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Milli efimiz 
Dün Gece lstanbUla 

Harek_et Ettiler 
~ım·~ 

' Cilinhurretsınıizin yurt iı;inde yaptık lan son st>vahnttrn itltlb:ılar: Mlllt Şef, Toka:l'a nıuvasalntları ıırrasmda 

A~J;ara, 16 (A.A.) - Cümhurreisi Milli Ş~f Is. rnçogJu. Vekiller, Cümhuriyet Halk Partisi idare 
met l nönü, bu akşam saat ZO de hususi t renler iyle '''~:ye ti azalan , Generaller, Ankan Valisi Vl! Emni· 
İstanbula dotru tehrimizden hareket buyurmuş. ~·et Müdürü, Merkez '\'e Gamizon Komutanlan , 
lardır. Milli Şefimiz istasyonda Büyük MilJet Mec. \ 'l·kaletler yüksek memurlan tarafından ugurlan. 
lisi Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Şiikrü Sa. mışlardır. 

Stalingrat 
Düşerse •• S. BERKER DEDi Ki 

V. Papen 
Mezunen 
Berlin'e 
Gidiyor -

Büyük Elçi Dedi ki : 

"Türkiye • Türk 
Milleti için Su'h 

. istiyoruz .. 

[ Yeni Mahsul Pirine~ 
Hükômet El Koydu 

Fiyatlar Tesbit Edildi • Hasad Zamanında r eltik 
:;, 

Mahsulü Tahmin Effirilecek • Fabrikalardaki 
Pirinçler için Beyanname Verilecektiı 

Mübayaayı Toprak 1 

Ofisi Yapacak 
Üzüm ve incir 
ihraç Fiyatlan 
da ilan Edildi ' 

Ankara, 16 (TAN) - Hükumc 
tin karariyle 1942 yılı zarfında 
istihsal edilmiş ve edilecek olan 
çeltik mahsulüne ve bu kararın 
neşri tarihinde ayni mahsulden 
yapılıp henüz fabrikalarda bulu. 
nan pirinçleri milli korunma ita. 
nununun hiıkmüne dayanılarak 
aşağıdaki hükümler dairesinde 
hükumetçe el konulmuş ve alıma 
toprak mahsulleri ofisi memuı 
edilmiştir. Alım teşkilatı bulun -
rnıyan yerlerde ofis Ticaret Ve • 

ŞARK CEPHESİNDE: Almanlar tarafından bombardıman edılen 
bir Sovyet sanayi şehr inde çkanlan yangınlar 

· killiğinin 11ensıbı ile diğer teşe.k. ALMAN RESMi· TEBliGi 
SoY)'etlerin ikide bir Lemnırat •e 
Rje. cephelerinden yaptıkları ta
arruzlar daha henliz kat'i ve ••ını1 
bir mahiyet almamıştır. Stalinırı
dı zaptetıeler bile, kış aylarının 
ıelmesi, A !manların bu cephede 
hareketlerine manidir. Fakat bu te· 
vaklruf devresinde Sovyet orduları
nın merkezde kat'i bir taarrua 
&eçmesi beklenebilir. Harbin mu
kadderatını Stallngrat değil, mer. 
kez cephesınde yapılacak muhare
bder ta.Jin edecektir. l"abt kat'i 
bir hiiklim •crebilmelı lcin. dabe 
hır kaç ay belrleuıelr llznndır. 

"B~Jgar ve Türk Milletlerinin 
Saadeti Yan Yana 

Sulh içinde Yaşamalarıdır .. 

Yeni Hariciye U. Katibi Sofyadan Ayrthybr 

A lmanlar Don havzasından 
geçerek Stalingrad'a taar. 

ruza başlıyalı bir aya yakuı bir 

Sofya, M (A,A. - Türktyenin 
Sofya elçiliğinden bli)'ük eı~ıtk 
piyetiyle Hariciye umumi ka • 
tipliğine tayin edilen Şevki Ber. 
ker Bulgar gazeteciler.ylc yaptı: 
ğı bir gôrüşmede Bu:garislanı ter 
ketmek mecburiyetinde bulund~ 

z~m~n o~.u~tu~. Almanlar şehre ğundan duyduğu samimi tccssü. 
gırdıklerı!?ı ıddıa ediyorlarsa da, rü bildırmiştir. Şevki Berl.wr dl!. 
daha henuz bunu Londra ve Mos miı;:tir ki· · 
k?va radyoları teyit etmemişler. 1 '~Bulga~ ve Türk milletlerinin 
dır. • b.. ilk. d t' 1) h M 

1 
. uy saa e ı yanyana su ı _ a. 

.... are~a Bock elınde bulu~an linde yaşamalarıdır. Yeni vazifem 
butun pıyade, topçu, teknik, ~.ını. de de Türkiye ile Bulgaristan a. 
Ya .. kıtalannı muharebeye su~.· rasındaki samimi münasebetleri 
muş, fakat ~und~~ ~aha 20 gun daha ziyade kuvvetlendirmiye de 
e.vvel zapt~ılecegı soylenel}. Sta. vam edeceğimden emin olabilir
lın_grat henuz alınamamıştır. Bu siniz. 
muddet zarfında Alınanların in. Türkiye sulh ve tarafsızlık si
.san ve malzeme bakınıından ka- yasetinde devama azmetmia bu. 
yıplar~ ~· kendi itiraflariyle, ü. lunmaktadır. ~ 
ırutlerının kat kat fevkindedir. , " al • 
Bu muharebelerde Sovyetlerin Utro nun mak esı . 
kaybı da hiç, şüphesiz büyüktür. Sofya, 16 CA.A.) - Yan ~~smı 
Fakat Stalingrat muharebesi ar- ~ Devamı Sa. 2, Su. -1 Bulgar Baıvekili Filof 
tık iki kuvvet için de hudutsuz ,-----------------------
fedakarlık muharebesi olmuştur. 
Bu kayıpların ehemmiyetini Al· 
manlar da söylüyorlar. Demek o. 

kuvvet ziyaına mal olduğu gibi, 

SOVVET RESMi TEBLiGi 

Von Papen 

Alman buyuk elçısı Von Pa. 
pen'in önümüzdeki hafta sonun. 
dii mezunen Berline gideceği ve 
ilkteşrin ortalarında va:tifosı başı 
na döneceği haber verilmekte • 
dir. 

Rüyük elrinin Bözler i 
Halen şehnmızde tıı..ıt.:ıımakta 

olan Alman büyük elçisı, Alman 
ı.oı.n,•i•i• 'bir apW' l.op :üw.n 
4• tı07lediji bi1' t\utukta P.ı;ı:üm • 
le demiştir ki: 

·.Bize mısafirperverlıi< goste • 
ren ml'mlekete karşı tavır 'e ha. 
reketımız açıktır. Son gunlerde 
Oaily Telegraph gazetesi. Al . 
manya büyük elçisıııin, harbe 
girerse Tiirkiyeye Surıye, r'ilis • 
tin, Irak ve lran'ı vadettigiııı yaz 
mıştır. Taymis nehri kıyılarırıdn 
oturan bu efendiler yanılıyorlar. 

Türk dostlara, temsil ettiğinı 
Führer namına, vazıyet ne c.ılur
sa olsun Almanyanın Türkiye ve 
Türk milleti için sulhu idam~ye 
azmetmiş olduğunu bildirdim. 

Bizzat Türk hükumetinin, kıy
metli ordusunun ve biıtün Turk 
milletinin sulh davasını mildafa. 
aya ne kadar azmetmiş oldu~unu 
hepımiz biliyoruz.,, 

Ariantin de 
Mihvere Karsı 
Cephe Altyor :ru~:~~~tk~:ı~~~ RUSLAR DAYANIYOR 

dat!ı~~~c:1'~mgrad'ı alma. Siyasi Münasebetlerin 
lanndaki ehemmiyeti Times ga • Kesilmesi yolunda 
7.etesi §Öyle izah ediyor: 

"Almanlar iki hafta içerisinde Staı·ıngrat'ta Almanlar_ ilk Adım Atıldı 
Stalingrad'ı alabilir ve buradaki Kudus·· , 16 (Radyo. 22,15) _Ar 
Sovyet ordulannı tehlikesiz bir • 
vaziyete koyabilir ise, gelecek ilk Gu·· ll!!!ıu·· kle ııe·rı·ıyeb·ııd·ı jantin Mihver devletleriyle mü. 
bahar için ordularını yine elle • 3' nasebetini kesınesi hakkında ve. 
rinde hazır bulundurmuş olurlar. rilen b ir takrir arjantin Parliı.. 
Buna muvaffak olamayıp da Sta. mentosu Hariciye Encümeni a. 
ungrat önündeki muharebeler da Büyük Kayıplar pahasına Yap' ılan Şiddetli zasının ekseriyeti tarafından ıta. 
ha dört beş hafta devam edecek bul edilmiştir. 
olursa, Almanlar gelecek ilkba - Alman Taarruzlarına Rag"' men Sovyet • 
harda artık hiçbir harekete teves Ankara, 16 (Radyo gazetesi) -
sül edemiyecek bir vaziyete dü.. Müdafaasının Sarsılmadıg"' ı Bildirilmektedir Arjantinin son Panamerikan kon 

l • gresi kararlarına iltihak elmesı 
§er er.,, A ) S ) 1 ld t · muhtemeldı·r. Cenubı" Amerika Stalingrad'ın düşmesi Alman. Moskova, 16 (A. . - ovyet razi kazanç an e e e mıye mu • 
lar için mühim olduğu gibi, Sov. gece yarısı tebliği: vaffak olmuştur. ~opçumuzun hükumetlerinden yalnız Arjan-

1 'h" eli y 1 15 eylUlde. kuvvetlerimiz düş. ateşiyle 6 Alman .t~nac~ kullanıl - tin ve Şili bu kararlara ıştirak 
yet er için de mi.ı ım r. a nız · b" h ı etırılmıştır H etmemı'şlerdi. Arjantinı·n, Mı"hve. 

f kl k . St li grad'm dücme mania Stalingrat şehrinin batı ve maz ır a e g . t .• ava 
~11 ar a ı, a n r- h bel · de bır .. k .,,,. d re harp :u.n edı·p etmı'yec~g·ı·nı ha' 

1 t d 1 1 ek b cenup batısında, Mozdok çevre. mu are enn . 7' .• .!"-~. e ua .. 
siye Sovye or u arı ge ec a. 35 Al ta esı duşurul dı·-. ler go··sıerecektir . 
har için hareket edemiyecek bir sinde çarpışmışlardır. .. man yyar muş = 
duruma $\üşmek tehlikesinde de. Diğer kesimlerde kayde .değer tur. Demokraai.lerle ifbirliği 
g-ildirlf.e~· Sovyetler mühim telik hiçbir değişiklik olmamıştır. . Mozdok bölcesinde ~ıtal~rı~ız bir Buenos.Aires. 16 <A.A..) - Ar. 

"daf • ... . düıman taarru1:1&na ıen püıkürtmtlı· ·ıı · · L 
ki ett" ri noktalan mi.ı aa Sovyet ek tebl.ıgı ler ve 6 tank tehrip etmiılerdir. Ta7- jant in mümessı ennın ondra 
için tahsis ettikleri muayyen kuv üklü ve Vaşingtonda yapmış oldukları 
vetlerle, cansparane, büyük feda· Moskova, 16 (A.A.) - Öğle ü. yarelerimiz 4 tankla asker Y • tar teşebbüsler neticesinde Arjanti . 
karlıklarla dövüşüyor,. ricat ede. zeri neşredilen Sovyet tebliğinin rlben ıoo kam)'Ona tahrip etm.~lerdlr nin et istihsalAtmın İngiltere ta. 
celderi npktalan insan zayiatı ekinde şöyle, denilmektedir : l:.tlr, Devamı Sa. 

2
' il. 'l rafından satın alınması ve lngilte 

\>ermeden terkediyorlar. Stalln. Stalingrad'ın garbinde muhare. c ... li 'd A 1 kt renin bu istihsali.tın bir kısmını 
grad'da yaptıklan fedaki.rllk da beler şiddetle devam etmektedir. yGftCJ ay a f I an Aınerlkaya vermesi takarrür et. 
buranın .kendileı:\ilPD mühim oL Düşman dar bir kesimde piyade 3000 Kiti Öldi miştir. 
cf6ğunu 'göst~ektedirl Sta~~n.. ve tank kuvvetleriyle çok mik • Vichy, 16 (A.A.) - Şanghay Birleşik Amerika, Arjantfne is 
grad'ın düşmesı, Sovyetlere bu • tarda tayyare tahşit etmiş ve bir şehrinde açlık hüküm sürmekte. tihaalitmın bilhassa petrol sana· 
yük ve ehemmiyetli bir noktayı kaç kere yeniden şiddetli taarruz dir. Yalnız Ağustos ayında 3000 yii istihsalatmı arttırabilmesi için 
kaybetqliye mal olacaktır • larda bulunmuştur. Düşman pek kişi krnlmıştır. Bunlann iki bini lizmı olan allt ve edevatı vere. 

t:ifr Dev.111U sı. z, ş_~ ! büyük kayıplar bilh1111uı ~ 4- çQI:~~ cektir .... 

külJerı kendi namına alıma saJ.8-
hiyetli kılabilir. Çeltiğin beher 
kilosuna biçilen fiyat ecnebi mad 
desi ~" 5 i geçmemek şartiyle 27.5 
kuruştur. Pirincin fiyatı da ecnc. 
bi maddesi % 3 ü geçmemek pr 
tiyle 65 kuruştur. Ecnebi madde 
leri bu hadlerden fazla olan çeL 
tik ve pirinçlerin içerisinde bu
lunan her fazla '7o 1 ecnebi mad. 
de için fiyattan '7o 1 teJııU4t ya.. 
pılır. Fiyatlarda malın -alım yerL 
ne kadar naklinin maarMfları, ver 
ıi vesair maliyet unsurlan cla
bıldir. 

