talep ser. 
best kalınca fiyatların düşeceğini 
piyasanın bol malla dolacağını 
iddia ettiler. Fakat tecrübe bu.. 
nun aksıni gösterdi. Fiyatlar 
eskiden karaborsada hakim olan 
fiyatlardan daha yükseğe çıktL 
Mal yine piyasadan çekildi. Ye
ni mahsul bile pazara akmadı. 
Çünkü, mürakabeden ve tahdit. 
ten geri kalan tüccar için bu ma
lı saklamak, kışın en felaketli 
günlerinde bu malı piyasaya da
ha yüksek fiyatlarla arzetmek 
çok karlı bir iştir. 

.. )ıf-. 

Bu da devletin iktısadi haya
ta teşkilatlı bir suretıte 

hakim olan tüccarın karşısında 
devletin uğradığI müşküliittır. 
Tüccarın karından vaz geçerek 
millet uğruna çalışması beklene
mez. Az kara kanaat edeceğini 
ümit edenler için, piyananın bu. 

Adadaki harekat 
Londra, 12 (A.A.) - Madag:ask:ır'a 

yer.iden çıkan İngiliz kıtaları içeriye 
doğru süratle yayılmaktadırlar. lrıgi. 
ı;-ller Madagaskar sahilinde Nossibe 
adasını tamamen işgal etmişlerdir 

Fransız mukavemeti 

Kuvvetti pılo:e ~avaş ve tahrip bir
likleri ar<ı ve!'meksizin yaptlkları a
ktnlaı-da bir(,ok düşman tankml ve 
hücuma h.:ızır piyade gruplarını yok 
etmislerctir r;"ok :ıjtır kayıplara uğrı

yan Ruslar ı;ehr'n içıne çekilmek zo
runda kalmışlardır 

Vicby. 12 (A.A.) - Burada haber Stali.ngrat önündeki 
verildiğine göre, Fransız kıtalaı-ı, cu 
ma günü düşman kıtalarının Madagas harekat yavaşlıyor 
kar adasında Betsiboka nehrine kaı şı Berlin, 12 lA. A_) - Stalingrad 
yuptık~arı baskıya mukavemet gö~ter l çevresinde Alm~n ve Rumen kıtalar1 
meğe muvaffak olmuşlar ve İngiliz - şehrin müdafaa c;ıstem~nC' gittikçe da
Jere o\dukca önemli kayıplar verdir- ha ıiyade ,üfu1 etmektedir. Sovyet 
m;şlerdir krt.aları Vo'ıı:ıya varan Alman kıska· _.,.. ____ _,.,.....,=....,=~--=- cınm şimal \-e cenup uclarma karşı 

güokii manzarası kafi bir cevap
tır. Bunu takdir eden Ticaret 
Vekaleti de tekrar, devlet kont. 
rolünü kuvvetlendirecek tedbir_ 
ler almağa mecbur olmuştur. Be
lediyelerin bu mürakabeyi yapa
mıyacağını anlamış, "güçlükleri 
karsılamak ve lüzwnunda şiddet
li tea.birler almak üzere bir fiyat 
mürakabe teşkilatı kurmağa ka
rar vermiştir." Bu da devlet kont 
rolünün ve devlet teşkilatınm ne 
kadar zaruri olduğunu isbat eden 
bir tecrübedir. 

Cümhurreisi İnönü, 1914 har
binden aldığı dersle, memleketin 
dört bir tarafını demiryollariyle 
ördü. Ecnebi sermayesine karşı, 
milli sanayün kalkınmasını te
min etti. 1939 harbinden alaca. 
ğımız ders de, memleketin dört 
bir tarafını devlet teşkiliıtlariy. 
le, içtimai teşkilatlarla örmektir. 
İstihsali halk hesabına kontrol 
ve tanzim eden teşkilatlı devlet 
ve mürakabesi. İşte, 1939 harbi• 
nin verdiği ders. "'AN 

yrtphğı kll.r~ı hücı.ımlarlP mütemadi
yen Alm~n 1azvikin• h~fiflı=-tıniyc (a
lıştyorlar. Ru tes~bbiisleı- akim kal
mtş ve rlü~mane a~:rr kayıplara mal 
olmuştur. Eunun ııeticeslnde de hü
cum krtali:ırtmı? ceohec"!en yaptrlcları 
bir hareketle- yeni ır..üıdahkem mevzi
leri yarmt1ıa1'dır. Re!;mE>nin tam m~
nasiyle hir lt'ut.asara harbi olan Sta
lingrad tn'-lh<trebesinde geniş ölçüde 
günlük t~arruz h.:ıreketlerj beklene
mez. Her müstahkem mevziin alev 
makineleri ve elbombaJariyle ele ge
çirilm.esinderı önce topçu ve hava 
kuvvetleri hazırhEınıı. ihtiyaç vardır. 
Cekilmeid.? olan dü~an mayin tar
lalartna ve istinat r:.okt~ larına tutun
duğunda o f!dırn adım ilerliyen piya
delerle isti.:llt~'TI kltaJarınm ileri ha-
reketi yavaş clmflktad1:-. 
Alınan kıskacı Volga dirseğini iyi

ce tutmaktı ve Al.m.an komutanlığı 
hücumu :ııüretlendümek iı;in hic;bir 
sebep gönnerr.ektedir. İnsan ve mal
zemece uğrad1kları k~.ylpla:r1a halsiz 
düşen So.,vt.>t Y1ta1arıntn bütün gay
retlerini Sbılın~r:ıd müdaf· cana tah
sis etmekl~ d;ğer kP~irrle-rde hamle
lerinin $iddet1nı a:zalthklan sanıl
maktadir 

ke tabi tutulacaktır." • 
Demiryolu pers~ne1inin gayr~tlcrle 

çalıştıklarını söyliyen vekil, bundan 
sonra devlet demiryol~arı memur ve 
mıistahdemler.inin sağlık durumların 
d~n bahsetmiş ve idarenin sıhhi teşki 
13tınn her gün yeni tesislerle takvıye 
ed:Jmekte olduğunu izah etmiştir.Ami 
nl Fahri Engin, Sivas cer atölyelerin 
dE"kı ve Eskişchlr yol atölyesindeki ca 
li~malardan ve işçilerin faa!iyetlerın
öen memnunlukhı bahsetmiş ve müte
htıssıs lşçl yetiştirmek için kursla.:- a
çrldığını ili.ve ederek beyanatına şu 
suretle devam etmiştir: 

4'Demiryollarımrzd·a hareket, cer ve 
yol şubeleı-i için de mütehassıs memur 
yetiştirmek üzere Ankarada bir de ~ 
mjryolu meslek mektebini lkinciteş -
rin gayesinde açmıya ve buraya 120-
150 talebe almıya çahşmaktayız. ls
ker:derun ve Mersin liman!arı tahmil 
ve tahliye işleri, devlet demiryolları 
memurlarının elinde gün geçtikçe daha 
iyileı;melctcdir- Bu limanlardaki işle-
rin tamamen bir elden idaresi tem.in 
edilmiştir. .-

' Denizlerde 

V olkof cephesi11de 
Londra, 12 (A.A.) - l\.Yoskova rad

yosunun b·.;gürı bildirdığinc göre, Al
manlar T...eningrad cephesinde Volkof 
kesiminde General J\:Tereçkof kuvvet
lerinin nücumu l'::aL,sısmda tamamiyle 
şaşırmış bir vaziye:tt-e kalmtşlardrr_ 
Düşmanın ~iddetli mukf!vemetine rağ 
men Ruslar Alman nlü<ia!aa hattına 
epeyce- derinliğine girmiye muvaffak 
olmuşlar ve birçok n1<$klln yerleri 
kurtarmrsll.'lrdtt'. Bu kesimde muha
rebe devam c•tmektcdf:_ Cereyan et
mekte oları büyük hav::ı muharebele
rinde A1nlan1ar ağ'ır kayıplara uğra-, 
maktadll'. 

Mükellefler için 
t:?r Baştarafı 1 incide 

ve yaşamalarına meydan vermek 
için mükellefiyet meselesınin ken 
di tesis edeceğimiz ve idame et· 
tircceğimiz kulüplerde takip ve 
halletmenin hem doğru hem za.. 
nıri olduğu kanaatine de vardık. 

Vekil, btltün bunların mevcut büt-
tiff" Baştarafı 1 incid~ Çeden tenun olunabileceğini söylerniş

sislerine ve münakale hatlarına tir. Hasan Ali Yücel'in izahatına gö-
t re, mesela Karagümrükte 75 bin lira 
am isabetler kaydetmişlerdir sarfiyle yapılmnlda olan sahadan bu 
Batıda işgal altındaki bölgeler maksatla istifade edilebilecektir. Bey

kıyılarında 2 düşman uçağı düşü. kozda yeni inşa edilen bir bina ile. 
rülmüştür. , Alttnordu lokaJinin ve Beyoğlunda 

11 ey!Ul gecesi Alman ve tn_ Dağcılık klübilnün hu mcl<sada tahsis 
giliz hücumları arasında bir edilmesi de mümkündür. Bu suretle 
muharebe olmuştur. Bir düşman biç olmazsa 4 yerde gençlik klübü 
gemisi derhal batırılmış, öteki kurulabilecek ve mükellefiyet işleri 
gemiler geri dönmek zorunda br- bu klüplore Eördürüleoektir. 
rakılmıştır. Bu gemiler de isa- Vekil daha sonra demiştir id: 
bet alarak hasara uğramshr . "İkinci mesele İstanbulun spor ha· 

• d knnından milletler aTasındaki vaziye-
Amerıka a inşaat tinde Ankara ıle beraber ilk safta 

Vaşington, 12 (A. A.) - Bahriye geldiği malumdur. Biz yalnız spcır ya
Encümeni Reisi Kontramiral Vi- panlan değil, seyretmek suretiyle 
ckery, şu beyanatta bulunmuştur: sporla alAkadar olan binlerce kişiyi · 

"Birleşik mi11etler icin Amerikada düşünmek v~ bcynelmile~ lhtiya~ları 
yaptlmakb olan ticaı-et gemilerinin da karşılamak mecburiyetinde o!du
insaattndaki sür;ı.tin C.eni7. inşaatı ta- ğumuz içi~ valinin daha evvelden dü
rihinde misli görülmE-miştir. Geçen şUnmüş olduğundan dolayı kendlslne 
ay bu gemilerin insrısmda mütehas- müteşekkir o!duıtum İnönü stadını da 
sıs olan iki Amerikan tf.zg~hı, 10 bin itmam ~tmeyi bir vazife telakki edi
tonluk 56 gemı inşa etmiştir Bu ge- yorum.,, 
mHerin hPr biri tekne5inin tezgAha Hasan Ali Yüc~l ttn:iversftede de 
konulması tar•hivle ~Pr\•ic:e ~irmesi önUmüzdrki ~('np ecı.;ı~lt bir spor t~
tarihine kadar geçen 83 gün zarfında ı kilAtı kurulacağmt sözJerine HA.ve et-
in~a edilmiştir,11.. lmi,ştir 
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Harekat.n Akisleri 
Yazan: M. ANTEN 

Çbutchm dün Avam Kamarum
da, Mozambik kanalını emni7et 

al•ına almak için, Madacaskar adaır 
oın iıç ıarp limaoımn i11alini hedef 
tutan harekltın pelı: az ka}'1Plarla ve 
ır:uvaffakıyetle neticelendli.ini bildir 
mııtir. 