;tlfJ" Devamı Sa. Z, SU. 3 

Salomon 
• • 

Adaları lçın 
Mücadele 
J apon Tazyikinin 
Yeniden Artmıya 

Baş l adığı Görülüyor 

Yorktown Tayyare 
Gemisi Ratti 

Vaşington, 26 (A.A.) - Salo.. 
mon adalan muharebesi yeni bir 
safhaya girmektedir. Vaşingt<'n1ıı 
gelen son haberler bunu göster
mektedir. Bu haberlerde Japon. 
lann geçen cumartesındenberi 
Amerikan bahriye silahendazlan 
nı Guadelkanal ve Tulag•'deki 
mevzilerinden çıkarmak ıçin ge. 
niş ölçüde bir harekete teşebbüs 
ettiklerini anlatıyor. Re.mü ra • 
porlar :Japon taarruzunun !l;md i 
ye kadar Amerikalılar brafından 
deniz üssü haline getirilmesine 
muvaffakıyet elvermiş olan Gu. 
adalkanal üzerinde teksif edıldi
ğini göstermektedir. Muharebe 
.raponların şiddetli bir hava hÜ. 
cumu ile başlamış, sonra önemli 
Japon kıtaları adaya çıkarmaja 
muvaffak olmuşlar ve hııva ala· 
nma kadar kendilerine yol açma 
ğa teşebbü.o etmişlerdir. Bununla 
~ Devamı Sa. Z, S il. 5 

Madagaskar' da 

Fransızlar "Ateş Kesi .. 
Emrini Vererek 

Müzakereye Girişti 
Port.Louis. 16 CA.A.) - TanL 

narivo radvosu , öğle üzeri Mada. 
gaskar umumi valisi Alet'in şah . 
si beyanatını neşretmiftir. Vali 
bu beyanatında atef kesilerek mü 
zakereye başlanması için İngiliz 
kuU'landanlığma murah~aslar gön 
derildiğini söylemiştir. 

Bu haber, bir çeyrek saat son
ra Diego Suarez radyosu tarafın. 
dan teyit edilmlıtit 

ALMAN KIT ALARI 
Stalingrat' ı Ortadan 
Geçe~k Nehre Vardı 

Şehir, Varşova ve Rotterdam 
manları ile Kıyas Edilemiyecek 

BombarClf.ıf 
Derecede 

Ağır Bir Şekilde Mütemadiyen Dövülüyor 
Berlin, 16 (A.A.) - Alman or. Voronej bölgesinde düşman 

~~an başk~mandanhğının teb • mühim kuvvetlerle yeniden tur. 
liğı: . ruzlanna başlamış ise de yapılan 

Düpnan tarafından terek üze. çetin muharebeler neticesinde bü 
rinde yapılan birkaç taarruz kınl yük kayıplarla geri püskürtül • 
mıştır. müştür. Rjev civarmda düşmınm 

~talingrad'ın zaptı için yapılan tekrarladığı birçok taarruzlar .. 
inatlı ·muharebeler esnasında pek ri püskürtülmüştür. Dün 71 i bir 
geniş arazi kazançlan elde edil· tek tümenin kesiminde olmak a.. 
miştir. Hava kuvvetlerine men- zere bir kolordu kesiminde 108 
sup teşkiller kara ordusunun mü düşman tankı tahrip edilmfftirıt 
cadelesini destekliyerek Volga Başka bir mahalde mevzii bir ta.t 
nehrinin ağzı bölgesinde düşman arruzwnuz muvaffakıyetle neti • 
takviye yollanna taarruz etmiş • celeruniştir .. 
letdir. ~ Devamı Sa. Z, SU. 6 

1 Günler Geçerken] 
KIŞ SAATi • YAZ SAA Ti 

RE F t K 
HALiD 

Bu kışı yaz saatiyle atlatmanm daha faydalı 
olacağını düşünenlerdenim. Havaya teaiı 

eder de mevsim ılık geçer gibi boş ve kof bir inan. 
la değil, elbette! Hem sıhhate, hem tasarrufa yar. 

K A R AY ~ ?lur ~iye .... Zaten yaz saatine alıştık; onu da-
.._ ___ ~-~ ha ıyı benımserız, aynca hayat tarzımızı değiştir. 
memiş oluruz. Yirmi dört saat evvel y-atmak ıpktan, ate§ten, 
yorgun!~~ tasarruftur. Erken kalkmak ise, tıpkı yatmak gibi. 
atalar ~zlerı ve he_kim öğütleriyle ikide bir tekrarlanan detfl. 
mez hakikatlerdendır. Yalnız şu var ki, dairelerde iş ve okullar. 
da der& Wnba ı'1ğında kalkılıp sokağa düşülecek saatlerde baf. 
Jamamalı; az vakıte çok iş ve lüzumu kadar ders sığdıracak büsbü
tün başka ve yepyeni bir vakit cetveli hazırlanmalıdır. Acaba 
olur mu? Alı~ığımız şekillere demir atıp kalmak huyundan vu 
geçmeyi göze alırsak neden olmasm? 1 

Fakat asıl istediğim bu değildir; gece hayatım kısaltmak; 
onun yerine akşamı uzatmak, birçok eğlencelerimizi aksama sıl
dırmaktır. Mesela bütün seyir, temaşa, içki ve saz Afemlerine 
e~k~n başlayıp yine erken bitirmek, kar, yağmur, karayel mev. 
sımınde evlere vaktinde girmek, yatağın sıcağına bir an evvel 
kavuşmak! Biliyoruz ki, nakil vasıtalan yok denilecek kadar az. 
dır; atb araba bir türlü çoğaltılamadı; gece yansına doğru ba. 
raret derecesi büsbütün düşer; tramvay duraklarındaki bekleyiş 
hem bir harp göçmenliği manzarası kadar acıklıdır, hem hu. 
talık kapmıya pek müsaittir. Bwıun iyisi • eskiden Viyana'da 
ve başka bir takım şehirlerde yapıldığı gibi • tiyatrolara son ma• 
tine saati olan 18,30 da başlamak ve 20,30 da son vermektir. Ta. 
bil sinemalar için de böyle: Kaybettikleri bir "seans., ı ölleden 
önceye getirebilirler. İçkili yerler ise 22 de kapanmalıdı:r. Uzun 
bOylu tçmek ve eğlenmek istiyenler güneş batarken masa bq1a.. 
rında buluşsunlar ... 16 dan 22 ye kadar altı saat nelerine yetmezi 

Bu suretle qıktan, ateştıen tasarnıf büyük bir yekQn tutar; 
amumt sıhhat daha fyf korunmuş ve israf da epeyce önJenmit 
olur. Harp fcaplanna uymak demek hayat tarzım değiştirmiye 
katlanmak demektir. Avrupa, hava akmlan y(lzünden rahat v~ 
deliksiz uykuya hasret çekerken yiyip içip, gezip e~lenip erkeoce 
yatalm• kavuşmak ele geçmez bir saadet ve ~ az rutlamr 
bir zevktir. Tasarruf ve sıhhat de cabasıf 
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- !bsamn br,rsnnn se.i, baJı:ikaten 
pzell 

- Karı da ~ ya! 
- Hele: o l:aTa gözler.. Yakıyor, 

hllaltil 
- Boy bos da yerinde ••. 
- İhsan, ncn:den bal~ bunu? 
- İzmirde T<lkclamış ama, İzmirli. 

le benzemiyor· Çcrkcs .•• 
- Konuşması <! rabrtah., Erkekle 

bnulfUlasmı billl"or. 
- İhsan, duldı:in açacaktı, daha a

camach. 
- Bırak, c:~ Onun dmdtana ih-
13c:ı yok. Sermaye: hazrr.. lllsan, isti
cle etmcs · ni bilir. 
- Hemen, her ~m evinde toplan· 

tr '9al'. İçki sofr11sı kunılu.,.or, Çalgı, 
prb, gyrla ••• 

- Karının d fevkali~. Güzel 
.prb aöylüyo~ 

- Yalnız, gnseS oknyann)'Or ••• 
- Bir eksili o olsun, 
- İhsan, i!Si bfiyütc:cek, llth'ftrsün· 
:Ali Nafiz, uzun azun ba~o!dıı: 
- Ne dersin blinlara? 
Aismı açılı: kıdmtitJm: 

- Ne dfyeccfiini ş~<!lm Demek 
1b.an efendi, ~ davetlCT., içki Alem 
ıleri 7&PlJOtımll. Bize, bir kere bile 

JGt1111 I Deme4., 
- Der mi 131 :Ne kadar olaa, biz 

•hancıyız. Burada kendi aralannda ... 
·~ii,,,,.,m:10I görülür. 

- Fatma, ..-. fi1RD aıa 'başlımuıı· 
- Bellı:i atkxr lib:' oyınoıordur da •• 

llalepte, Be~ az teYt.. mi öğ. 
t.ndi? Fendlenıl, r"ırer, .en onu. 

emesin yarımdı)f g.bi sanıyorsan 
damyonıun. 
- Bir hay!i llPlmq oldufanu tab

:tıdn ediyorum. 
- Tahminlcdıııet ne kadar açaban 

'9rulmazsırı. 
- İhsan efeacll)ri cördüğfimliz sa
n, lif anar. Btr cün, size ıelelim 
1 ~yelim mı'? 

- Bunu eli~. Fakat o, :Jan . .. 
ecektir· 
- Neden? 
- Yabancıyn, dedim "8. 
- Eğer bura.da da Fatmayı göremez 

çıldınnm, 
- Vakti var. B11 cilenceJerltı bir 

:tona olacaktır. Jbaan efendi, lı:imbillr 
düşünüyor. O, hGI ad:ım değil. Fat.. 
yı, satar bil' 

- Bize satsın- • 
- Yine olmad•. Sen, onun satacağı 

mlardan dcfilWıı ki ••• 
- Neye? 
- Sen, evine lltıcaksın. Halbuki o; 

bir bara yahut seyyar b r kum • 
ıpaayaya ısatac:akbr. Bu f ıizll olur. 

- Haydi camm. Nihayeti pftra me
lesi değil m ? İsted.ğini veririm. 
- O halde; ~ konuı ve anlas. 
- Olur mu, dersin? 
- Bu çeşit ad!tmlar!a her fCY olur 
- Bunu dii ü.mırek lazım. ~ 
- Düıün qabeyciğim. 

Ticaret Vekili 
Antalyada 
Vekil Burdurda 
T etkiıler Yaptı 

lhırdur, 16 (TAn, - Ttemet Ve
doktol" ~ Uz ~ refnkati.nde 

tbuhman zevat ba sabah Burdura gcl
rdir. 

Vekil restnt ~erde bulunmuş. 
.mmı~macıh: koopctarifini, Ticaret oda 

F.1.ll'Mıat·ı, değirmen va teıgahlan gezmiş
Halk ve ~ da basbflıallerde 

· nduktan sonnı. re:ilisul durumu 
t'fftçinın hfikQmetc teslim etmek 

~P'-l'r:'8!4!Cburlyeımdc bnfımouğn .tn:ıbsulün 
m işleri etratınöa alfilt hlardan 

,..,.., .... .,,... ... lümat :ıldı'ktm SOTJTt- doktor Beh
utı.'11~!1111_.. Uz saat 9,30 da Antalyaya bnre
•Hiet etınıştlr, 

lerlin Vichy'den 3 
Talepte Bulunmuş! 
Ankara 16 (Radyo 03.Zetesl) -
losak~on mabfil'erinde tahmin o

)lnduğuna göre, Vicby'nin son k~~r
l<,!IJJW1111!mn Alman basklSr albnıb yen1mışttr. 

mahfillere göre, Almanlar Vichy 
_. • ._ _ _A_et ne p tekliflerde bulunmuı-

r. 
- Fraıısn llmarı!anndalti tlca!'et 
erinin teır!bni. 