Bu mllnasebetle neıredllen lnıillıı: 
tt>blıifnde ıöyle denmektedir: "Diyr 
go • Suares'm işgalinden sonra ada 
kumandamnın, mihvercileriıı adanın 
iı !erinden istifade etmelerine mini 
olacağı ümit edilmiıti. Halbuki bu.nan 
aksi sabit olmu,tur. Ve Pısifilı: vası· 
talar kafi ıelmedifinden, yeniden ar 
keri bareklt yapmak zorunda kalın· 
mı tır. Bu harekat, Amerikanın tam 
muvafakati ile yapılmııtır Madaıar 
k;ır Fransa topratı olarak blacak ye 
zaferden ıonra Franaa1a iade edllr 
cckt"r-

Muttefiklerin, Orta Sarka ve Sovyet 
Ruı:yaya asker ve harp malzemesi taıı 
yan kaf lelerin :yo!u~zerinde bulunan 
ve mihver denizaltıları ve tayyareleri 
tarafından herhanıri bir ıuretle istifa· 
de edılmesi bu kafilelerin emn17etiııi 
tehlıkeye ko7an Madaıaıkar'ın Di7qo 
Suarea U11ünden sonra dıier 6ı!erıne 
d hiklm olmak istemeleri, Orta Sark 
ve Kafkasya cephelerine son ıı:aman-
1 rda, Yerdikleri büyük ehemmi7eti 
go termelı:tedir. 

B"r Vlchy telcrafı; ba hareketin 
Fransada buyiik bir he7ecan uyandır
dığını ve ıazeteler!n ılmdilri ha!de 
hıçbir tefı rde bulunmaksızın sadece 
resmi td>l ıı neırettiklerini bildirmek 
tediro 
Hatırlardadır ki, Laval iktidar mev 

k ·ne ıeldıii sıralarda Dıyego-Suareı 
lııg lizler tarafından i~ıal edildili aa· 
man V chy bu hareketi sadece nazari 
b r sure te protesto ile iktifa etmtıtt. 

B"r Va ington telırafı: Amerilnn 
etmelerine Fransayı bombardıman 
etmelerine kar,ı Vichy'nln ırönderdili 
proteıtonun Amerika hülı:nmeti tara • 
fıı•dan redd~d lmesfnin iki mem!eket 
ar, sındı siyasi mllnasebetlertn ketıl· 
m<'sine ıebep olab leceiini söylüyor. 

Savaşan Frarısa..<. 
5ava1an Fransa ıözciııii ise: Hindi 

çiniyi Japon7aya teslim eden, 
Almanlarm mütare"lı:e hükümlerine 
muıı 7'r ~ Alias •• IMell"dea 
ı~ker alma1anna brsr hiç •• cı'lıar • 
ır.ıyan Vıchy hülrOmeun!n Fransa71 
temsil edemiyeceii tiddetli bir lisanla 
ıoy'emi1tir. 

Fransa mebuaan ve lyan reisleri, 
milli meclislerin ve bürolanrun lağvı 
h kkında Vichy hük<imetlnin aldıiı b 
rarı tiddeUe protesto eden &U mealde 
bir mektubu lıfareıal Petain'e cön· 
ı!erm terdir. 

"Bu kararla sizt ııarllmentoya bal· 
lıyan rabıtaları tamamiyle keımit o
luyorsunuz. Efer taahiıt!erln.ize raf"" 
ır:en. parllmentomın karannr almaktı 
zın, Franıızlan esld müttefilı:lerine 
karşı harbe ıevketmİYe teıebbüı eder 
seniz, blz bu hareketi milli bllrimiyet 
namına 1ldde'lle protesto edi70ru. 
Fr nsızlar mafl(ibiyetlerinden kalkın· 
mak iç n bütün fedaklrhklara hazır 
-dırlar. Cumhuriyete ve hürrl7et8 1&

tbttırlar·,. 
Savapn Fransanm Dahiliye Num 

dün akşam Londra radyonnda ba 
mektup milnaıebetiyle ıunlan a&ylr 
ın ttir: "Bu mektup, Fran11ıı: vicdanı -
nm uyanısınm yeni bir tesabüridür. 
Bu mektubun birinci kısmım biz tar 
vip etmiyoruz. Fransız mebusan ve a
yan meclisleri, kendi otoritelerinden 
vazıeçmek suretiyle kendilerini feref 
ıiz bir vaziyete lı:oymutlardır. Bizzat 
V chy h&lı:nmettnin teteklı:ülü bir hi,.· 
net! vataniye hareketidir· Hiçbir me.
nı bllvi7eU olmıyan Vlchy bülı:nmeti
nın bütiln kararlan hülcümıüıı:dilr. Fa 
kaı mebuıan ve lyan reiı!ert mektup 
!arının, milli bllı:'miyete, hürriyete 
Cumhur!7ete indirilen darbeleri pro· 
testo eden ikinci kısmında, bütün 
Franıızlann hislerine ve iradelerine 
tercüman otmaılardır. Fransa bitrl
yete, ancak memleket 4&ımandan ve 
du~nrn dostlanridan temtzlendiil 
r:aman tekrar kavupcaktır" 

Amerika Hariciye Nazın Halt: tkt 
m!l'I meclis reislerinin ba tetebbUs • 
terinin blltiln Franıızllırla beraber 
Amerilcahlan da sevindirecek ve ta· 
rihe seçecek bir hareket olcbıiumı 
söytemi,tır. 

Londradan atman bir habere cBre: 
Fransız mebasa meclisi reisi Rerrlot. 
Kızdorcbı)'a kartı harbeden iki Fraır 
ı z askerine Uırton d'bonnear nlwaar 
nrı verilmesi berine, secen baTpte 
Clemenceau"nun kcncliılne verdlil ba 
oipnı seri vemılıs ve Franns wlcdam
nm tabamm81 edemlyecelf ba hare · 
ket brtıaında, nl1am saklamanın 
Clemenceau'mln bltırasma l.banet fi" 
1 c ftm a5y1emfstlr. 

1 ASKERLiK 1$LERI ' 
TAKSIM ASKCRl.IK &UBESUJD&lf: g.. 

llzıt Aakerlilı plıeaiııdct lrQıtb " 17171 
kaırıt numarab ;redek dolı:tor tefmeıı Tnfllı 
ofla AaU Berlr.lrllldlll lıema• pben ...._ 
caau. 

PA'r'IR AL IUBBllXDBllı 
Top. Tetm. Ali ofla llOkrlm 0...J'!llı 

P' tib SOSSO lalı:encler peta llb. Oblder 
lolı. .c:ele .....,.. mGncaaU • 

Lnasaa Aa. Tetm. Huri ofla C.111 
(41711) Talılla .. bit Muhtar BeJ' caddesi 
lemer eparumamııcla ot11ran ,.Olı:aek siraat 
-cıheıMllai, acele 11111Qe .ııncaaıı. ~ 

'S sokaklarda "elde i3kembe fener" terr 

Vakit Vakit 1 
viden çık11lan, tiryaki tekerlemeleri. 

Ço ki Ad Ç b k K mkc1nmı Yermek. Beden Terbiyesi nı. helva sohbeuerlni birer aark .... cu aşamıyan am a u ocar, 7Stlirii ıibi canlandırır. 

E k 1 
Perhizldr davram!maıı lbmıselea 

r en Bunar. Çok Kere Kü~ük Og" fumun Çekmecesı"n'ı şlerimizin En EhemmiyetUsidir Ramazan bizde bilikis haddinden ı ... 3 la 7enllen. içilen. eilenllen, cfil6n• 

Karıctırarak Çocuk Kı"tapları Okudug"umu so··yfersem Benı· 5Por iılerinin de elbette bundan pe1r bir aydır. ttiııdi1e doirıf yataktan""' 
' az a u,unnuye m içın bazı cami!ere ufranılır, B~ 'S bağlanması hak G; YAZAN: 1111o. f 1 d"" .. · ub kılır topa kadar vakit öldilriilm* 

A f T k G bnda .erilen çok Je- 1 taç muazsam blr ter ıerıiainde bir devir yapıldıktan .cmm 
yıp amaymız; e eçim Vasıtam Olan Kafamı ve rinde ve büyük isa· FÜRUZAN TEKiL kilittır; ıimdidcn ıeb. duiiın çorbası, kaz c feriyle 7&pdo 

N 
beti olan brardan rike deter mıı iftar yumurtası, ıı:ıfaf dafeii si1ıl 

eıemi Koruduğumdan Dolayı iyi y aptıg .. ıma 1 1 sonra beplmizı dıJıa • * * kabarmış su böretı. saçaklı paaaldıl 

Yavrusunu uyutmak ıçin Hatta dıkkat etmı<:c:ınizdır: yani mekteplilerin ıporla alakalan Lıg maçları bugün başlıyor tutulur. 
nanmız. çek düıundürmiye ba11ı7an senç!liinj • 78111 kadayıfı düıiınülerek evin JOlı9 

sallayan deniz mahluku , _ y _ 
1 

k r- dırılmaları meaelealnden bahsetmek 1ııtanbulun Muhsin, kanbur Nazif. 
hangisidir? Hangi hayvan kışa f a Zan : "'\ Ya .nız .. ~~di dimağımı ve neş'. bo:r halde lbımdır. Lil maçlarına buıün baılanacaırtır. Enderunlu Emin, Tıflı Hasan efendi. 
girmeden bir taş veya tuğla 1 1 emı duşunen bencillerden de Zamanında ıö7lenen ber dotnı sö An~k Seref stadının tamiri beoiia ııtn nüktedanlanna Ramazanda ıilll 
parçası yutar? Yiyeceğıni suda llefik Haıı·d KARAY a_~ğilı_m. Yazı mesleğinde -yük zii:ı müıbet bir neticesi oldufunu dü- b.tmed iınden bu hafta yalnız Kadı- dolardı. Nuktenin, cinasm, eüzel tekte 
ık d - lucesı de oldukça elimden gel· şünerek. yapılması çoktan io.bet koyündekı maçlar yapılacak, ıelecelr lemelerin zevkini tatmasım bilen ld • 

Yte-~~a- an agzına koymay:uı dığı h_ alde - okuyucularımın mekte olan bu itten buıunlerde balr hafta da ikı sabada birden oyunlar oy barlar, işi az, safası bol olan ba ~ 
ıuu.ı!ge meraklı, titiz bir hay. hh bil _._.. ' ...&.. vancağlz tanıyor musunuz'. kör fıkırlı cinsdaşlarımızdır ve sı atıni düşünerek ve soytarı. setmek istiyorduk. Neıriya'limızın, nana ec .... dr. Beykoz • tıtanbulspor sahura kadar evlerde toplamr:.r, ...-

B 
··zı . lıkla adilig· e ka,.mayarak f"ıkı'r kalkınma yol!anndakı ahenk ve ıurate Urillatmaaı miiıteına, bu hafta 7apı lenlrlerdi; bu aanatklrlarda ha. 

u sorgulara ce k o so erı sevgi ve gerçek bır ır ı k 1 •- ...._,,__ vap verme . gezintileri yaptırarak hafif ko. hız verdiiine inanarak, bu iti aırf ıkaz aca maç ar pek milhlm olmınwda meclislerin tuzu b beri idi. utanuuı-
her okumuş yazmış adamın ka- gô~eceği gelme tesiriyle değil, nulan seçerim· ı mabadiyle, bir kere daha ele almak beraber takımlınn bu mevsim çıka- bö7le tanmmıı neluelerinden bir m&o 
n. de~il~~· "versek de ne çıkar, s!Zı eğlence yapmak, vakit ge. fiflik serp kt ağırlar na ha. üzere fdilr. tıte tam bu sırada iyi racalrları kadrolar hakkında az çok rekkepçf Salih vardır ki. .. sarab"cıt" 
dıyebılırsıniz, Balina balığı yav çırme vasıtası yerine kullanmak kerden zme en ve acı hapı biı tesadüf eseri olarak, ıreçen hafta bir fılrir verebi!ecelı: mahiyettedir. lıkta lı:anbur Nazifın piri .. yıtır. BW. 
rus~_u sallar, timsah k~lama- için sarfederler. Yalnız başına ~ . ara sararak ağız ta. meselenin hatu müjdesini en salibi . gun Be7azrt cam.ünde meyzin mabfr 
d~n once iri bir taş yutar, bir köprüye inmekten sıkılır, evde dıyle mıdeye indirmekten haz 7ettar afızdan sa H A'" Yü· Fenerbahçe stadında saat 10 dan iti tinde ot rurken karıısmda biı'u pfa 
cm A "k k. almaktan da ... zı·ra, kopru··ye ederim. celden duyduk. Jln aıan :a haren sırasi_Yle Hilal ile Haliç, Feoar bir adamın bir kenarda kuran oka • 

s merı a ayısı yiyece~ıni K'' ük" bahı;e il Sül · G ı ·ı s?da yıkarmış ... Bize ne? 0 15bi. ınerken sadece ayaklarını işlet· uç bilgiler, fikir salonu. e eymanı~e, a atasaray 
1 

e makta olduiunu ıörür. AdamCAIUI 

Çı b'l ·ı mek elinden geıır· ..• Kafasını muzun bir köşesinde duran vit. Asırlarca evvel Juteual'ın anlatmı Dı~lavutpaşa, Beykoz ıle 1stabulsPor kar kuranını okuyup bitirir, Salih de ,.. 
m. ı gı erin yaşayışımız ve · d ki ya ı;alı~tıiı, "sailam vücut, aaj!am ka ı ıacaldardır· ku' .. "M · d d geçınmemiz üzerinde bir fayda· değili Evde belki kitap ve gaze. rın e acaip, tuhaf eğlendirici fa,. meselesi üzerinde ne kadar llur oına so .ara..: usaa e e ersenu. 

SI yoktur; hiçbiri on para t;t. te okur amma okuyuştan oku.. biblolara benzerle;. Ara sıra, muo. tatanbul üniversitesinde "neden FENERBAHÇEN1N XONGRESt - ziyaret edelim!,. der, ber ld müzehhep' 
mez!" yuşa fark vardır; cümleleri ve sıkıldıkça,. bunlan seyretmek, 1 • . . Fenerbahçe umumi beJeti bu sabah k"tabı Salibe sunar. Mürekkepçi nl-

1 k 
elden geçırmek, yine yerlenn· e :°r ya~imaz, yınnınci aırm en mü· kliıp merkezinde fevkallde olarak ıir, çevirir, 7azı11, tezhibi takdir fi' 

Evet, doğru ... Bunlan bildı. mana an. avramak yetişmez; m .tvn1 ye .. vaı_ıtaıı olan ba tam toplanacaktır. der, öper, iade eder. Ve bunu bir ali. 

ğinizden dolayı memur ıs· enız b_una _basıt şekilde "anlayış" de. koymak ve fırsat düştükçe de ~ençlık ve guzellik metıaleılnden mü b:ıphk nsileıi yaparak muhatabına 
B sayısını ç - it ak - ı nevv T .. k ı ·ı· n1 A ' Baremde bir derece yukarı çı. rız. ır de anladığını fikırde if. oga m guze bir er ur cenç ı ı çin makta n.aııldıfına göre, 7enl mevsime oruçla arasının nasıl olduğumı 10ru kamazsınız; ticaret yapıyorsa. letiş, üretme, bire bin katma meraktır. Çocuk, sepetindeki dururl" .diye ne bela~ .,.zı 1umıı· e?. lnıvvetll ıekl!yle cırmelı: istedıft O da mukabele eder, S lih: ''vallab ; 

A iki satırı hikayeleştirme bir oyuncaklarla; büyük fikir came- ~ Ve,_ ış 0 hale ıelmiıtı ki, 1ıtaııbul ıoylenen Fenerbahçenın idare heyetın fendim, der· Bendeniz sahurda blru 

dnız yvalıkdan zeytin yagını fıkracıg· 1 romanlaştırma, hıtwten kanındaki 0 gı'bi bilgilerle yo. ~nu· ~erdıı!!B.inkldilde spdor 7apılmaaının bü de bir deiişiklik yapılacaktır. fazla yiyorum. Meseli dün ıeceld 
k l şeyi "Walt Disneyle~inne" rulmadan oyalanır. , • . er en sonra o bi~ • ı;abur 7emeiim sofüı. llzerine cnis aha ucuz alamaz, piyasadaki '1" , .. ecııı la 

a ayı vaktinde toplayıp S08l'8 K d . 
1 

k .,.. lııı! lıt cecuıe, bunun için de zamanın tesiri· M dokülmüı simit makamaır, bambu: 
karaborsada yüzde be§ yüz kar. u retıy e 0 umağı düşününüz: smı· dı· ben"T" "T" k ne sabırla temPo tutmak lhımcel:li· ELEK SİNEMASI ve üzüm ho.,.fı idi. H--' i-' idi -"' 

1 t t 
Bu adamın sıkılmasına ve her §U onıu:mamı ~· · ba ..- .. _ T• ,_ 

asa amaz, pa ronun gözüne gi. bitin'nce o··n·· de.,.d aıne ınanmıya ılamııtık. YENİ MEVSİMİNE BAŞLIYOR nııı: aıçı bumbarı yapamamıştı, Adana 
rip nüfuzlu ad la tam önüne çıkan şahsa kedi gibi , um uran - ''b b h 1. ..r. bi _ _.. am ra ça az, ...... k b tı t 1 derginin bı'r bilm . . .. Bu bezcinlik ve a1ır1--- ay'--.. Memleketim" . c;;ı.pz: um ar ayı ... ç r T'""'""" .. kısacası bunlardan yüksek tah· S.uunı a ar p pan a on paça. ecesını çozme. dan bııPn irkilerek u.::ı":.. ~--.... ızın en seçme hal. tir İtina edilmeli! Ben de yemeie llMI 
sil, a-ı. gözlülük, dalavereci!''"' lanna sürünerek sımapnaama ğe çalışacağım: "Elma dediği.. ,_ '"Y uııır kt•ıın sineması olaıı l'.!.ELE.K S.ı.. k' dı d ~ AA ihtiyacı olur mu? mız yemış· in size hatırlattığı altı yoruz: Maarif Vekili U'n!venitelileri neması önümüzdeki çs:ıı~mba ra .ıyım r • .. •,, . • 
ve dalkavukluk kadar f aydala- d~ sporla uiraıtırmak ı U iv . - r-- Sallh, hemen bmıdan istifade ec!er. 
namazsmız. JI. Jf. şahsı ~rınız? • tey~ tam bir üniversi~ ~ine ~e~':: g:cesı ye~ sinema mvs~e "~ffedersiniz. Bendeııize tarif ec!er mi 

Fakat tuhaf ve acafp şeyleri K imi insan kıymetli bir eser Beşmı buldum. Yasak elma. mek kararmı vermiıtir Tö k Uni şlıyor. Dunya bu.tJ,ranı yuzun. sıııiz: bumbar nasıl yapılır?,, yemek 
bilmenin kendine göre blr zev. vermediği halde lüzu. ya dokunduklan .için Cennetten aiteliıini dtln,.nın en 'ııert r cencf v:~ den çıkan sayıs~ zorluklara rağw mC'raklısı: • 
k' h b' keyf' f mundan fazla ajır bqlıdır; bir kovulan Adem ıle Havva· bir !lue sokacak olan ba eblli t . Wt'L MELEK Sınt>ması Mudurı. - MaUbnunuz bumbar'm ant lUnC 