2 - Batı Afrilcacla, Dabrihı Atman 
IWJ(ltlioı11110losluiu tesisi ve ilti .Ahn&ıı deniz 
DR~!~ohtıyımn vesatCibiitdan istifade edil-

S - Almanyaya 600 bhı Franuz i$
ıön1erllmesi. 

tık iki teki fin itzerfnde mtizakcre
devam etmek't.edir. Oçiindi teklifin 

tarafmdan kabu~ edildiği söy
ekted'r 

Tobruk'ta İki l ngiliz 
Gemisi Batırıldı 

Londra. 16 (AA.) - Amirallik 
yi Tobruk açığında son hareket

esnasmda iki İngiliz harp gem ıi· 
batmış oldu!hınu resmen bildir-

~l•llleJEtedir, ....;.. ___ ,.__~ 

Yazım: MAHMUT YESARt 

DüşUnüyordum. Fakat, İhsan efen. 
eh ile açılırça komı,mayı göze alamı· 
yord\lm, :Şize kadından bahaememiş 
ti, Açm:ık; pek damdan düşer gibi o
lacaktı. İhtimal, bir şer.ef namus; iz. 
ır~tJ nefis yapacaktı. Bundan başka 
gozleri bizim üzerimızdc olacaktı 

Ihsan efend'yi çarşıda görmiittlim: 
- Nasılsın, Dedim. •e yap17<>rsun, 

İ!iler ne atemde? 
Ellerini uğuftlınıyoııdıı: 
- lç gliveysinden ballice,,iz jJte,.. 

l~ıleri daha yoluna koyamadım. Ya • 
r.mcia, olur inşaallah. 

Sesimi yavaşlattım: 
- Burada, eğlenmek istiyoruz. Bi 

raı: çalgı; eğlenti,. Fakat; yaijancı.. 
yız:. 

Durgun durgun bakıyordu: 
- Eğlenmek istlyorwun afabeyci • 

iim amma, hazırlamak, tertip etmek ll 
znndır... Ev meselesi. .• 

- Yahu, sen doima büyüme bura. 
hsm. Tanıdığın bir ,... yok mu? 

- Yok. Var amma sizi açmaz. 
- Ne gibi açmaz? 
- Fazla eilc:nemez~. 
- E.ğleAiıiz. Kaph~da sıkıldık. ln 

san, biraz değişiklik istiyor. 
- Bara gidin. !yJ kardar "Yar. Ses· 

lcri de fena dcğıl. Vakit geçer. 
- Bar bdınlannı bifiJ"Orum lıtan

baMan artist kahvelerinden toplanma 
oqtao_ lliııl.ı molozdııs. 
ıt.a ~ ~ Mntlmutta: 
- Ydk, ~ .elJlf • c kı. İçlerinde 

ıısul bilenleri, gtize~ -liyenleri var. 
Su bir kere gıdin. 

- Demek ı.....t "6e eğlenenriyece 
ğiz. 

- Yerliler>e tanıımış olsanız, bel 
ki olur, Amma, yabancı firen aralarına 
girerseniz hoş görmezler. 

- Ne)'e lırıoş görmüyorlar? 
- Göımesler işte... Seni, ben ahp 

g<ffilnnek isterd m. Gel ge!elim; :nl. 
n1 olan bu .•. İstersen; bar kadınlarını 
Kaplıcaya çağıralım. 

(Arka• vır) 

RAMAZAN : 6 17 /9/942 Perşembe 
Ezani Vaaatl 1 Evluu 

ı ı 2S 6 42 Aksam 
5 51 tll 08 Yatsı 

9 22 1 ?9 lmallı 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.JO Proı:ram 
7.U Spor 
7.40 Haberler 
7.55 Mfizit (PL) 

12 so Program 
12 U M it (Pl) 
U.45 Habert« 
ı .a 00 •arialar 
IB.00 Program 
lLOs lô'uıl heyeti 
ı S.45 Saz Eserl~I. 
19.00 Koıuııma 

19.15 Dana mfirifi 
U 30 Haberler 
U.45 Subcat 
19.55 Şarkılar 

20.ıs Radyo auctul 
20 45 lıfUzit 
JI 00 (8..U. ..... 
ıu.ıs Mil.dk 
:21.45 Orlcutra 
22 30 Habtr!tr 
Z2.45 Kapanı;. 

Cherbourg'a 
Akın Yapddı 

iki lngiliz Şehri 
Taarruza Uğradı 

Londre, 11! (A, A.) - İngiliz hava 
kuvvetlerine TN.·nsup uçaklar diln, 
Cherbourg'da doklara hücum etmiş
lerdir. Şimalt Fransa fü:erinde de ta
arruzi UÇ'..1$1ar y:ıp:lmıstır. 

Dün, oiri kıyıdn. biri de içeride 
bulunan ı;;:i 1ngillz şehrine dilşrnan 
uçaktan taarruz etml~lerdir. Bomba
lar atılmıştır. Alman raporlara göre, 
ölO ve yaraı• y<'ktur. 
Tobruk1 Bingazi ve Sollum 

taarruza uğradı 
Londra. lS (A.A.) - Tobruk ka

lesine mfitıı!!:k uçal;l;n şiddetli bir 
akın yapmı$1ıırdır Benzin sarnıı;ları 
nteşe veritmt.ş dokla'" tr'hrip edilmls-
lir. 

Ayni zam:-nd:'I Bi:lı?Dz! ve So11um 
şehirleri d~ t.ıarru:ı:a uğramışlardır. 

Amerikan t-omba urnkları, dOn Gi
rit adnsmd:ı Suda körfezine taarruz 
etmişlerdir. Bir gemi ateşe verflmlş
tlr, Di~er bir gı:mldl' de lsabM kay
dedilmiştir. Doklıırn d::ı taarruz edl
mlş ve büttin uc:tıklıırnnız salimen 
üslerine ,1önmil4$lr.,.cllr. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 16 (A.A.l - Tebliğ: Brest 

in garbındald sahil bölgesi {)zerinde 
ve g:ırpta fş"a1 ('dfien foprak1ara ya
pılan akınl:ı- f.'<ıT'lıt'imda 5 İngiliz tny
yar<'st düşlirülmfi tnr. 

fn"!ilkr0 ye karıı yr.pılıın mOcade
lede mu'ıaı ebe t."'YY relerimiz dün 
p;ece Bo ton enductrl şehri ve lima
nma tnarruz ehnis1f'rdır. Birçok yan 
gınLırfn ç!ktığı göıil\milştUr, 
Şimal denir.inin garp kısmında ka

rakol gemııerbniz kısa bir deniz mu
hr.rebl'slnden sonra iki İngiliz serf 
botunu batırmıc:for. liçtlncQ botta 
van"m çıkarmışlardır. o-----
Bulgar Halkına Ayakkabı 

Temin Etmek İçin 
Sorya, 16 (A.A.) - Ticaret nazırı 

M. Zakarie, bugiln gazetecilere beya
nııtta bulunarak. kıs gelmeden evvel 
Bulgar ahalisine ayakkabı temin et-
mek kııy~sınd, bulunan hükumetin sı 
ır clns'nden 100 bin havvanm ke'!ll

l'T'tslne karar vermİt! olduğunu sövlc
rı:ştir Bu sur<'t't" iki milyon çHt köy. 
lü ayakkabısı elde c:dileceğ.i ümit e· 
c!llmektedir. 

İstanbul' 
Rıhtımları 

Tamir Edilmek için 
Alınıyor Tedbir 

Görülen lüzum Ozerlne İstanbul 
rıhtımlarmm kontrolUne başlanmıştır. 
Rıhttmların bazı ktsımlan uzun za
mandanbeıi tamir edilmediğinden, dip 
tarafiannd:ı bazı mağaracıklar aı;d

mıya baflanmıştır. Bu mağaracıklarln 
uzunlukJan ba7.ı ,erlerde 33. bazı 
yerler de fse 68 santimetre kadardır. 
BOtün rıhtmııar dalgıçlar indirilerek 
kontrol edildikten ı:onra derhal tamir 
edilecek ve kısa bir zaman sonra 
meydana ge!ecıek olan tehlikeler bu 
suretle önlt!I'ecektır, 

Bir Komiserle Polis 
AraS1nda Bir Hadise 
Bakırk6vdl'. Yrm!m:ıhalledeki polis 

karako1unda kanlı bir vakıı olmuş
tur. Hadise şöyle olmuştur: 

Karakol komiseri Şevket ile polis 
Selim bfrllkleriyle geçinemedikleri i
çin vaka gttCSİ yinl' bırbirlerinl ten
kit etmitı\erdir. Milnrkaşa, knvgaya 
dökntmOş ve ıısabma Mklm olamtyan 
polis Selim, tabancasını çekerek ko
misere iki el ateş etrni~tlr. Soğukkıın
lılığmı muhafaza eden komiser, ''Ah 
vuruldum., diyerek kendıslni yere at
ıntş. ~rıa vuntıcluğunu zanne -
den Se1k1t ele ~a("m91r t .. terlren ayağı 
~iğe ta1ahnsş ve yere yuvarlanmış
tır. Bu Mrada tabanca yeniden ak>ş 
almış ve Selim başından yaralanarak 
derhaf>ölmOftiir. 

Paras1Z Şeker 

Yoksul ai:elerin Qaroklarına veri
lecek parasn ~ ldn yapılan ha
zahklar sona ermistir. 21 Eylfılden 
iUbaren hiıı:aye cemiyetleri vasıta
siyle tevziııt:ı ba~!anacafı santlmak
tndır. 

Parti Ocak Kongreleri 
Parti ocak kongrelerine dün de 

devam edllTlştir. Or:ıklarda toplanan 
Pnrtilller lc;tPklerlni b!Jdirmişler ve 
yeni ld:ıre heyeti Azasını seçmişler -
dr. Sah günil kongrelerini yapan ve 
idare heye•.krlni ıteÇen ocaklar şun
lardtr: 

Ortakllv, Tıkaim, Dlnlıleraruı, A,.a.z.,a. 
Bocefb, Cibali. Kurna, Emirli, Kurt 
doimu1o GDmllıpınar, Ulupelit, Umranlye 
Beylerbeyi, Ceasller. 

Diln kon«n!1erlnl yapan ve idare 
heyetlerini seçen kongreler ~nlar: 

Gedlkpap, Bolluca, Sanailzcl, Beylerbe· 
:ri. KllmOrlOlı:. Elmalılı. 

Bugün kongrelerfnl yapacak ocak-
-tar şunlardır: 

Sem, Homor, Siaekli. Jthnabc. 

Altın Fiyatları 
-'Dun bir altın 3285 kuru~tan ve bir 

gram killçe 456 kuruıtan satılmıştır. 

Pirince El Kondu 
l:df' Baştarafı 1 incide 

Bu kararın tatbikinde çeltik 
ve pirinçlerin içinde bulunan 
çehi.k ve pirinçten gayri diğer bü 
tün hububat yabancı tohumlar 
ve maddelerle çeltiğin kılçık ve 
kavuzlan ecnebi madde addolu. 
nuıı. Nevi farkından dolayı fiyata 
:?Jam yapmak ve zam miktarları 
tesbite Ticaret Vekili salahiyetli. 
dir. 

Hasat zamanından evvel çeltik ba
~ld11nnrn kemal zamanında mahallln 
eıı büyük mülkiye memurları çeitik 
ziraati yapılan yer!ere mezkiir ziraat! 
t:ınz.lm ve idare eden ve bu zi.raate
ruhsat veren komisyonların kafi gel
memesi halinde ali.kah memurlardan 
kuracakları heyetleri ıönderecekler, 
her müstahsilin Yeya celtik sahibinin 
ne kadar çeltik mahsulü ılabi!ecei.ni 
nw:haUerinde tahmin ettireceklerdir. 

Mahsulü kaldırdmıı ve harmanı ya. 
pılmıı olan çeltiklere ait tahminler 
a}Dİ komisyonlarca o yerin 1942 yı?ıı 
için ortalama hesaplanacak verime gö. 
re hesaplanacaktır. Çeltik fab
rikalarında dlnklerde bulunan çel
tiklerle 1942 mahıulU çeltikten ma
mul pirinçleri fabrika ve dink sahi~ 
ltrl mikdar ve bun!arın sahiplerbin 
iıınnlerinl gösteren bir liste vermek 
suretiyle bulundukları yerin en büyiik 
mülkiye memuruna bu kararın nesrin. 
den itibaren iiç cün icinde beyanda 
buJunm1k mecburiyetindedirler, Top
rak mahsulleri ofisi muhtelif yerlerde 
malı olan!ara mülkiye memurlarınd11n 
gelecek ma16mata göre bu malların 
~lrilnu itibariyle % 10 una ve fazlaar 
nın % 20 sini tesbit ile keyfiyeti IY· 
nca teblil edecek, en btiytik mülkiye 
memurlanna, alım tefkilitına Taziye. 
ti bi!direcektir. 

Yapılacak tahmin, beyan •e tesb!t
lere ıöre 15 tona lı:adar olmak ü:ııere 
tesbit edilen çeltlf in " 10 an11, faz
lasının 3 20 sini kendi vesaltiyle top. 
rak mahsulleri ofisinin tetldlitma 
tebliiden itibaren bir ay :ııarfında ıe
tinp teslim edenlerin ım kalan mat. 
!arı üzerinde her türlii tasarrufluı 
serbesttir. 

Muhtelif yerlerde çeltik •e plrlac
lerl bulunanlar için bir aylık mlldde
tin baılangıcı, mülkiye memurlarının 
yıpacafı teblirat tarihleridir. Bir a
yın bitiminde hü1dlmet hl11eılnl teı
lım etmemiı olanlar ma!lırmın tama
mını, çeltik ile pirinç arasında bir 
farlr sö:ııetmeksizin mezldlr biı- a7JD 
hitamım takip eden ay içinde alıma 
salihtyetll teaekküllere setirerek tes
lim etmek mecburiyetindedirler. Buna 
riayet etmlyenlcr hakkında milli ko
runma kanununun 55 ve 65 inci ve 
diğer madde!erl dılrealnde muaml'le 
;·apılacaktır. Yukardaki maddelerde 
kııyedllen 3 10 ve fazlasının teslimin· 
de çeltik ve pirinçlerin yaı, kızıtmıa, 

TAN ' 

ZEYTINYAGI 
FIYATLARI 

Tanınmış Yağ Tacirleri Zeytinyağtnı 

Mangal 
Kömürü -
Kömürcüler 14 Kuruşa 

Satmak istiyorlar 

D T K S f Bulgarlarla yapılan mQzakere iki 
ün optan 150 uruşa attı ar ta;a~ tasvibiyle katt safhaya g~r-

Zeytiny:ıjt fiyattan dün tekrar yük- panlarm lsımlen matbaamıza bildlrll- mııtır. Bu anlaşmaya ıöre, Bulga~ıs-
selmiştir. f ki gün Pvveı toptan kilosu mlştir. 1 tana takas suretiyle kilosu beş hra-
128 kuruşta.ı ::.ıtılan iy! yağlnr diin dan balm-.ımu gönderilmesi mukabl -
yüz elli kuruşt:ın mmımele gönnüş yağlı tohumlar \inde Bulgarlar kilosu 8 kuruştan 
ve bin tenekeden fula satılmıştır. Yağlı tohumlar piyasası yeniden mangal köınfirll vereceklerdir. Bu 

kömilrlerin .... ütün m:ı.q-afı ile şehriYüz elt'drn saUJan bıı yar.tar İ"in yu~ksclmi••U'· Keten tohumu 71 "' ku-
ııhcıya 140 kunıştan f· tura :erilm~•- ... · ·" mize 14 kuru~a mal olacağı söylen-.., ruştan. sucıam 68 kuruştan sattlmış- mektedir, 
Ur. Bu y;ığhm şP.hrimlzdc ve bir kıs- hr. Dom.ıtC! salı;ası 150 kurusa fır
mmrn fnbr·kası bulunan mOessis ve Inmıştır. 
tanınmış yağ t.Aclrleri satmıılardır. 

Bir trö'!t vaziyetinde yrıptlan bu sa
tışların bu der~e yüksek olması için 
bir sebep yoktur. F.s.."l.<:t"TI piyasada bu 
iş tamıımen vurgunculuk mııhlyetln
dP telak!d cdllmektı>C!ir. Ynğlan bu 
fiyatla ve bu şc-kilıie satan flrmalıırm 
ve satrşlırın krmiı;yN,culul!unu ya-

lstanbulun Hava 
Gazı Darbğı 

Son günlerde h1anbu1 semtindeki 
havagazi cereyanı azalmış, borularda 
az gaı: bulunduğu icln birçok evlerde 
havamız! ile dejtil Y'mek, kahve pi
şirmek bllr .ıiOclernılsfir Birçok sı.1.ıt
lerin de bozıılduftu ve faıla gaz ve
rndif(ini vazdığı yolunda şlkAyetler 

yapılmışttr 

Belediye m'lklne sııbf'sl mildürlilfü. 
yaptrıı tahkikat nPtices:rıde şirketin 
'l'IUkaveles·rı ııözden geçirmeyi lii· 
tumlu bulmuştur. 

Sirkete l:ozuk evı:aflı gaz verildiği 
için gnz.Tn hafif o1du21.ı bildirilmekte 
ise bunun do~ru olduğu sanılmamak
tadır. 

İki Kumaş Vurguncusu 
Tevkif Edildi 

Brood t..:ımas ma~azas? sahiplerin
den Simon B.oorl ve müesseı;enln 
tezgahtan D:ıvJd Ruso hakkında 3000 
lira değerinde l':uına!!? satfşa arzPtme
mek ve rhtlk~r ynntıklartr.dıın bir nu
maralı 'Mitli Korunma mahkemesine 
verilmişlerdi. Dün dı•nı!':malnrma de
vam olunmuıı. mnhkeme suçlulann 
her iklsinın de tevkifine karar ver
miştir. Geri kalan ııııhltlerin dinlen
mesi için dunışma baııka güne bıra
kılmıııtır. 

1 KUC OIC HABERLER 1 

Pirinç piyasası 
Hatay ve Maraş bölgt>lerlnde çeltik 

hasadtna başlanmıştır. Bu hafta pl
vasamı7.a yeni mahrut pirine getirti
lecektlr. Pirinç flvatları yükselmekte 
devam ediyor. Dlin perakende olarak 
ltilosu 160 ı-:uruştan p:rinc satılmışUr. 

Sta6ngrat Düıerse 
l:lij9 Baştarafı 1 incide 

Fakat Sovyetlerin en mühim 
telakki ettikleri merkez cephe -
sinde, Leningrat cephesinde te _ 
şebbüsün Sovyetlerin elinde ol • 
duğu görülüyor. Almanlan n bu 
cephelerde mevkilerini güçleşti.. 
ren amil Leningrat cephesine, ll. 
men gölüne kafi miktarda kuv. 
vet göndermemeleri, Moskovayı 
tazyik için bu cephelerde kafi 
kuvvetlere sahip olamamalarıdır. 
Stalingrad'ın düşmesiyle bu müş 
külleri yenmelerine de ihtimal 
yoktur . Çünkü Sovyetler Rjev ve 
merkez cephesini yarılamıyacak 
bir şekilde tahkim ettiklerini söy
lüyorlar. Geçen kış Mosk;,>vaya 
yapılan taarruz da bunu isbat et. 
miştir. İngiliz askeri mütehassıs.. 
larına göre, bu cephelerde Sov. 
yetler adet itibariyle, malzeme 
itibar iyle de Almanlara faiktir. 
ler. 

K6mQrcQle~· dün T!caret Odasına 
mOracaatıa, ya kömür narhtnın kal
dınlmasmı '\'eya J·ömü?iin 14 kuruş
tan satılm~ına rr:üsaade edilmesini 
istemişlerdir, Aksi halde bu kış k6-
mQrlln yine yirmi kuruııa sattlacağını 
ve yerli ii:6n.Orlerin fstanbulun ihti
yacını karş'thyacnk miktcrda olmııdı
ğmı söylemis!erdir. Oda, bu işi Bele
diye fktrsat Müdilrlüi?fine bildirmiştir. 

Kok kömürü ifi 
tktısat Vekili Sım Dsy dOn kömilr 

şubesinde, tevzi umum mOdür ve 
müdOrlerlyle bir toplantı yaparak, 
kok kömürü tevzi isini incelemiştir. 
Vekil. olr iki ıiln daha fehrimizde 
kalacaktır. 

Yerli Mantar 
istihsal Ediliyor 

Ankara, 16 (TAN) - G&.vurdaf or
manlarında kurulan Devlet iş!etmesl
nln ıimdiye kadar saçlı meşeden yap 
bir mantar istihsali SO bin kiloyu ~eç
mi~tir Bu dağda ve Sadris kazaılyle 
Hataydaki 125 bin hektar ormanlatda 
mantar istihsaline yarıyan ağaçlardan 
tok mikdarda mevcuttur. Ayrıca cenap 
doğu ormanlarında mantar meşeıri ye
ti~tlrllmek üıı:ere tetkikler yapılacaktır 

Pencereden 
Bir Sabıkalt 
Muhtelif sabıkaları olan Beıılktaşlı 

Feyz.l Gider dün yine Galatada bir 
dolandırtcrlık yaparak mahkemeye 
sevkedilm!Jtir. Feyzi. müddeiumumt
Uk kalerrune götürUUlrken pollsln e
linden kaçmak istemls, fakat pence -
renin yanına gelince ayağı kayarak 
caddeye yuvarlanmıştır. 

Feyzi derhal olmli('tilr. 

17 - 9. 942 

DiKKAT --, • 
Yevmiye Vurguncu-ı 
luğu da Aldı Yürüdü 

Allkadar halka, papucu paha• 
lfya mıl etmemelot için tetkikler ı 
yapmııla•, tedbirler alıyorlırmıı. ! 
Yapn:ı., tetkfkler neticesinde 

kundurılll'ın tr.ıllyet fiyatı 17 
buçuk llrı olarak teablt edllmlş, i 
yapıcıye, toptancıya, perakende· 
clye verllecek klrla 24 - 25 il· 
radan yukarrya papuç sattırılrnt· ı 
yacıkrnlJ, Ucuz mu? 24 - 25 il• 
raya eıklı;te,, dört kiti papuç alır· 
dı. Papııcun mallvet flyatinı in· 
dirmly_, bakmalı. ilk it olarık da 
deri lhtl<lrının ijnUne geçmeli. 

Eskidon 180 kuru~ yevmiye a· 
lan ve bu yevl'l"ıly-: inukablllnde 
iki çift kundura yapan ı,çller 

,tmdl r,lfl bapn;ı parı altyorlar 
bir çift için de 12 llradan ap!iı I· 
mallye ka!Juı etmlyorlarmıı, itte 
papuç fiyatını y!lk5elten en mD· 

1 

hlm ıebenlerde" bfrl daha, Bir 
çift pıp•Acun yaln17 lmallyesl 12 
llra olursa kim yı;ptırTr, kim gl 
yer? 

Bu itin çıkar yolu ftçl hıkkını 
• da, deri v., kl5ıele fiyatını da 

makul bir hıdde hıdlrmektlr. Bir 
lıçl gDnde iki çift pıpu9 yıptı!iı· 

na g8re Z4 llra lıclllk ılıyor de· 
mektlr ld. dünyanın hiçbir yerfn· 
de bu kadar flhl' bir yevmiye 
yoktur. Bu d11 bir nevi yevmiye 
vurgunculu!ju otuyor, demektir 

'-·····················-' 
Perapalas 
Hadisesi 
Otel Sahiolerinin o~:' 
vasında Son Vaziyet 
12 Mart 1941 tarlhlnde, fngiltere 

hUkt\metlnln eski Sofya E1çis! B. M. 
Rendelle <rr maiyeti erkftntnın tstan
bula gelişleri .. ,rasmda b::vullarmdakl 
bombanın p-ıtlama«lyle PE!rapalas o
telinde vn,.ude gelen hasar yilz{lnden, 
otel !':ahlplcri Mösyö ltendelle ve ar
kadaştan nıcyhiııe tstt:nbul Asliye f• 
kinci Ticaret mahkemesinde yarını 
milyon lirqlrk bir zarar ve ziyan da
"91 acmtşlardı. 

Bu davımm t.ahkikab sırasında, <!a
.,. edilenler mahkı-mede bulunmadık
Pliıtndan ve biı vcltil dııhl gönderme
diklerinden, mahkemece davanın gı
yaplarında görUlmesinr karar veril
miı ve dava 6 1 eşnnlcvvel tarihine 
bırakılmtştrr 

Müddelualcyhler bu tarihte c!e mali 
kemede bir velcll \•asltasiyle kendile
rini temsil ettirmedikleri takdirde, 
davaya gıyaben devam olunacakttr, 

~· 
* llılENŞE ŞAHADETNAJıHLERl-l!ehri 

miz ticaret odau 1941 senesi ııonuna kadar 
bir Maa içlade 70 nıO,,Oa Tllrk Urahk rn••IC 
..taly.S.taa-al •-1.tir * TICARE TMUDURU - Ticaret mın· 
talı:a ıııiidOrQ BaJıa Erccr Anlıara,.a &itmift}r. * MURATLI PANAYIRI - Murthd' bu 
sene çok rafb~t ıörcn ve Oç ıılln d~vaın e· 
den hayna ve •mtia panayırı dafıldı. 

Sovyetlerin ikide bir Lenin • 
grat, Rjev cephesinden yaptık -
Iarı tarruzlar daha henüz kat'i 
ve şflmil bir mahiyet almamış • 
ur. Kış aylarının gelmesi dolayı. 
siyle Almanlar Stalingrad'ı alsa. 
lar dahi, bu cephede hareketleri. 
ne manidir. Almanların kış müna 
sebetiyle geçirecekleri tevakkuf 
devresinde Sovyet ordulannm 
kat'i bir taarruza geçmesi müm. 
kiindür. Harbin mukadderatını 

Stalingrat değil, Sovyetlerin bu 
cephelerden yapacaklan taarruzu 
tayin edecektir. Bu hususta kat'i 

Ollkta ını•netll olmQ'aa mllledarin 

b• h::1.·· bil k • · d yaşıyabılmeltri &ilçleşmlş oldııfunu 
lr UAUlll Vere me 1Çln1 a· ı buııiln daha iri anlamıı bulunVYoruz. 