1~~~ z~ni te~e~;üseikirçı~~~ çok faydalı hareketleri ve fiil. :ralimin emriyle oğlunun ~§Ula lanmur, envaı ve it ,.....; 1~ yeti ~u sene de dünyanın en aıeş ne hazırlan?1ası lizımıelen. lmmı kt
mak gıbi de sıhhi diyebileceği. leri çocuksu bulur, ciddiliğme konmuş elmayı, çocuğa zarar Uyea bJr ıı:ihnin •fkırecinden ceçtlifne bur film müesseseleri olan Met- ~ır Bunun ıçfn yalnız ~ fen kıJmakla 

t 
· yakıştırmaz. Okuma, görme, d;;,. vermeden okiyle vuran Guilla. &öre, Jakında tahaldnık edeocelrtir ro Goldvin Mayer 20 Century ıktifa ~emeli Klfi nnktarda le 78lr. mız esıri vardır. Hele hayal w- • F U "ted ' biraz ıoıan suyu, bilhassa urçm M 

kuvvetiniz yardım ederse, yani §\inme, konuşma üzerinde ba. ~!De T~l;. a~~çtan elriıanm yere * * r;~ ve ~ :\rtıst Şirketle boka bah rat koymalı, •• 
muhayttıe1j pradilmıpamz 

0 
y•v•~ :fanettijl baaü.. O,~UU. gorerek cazibe kaııu.. m en guzel fılmlerini Ameri· dan tutturarak uzun uzadıya aalc 

gıbi bilginl2 kafamzın içJııde re ~ bc;ınR Bu a· ıwn11 bulan N~- ldhlrU balı A ~ 1Wdm ...._.... lı8l'tdr kadaa ptirtmiye muvaffak ol· tır. 
karikatüriımsü resimlere yer dam, Yemit ve Y.tıilfk yeme. çelerdeld elmalan koparmafJ dıfnms it. h lla7u'h lranrrn mu§tur. Bwı!at> arasuıda halla.. Sa!ih: • 
vererek değme albümlerden yenler gibl pekliğe uiraıDlflır, başaran Herkül... tatbik mevldJne hrmt leklldfr. Oni mızın en çok sevdiği artistler ve - Hay Allah ra%ı olsan! Hem.-
fazla sizi eğlendirip neş'elenclı. fikir pekligine! Yan zehirlen. Fakat altıncısı? Meğerse Ata. Yttait.e ,.tııı olmadrlı için spor onda en çok beğenilecek filmler var eve cideylm; biıı:im a1Ç1ya tarif tc1d' 
rebilir. miştir. !ante efsanesi imiş: Gayet iyi ~k de 7edq~emi1, lnır'11D11 ditıle- dır. - vım; bundan sonra böyle 7&paD. 

M 1
.. Gazeteyi açtı mı, anlar anla. .ltO~UCU olan bu güzel kıza, aşı. tdilktben ıonra.h~taplannı abp ehlen Bu sene MELEK Sinemasında Der ve mahfelden İner, arbclqlr 

ese a, otuz metre boy-Jnda . ksek ik ;r.ı ak b" . . d'.. .. a t. e SPor ı tıyacıru daha d-de g··re ğ' · filml nndan ve ken .. '·i ""bl --~c-'__._ .. 
ve seksen bin kilo ağırlığında maz yu polif a, okkalı i. 15 anc ır pennın ver ıgı uç kiüplerde tatm• tm k ,. o ce ımız er arasında ek ..... •. -- ..__ 
bir Balinanın Bozdağına sırtını lirn, girift fen yazılarını okur; .ü~ 1 elmaf atıp yedirmek su. muştur- ın e e tarafını tuı- ~~yeti ~· neşe'li, oynak musı: bl~ ;:ı~~: der. Çabak 7Dbn cdi 
dayayıp kucağına yavrusunu a• öyle konuşmaydı, fıkraydı, şa- tt"tıy e ye işmiş ve onu, e'de Bu tarafı tutmanm bir difer ıebe· ı ve b. assa en son keşiflerde mahfelde setreli, be7az sakallı bid 
larak salladığını düşunurüz, ka veya şundan bundanı, bun- (~Lnı~. Ne hoş masal! Çıplak bi de hiç şüphesiz ki, tınlverstte dv1- tamamlanmış tabii renkli filmler var. Ona bumbar nasıl ;ppılır1 ~· 
manzarayı görür gibi olur, nin. lara göz gezdirmek seviyyesiı.. ve atletik kızın, sıtma nçlan rında idman sahalannın buhınmamaıı te~.AU etmektedir. Mesela ge,.er aor 
ni bile söyledifini farzeder, gü- liğine düşmez. Hikayeydi, ro. havalanıp dalgahnarak. eeylar o!acalrtır. Çünkü dersleri ile esasen sene §ehrimizde eşsiz bir rağbet Salibin arkadaıı çıkar: • 
lümsersiniz. şte fikriniz, bu mandı, mizah ve latifeydi, böy. sür &tiyle koşusu gözümün ö. yüklü olan ıençler, ıponı biraz 0 1111n kazanan "ARJANTİNA" ya na· - Affedersiniz efendim b!sfm lıl-
suretle, gündelik işlerden ve le kitıaplan eline almaz. Nakil rı.Onde canlandı.. rchat yapmııya mecbardurlar. Uzalı: zire olarak aynı artistlerle çev. radere rast ıeldim lı:eodiılne bumbar 
dertlerden uzaklaşarak -ne sL vasrtalannda etrafındakilerin İşte vücudu ve filcri ~azua sahalarda dara dar yapılmq procram rilen "MIAMİDE MEHTAP", ay- t&rJf etmiıslnlz. •ıe eve cidiJOl'ı 
nemaya gı&'mek, ne kır gezinti. surat, kılık, söz, hareket, bi. votmadan, harbi ve dertlerim !arla, nakil vasıtalarıyla uft"a,a al" n: ekiple fakat bu defa Alice ba:: kda ö~etm~ktl=~ 9~ 
lerine çıkmak, ne zahmete, ne çimleriyle tarzlannı seyretmek• kültüral bir 7.evkle unu':man n mı& spor yapmak bir iintveniteli !cin Fay ve Carmen Miranda'nın da aa ti:.ı ~er. ; sa.....--, Ga 
de masrafa katlanmak gıbı '!Or. ten küçülme duyar ve zamanı. en U<'UZ, en kolaf ve pek ~fen. biraz da külfet haline setir. istırakiyle çevrilmiş "HA VANA. r~ ;da':ı:~';ı~. 
luklara lüzum kalmadan, her m boşuna geçirdiğini sanır. O, c'iCE' hır yolu! Bu itibarla ünfvenite mahal!eal ,. DA BAYRAM" ve "RİO GECE- - Hay b;yl der .e mattmm:. 
nerede bulunursanız bulununuz, görünüşte aramızdadır; hakikat- kınlarında ufak idman sabalan sart ~~".şaheserleri bu sene acyir. bumbarm asıl itina ne-. 
hatta Ortaköy'le .Amavutköyü te içinden hiç çıkmamak şar., K tır Bütiin bunlann da temfn edilecefi cilennı coşturacak ve yeni yeni Diye tarifine ırtrlıir. 
arasındaki Saray bahçelerinin tiyle ve kör kandil ışığında ku. udüsteki yahu• Dİ diittlndfikten IOnra akla tayJe bir dans Ve §81'.kılarm .kaynağı Ola. 0 sfder, arkadan -Sab'bfıı qiin!la 

d
.. d d · yu kazan bır" noaııttır, bı"r kuyu.. Ü 111181 de celmlyor delil: Spor 6nivenl· caktır topladılr ,abalardan biri daha -
ort ıvan arasın a, yıne- ııe- -o- • •t • • t.e bi d hali-.. •· 

1 
cu ki kaç kulaç ınse· su tab-'-- ntver51 8Sllltn ye r era .... e mi 70ba bir MELEK Sinemasmm bu -- lir: "Bumbar tarifi için edelim,. bar 

fes almış, ferahlamıs o ll.r.""SU. CIAa. me,gale halinde mi yerl-ecektir1 " te ği .,,..,_.. lan'"CI De biçar-•- ö 6n ....... aat.-sına el"iınnesine imkin yoktur. y ld•• •• •• _, gos rece · diğer büyük filml •· c:ıuu n e gQi ,,.._.-. 

nuz. , Halb·uld-r·· f:ı...:-a..:- "toksm' ,, 1 OnUmU Suraaı en ifiktr bir hakikattir lı:I, den bazılarının isiml rini er- Arkadan biri daha ıökün eder. Blc:are J1. J1. uuunouuı 0c bu l•e herbanıri bir spor kHlb6n6n flk akla . e me. adam kızar kızdıkça daha beter aıkq 

B
unlan bilen ve böyle ya. 

1
Ierini atması ve çeştt!t vitımin- 1ı.11r~a::CS,~;~::tnıı.;0 !i'~:~ adımlari7!e baılamak ala:yb iti ,.P • dr . 1 ~kedlıy~I:n halkımın fimdi· trrırlar. Batınr olmu· Kaçmak ide 

P
abilen adamlar cemiyete er alması için -ne derece ~ mo ııutıanmııtır. malr demektir en ılCUI e : mahfelden inerken mabaşerallahl Ylr 

sek maldmatb, bilgiç, müte- •• ~:::r:::...!1: .. ::t811ı!'U:::'-.,.te•~ Bu itibari; Bnivenltede spor , mtl KANLI MEYDAN: Tyrone Po- nu otuz klıi aptıda bekliyor Hepıd 
fdaaydhaerlıdırhaldlare; azfayzardalıarovlmenr~lelarr. hassıs olsak- renkli ve koku- tOplıaneııin bOtOll Yahudi mUlctlne bbmct tPhaıuı antrenHrler tarafın .. -- ...._ wer • Linda Darnel,· İki Yüzlü de: • 

1 
edecelı: bOylllı: bir mle•M•• hali,.. nlecetini \Mili ya., .. 

Neden? ll, ballı §UrUplu, hazmı kolay llmlt etmfııenu. Ba 1atıı.-tte 111ı: teraııı.ı rılmahcbr· Fakat, antren8rler tarafm Adam: SPENCER TRACY • İng. - Efendi 1 Bumbar nanı ,....mı 
Dedi koduculuk, gevezelik, gıdalara ihtiyacımız vardır. Bey :::::ı 1~~n:ne:1ı:.4~!:.~hlldl unı .. enı~aının da~ yaptınlacak cli7e •Ponı bir elen rid Bergman; Lady HaJnUton: Diye baiınıl'7or!ar, Zavallı adam 

'-----, sokakçıl ve sürt" ük' ol. ııimizi ara sıra kafa tasmdan çı. Bundan dolal't mac ..... banclaa tonra hem haline sokmak da 7Ullıı olar. Çttnkü Lanrena, OLIVIER • Vivian de- lapkırmısı caminin lıapıana dolq 
AUUllU" k mllU Yalnıcll ktldlphanesl hem de UnlYCnl· oua ,&klemek deıı.ıı •-dlrm-'- ,._ 'gh B Senfoni Sonj H sııldınr ve kimisi ar._ı d 

mak ib
• d ecel • •• k .. f. arıp sandıkta 'lr-1-•e esvaplara ta kUtOplıaııul sıfattı• abıııt YC bilbaaH 6 

-· e& &a&?lft• 1 ; eyaz : a f. m>il rn an • 
g ı er erme gore o u yaptılumz g"bi~~ndırmalı ba llı:inci lıilwi,.d Ue hlm ... fen ndlalnde dır ve spor her yerde kura bir mec nie • John Payne· BiR MELEK.. - Ayıp defil mi? Herkese .ıs71a-

huylar ve adetler çok kerre bir i k 1 ~ . • • !!~~rr cdıı.ceıı a-1.-ıuc1e lılnneti ota· burl7et ıillhı ile delil. sempati yo LE EVLENDİM: Jeannette Mac sJnKimlde ~:•e ne1e sSylemcsıiıı1 1>17or. 
kendi kendinizi eğlendiremedi. . ç çe ~~ gıbi de ikıde 1930 da lrGdlpbaM lslı:opua (8copaı) da· luyla yer!~miıtir. SPor ldet haline n.. 1 Eddi Si ğimizdeıı ileri gelir. Niçin t;.ir bır pencere onune koymalı, su ftllda ,... Unlwenlteııln ara.ıaı dahilinde ıelen bir metsale olmabclır uuna d • Nelson ·e~ BROD. - Gbab delil mf1 Mifbarelc Rr 
çok kimseler evlerinde otura· eerpmeli, ıpk.!._andırmalıyız. ~~s'e1:''1ı:o~~.ı!~:a,..:a .:::ı1~:'br!t~1::: . WAY BEBEKLERİ: Micky Ro- mazında canımız bumbar f.atbor. so, 
mayıp kahvelefe, komşulara, ,.. J1. t- futa atap .. n1ar. Ve n lıttapıar ır1ı • lf. :oney • Judy Garland; LADY BE lHene 

1 B
unlar yazı bqmda _ n ltllı:ad farlu saıatllm•hldn dan,.anm bil· GOOD: Eleanor Powell • Ann Dı·7e'"'baa.-r. 

gezme ere kulüplere kumar • ---mm soy. din olnQıaculanm• ıstifadeleriııe anedilml.. M arif v-ı.:,. ba •••• ,_ ' ' JediM- ufak tef k, tuhaf ıtt a . ~. iti bafarmayı, Sothem; Yaralı Kadın: Graw. Bir lı:mnı da a5ytiyecek bir - a. 
masalarma, çeldftirme toplantı. . ısuu e inea- mD11 YahacH ktlti111ha-ı balı:ı • Tiirk l:sı- b1 a.- la _.., ua larına can atarlar? Yolda sizi 'Ve acaıp, hayal kuvvetini art. mrnclan blabaaa Hebrabm,... Yud•lam wa Pa- .. ~enç ...... e r vul'Ç o ralr ford; ve nihayet Sinema tarihi- lımacbklan için bir •lııı:dan: 
yakalayıp insaf817.Ca çene ça. tmp seyre değer ülkelere kısa ~~~1bf. ~ıa~"~nır~'!dr·u,a!!'ra:! ır?rdiiitlnfl sö:vftiyor. Onlvenlteyt hr nln en büyilk mucizesi, Beyaz - Bumbar da bumbar ... Bambu dıa 
!arlar 

Vapurlarda, tramvaylar. kısa rahat rahat yolculuklar Y_ahudl. lehçeleri) •dedi timdi 55 bindir. Ken kıld bir spor. ~·ı haline de setir- perdede bugüne kadar yapılan bumbarl • nsiklo . dı aevıleri balumnıdaa dOn,.•aıa .. aeıııı:iıı melı:, sençlijiıı mızacı flzerind. GOk mulıte-m filmi "BACDAT HIR.en Di7e tempo tutıı70rlar. 
da yanındakilerle konuşma ve. yaptıran a pedik bilgilerle bir lı:ollekab'oııudur. m~ıbet bir tesir yapacaktır. Ancak SIZI" r Yemek meraldııı cami YıP191m er 
sileleri ararlar? Tek başlarına olur. 111,1:,~~a .:!c:t":. e~!:ı~t.~!.:0~:: &mvenite aabaıız kalına, eld. mer • lı:ar, avluda bıntan, sinirden dlter w 
fikirlerini işleterek bildikleı!:"y. Vakit vakit çocuklıapmavan dan baıka Arap edcbiJ'•tma alt bir pbe cut beden terbl,.S maalllmlertnde'n MET.EK Sıneması bu sene rle vrhrt 

adam buk k 
:L. " •ardır. B- dTffl metlnır mtıatepik d fi' teb bal'---• en .. J a.t1-1--.1 le gördüklerinden eğlence ça ocar, er&eıı bu. ısaace Godslber'lıı 1ıoııı.ıı.t,.onuc1ar. BI ,.... e -. tam m& amı antrenörlerden.....-- guze ~ gös. =============== 

nusu 
-~--"'adıklarmdan! nar maaı kollebl,.onlan 1171 parcadrr ... eh• istifade eddmezse, itten eok llf edi- ıerecek ve geçen seneleri arat-
........ _. • • rbJ Ibraalcedlr. 1142 dnberi lı:Gt11pllaae ..... ı _,. ..... L tah... ı ... _ --ı.+ı .. 

AnlattılJm fekilde kafasını Ü sebep}ecftr ki gazetelerle Gc uda bir -tasaman "KritaJı 8epher" ırae, T .. &•b •u ta e-.fnln spora 11»,--w~. 
harekete geUremiyenler, geti.. dergilerdeki oyalayıcı fıkralan, ~:1r v~~"':Cı': :r:":r9!:ı!~· .,::.; r:;• devt1ıme fatbol takımlanna b· --------------
renlerden kıyas kabul etmiyecek dünyada olan biten ve olmuş eMrlerlıı isimleri yardir. Bts harada ba itin tertiblnden •t VENi NEŞRiYAT: 
derecede cemiyete, neftalerine, bitmiş küçük vak'alarla merak- # 1 ' yade lhmı olan başlıca anaarlanm YEKi TURıı: _ Eaılnllatl sa11ın1 tan 
yakııılarma zararlıdırlar; zira lı haberleri, ~1 ve merak T A N G--.a.-sı s:ıymaia çalııtık Maarif Vekilfnln ,. fıaılan cılıanlen .,,blı (Yal Tltrtı) ..ema 
oyalanmaları için her zaman bir verici maliimatı vakit buldukça _ ...., kır.da 7Spmalı: i~tedlfint ıiSy1edilf fı ~=r !!!fı!:~. bıd ..,... bir _.. oıar.• 
veya birçok ciııstaşlarmı v~ okumaktan geri kalmamalıdır 
kitli vakitsiz mefgul etmek m. Hatıl bulmaca ve bilmecelere 
rundadırlar. Bundan ötürü öy· göz gemirmek, bunlan çözme 
leleri sırnaşık mahlQ.klardır; ğe çahrak da, hele şu harpli 
yahut insan cinsinin sarmaşık. d ünyada fikrin sdıhatinl koru. 
larıdır; ille bir başkasına tır. mağa pek elverişlidir. Çok ke
manırlar. re b ir estetik veya lenguistik e. 

iLAN FIYA n.ARI 
Er. 
/-

Raf)ılt maktu olarak 750 

1 ind sayfa 18Dtlml 600 
2 • • .. 400 
3 " • .. 150 

Jlm ____________________ , ___ , 

Herkes T A K S 1 M Sinemasına 
Kofuyor ve ı No. h Gangster ••• Kanun Oüf!l'a"'··· 

E DWARD ROB t 
tan~dan oynanan 

N S O N 

ÖNCE ADALET 
O AM TBELAW> 

MELEK 
SİNEMASI 

16 EYLÜL ÇARŞAMBA 
gecesi 

Yeni mevsime bqhyor 
hk program: 

Nefis bir komedi· 

~FCE GONESI 
Baş_ Rollerde 

SONYA HENIE 
RAY MİLLAND -

BOBEBT CUMMİNG~ 
Dikkat: Gişe M pazarte 

a~acaktır. 

"-Nereden geliyommuz böy serden aoma kilçük oğlumun 
le? Köprilye tniyorsanız bera.. çantasmı çekmeceslnl karıştıra.. 
ber yürüyelim? Bu akşam bL r ak masal kitaplarını okuduğu. 
ze buyurun da 1lf atalım! Ku. mu söylersem beni ayıplamayı. 
lüpte görünmez oldunuz! Ca.. nız; tek geçim vasıtam olan ka. 
mm, kayıplara karl§tımz!" famı ve neş'emi konıdulumdan 

l>iyenlerin çoğu bahaettiğim dolayı iyi yaptığıma inanınız. 
llueketll ve cfbel Ganpterler f'ılmial bflyllk bir l &, 

tı..1111-----•• aJlka ile .eyredlyor _____ _,ı ~--------·--



I 

( 

4 

işçi ALI NACAK 
Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden 

..stanbul Elektrik, 
işletmeleri 

• İ41etmelerimiz $'şli tamirhanesi i~in gö~teı-c-..:('i.;ı t'\\1iyete göre saatte 
{40) kuruşD kadar üc:rPt verilmek ve ayrlca evi ile iş yeri ar&smda mec
.. ~n! seyah~t 1 ı;-i 1 h·e.nıva:l teknik isçi hlıviyeti, iş elt.ısesı \'e ekmekle be

raber bk;le yemegı dP \'erilmek ~uretiyle 12 1\1ar~rı;ı:oz. fı Bobinör. 6 te
nekeci. l-l t~yiyecl, 4 tornacı; 6 so~uk demire•. ;\ Eilicı, 3 revizyoncu 
~-t' 4 e1e:Cto:ık<;"iye ihl i;va; vardır. 