Ş. Berker Dedi ki 
l:1if' Baştarafı 1 incide 

Utro gazetesi Türkiyeye hasretti. 
ği bir yazısında diyor ki: 

"Türkiye tam bir tarafsızlık 
siyaseti gütmekte devam ediyor. 
Tıirkler yalnız ken:ii budu .ıa:1 -
r.111 emniyeti ve memleketlerınin 
IJ.iısadi vaziyet.n iyileştirilmesıy. 
le meşguldür. 

Her şey şunu i~b.tt edıyor kı, 
Ankr.ra hüküme~.:. anlaşmazlığın 
hNdangıcındanb<~ri tuttuw.ı sjya. 
s~•ten hiçbir su:-eı ic ayrılmak 
r>ivetinde degıldır.,, 

Utro gazetesi bundan sonra yakında 
imzalanan Tiirk - Bulgaı ticaret an
laşmasmm muhtelif tatbik tarzlarını 
Türk zim11.rndarloriyle tesbit etmek 
'01.ere bir liu!gar tic:ıret heyetinin An
karaya hareket elmiş olduğunu bil
dirmekte ve yazısına sbyle devam et
mektedir: 

"Bulgar - Tilrk münasebeilerf sa -
tnlmiyet havıısı lçindP. gellşmektedir. 
Öyle gözi.ıküyor ki. Bulgaristan ve 
Türkiye ba sahada işbirliği yapmak 
ve bugünkQ snla.şma7Jığın neticesi o
lan her !llrlil güçlüklerı yenmek için 
birbirlerine yardım etmek arzusun -
dadır." 

küflenmiı, fena koku peyda c:tmemiı 
olması , içersinde ve çeltiklerin 3 S 
ve pirinçlerin «}(, S ten fazla ecnebi 
madde ve % 15 ten fazla kmk bulun. 
maması tes!imatta bu niıbetten fazla 
ecnebi madde ve kınk balundufu tak
dirde bu niıbette fazla teslimatta mr 
lunulmuş olması meıruttur. Alınan 
mallan çeltik halinde veya toprak 
mahsulleri ofiıi tarafından çeltiklet
tira!diklen sonra ordu ve milesseseler 
vt: halk ihtiyacına tahılı ve tevzi ve 
bunların satrı fiyatlarının taylnlne 
Ticaret Vekilllii memur edilmiştir. Ka· 
raı· bucünden itibaren meriyete rır
ır.iftlr. 

V züm ve incir f iyatlan 
Ankara, 16 (A.A.) - Ticaret Ve

klletlnden teblil edilmiıtlr: 
t - Eıe mıntakasında bu seneye 

alt k1lnı tlzllm Ye kuru incir plyaaa
IAnnrn 18 ET161 Cuma ırtınU açı?.mıat 
kRrarlaştınlmlftır. 

2 - Çekirdeksiz kunı nınmıın Jnahı
da teslim ıartı ile tiplerine göre fob 
lımir ihraç fi,.atlan ıu suretle t esbit 
edilmittir, 7 numıra 58, 8 numara 59, 
9 numara 61, 10 numara 65, 11 nu
mara 72 lnıruttur. 

3 - Natürel halinde torbada tes
lim prtt ile kuru incir fob l zmlr fl
yat!arı da aıatıda r8sterllen ıe'lrilde 
tesbit olunmuıtur: 

Standart 1 numara 106, 2 namuıı 
100, 3 numan 90, 4 numara 91, S 
numara 86, 6 numara 83; 7 numara 7R: 
8 numara 77; 9 numara 75; 10 numa. 
ra 69 kuruıtur. 

Salomon Adalan 
için Mücadele 

n- ea,tarafı 1 lneide 
beraber en son haberlere göre A.. 
ml"rikan kuvvetlerinin bu1ıücum 
hm püskürtülerek m"v:r:.ilerlni 
muhafaza ettikleri anlaşılıyor. 

Japonlar ada açtlm:ı kuvvetli de
niz birlikleri «etlrmlşler ve bu bir
liklerin uzun menzilli toplariyle A
merikan mev:ııilerlni topn tutmuşlar
dır. Fakat bataryalarla bahriye sllA
hendazlan mukabele ederek en az 
bir dü~an ıemisfai hasara ul!rat -
mışlardır. • · \ 

Y orktown tayyare · 
gemi.3i battı 

Kudüs, 16 (R11dyo 22,15) - Bugün 
Amerika Bahriye Nazırlığı nevettltl 
bir tebliğ-le 't Haziranda cereyan e
den Mihv.ray deniz muharebeleri 90-
nunda Yorkown Amf!rikan uçak ge
misiyle bir destrayerln batttfmı bil
dlrmlşth·. B>ı l{emller, bu denl:ıı hıır
bl srrastnds hasara u~mış ve hl -
maye remı~eri rdakat lnde Qlsüne 
doğru giderlteıı bir dn,man deni7.al
tısı bu gemı~~ h{lcum ederek ikişer 
torpil isabet t"ttlrmlfttr. Destroyer 
derhal ve UÇ'.k gemıst de biraz sonra 
22 Haziran s"lbahmda blltm1ştır. Mld 
way denız muharebelerinde bunlar
dan baska hiçbir AmErfkan harp ıe
mlsl kaybeı'iOmernlııttr. 

Amiral Nimllz'in beyanatı 
Vaılnıt>11, 18 (A.A.) - Amerikan 

l'asltik tllosu 1':uma?1dam Amiral Nl
mltz beyanatta bulunıırak Pearl Har
bour üss!lnün 'teklendil!fnden daha 
bilyQ.k bir süratıe tamir edlldi~lni 
<ıöylemlş. Amer•kan kuvvetlerini Sa: 
lomon adııbnıım cenup battsındakı 
mevıllerdeıı çfkarmak !(in bilyilk 
gayret sarlett"lclerlni kaydederek. 
"Yavaş .ravaş, fak:ıt emin olarak hll
lcimiyetim l'El takviye etmekteyiz., de
mlıtir. 

Amiral, sözlerini şöyle bltlrtnfştir: 
"Evet, ıJ7ota uıtradrk. Zafere ka

vuşmadan, harbi kazanmadan evvel 
daha bir talcmı zayiata ufnyacağımı
zı gözlSrıOnde tutmalryu ... 
Katı lmil, antrenman derecesi defil, 

zamandır. Zaman, bizhrı için çıhıryor. 
En fazla antrenmanı biz yapacağız, 
birinci biz relecefiz, en Jnavvetli blı 
olıcafıı. Simdlki ha!de kHanmıı oldu. 
tumuz muvaffakıyetler, lstikblt icln 
btrer müjdedir, Biz, yükııek bir aa
vıışta galip gelmek, muharebe meyda. 
nında yenmek tasavvunındaytt. Ysp
tılrlarrmrza devam etmeliyiz, KaV11t· 
mak için uzun mBddet hazırlanmıı ol 
dufumaz ııaatin reldiği bu andı ır1blt. 
lcrimlzden, erlerimizden yarı yotda 
durmalr isteyen hic kimse taıumı10-
ı-um,,, 

ha birkaç ay beklemek lazımdır Millt hancılıftmıza kuvvet .,. huı 
• vermek zorundayız. 

TAN ~~....._., 

ll!tı;a:ıi#:llMll 
~ Baştarafı 1 incide 

Cephenin şimal kesiminde Bolıevik.. 
!erir. mevzii lleri hareketleri akim bı
nkrlmııtır. 
Ladoıa rölüniin cenubunda :ııayıf 

diiıman kuvvetleri çember iç.ine ahnı
rak yok edi!miıtır. Topçumuz tesbit 
edilen iyi neticelerle düımanın topçu 
mevzilerini blokhavzlannı ve lsUnat 
nohalarrnı bombardıman etmiştir. 

Ladoga gölü üzerinde Sovyetlcrln 
bir karıkol gemiıl,.te bir şilebi bom 
balarla hasara ufratılmııtır. 

S ile 15 EylUI arasında Sovyet hava 
kuvvetleri 1.215 tayyare kaybetmlı
lcrdlr. Ayni müddet içinde şark cep
hesinde 87 tayyaremiz kaybolmuıtur. 

Fin ve Alman deniz ve hava kuvvet 
ler~ bu yaz içinde 26 Sovyet denizaltı· 
ıın1 tıhrlp etmişlerdir. 

Stalingrat'ın göbeğinde 
Bertin, 16 (A.A.) - Muharebe çev 

resinden annan son hııberlere gl're, 
Alman iı:ttaları Stnlingrad şehrinin 
ortasmda Voigaya varmışlardır. 

Şddetll sokak muharebeleri devam 
ediyor. 

Bertin a3!,ert nı:ıhfillerlnin bfldlr
diğine göra, şehrin mOstahkem ku
şaklan son :!4 !!aatte kati olarak ge
çilmiştir. Ve :imdi Almanlar birbiri 
ardma Rusl~rın son dakikada hazır
ladıktan 11.ateleri aimı:kla meşguldür
ler. 

Müthiş bombardımanlar 
Stokholm, 16 ( A.A.) - Ofl: Sta

lingrat, şimdi ikiye bölünmüştür. Dün 
sabah tehrln merkez Jıtasyonunu ele 
geçiren Alman hücum kıtaları günün 
ortalarına doğru harabelerin ara11ndan 
geçerek Kasaçi adasmın kırşısrnda 
Vo!ga'ya kadar iterlemiflerdir. Bu
nunla beraber şehrin büyük bir kıımı 
henüz Ruslann etinde balunmaktac!ır. 
Berllnde aanddıfına söre, g8ğüs rö
ftıe yapılan sokak muharebeleri aon 
mukavemet merkezi diişllnceye 'kadar 
devam etmlıtir. Kuvvetlerini korumak, 
ic;ln Alman tnımandanhflnın ırtlvendl
fi çarelerden biri şehri kesif bir bom 
ba 71fmurana tutan bombardım~r 
tayyareleridir. Alman mahrıt!erfnd" 
s8ylendlfine sare, Stallnrrat bombar 
dımanınm yanında Varıova, Roter
dam Ye Coventry b9mbardıman1arı 
"bir eocak O:PUnu" sayılabilir. 
Stallncrıdm tlmalinde de Almanlar 

bfra:ıı ileTlemiılerdir. 
Rua!ar vaziyetin saatten saate n

himleştifinl ıizlememektedir, 

Çok ~iddetli bir müeadele 
devam ediyor 

·SOVVET TEBUGi 
ttJj Baştarafı 1 incide 

Novorosisk'ln cenubu sarkisinde balı. 
rlye silihendazlarnnız üç gün devam 
eden muharebeler neticesinde di.işma
nın bir piyade taburunu yok etmiı
lcrdir. 

At!antlk filosuna mensup bir de
niz topçu birliğimiz düşmanın bir kaç 
mukavemet merkezini tahrip etmlı n 
diııman bataryalarmı sustunnuştur. 

Müdafiler dayanıyor 
Londra, 16 (A.A.) - Artan Alman 

baskısına raimen Stalingrat mUdafi
leri anudane dayanmaktadırlar, Al
manlar bir kesimde ilerlerniye ve bir 
~üstahkem mevkii almıya mavaffl1ı: 
olmuşlarsa da sonradan yapılan Rus 
karşı taarruza sayesinde burası yeni. 
der Ruslann e!ine ıeçmiştlr. 

Durmadan aldığı takvlyere, kuvvetli 
hava kuvvetlerine ve tank birlikleri
ne rafmen Von Boclı: Rus müdafaa• 
sını kır1>mıımıştır. 

Diğer kesimlerde 
Moskova. 16 (A.A.) - Rus kuv• 

v<'tlerl merkez cephesinde iler!emelı:.. 
tedir. Muharebe bölgesi geniş bir c;ö· 
ı ... dönmüııtUr. Almanlar şehirleri tah
rip ederek yerine müstahkem hatlar 
yapıyor!ar. Şiddetli Alman m6dafaa
sına rağmen Rus kuvvetleri son gUn
lcrde bir çok kasaba işgal etmiştir, 

Bu kesimde, AlmanJar, 'kartı taar"' 
ruzlara rirtılrken kızılordu neferle
rinin 6niformasmı giymiş bulunan 41 
man kuvvetleri de Rus hatlarının ıe
rısine sokulmıya ycltenm.işlerc!lr, Bun. 
!ar pilskiiJ'tülmüş., Almanlara zayiat 
verdirilmiştir. 

Kafkasyada Sovyet kıtaıarmm Al· 
manları Grozni petrol sahaaınm 8te
ıılnde Mozdok çevresindeki mevzlle
rir.den çıkannışlardrr. 

Merkez kesimindeki muharebelerden 
bahseden btr bu111si muhabir, Rus mü· 
hendlslerJnin dai nehirlerini krvnm 
yerlerinde derlnleştlrdiklc:rlnl bildir
mektedir. Bunlar tank!ara karşı iyi 
bir mcınla va1.Hesinl g8receklerdlr. 