Askel'1iklc sıh\kası olmıyan isteklilerin :ıüfus 1:ıüviyet cüzdanı. hüs
nüh31 k3ıglrlı, Jdct vcsıkJ folograf· ve şimdiyı~ k~ıd.,r c;:ılı~mış oldukları 

tnü~elf'rderı almm~ iyi hizmet ye .. ikalarıyl""' birlikh.~ l~ J•iP42 Salı ı:-ü
nU saat 11 den 17 ye kadar idarenin '-letro h:ı.r.T zem, kattr.dtıki Zat 
,bteri sıcıl 1""1udurh.ı~Une mürat·aatları lUzuMu ı..ildtı Ilı... (9!)77) 

İSTANBUL ViLA YETİNDEN 
Fer- Vf' Edrt.:,v ~ F<: ;tül leleri yapılmaıt ü1err C111\·eı ı;:ıte tara!ınd~n 

ı ~::ıı tari,1li mcr.ctfn umumiye için l'litimlflk cdilmPkt" bulunan Beyazrtta 
yanan ZPyce:p Kamıl knna~mın mebni bulundulu kad:l."tronur. 649 ncu 
adasf daht•indek~ cMınb• em13kten bida,yetr-n mukcıdrl<'r J:n:metırrc ıtiraz: 

eden esh:ıb• eml;\~111 iddiaları istimlak kar;n·n.,ır:eı:: •ı:'l 11 n<'i maddr~ine 

tevfikan Unrurrı! ~1ctlis namına ntyabeten Daımi Fnı:iimente tetkik edil-
.rn~ ve; 

I 
1 - Camcı Ali mahalle'.';inde eski Zincirlikuvu y~ni Kt•rultcıy soka-

i"tnda 29 p;ırsel B eski 16 yeni kapı No. lu e1.• !ah·.bi Azi7. kı1.ı Fatma 
Alakbulenin iddu1sının gayrı varJt olduğund3n bıd.:tyf•tt•r rnukadrler 4000 
lira kryme-Hn Wdikine; 

2 - Ay:ıi ınah:ı!le-ôe ve sokakta 31 parsel 1 mfik<' .. rcr rc;ki ve yeni 
k.apr No. lu ev sahibi 1smaU Hakkı t>vliı.t .art l\1u:o:t<tfa N1rlir Önen ve Ay
Şl" Rengin \·ekfii to'l.'Uk&t Hayati Barbarosoit1u'run irldla !':Trıın dp ~ayri va
rit olduğu \'C blrlaycterı mukadder 17000 lira kıynıeıin tru-d·kine: 

3 - Yine ayni m<:'hallede eskı Zincirlıkuyu ye""! Büyük Reşltp.-ısa 
sokağında 32 panel l mOkerrer eski 15 yen; k:ıp• No_ lu evin tapuda mu
kayyet sah~bi ,_,_u.-;l:;.Ca kızı Hatice naınına Ved11 imı:aı. ar7uh~lle v.fıki 
iddianm da _g"lyri \:lrit olduğuna ve bidayeten töikdir M.ilen (4000) lira 
kıymetin taıtiıhlne; 

4 - Ay·H m;.1hEtl!€de ve ~okakta 33 parsel e«ki 1 mt.ikt"rrer yeoni 24 
No. lu ~v !ahibi I<it1ım kızı Nahidenin iddiasın.'tn d::ı vaı ıt olmadığtna ve 
bıdayeten konan ';(100 lira kıymetin tasdikine; 

5 - Yitıt: aynı m;:.hallede eski Beşirağa yeıU Büyük Reşitpa!5a cad
desinde 54 pi!rsel 1 mükerrer eski kapı No. !u ev s~hibi Abdulah o~lu 
Ali Ag.i:1'1n iddl.nsının tetkiki üzerine bu bed~l bidayE'tcn takdir edilen 
14000 lira k~ymet:n lfıCOC liraya ibl3.ı:lına; 

6 - Yine ayni rr.ı..halle ve sokakla 35 paı-,el 1 n'Ukc-ı. r('r eski kapı 
No lu C-:/'.'l sahibi l\.lehmct oğlu h-tehmet Kıimıl vckilı t'Vuka1 Adıl Ata
kul·un i1diasrnln gcı.yri varit olduğuna ve bid:ı.;reteıı ınukadder 15000 lira 
bedelin ı.ısdikine; 

7 - Keza a.,-ni mflhalle ve sokakta 36 panel 1 n-UkeıTer eski kapı 
~o. lu evin sah:bi İsmail kız! Şeref vt>kili dViJlc.at Adil Atakul'un bu 
b.1ptaki i::ldi3smln da gayri varit olduğunu ve biciayctc·n ~kdır edilen 
8000 lira bedelin ta,dık•ne; 

8 - Y'inr. ayni mahallede eski Pepe J\'1-:hl""letpa~~ yrni Büyi.ik Re
'itpaşa s.:ıkaı;:ında 37 pı::rsel l mükerrer eski ': yt•nJ karı f\n. _ lu c"·in sa
h'°i Abbıs oğlu ?ıtchnıct Kızılsoy'un iddiasının ~ctkikı i..1 1.<-rınc bu yere 
bidaveten mukadder 4500 lira bedelin 6500 lirayc1 ibl3~ına; 

9 - 1'.l':.:a yine ayni mahallede cı:;ki Pepe Mehnıct ve Beı,;irağa yeni 
Zeynep K~ınil !okağın<ia 40 parsel 1,15)1, 32 m~·ıkerrer eski 28, 1/1 yeni 
kJ.pt No. lu evın sahibi Mehmet oğlu Hacı Yu:-.u! zade l\..u~tafa Eriz'in 
iddiasıncı tetkik~ ü7.erıne bu yere bldayeten lcl.kdir edilmiş bulunan 20000 
lira bed~h"'l 22000 liraya iblfığtna; 

ıo - Yirıe ay-:ı.l m~hallede eski Pepe M~hmr~pil~a yer! Zeynep K3.
mil 5:okağırı.d.ı 43 par~el 1 mükerrer eski 16 ve 18 yen.i laı.p! No. lu evin 
sahibi İsm•-tll }takkı ka:ı l\lürşide vekili a\·uka.t Alı lı1rt Sent·cr'in id
dia ının <iı. ~.ıyrt \'arit olduğuna ve bidayeten mukadder 16000 lira kıy
m etin tasdik]ne; 

ıı - Keza rı;ri mahallede Büyük Reşitpa~'l t•?ı~agınd;ı ;:. p; ,rsel 21.1 
m-0.kerrer 1/2 eskı ı~. 15 l~/2 yeni kapı No. Ju ~parhmi'nlıı ayıu yercie 
74 parsel 2;;, 1:? eskı ı ı. 13 yeni kapı No. lu · .. !"? 1 lQ,l>O rrıf'trc· murab~a~ 
~ahasmd~kl arscı s.ahibi Ali oğlu Mehmet YaıÇ'ln~~~y..-nTn itiraı:ınln_ tetkıkı 
u.ıerine 1f? 71 p:ırsel No. lu apartırnanmın bid.ı.yctt>n ıakdıı edılmış bu
unan 750110 !irar.ın C'a}"anı itiraz olmayıp ayn<'il tnsdıkınc ve ~4 parsel 
~o lu at-rnr.ın bidJyeten metre murabbaı 25 lir<\ heşabıyle t&~dır e~ıl~n 
:.?750 lira kıymetin n1etre murabbaı 30 lira heso.ıbı) le J:ıno lıraya ıbla
ğtna karar ve:-ılmi.ştir. 

Bu yerlere müstacelen vaziyet edilmesi muktezi tutunmaktadır. 
:<.anunt müddeti ,;·arflnda mutasarrıflarlnın rı7.acn t:tkriı \•e.rmedik~eri 
:.akdirde h'lk1::ırmda kanunt muameleye teves!>C'. ılf" 'Tlii1ke \"~7ıyet edıl~: 
~eıti mezkür ürtlml!ık kararnamesinin 13 nci.ı ınaddeı;ine le\ fıkan t~blıg 
makamını kainı olmak üzere ilfın olunur. (9892) 

KÜTAHYA VALiLiGiNDEN 
Vılôyctin m~ha11' idare hizmetlerind~ ı~tıhci1m oh~nm~k ,.e ay~::ı. 

3R59 sayılı kanun cıhk.,mına te\'fikan &7.ami 2ı;n l ıraya k:~aar ucrct ver1l
tnek şart!yle (Yük111e',.;: ~1"1nar) tayin edilecekt o:" 

&-rbeşt çillıs:1n yük~k mimarlardan talip o!anl~ • .-m \estıikiyle Vil;i
(9981) 

yete ll'üraca~tl'1rt. 

lstanbul Deniz Komutanhğından 
Tuı (1121 den razıı, olmamak nzere yedek wbaylardon kabul tmtı 

banmda muvaffak olanlardan ytrm tsı d enizordus~ -çto tıesaı> ve muameı~ 
-•munı yeU$Urilmek (lzere almacaktır. 

114 Ey\QJ 942 tarlhlne kadar mOracaat edllml'Sl IAznndır 
İsteklUcriD kavn ve kabul şartlan ba.ıtkındl m alum a t almak Oze>"""t 

fP~21l 
1romıatanl~nn'tZll mllra~aatlan. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi ; 1888 - Sermayesi: 1 00.000,CıOO 1.'ürı.. Liras ı 

Ajans ade-di Z6::J 

Zirai ve Ticari her nevi bankn muameleleri. 
Para biriktirenlerP 28.800 lira ikramiye veriyor 

l 

Sube ve 

ıL-~:...:=-~;,;;::....~~--~~--.ı 
Ziraat Benkasında kumbaralı ve ıhbarsız tasdrrı.ıı ?esaptarmda eı 

az 50 Lirası bulunanlara senede 4 defa çekılC!cCK kuT a de asağıdak 
p!Ana göre lıtramlye dağttılacakttro 

4 adet 1,000 Llra hk 4,000 Lir• ı 100 a~et 
4 ,. 500 ,. 2,000 " 120 
4 ... 2150 " 1,000 • 160 'I 

40 • 100 • 4,000 • 

60 Liralık 

•O 
20 

H 

5.000 
4,800 
8,200 

Lira 
• 
• 

T A N 
' t 

....... ~·· 
13 - 9 - 942 

~------· İLK - ORTA - LİSE. 4 
• 

x 1. 
E r k a 1ı: İSTİKLAL LiSESi 
Talebe kaydı ;C'in her gün mil raca at edi1ebllir . Eski ta le~ 

nın )"C:nilcnmesıne devam edilme~tedi''"'. 