Fransız tayyarecileri 
Kuiblşef, ıe (A.A.) - Muharip 

Fransız tayyarecilerinin kı11 ırelmeden 
önce kızdorduya bağlı olarak Rusyadıı 
harekata iştirak edecekleri haber veri
'iynr 

prşmalarrn, bilhassa dehıetinden bab· 
setmektedlr. Cephe o vaziyete gelmiş
tir ki, taarruzlar ancak darbe indirici 
kuvvetler tle yapılabl!mektedir. Rus
lar ıebrin her evlnl, her bahçesini tah
kim etmtı bulunuyorlar. Alman havı 
kuvvetleri bunlan tahrip etmfye ı::a• 
hımıktadıı-. Fakat bitnn tı sene pi. 
yadeye ytiklenmektedir, Almanlar ılm 
dl ıehrin merkezine nrdıklarmdan 

Vichy, 16 (A.A.) - Stallngrat ıeh sehlr ikiye b61ünmilş bu'unuyor. Ta
r; hudutları dahilinde elddetll çarpıt- arruz her iki b8lüme karsı eiddc:tle 
malar devam etmektedir, Berlln, car. devam etmektedir~ 
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4dret d@!ltıttrmek ff!ll kuruırtur 

Mizahi Simalaı 
·Yu.an: ULUNAY 
-2-

Kaüca, korulanndalr:l blltbU.ll•le 

Giyecek, yakacak, Gıdc:i lstanbul Bağlarım lhva 
Maddeleri Ozerinden Etm~k Bir Türlü ·- , 

iki Sene 

Deaisen 

içinde 

Manzara 

~· y k•t K ld I b•I k. 7 Kabıl Olamıyacak mı. ·~e a ı a ırı a ı ece • 

yanpn eski hanendelerin pzel
lerlrd dafJal'I aksettiren, sulara uk
ıettlren cfizel k6rfezdft ile Bofaı:lcl 
mehtabiyelerinin zengin ve feerik bir 
aahnafdfr. 

Ba zevkU safa körinde oturanb.,.. 
dan -havasmm ve dcnizfnln tesiri tte 
olacak- BU18rf lllelımet efendi, pir 
N!bat bey gibi tatlı di!li, nüktectaa. 
taha bir kaç zat tanryonıs. 

Yazan: M. ANTEN 

1940 EylQlünde İngiltere havaların-
da cereyan eden Ye Almanlann 

ınaf!Qbiyeti f!e netıfoelenen büyük 
l?:uharebenin yıldönümü Londrada te
zaburlere ves le teşkil etmiıtir. lngi
liz hava marqali söyledifi bir nutuk
ta İngıliz aT tayyarelerinin Alman 
tayyarelerine üstünlüğünü tebarüz et
tirmiştir. 

1940 sonbaharmda Alman ordusu
hun yenilmez ııöhretl btıtiin düny;ıya 
Yayı!mıttı. Ba ordu, beı altı hafta 
içinde Fransayı hezimete ağratmııtı. 
Avrupada bulunan yüz binlerce İngi
liz askeri bütün teçhizatlarmı bıraka
rak İnsfltere,re dönmek zorunda kal
dılar. Amen"Jı:a teılihat pcocrammın 
tatbikine henüz baılamamı,tı. Alman. 
'2 ile Sovyet Rusya arasmda bir a
demi tecavüz paktı meTCUtta. Bu 11-

raJarda Alman71ltlln hazırlıksız ve 
ınüdafaasız bir halde bu?unan lncilte
reyi fstill ederek bilttln Avrupaya 
balı:lm olacafl Ye harbi kazanacatı sa
oılıyorda. Fılhalı:ika Almanya lncilt~ 
renin istillsına baıılancıç olmÜ ü:ıe
·e çok biiyftk hava kuvvetleriyle İn
riıtereye kealf ve devam!ı hava ta
arruzlanna baııladı. Londrada ve di
rer lnglliz ıehirlerlnde büyük tahrl· 
bata ve on binlerce insanın ölümüne 
ıebep oldu. 15 EylQlde bu hava taar
rtızu azami hadd ni bulmuştu. Fakat o 
tün sabah ve öğleden ıonra İngilte
•eye saldıran 500 A!man tayyaresin
~en 180 i diiılirüldü İngilizler bu mu
~affakıyd.i ancak 25 tayyare knybede
"clı: kazandılar. Ondan sonra Alman 
'ıiıcumlarının şiddeti anldı, büyük 
c yıplara mal olan gÜndüz hücumla
·ından vazı çlldı ve en nihayet bu te· 
• cbbüı akim kaldı ve lnıl!tere adaları 
tili tehlikesini atlattılar. 

Almanyantn Frnnsanın hezimetinden 
lcnra İngiltereyi de tesllm almak ve 
'2 hai zaferi k zanmak maksadiyle yap_ 
ıgı bu taarruz muvaffak olsaydı, bu
"un harp busbütUn baıka bir ıekll •· 
ırdı. Bir avuç İngiliz tayyaresinin 
~ 'man hava taarruzlannr akim bırak
ırması lng iter y· tst ladan kurtarmış, 
Almanyayı zaferden uzaklaştırmıştır. 

Bu muharebe, bu b kıından, bu har
l rı en müh m donUm noktalarından 
~ r ni te kıl etmektedir. 

Bu muvarfakıyetsızl kten ıonra 
6- m nya işi ç buk halledemlyeceğıni 
t lıyarak garptc ted fui b r vaziyete 
cçm ,, uzun bir b:ırbe hazırlanmıya 
a"lamış ve İng lterenin dostu ola
lılecek butun memleketleri istiliya te-
cbbuı etm ıtir. Balkan memleketleri
~in istilası Sovyet Rusynnın istilası 
~in ilk adımı teşkil ediyordu, 

Dandan altı ay sonra Japonyanın 
Pear! _ Harbour baskını He harbe ıir. 
rnesi Alma~yada Ameıiikanm askeri 
kudretini felce uğratacaiı, ve ken
di derdine du;,erek miıttefiklerine yar. 
dım edemiyecek bir hale ıeleceii, ü · 
ıtıidinl uyandmk. 

Almanya, lnciltere havalarında ııi
radıfı ba mnaffakıyetsızlılcten ıonra, 
~ovyet Rusya ve Amer·ka gibi iki 
büyük ve zorlu düşman kazandı. Sark 
~epbesinde dort beı milyoa aaker ur 
!>eden Alman ordusu geçen sene Ruı 
ıteplerinde lliır bir lını reçirdi. Ja
Ponyanrn Peaıı-1 - Harbour baskını 
~merikan lufiratçtların makavemetinl 
bir dakikada sıfıra indirdi. Amerika 
muazzam bir ıi!lh fabrikası haline 
tcldL Silpbelıts Amerikan sana1ii, 
Roosevelt'"m eon nutkunda ek blldir
!liğj gibi henl:ıı: " 50 nrimle çalrı
tnaktadır. B- raimen Amerikada 
ayda 6000 taJ7Ue, 60 nakJlye vapuru, 
on binlerce tıop, mitralyöz, tank .e 
diier harp nataar yapılmakta ve 
lıurılann CJ, 35 i tnclltereye, dlier 
% 35 f de SoY)l'et Rusyaya gönderil
ınelı:tedir. 

Arjantin 9e Şffi m6stesna diier bü
tün orta ve cenap Amcrı"ka devletle
rinin mUttefik!ere temayül etmeleri ve 
en nihayet Bre:ıı:llyannı mibTere harp 
Utn etmesi Almanyaya, elde etmek i
ı:ın biiyilk ıayretler sarfettlfi ve pek 
tok ıeyler beklediii Lltin Amerlkasr
nı da kaybettirmlıtir. Brezilyanın mfit.. 
tcfikler cephesine katılma• müttefik 
lcafılelerinln Atlnntilı:te daha büyük bir 
c111nfyet iç nde sefer yapmalannı mllın 
kUn kılmıı ve Fransayı garbi Afrika 
ınUstem!ekelerine el koymalarım ıüç
leştimılıtir 

Ticaret Od.asına Kayith Olmıyan, Ticarethanesi 
Bulunmıyan, ithalat ve ihracat Ruhsatiyesi Alamamış 
Olanlarla Yazıhanesiz 1, Görenlere Piyasalarda, 
Bnr5;ılarda Alış Veriş veya Mutavassıtlık Yaptırmamalı 

. Ve Ayni Zamanda Her lıi Y almz Ehline Bırakmaltdır 
i-f aya~ ~ahalılıiı sonsuz bir yüJı:-

ıelııın yolunu lulmaı cidiy'lr. 
Plya1alarda henüz istikrar teessüs 
etmemiıtir. HukGmetin ticareti ser. 
best ve piyasaları her türlü tahdit. 
terden izide bırakmasına raimen 
her nevi yiyecek, gıyim ve qya mad

r- Yazan: -"\ 

(LOtfi Arif Kenberl 
Mleri üzerinde ıpeküllsyon devam rundan ayırdıtı ıünler artılr c~ 
ediyor, Piyısalarm serbeır bırılı:r!- miıtir. icraat 11ra11 çoktan cel:nl,. 
ması üzerine, birçolı: toprak mahsul· tır. Piyasaları serbest bırakmakla 
!erinin ve ithalit etyalarrnrn nisbi alınan randıman tamamen malrQs bir 
dahi olsa Yine bir mlkdar ucuzlr- dereceyi gösteriyor. Bu malrQı de.e· 
yacaiı ümıt edılirkea, hayal sukutu• ceyl daha ziyade arttırmamak li-
na uiranıldı.. umdır .. 

Muayyen kazanc;lr ailelerin yaeama P.iyaaalar serbest bıraln!rrlreıı dtV" 

dıırumu ıUn ıeçtikçe biraz daha ne lete dUıen mUrakabe itin! ıeytetme 
zaket kesbetmiye baıladı. Devletçe mek lizım gelirdi. Halbuki İstanbul 
memur sınıfının maaılanna yapıl1ın piyınlan, tutanın elinde lı:alan bir 
zamlar, bugünkü ya1ay11 şarl!arının mal gibi, sahipsiz kalmııtır. Nohut, 
karşısında bir çok mahrumiyetlere fasulya, ve merclmefin kiloıu a:t
lratlanmayı icap ettiriyor. Irat sahip- mıı b~ kuruıa yilkıelmlıtlr. Burıa 
leri bile zamanın hayati gldiıatından k&rliı hiç bir tedbir dii1Unl1!memlı
mütee11irdir. Serbest meslek erba- tir. Eier bu mahsullerin un yerıne 
bmdan olanlardan bir çaiu yaıa1ıı ikame edilmesine bili ıöı yumacak 
ıartlarının aiır olmasmdan dolayı olursak önümüzdeki kıı; yiyecek no 
kazançlarından müıtekidir. hut, fasulya ve mercimek bulamıyr 

Bütün bunların dıımda kalan tek dağız, Fınncıların, pastacılann ve 
bir zümre vardır ki: onlar da ıa- hamur işi yapan diicr esnafın bak
manın bugünkü anorma! durumunu liyat unlarını kullanmak suretiyle 
iıtJsmar eden mesleksiz fakat biraz halkınırzrn bu clnı yiyecek madde~ 
5ermaye ve biraz da zekinın meyda- rlnden mahrum kalmalanna niç!n 
na getirdiii cesaretle, ticaret hay•U.. mUıaade ediliyor' Pasta lUka bir 
r.a atılan kimaelerdir. Her iııte ve maddedir. Hem ıelrer iıtlhlllrinf hem 
her yerde bu ı;bi insanları görür- de an istihlikinl arttırın ba m:ıd
ıünüz, Bir gün müteahhit vaziyc:tın· deyi neden yaaak etmiyoraı? 
dr iı yaparlar, ertesi gün ıimur Börek, hiç olmazsa her ıınıf halk 
veya komisyoncudurlar. Bir kaç gün için ~r gıda maddesldfr. Fakat pı.r 
ıonra tacir vaziyetinde milbaya•tıa ta, börefin hiç bir vakit yerini tut
bulunurlar. Yine bir kaç gtin aonra nuyan ve zevk için yenilen bir mact 
ya iUıall.tçı veya ihracatçı oluverir- dedir. Sırf bu maddenin imalinJ te
ler. mln içindir ki, bütün dctirmenJrr, 

İtte bu adamlardır ki; piyasamızda kınnacılar nohut, bikla, fasu!ya ve 
kara borsayı meydana gcı.irmiılcrdlr mercimekten un yapıyorlar. Bu un
ve hali da istedikleri gibi spekülas· lan ekmeklik una karı,tırmaktan 
,ıon!arma devam edip ciıu-Qorlar, mabat. ofWD '"rdfll ua ,,.mm ki. 