Yatısız 
Yatılı 

,,."_,t].~ .. 

// .. ,, SEl-•2'•DEBAŞI , POL \S KARAKOLU ARK AS• 

'----·- T • ı e 1 o n: 22534 ______ ,_ 

·ÜÇ BAŞ 
,<111911•••••••• Kız ve Erkek Kısımları 

1 
Bu Maruf Marka Aşağıdaki 

Hususat İçin En Kat'i Bir 
T E M İ N A T T 1 R. 

BOGAZIÇI LiSELERi 
ANA SINIFI - İLK - ORTA - LlSE 

Yatılı •• ya!ı!u: talebe lı:ayd ına ve esltl talebeıın kaydmm 
y~rıU enmesinP ba::ls.r.mışt!r. 

"YÜKSEK EVSAF" 
FENN İN E N 

"SERV İSTE 
SON 

SÜ R'AT 
TERAKKİYATI" 
ve KOLAYLIK " 

ı\RN ı\ VUTKÖY Cti"rF. SARAYLAR - Tt>lefon: 36-21 O 

~---.. ----.. ---.... --·-- , ............................... 
Yahhl 

Er kek YENİ KOLEJ 
lik - Orta - L ise Taksimde Sırase-rviler 88 ORiON 1-iu!'usıyetıeri; Yabancı d iller öğretimine 6'lem 

, '9 c;rhhat ve inzibatiyle yakından tır:llenm!'ktir. 

[v~ı ı 
vermek, talebeslniı 

Tclet~a: 41159 # 

RADYOLARI 
Ehil ellerd<> satılır. ıvücA üLKü LisiSil 

,_ Kayıdlara başlanmıştır, Telefon: 20019 _, Yeni teşkilat: Sattığı her ORİON Rad yosunu garanti 
eder. Bugünkü m üsk ül ~a rtla ra rağı11en yede k par. 
çalar1nı ve yedek 1 5.nıha l annı daima bulundurur. 

Nafıa Vekôletinden 
TÜRK RADYO 

Ze\"ke En Uygun Tipler - En Müsait Şartlar 
Servis ve Toptan Satı~ İçin Müracaat Yeri 

ve ELEKTRİK Ltd. ŞİRKETİ Eksiltmeye konulan iş : 

Sermayesi : 100.000 TÜRK LIRASI 
.._'1111 ___ Telefon: 44032 - Telgraf: Türkeli - Gala ta - Posta Kutusu: 1557 _ ................................. __ _,, 

' • • • 
n~ır LAlNI~lUJIL &IMlrn:~n~&INI ~@l~JJll 
K 1 :Z .,. J S H J Amer lk" Kız Kolej ı 

ft. : Aroıvuık6y, Tel. 36.160 
RoberlKoltj ER.,.E.,. 
Bebek. Tel. 36 ••. 3 : ft n, KISHI 

ORTA KISIM • LİSE KISMI ·TEKNİK OKUL 
Bütün Kapanmıştır. 

Derslere 
Leyli Ka.yıtlar 

Perşembe 24 Eylul Günü Başlanacaktır. 

Leyli Talebenin 23 Eylfıl Çarşamba Günü Akşamı Mektepte Bulunması Lazımdır 
TECDİDİ KA YiT: Erkek kı smında 21 eyliıl pazartesi ve 22 eyliıl salı günleridir. 

Kız kısmında: 22 eyliıl salı ve 23 eyliıl çarşamba günleridir 

Yeııi ve eski bütün talebeııirı bııgünlerde !!'111 kouıt ici11 miiracaotlorı gereklidir. 

J KİMYAGER 1\\ 

li~rü<~ ~. ~ ~lı~I~ ~~ lı 
nönu. Eml:ı~ \'t' E.ytt.m Bankası 

kar,:ı.;ınıia İzzet EPy H<lnı 2 c·i 

k•~ No_ 6 ' I 
lST ANBUL ASLtVE MA HKEMl-.:S1 

KINCI HUKUK OA lRESINOF.N: 
42/.500 
Kil~Uk Çekmecede mukım Fctlıı Bey 
Mehmet ur•(ından Mclınu:t Ali "'rir.lcrı 

alcylıınc 10/l/94 2 t•rilıindc .1~ılu1 11•1.:•ı~ 
dlir dl•l ıcbcbıy!e namrnu:a aonderilcn da· 

• • • 
ADEMi iKTiDAR . .. . 

VE BEL GEVŞ5:KLIGINE 
KARŞI 

HER ECZANEDE BULUNUR POSTA K. 228 
IUoÇ IE. TE ıt.E S AT Lllt 

istanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma 

N EV' İ 

Kuru gu;ıı;rn 

Ve ihale Komisyonundan 
Mu. F i. 

L 1. Ku. 

10 50 

E ksıı • • ..,,_,.., n 
T , G S . 

IBı 9 19ıı Cuma 
l4 d• 

\ '- T, 

63 

Şek ti 

Açık 

İst;:ı,nlıul Sanat rrıeklt'binin 1942 yılına mcılı!'uhrn PC• çeki kuru gür
gen oduu·ı t·k" lt~eve konulmuştur Eks.iltn1e C:ı~alr.ııtlund:ı Yük!;ck Mek 

tcpler bin<ısmd·l tnpl~ııfln komısyonda yapı\oıc<ı!':tll. 

mektebe IP:-.iim ıı.~rti~'lt>dir, Şeraiti anlamak :s· ven 1«r 
ııctıyc mcrkilr mahalden çıkua-ınıı ve hilen ofo;inlPr 
bulundufunuı; yer de meçhul olduju mc1ru-

r.ıuhc:mmen bedel 
n1PldE"bf' mUrHCR(l.t 

194R~' 

h.ıtıylc ••de cdıldıi:ındcn dava a.rzuhalı ve ,--·························' daveuyenin 11, H. M. K. nun 1-41 ınc 

~c·r~:::~ :c"c~~~".'' .r:~·ıı~~~ "~:~~·:,j"~c ~~:·,' ı Ku··rk Manto Giymek is+r.yenlere Müı' d,,. 
tıyc nU,hıaı mahkeme dıvanhaııcııınc 11.ıımı, ı 
ve dava da 9111/942 pa:ıı:ane"' ıünu "'"" 1 1!1A1 :on ınn·~a he-r nevi KÜRK 1\1-ANTO mo<!Pllf'rimi' Jef'lmisflr 
14 c: nhk c:dılmi1 olduıtundn me:ıkUr &On vt 
aaue mahkemeye &tlmediıırınu: veyı bır Vt· ı 

kil ıondermedıt:iniı ukdirde yine H. U. M 
K. nun 401 inci madı:te:ıı mucibınce hakkıruı
da a:ıyıo kararı Yttıle.:eıı ma!Cımunuı . ol· 
mak iııc:rc: ke:yfiycı bıt ay muddc:tlt ılin 
olunur. 

"•1 ANT0 1~.A RI M IZ TAKCJ İ T LE S AT I LM ~"T ı-. DIR 

ARJAN!E .Ti L Ki 

1 - Su işleri on attmcı şube müdürlüğü bölgesi içimle bulunan Ma• 
navgat ocac;I sol sahil sulaması için yapılacak kat:al Ye !ınalitt smaiye in .. 
şaah tahınin ed~len lreşif bedeli fiyat vahidi esası üzerinden (350.000) li• 
ra (00) kuru~-tur. 

2 - Eksiltme 28.9,942 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat (15) U 
Ankarada Su İ ş leri Reışliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyo .. 
nu odaslnci.3 kcpah zarf usuliyle yapılacaktır, 

3 - tst·~kh l er cksiitme şartnamesi, mukavele projesi, baytndırlık fş .. 
ler l genel şe.rtrıamesi. umumi su işleri tenn1 şlrtnaınesi ile husus! ve 
!ennt şartn<ı.IT!e:leri ve projeleri (17 ) lira (50) kuruş karşılığında su is .. 
leri rei.sliğiı•.deo E:ılabiliı ler . 

4 - Ek~iltmeye gııebilmek için isteklilerın (17.750) Urallk muvak .. 
kat temin:ıt verlT'esi ve eksiltmenin yapılaca~ ı ~ünden en az üç gü 
evvel bir dilekçe ıle N&fia Vekfıletlne müracaat ederek bu Lc:c. mahsus ol· 
mak üzere ve.sika s.ln1aları ve bu vesikayı gösterrııeleri ş;:ırttir , 

Bu mlitldet içi nde vesika isteğinde bulunnt"tyanlar ek~iltmeye gir~ 
mezler. 

S - t~t~kh~erin trklif mektuplarmı ikinci maddede yazılı saatteTı 
bi r saat öncesıne kc:dar su isleri reisliğine makt>uz karsılığmda verm~ 
leri JAzım1tr. 

Postada ol~n ~ecikmeler kabul edilme:ı. (7220) (9329) 

lnhisarlaf Umum · Müdürlüğü : ilanları 
J. - ı-ı-:ırı:mıL. ıhllyacı ıçın mevcut lıstesı nıucıbınce m uhtelli cin! 

çelik pazarlıkla satın alınacaktır . 
ti - Pazarlık 2:!/G/942 tarihine raı:;tlıyan Salı günO saat l.S.0. . da 

Kabatasta Loevazlm şubesindeki altm komisyonurıda yapılacakt ır 
I l l - Li~le her gUn sözü ,qec;en $Ubeden alınabJlir . 
tV - İ!l:tekiilel'in pa7.arhk için tayin @ı1.11e n Jfi\n ve ~:ı<ttte ~ 15 ıO.-

venm para tar; le 'rl 'llt.e a d1 c n koml yoofl -.eel rneleri llA.n olunur. 
(9618) 

Nisantas Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 

1

. 

NEV' i VASFI 

Dövmr Bıkır tC"ncer~ 22 S . Kutm 
• 
• • 

• • • 
Vuvnrlak tep~I 

K ,,.!=:lT'e l:o~kr- tep!':f 

24 s . 
28 s . 