Ticaret Ye zahire borsaıma ~&- tosuna )'tiz brattan satmak lçlo ele. 
niz ve koridorlarda dolaıanları ıöz- fflcflr, Bakliyat anları )'tizde altmıt
den geçiriniz. Bunların hepsini ze- tan fazla su kaldırır Bu suretle ba 
bıre borsasının aalonunda yapılan a· un!arla karıemııı ofls

0 

unlarından ya. 
lış veriı ıörüşmelerine kulalı: kabart· prlan ekmekler dalma ekmek baısı
mıı olarak göreceksiniz, veya bor na 45 - 60 •ram arasında atrr 
sanın kara tahtasını gözleyen bir tartarlar. Bu fark, fırıncı!arın kese
vaziyette buluraunuz. Bu adamlar lerini doldurmaya kifl rc!jr. 
karaborsacıdır!ar ve devletin resmi .. İ~anbul. ~elediyesinin teılrilltr 
borsasına kadar nüfuz edebilmek butun bu ıılerı miirakabeye kifi g~
cnaretlni ıösterirler. lemiyecek kadar dardır. Devlet •nü· 

larına mani olmak, yazıhanesiz 
simsar ve komisyonculann iş 
yapmalarına izin vermemek, 
ticaret odasmda tacir olarak 
kayıth olnuyan kimselerin DOr. 
sadan mal alıp satmalarma im. 
kin vermemek, çuvalcırun zey. 
tinyağ, sabuncunun bakliyat, 
fındıkçının manifatura ve ma. 
nifaturacııun yağlı tohumlar 
alıp satmasmı önlemek ve her 
ticaret şubesi için o işi öteden
beri meslek ittihaz etmiş tüc. 
cara yaptırmanın yolunu temin 
lizımdır. 
Ancak bu sayededir ki, kara bor

sa mikroplarını ve bayat pshahlıfı 
imllJerini ortadan kaldırnıak kabi! 
olabilir. • 

* * ıktısat Vekili, kömür
0 

iıtlhlllr!ni 
azaltmak için tetkikler yapb, 

tedbirler aldı. Bu, bir hayli ceç kııl
mı' bir iştir. Çünkü, buıüne kadu, 
kok ve maden kömürü yakmıyanlar 
kömürlerini aldı, buna mukabi~ !se, 
hakiki iııtihlı:alı: sahlplerlnln çoğa k~ 
mfirlerinI alamadı. 
Hakkı olmıyanlara beyannamele

rlndekl mikdarlarm tamamen veya 
dörtte üçilnün verilmesi, falı:at kok 
veya maden kömürlerini lı:ullanmalı: 
mecburiyetinde olup da bugüne ka
dar kömür a! nuyanlara taleplerinin 
:Sarısının verilmesi dofru deflJdlr. 

Kömür tevzii lılndelı:i bu kadarlık 
bir acemilik blr çok vatandaıılann 
mahrumiyetine ve hattı feliketine 
ıebep olabilir. Esasen bu lıte Hrl 
fecaat yeni tC'V1rlat baıhyacatı zaman 
görülecektir. Cünlı:ü mevcut te•k'llt 
buna kiri değildir. Kömür ıabesln
de doldunı!an fitler Pırdan ceçirlllr 
ae b.a fltlerle maden Ymartı w bir 
iıtitenlerin hem.n hepsinin lllr it o
larak lı:oldannı aldıkJarr ıörülecelr
tir. Maden kömürü lrullananlara nt 
çin bol bol kok verildiiini bir ttiı lü 
anlıyamıyonız. 

Bizim de kaloriferimiz vardır, fa
kat kok yakmıyoruz ve kok almıvo 
ruz. Şimdiye kadar kalorifer baha
nesiyle alınmıı olan koklarır hepsi 
kışın bir kara borsanın daha temel
Jerlnl lruracaiından tüphe edilmeme
lidir. Çünlı:ü daha ıimdlden kolttJn 
tona elli a!tuuı liraya kadar el al
tmdan aatılmıya baelam~ebr. 

Ellerindeki ıennaye azdır. Fakat rakabeaj kuvvetli olmadıkça piyasa
cesurdurlar, koşmaktan, dil dökmek. lanmıs hCI" cün blraz daha bocı
ten yorulmazlar. On bet yirmi bin lıyac;ak ve ldlı,;tlk bir .Umren.in men
llralılı:. itlere 500 - 1000 lira ile gi· f&atı namına jktısadi bir sarsıntı t<!V" 

rerek mah kapatır ve ntar!ar. Ti- !it ~~ektir. Buna mani olmak ic;in r-------------
caret mesleklerinden hiç birinde lra.. ı~ iktrsatçı!rlr sistemini kuVTetlen. f 
yıUı olmıyan bu adamlar, kazançla- dirmek lbım gelir. Bu, serbest tlca, •~-_._.,. ___ .,._.,..._, 
nndan devlete bile hi11e ayırmadık. rete ubrı bir sistem delildir An- Vatanda§; 
lan !çın vergi kaçakçılıiı da yapar. cak serbestiyi miiralrabe eden. icla
lar. Bu gibi adamların el!erindeil reci bir sistemdir 
serbest sermaye, piyasalarımızı lf'• Piyasalarımıza Yayılan lı:ara bor
birliyen en lrunetli bir lmiJdir. sacıları da ancalı: eu tedbirle ortadan 
Çünkü ıayesi, ne paltasma olursa kaldırmak mümlı:iindiir: 
olsun kazanmayı istihdaf eden bir • Ticaret odasında taciT sıfa-
sermayedir. Fiyat yükseJiılerlnin en byle kayttb obnıyan ve tica. 
mıihlm Amillerinden biri de budur. rethanesi bul•--·yan ı.: __ _ 
Bu yüzden pl7asalardakl yiikae!lşin J • i -t...... 1UD1M1 • 

cok kötil llubeUere sebep olma11 ih- erm P YasaJarda ahı veriı yap 

Memlekette çıkmavn, az 
bulunan mallan kullanmak.. 

tan vaz ret· Yerlinin de fok 
fhıttine düıme, pahabıa,ır. 

İdareH ol. Hem memlekete, 
bem llesene faydalı olur-
san! 

tJmalleri vardır. malanna müsaade etmemek it. * * haJit Ve ihracat ruJmati;.e.i KAYIP: SWrtrik Manel.ıteD almı, oldu· 

Yeni Ticaret Vekilinin te-''be ahnamq olanlann itha'•t - l1aa memar lıU""t Yarakauıu u,.ı ettım 
"" u .. """ memari:retle alllram olmdııtı için MllrmU J'Olr· 

Ye tetkik için kıymetli zam.- ihracat mallaftllı alıp satma- tv. laPAN DAJtCAN 

Yazan: FRANÇ1S DE CROISSET Çeviren: ULUNAY 

HİND DİYAAINDA 

- Bütün llAhlan, Brahma müstes
na, eeytanlıırdan ibardtır. Hatıl Siva 
Ue kar181 Kall'ye ıılsb~e. hıristiyan
larm eeytaru bir oyuncak ıibl kalır. 

YavatÇa sordum: 
- Ya Viınu? •• • > 
- Eğer Vişnu'nun kim olduiunu 

ıı6:yllyebllirsenlz bahti;yaraın!z. Buan 
hayatın bir 7.Uhurudur, 7ahut lem'a
nm imtidadrdır: ba:ıı:an nezrin ateli ~ 
lur, hazan "fevkalbeşer bir mahhlk,. 
olur; bazan bir maymun, bazan da 
başka :yQz bin ~ olur; bazan da ... 

Ne diyacetlni bilmeden sözünll keıta 
tim: 

- Biraz ene! Stvl'dan baMedlyor
dunua. 

Kar~ Ka,.,,,. .. 
Tefrika N o. 84 

siniz? Eter 18ttrmadan tesbllıtnld çe. 
kebllirsenız kurtuldunuz demektir. 
Hem brnıuhk .der, han de bir aziz 
olablllrstıuı. Elinde bir lnefln ku:ynı
tunu tutmak •adetl7le Benarü'de ö
lebilen en b<l7flk katilin dotru cen
nete gidece~ne f{lphe yoktur, Zaten 
burada ou kadar IDsarı olmaamn se
bebi de budur,., 

Dlltilndfl ve Olve etti: 
- Bu kadar IDsarı ve bir o kadar 

da inek balunmumın sebebi., Yine 
ne dflf(ln1l7orsunu:ıı:? 

- Dinlerinin '10bb., QnQ, omm rtız
glrlanmfl aaf rayihafllJ! ••. ''Veddha,, 
lar; "'Budistlik., n.e Jcadar ,aııell 

V&I' ki dolup dolup boııall70r •• 
., Çehreler brkunçl 

Hollicot.t: "ç 
- Çiçek filetfne mahsus! Dedt, 
- İyile.;.•ni§ olacaklar detu mf? 
- Billnmez GanJ nehrine bakmak 

bu bastaltğln 'en iyi tedavisi hniş: 
- Koleraya yakalananlar fçln de 

bfr pavyon var mı? 
- Ba)'ll'. Onlar aeırbest geser1er, 

kriz ıelirse alırlar ılltOrürler. Aman! 
Şuna bakıu1Z,, Her tarafı vıcık vıc!k 
yara __ 

- ADall aşldna. gldelitn artık. Fe
na oıu;yorum. 

İki sene ene! istili tehlikesi ıe~
ren İngiltere adalan baİÜn Almann
h kar§ı kUVf'eUı bir taarruz üssü ha
line geım·etir. Burada milyonlarca 
lngiliz, Amerikan Ye JCanada asker
lerl taarruz emrini beldemelrtedir!cr. 
l<ara kuvvoderinill son hazırlıklarım 
Yaptıktan 111 sGnlerde hava kuvvetleri 
Alman sana:rl merkezlerini, limanlaır 
Ilı. üslerlnl vahr!p etmektedirler. - Biz onun ve kM11ı JUU'nin n~-

Görillüyor 1d Alman bava kuvvet- dinde buhmuyonu. Eena~s onJarın
lerinln lngilterede ufradıklan ma- dır, Eter tngUtzler halkı onlarm fena 
"•ffabyetıizl~ ve bunu takip eden naslhatlerınl dlnlemlye bırakaaydı; 

- Evet. !Palı:at t.unJardan artık mn 
distanda bahaedllmes. Buda"7ı bul
mak lçfn Seyltn'ın bAkfre ormanltk
laı1na inmeli, yahut mmallya'7a çık
malı. 

Otelde B~ bat bap 78ftlek 
yt70l'UZ. Altmda baltmdulumuz ftll• 

tilAt.ör muanm tıstilne pyet ,..n. 
mor faal sirıekler aaçtyor. Hastaların 
metUlerbı ıtrenc ynnlanna konanla
rı, GUllere m.tmaa sedirlerin a.tilnde
ki ceset1eruı t'l:ıı:erlerlnde vuıldayan 8ov,et mukavemetinden ıonra pek HinW dul kadln! yanar odun ::rılfn· 

Cok ıeyler deiiımiıtir. lannda yakacak, mabrilerde eoeuır-
- Ö,.le olacak,. Buda nef:redllmfı! 
HoUicott CUrlh etti: 
- Evet. Vtıcudu mmlr &6rtl1erek 

sQrgQn edUdl: 

lan <Jflşttnf1~"' < Arlreer var\ 

Son Zamanlarda Yeniden Canlanmıya 
Baılıyan Topkapı Dııındaki Bağlann 
Yerlerini Fabn1'alar Almıya Baıladı 

Bit18rf Mehmet Efendi, Ziya Pqa. 
nm "Zafenılme ıerhi" nde: 

lıcacık :lıahret Dı:aı clrb'elff n. ııart, 
Turfa dyllrlr ederken ıeccler lıımıleJeıL.o 

lllrsralanncla "bendeJeri• keHmedıal 
tahlfl ederken: Bu )'11 to~an bıfbk bahçelik ol· 

- Kaça? ki ıeneder de Aaa· 
verdim. /' YAZAN :;;] mıya ba,ladı, Bir i-

- 1400 liraya. ISA 1 D K E 5 LE R dolu tehir ve kasa· 
"VahW Kolla. Salp Be7, BDltrt Ke1ııme 

Bfeadl, Omcr Pala EleDdJ, HalD ~ • ._ 
tafa Panl .,... ve emaalldlr ld, eı..er _. 
celcrl Be:rm - l - biH - ı - huret
l - Veli,,. - O - nn!amide mutaba ... 