• 
• 

36 s. tıı 
30 s. ,. 

mO•lotll 24 x 30 '< S 

30 
30 
30 
30 
60 
30 

Qö,·,,e bE:kır çukur sahan 20 S. kut"U 18(1 
ı - Yukarı~.::ı miktil r v'° va~tfla rı vault b-::ıku· kaplar açık elrıntm; ... 

Yf' konulmn;;tu:-, 
2 - !h,ıe 16 F.ylôl 1942 Carsflmba günü "laa~ 14 de \·nk~ek P..1"f'l<tıı:o .. 

ter P.1 uhtı~ioliği hİnt'~•nd;., topl;ınacak olan kO!llİ~YO"l tara fında~!" v~nılA

rtıkbr 

S l\1uncımmen bt·del 1580. muvakkat tPıııı natı 119 tiradı. 
4 - Şartnamf' c.ku! idaresinde ıı:öril lebill r 

5 - tstekliıerın ehliyet temın11t makbuzu ve Ticaret Odasının yeni 
., 11 vf'c:ikt'" ı ile hıriil-·tp hPll! !lil n ve ";ıa ttr knmı~voru'lı f'elmeleri. (9449) 

Askeri 

ıoou 

~Or) 

l:!5ıl 

4fl0 
!>'>(! 

:ıı1r· 

~01' 

~(ıO 

2t"JO 
200 

Fabrikalar 
Şubesi 

Umum Müdürlüğü 

Müdürlüğünden 

Kilo Cstübec (Litopon) 
Kaba {htübeç 

Ticaret 

.. t kı kaynamıs bf"7.lr 
tlç " 

şartnamesirı_e göTıııı .. 

" 
" 
n 

Neft Y•kl 
Ka narya sarısıtoz boya 
Sarı toprak boya 
Kırmızı toz boya. 
Yl"şil " "' 
Sıyah " " 

.. 

~O Aıl•t Boya frr('af:t No. 2 

" " " 
• • ır ... t .,.,. • .,,... ;,.r,,..,;.,,.. ..... ,_,.;, 11.~,, ı;. Tr-1 .,?'il\4 

lSTANBUL ASLIYI-! UtUNtU llUKUıo.: r
1
""..( ""' , 

HA KIMl.IGlND~N. ... ....................................... . 
Fatma Gurcar:ı t.ırılrndın Uıkudardı To~ .. ._~ 

" 
,. 2,e 

" 3 
~O •• Y'°rli badana fırçası 

500 \'{f'~re Şerit testere genişlik 30 - 35 tr:;lm 

1 

tllo• Tıba~lır Klllhan aoK•k :ıl No dıo H u 1 
sımcuın Atrlcın ah~yhınc: mıhktmenu. '.H2/ i t L 1 Mıntaka L'ıman Re'ısliav i 1 .sı No 11 ılc: ••cılan bır kıl• ıbtır ıU:mını $ anr.;111 
m1.htenıdc:n bo,ıamı -tıv"sında 'tluddtı.ılty 
"'" ikamu.-ıhın• ıcrkcyledlli ve Y'"' •d- M·'bavaa 
rcai ırınılmılj 11c de bulunıomadııtı. 1.ıhcıl\ U 
H U. M. K. nun 141 ve 142 nı;ı m;ıddc· 
teri mı.h:ibınce tcblııt olunacak evrakın 
a:ııhkemt dıvınbıtte~ınc t•hkına ve huli••• 
muhtavıyaunın Tan ıı:aı;eıu.ı ı lc: illnını ve: 

Komisvonundan 

!
ilin tarihınd~n ııibırcn on be,h •.~" ıırtında 
cevap vermcıu hııumuna ve ti kı .. aı ıcın tı 
yın olunan 16/ıOı9 4 2 saat 14 de ı:.bau. vu 
cut ctmtd ak,.i uıkdırdc tıhkılıtaıın a:brulmC' 
a ı mukarrer bulunduıl:unun ilivetırııt Ur•r 
venlmı-,tir. Keyfiyet tebllj makamına tıım 
olmık Ül't<rc ıl.iın ohnıur. 

K AYIP - ı,ıanbul Tıcoıırcı Lı'le\ı onun· 
CQ sını(ından ıln1ı• olduaum ıoıı•d1kn11tlcmı 
Jı.ıybettım Yenısını al•tıtımdan c:ıkıı•nın 
hükmli yoktur No. 133 Mıhmut Beydm 

KAYIP - Jo'atıb Mılıyc ,ubc~ınde:rı aldı 

ıı::ım Unvan ttzkıı:ıcmı --kaybcuım 
alacııtımdarı hillı-mu kalmımıtcır. 
ruk Kiirlbl' katıkçı aokaiı No. 
hkci M.uıtafa Eldurm \1'4 

Yenıt.ırıı 
Karaıı:üm· 

3 de Tt:r• 

KAY IP - Aa. Poı. 661 • 1.11 HaY"t• tı 
Ayniyat Muh aı i pliii mD"lı r\·n~ ~ayl eıtım. 
Yeniıi 7apılacafı ndın eak ııinıo h UkmU 
olmadıfı ili n olunur. A. Pot. 661 Vetcr ı ner ı 
Hakkı Oıoıen. 

?\.'!('\•cut t"''·nr,-f' krınulmnk 01~re 20 il~ )1) hPy~ir kuv,·etinde alma
czk ben1nt \"e\'n m::ı.1ntla miite-h arrik mntör rnakinf'?ıne talirı zurur Ptme
.,,,.~ine birıaP~ rnhnakas~ nn e;ün mOı:tdf"tlP t('nıdı"" edilmiı::tl r , 

Toılinlrrin ıh:ı1f" r,t;no olan 1 ~ g Q42 Cumarlf'!"i tlC'n evvel sartn;ımPyi 
.zörm,.k İİ"l"rr R:vrı~rt t;:ır(' c;f"rli~ln,. miirn("T1tlnr1 i1 An nlunur. (Q7!'i2) 

Tıp Fakülteci Qekanhğından 
Fakli11,.mf• '.C:ın'r h:ı.t.t=-lık lan Klinll!'i. Fİ7.1 '."'nlofl Vt' An:ıf omf F.rı ~t itO

leriyll' F;\kültPmi1r t-;ı~lı_ Dia tnh~bctinri iki fl~;sta.r~ı~ ar.:~ bu lunduf!un
ian. bu ,,, 5• ... 1 9nlıkl:ır;ı talır nl rınlnrm vrıb:'lncı ıl ı l b1ı1?11111 tm f ·h~.n 1 vapı1mnk 
Uzere na:., t:ıı-ilıınd"'' itibaren yirmi gün zar!ınd~ F akülte· Dek11nhk ka-
lrmine mi\rııC"l:'lt etnıt>lerl. (9930) 

· Darphane ve 
Müdürliiaünde11. 

Damc;ıa Matbaası 

ıor " n " " 50 mim. 
Yukarıdn miKtar ve ctnsı yaztlı 16 kalem mal: eme satın almacakt;: 

t~teklller IT'~\·C'utlar üzeri nden teklif verebtlirl~t 
Teklif mektupl3rırtn 16/9/ 942 Çarşamba akş9mına kadar Tlcaret ~u

beı-ine vernleleri iliin olunur, 
Bu m &l7eve alt Şartname her gün T icaret $Ube.<>! nde görülebntr. 

17763) (99721 

İstanbul Levazım Amirliği .. · 
Satınalma · Komisyonti iİanları 

26 k:ııem spor n~alzemE'!"i alınacaktır . Pa z a l"l ık'ıa ekc;.Utmesi 15/D/942 
Salı gtin ti saat t4 ,30 da Tophanede Lv, Amirli f!i sah n alma komi~onun
da yapılacal. tır Hep~ınin tahmin bedeli 13.201 u.: a .. '15 kuru.ş, katl t emi .. 
natı l980 Ura 26 1'.uru: tur LlstesJ komisyonda gorulilr. Telırılerln nl\mu-
oeleriyle belli vakitte komisyona gelmeler! (192 - 9954) -

Kilo 

23~0 Yünlil ktrpİntı 
ol KKAT, Hesaplarmdald paralar bir sene \çlnee 50 Liradan aşağı 

l ,.dü şmlyenJere l.KT&mıye çıktığı takd~rde "• .2~ f3.z~slyle veTilecektlr 
'\:ur'alar senede 4 defa ıı Eyi~, 11 Bı~ınrıka~tın . 11 Mart v• 

ıı Haziran tarihlerınde ~ckılecektır. , ' ~-1 .............. ,, 
_______ , 
1 Dr. HAFIZ CEMAL 1 

( Oah ll iye mUtehaııiıı ) 

ı _ K!1o"1J~• 100 kuruş tahmin edilen 1000 l<llo tı:adar ıneşln par
cast idaremiı:de mütesrkkil kom isyonca 18 ,9.942 Cuma glinU saat 18 da 
aç1k artttr"lla ile ~atıl ~ C'aktır. 

2 _ ~1uvaltka! tf>minat akcest 1C'tmis beş liTa olup taJlplerln mnkilı 
~\n ve S;1At1e konılsvnna mOracaa tlan. 

14:2ff0 "R enkli pamuklu kırpmtı 
1530 Beyaz pamuklu kD"pıntı. _ , 

Yukarıda yazll • lnrpıntılann k apah ı:arna a rft1rm~stnda tek lff edil~n 
· ı ö ·· ld · ı·· nd•n ~ıorllklo arttırmas ı 1 6/9/~42 C•r•anno gü-hyat ar ue:uz C ru ~ı u ,.. .. · 1 · d 

nü sa::ı.t 14 !l(J riı ToJ'lh:ınrde Lv Amirlil!i satırı R 71"1~ komısyonun ~. yapı-

R
. 1 · t h t bt'deli ı o 90~ lira. k&.tı temınatı 11\49 hrad1" 

<;ahip ve Nev iynt Müdiirü: Halil Lfit!i Dördünci 
Gaıctccilik , -c !llc~riyat T. L. Ş. TAN Matbaası 

.... 

İı;;ta nbul D:vanvnlu T el'. 22398 - .1 lacaktır. t:ps nın ~ m n ' 1 1 (1 P.r. 9999) 
Taliplerin be:lli vakitte kom .syona eıme er• ·" -3 _ llcr .c:ün of:lcdcn sonra mcsın parça lan gösterilir ve 111rtnamı 

/ ( 9462) 