- Az, Mahsul yok balarında oldap ıt.. 
da ondan mı? bl, lıtanbıılda da 

- Yoo ... Maşallah bu yıl mabsal ı bal llemleri yeniden teessüs etti. Top. 
pek bereketli. A,afı yukarı yirmi ':»in kapı bu mevsimin en cilzel, en ıenn 
k:lo mahsul var. ıezinti yeri haline celdf. Baf?ıanıı 

- Ki!o111 yedi kuruşa cellyor, de- ortaımda pilıtler yapddı. Kameriyeler 
mektir 1>.unılda, Cumartesi, Puar pnlerl .... 

tin - i - in - 11 - nOı olarlar.., l 
Di7e blcveylediil zattır. ı 

Mehmet Efendi kansını son derecede 
lnıkandıfr için yalısmda olmaclrlı .., 
manlar kafesleri indirir ve açılmama
lan için de hepsine a:yn QrJ blrell 
asma ld!ti takarmıı. _ Ö.,,te .. Kb yok bu itte. Yolr ama, cabant, heye~leri ıetirllmiye, ara1-

llliıntilsU de yok hiç olmana. Bu yıl larla, otomobıllerle batl~ra1 taıınılım· bfflim buraya yalnız 1400 Ura ma•ra ya baılanm •. Ballarda büfe.er kanal· 
fım var vallahi Fakat ne yapayım du. ballar cıvannda kırlar ıramofoa
Ufraıacalc hali~ yok. Masrafımı ıl· lu, ıeınaverli, sepetli, kilimli insanlM. 
dnn, çıktım ııın içinden. la doldu. 

Mal sahibi ile konuıuyorduk. Biraz . ~u bağ eflentlıl, bal zevki alabll
ilerledlm. Mal sahibi ceride Jralmrı- diiıne yayıldı. Gelcelelim, yarım a-
tı Şimdi kabzıma!Ja konuıayorum: 11r evvel baflann canına okuyan ff-

- Bereketli olsun. lokserannı ,.erine bu sefer de fabrl-
- Allah razı oJıun lıcatörler bafJarm canma okuyacak et-
- Nasıl mahsul olİun mu barlP hl. Topkapıdan itibaren lrale dııında 
- Eh .. Allah bin bereket Tersin. daha geçen ıeneye kadar bir d~nllm 

Hem olgun hem de bir taraftan olu- tllprak apfr yukarı 50 - 60 hroa 
)'or. ' aablırkcn tiınli 4 - 5 bin liraya sa-

- Para ediyor ma? atdmıya baeladı. Yer ,.er fabrikalar 
- Kazanıyoruz bir kıç kwıls. kuruluyor. Bakır fabrikası, ılıe fabri. 
- Nerede ntıyoraanad kası, llat:ilı: fabrikası, ıa fabrikan, ba 
- Hilde. fabrikası. 
- Kaça gidiyor kilosu? Prost Haliçten: Marmaraya kadar 
_ ıa, 20 kurut cdiyot. bütün tehir haricini fabrika sahası o· 
- Burada el!J kuruı ahyonumıs laralr intihap ebnlı. Pabribtl5rl1r de 

ya bir kiloya1.- $ehre yalı:ınlrtı yollarının •e T&Srta• 
- BY. Efendi, malim ra. .. T•ı lannın bolluğa babmmdan Topbpı 

yerinde atırdrr. haricini tercih etmitler. Simdi bal u-
- Haydi öyledir diyelim, dıprda da h!plerlne muaallat olmutlar, •er qa

ba clnı mah elliden allfı Yermiyor- it, al yukan pazarhlr edip ballan ..
!ar . 

- Vermezler. Mala bık, maıallah 
de,. Böyle malı e!liden aıafl Terirler 
mi? 

- Verirler demek ki ,.n 1lrmiye 
11.ıtıyorsun. 

- Bana bakma ıen. Ben hllde ııa
t17oram, herifçi ofla bana bllde ala
cak. hll resmi verecek, hammaliye •e
recek, dükkin kıraıı •erecek, verıi 
verecek, elektrik para11 verecek terazi 
d;.mgalatma parası veTecelr, tıne ayılr 
lıyacak, yaprak döküntü çıkaracak, 
soan c1a para 1ıuamp eo!ü coca 
l:eslfyecek. .• Verir mi hfc eL'iden qa
fl 

Ve eline makası alıp çabalrlarm a• 
rasına daldı, üzüm kesmlye baıladı. 

* * vaktiyle yalnız lstanbulun delil 
lstanbula civar kasabaların, telr 

mil Karadeniz sahillerinin, hattl '0-
desanın üzümfinO veren Topkapı bal
lorı yarım asra yalı:ın Teya daha faz
la bir zaman nve! filoklCl"aya atra• 
mıı, bir anda mabvolmuıtu. 1 

10 - 15 yd Tar lr' Topkapı yıne , 
BU 

,,,,,,- CDennu Sa. 4. SO 1 de> 

Sotvıill afabeylmlzin ha
tınlııımı ve keıdısinl tanıyan 
ve ıevenlerfn kalbinden hlc 
bir zaman Eilinmlyecek olan 
MDlllCZAD• •UaTAP'A"nbı 
8 ucr senf'f .dE'VrlJ'f!'7f vefatı 
olan Jl/1/942 Cuma rona 
6i\e camazuu mOteakıp 
Mac;kada. TetvlkJye camii 
t'!&ifındt mevlil~ okunarak 
av.z ruhuna ithaf edilecek ve 
hatırası taziz olunacağından 
·uzu edenlerin tetrifleri rica 
'llunur. .., .. 

& ""••' v.- kerdeılırf 

A 1'Ş A M 

P E K 
! • Yeni Sinema mevsimine bql.yo 

tık programı: i 
SiNEMASINDA TÜRKÇE SÖZLÜ 

CEZANI ÇEKECEKSİN 
EDWARD ARNOLD.MARSHA RUNT.IJNOEL BABRYMORE 
oğlunun kendi gibi Gangster yetiştirmek istiyen bir adamın 

müthtı maceralan. • 
Ayrıca: lSTANBULDA ZAFER BAYRAMI 

--• İNÖNÜ GEZiSiNiN AÇILIŞI __ _, 

,---·------------------~ Bu Akşam SARAY Sinemasında 

,MYRNA LOY - MELVIN DOU~LAS 
İdeal çift artisthı ilk fllmJed 

YARIM N 1 KAH 
(Third Finrer, left hand) 

Şaheseri bqlıyor.- Sevimlilik... Nef'e.., Hareket .• , ve cazip 
bir mevzu.. Yerlerinizf enelden aldırınız , ______________________ _,, , ....................................... , 

Yum Cuma Matinelerden itibaren 

TAKSIM SINEMASINDA 

ŞADOW (OLDÜREN GOLGfJ 
Mevsimin En Heyecanh Filml 

Kanda, Yerde, dem.de motörlerl durduran, 
düşüren ölüm ziyası keşfolundu. 

FHm 11 Kı ım TP-kmin 

Mehmet Efendinin ba tabiatım bilal 
AbdfUlzlz, yarıma mabeyfnclsi Nenes 
P• .. )'I alarak tebdili kıyafetle pce 
k:ı)'lkJa ya)rrun önüne ırfdcr, hem pcn. 
c~nlere fiske tap attınr, hem 4e 
Nevres Papya: 

- Sabbek Hanım! Canımnı içi, pen. 
çeteye çık da yilz6nfi göreyim 1 Df,. 
söz attırarak Mehmet Efendinin h'4• 
det ve lrilfürleriyJe alay edermlı.-. 

Nihat Bey ise Jrayyetfi hfcfvc11ef'OI 
dendir: Söztlnfi esirgemez; ldmsedea 
korkmaz; eskilerin "Atq :ıı:eban" cı .. 
dikleri bfr tairdir; nfikte!eri, cinasla• 
rı, .. kalan pek çoktur. Bilyflk Rctlt 
Papnın lfttfunu görenlerden oldııltl 
halde, ona kartr bile dil matmaJı:taa 
ecri kahnamııtrr. 

Papnm vefatından sonra btr mec-
1.iet.e mear taımm somakiden mil 
Yoksa mermerden mi yaptınlmuı 1ııo. 
DCiulduia sırada Nihat Bey: 

- Vallahi! Demiı; yine sis bllfr
ılai:ıı: ama, ben sizin :rerinhde ollanl 
paraya kıyar, fedaktrlıiı cöz&me a• 
lır, "Cehennem tafr,. ndaıı yaptınr.. 

drml -
Mmrlr Yusuf Klmll Pap, Nihat 

Beye Mısırdan rahvan yüriiyfiJlll bit 
merkep getirmeyi vaadeder. Fakat tlat 
üıtc ild ıene anatur, Sair, bir atld 
Patanın Jrlhyaını.a: 

- Bana baki Der; Pqua 18rle 
Mııırdaıt ıetireceii merkebi '1İı tene 
de unutmasın; zira ne :ıı:aman lrencll• 
sini ı~rsem aklıma Mısır eteli ..,. 
liyorl. 

Bir Ramazan rünü Beyaat •ersl4 
.nde blr çok zevat ile oturwlarbd 

o AmaD bqı sarıklı •• bfl7lk Reeıt 
Papnm kitapçısı olan Cndet Efea~ 
dınln (Meşhur alllme Cevdet PqacbrJ. 
&nlattıft hlklyeyi biraz azattıltm Ni
hat Be1 cörthıce: 

- Ba.._ hocaf Demiş. Ramanı1 
gilnU. saat on birde bu kadar azan bi
kiye din!enme:ıı: Prmnm dliiDecelı: 
yeri neresi iıe ılSyle de bftlrr 

Bozulan Cndet efendi serırtc!en p. 
karken arkaınıdan: 

- Softa)'I tersledim! Demfı 'tt ""9 
kın dostlarından Hafız ömer Efencll
ye ıöyle ıöylemlt: 

- Sa Pqalan cörllyor ımmm? 1'1111 
lana hepsi beuden korkarlar. AıQ 
benim topum mu var1 Tüfefim mi 
var' Ha)'lr. Dilimden korkarlar c1l• 
limcl.. .•• 

İPEK 
.Jlneması Bu Akımn 

Yeni Mevsime 
Baıhyor 

Memlelcetlmlzde en çok Tarkçe fi• 
lfm ı&ıtermek tmırethıi kannmıt o
lan iPEK Sinem ... bu gece ,eni Si• 
nema menlmtne baslr;JOr. 

Harbin doturdulu 8a)'l8ll mrlukla
ra ratmeo iPEK llHm... bu ... 
de seçme fllimlerden mOrekkep bir 
program hazırlamıya muvaffak olmut 
ve bunlardan blrçotunu Tarkce>'e çe.. 
vlrmiştlr. 

Bu sene IPEI< Sfnemamc1a ~ 
llııls bQyük ftlbnlercJen bezıladm 
simdldeıı OAn ~. 

txt YUZLU ADAM: Spencer Tra• 
ey • hıoid Bergman (Türkçe), CB
ZANI ÇEKECEKSİN: Edward Nolan 
(Türk~). atZLf AŞK : Yusuf Vebbl
LeylA Murat (Türkçe), Lorel - B~ 
derıbd CTOrkee), SON ICURŞUN: 
08.l'J' Cooper, {Türlı:çe), ASYA YJL
DIZI: Clart Gable Bosalind Rous8el 
CTürk~), ROMEO VE JULYET • 
(TQrlı:ce), Meşhur Arpk PalabıPt· 
yan'm en ııorı t1lml 8 AHBAP CA• 
VUSLAB POIJS HAFİYESİ. Sene
nin en muazzam ve Sinemactbk tari
hinde eti 16r11lmeml, ısaheseri : BAC
DAT MtlSIZl, (Renkli ve ~). 
Usanımm çevrilen bu fWmlerdea 

l>atb: 
KAN VERGtst Randolph ~ 
KANLI MEYDAN: Tyrona P~ 

Unda Danıell 
RİO GE"-"EU'.Rt : Allc. l'a7 - Daa 

-.nteche - Carmen Miranda JoluıJ 
Apollo • 
(KİRLİ MİRAS) : TJrone Power -

Doroth Lamout' 15 Eyltll a:rni samanda geçen 1wır lan kurban edecek, evvelt tnıruzı..,. 
te müttefiklerin zaferini temin eden den başlıyarak senahJan " zavallı 
hadiselerden birlniD yıldönümüdllr, dQ JCrussett'f de Ganj nehrine bile 
1'1Jbakika ıs Ey!Ql 1918 de General atmamak şıırUyi.e lokma lokma kese
Prancb6 D'Esperey'nin Jrumandasr al. rek kendi itlkadmın haricinde olan 
tındaki müttefik ıca..et!eri prk cep. her ee71 öldOrecektir. Omuzlannızı 
besini yararak Alman - Bulgar m- kaldırma;frnız. Burada cinayet mem
•etıerini boıbna qratmylarclı, , d.tndir. Blrlni fildOnnek ister mı .. 

Perde Arası 
Sfmdl iıeml!ft hemen tenha olan ls

kele19 ıell7onıs. Bunda kazıklar 
Ostone ~c1unılm111 enelçe c!lkkat 
auarum cel:mb'en bir Jdlçllk bina 

I BUENOS AYllES 
GÖRUN.MİYEN KADIN: Comt1mee 

Bennett, 
ltOBXUSUZ PLOT: Il()J'd Nocaa. 
Yukandüı listeden de anlqaJacall 

lfbl IPIK 81nemaat bu ııene de Bal-

.<TANGOLAR :OLKESI>: 
• 

_______ ,. lmmn - lfbel ıı.ı.tmlerf gftsterecftls 
ve PCeD ..ıert aratmıyacaJctu: 
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BAYANLARA MÜJDE: __ , 

1 
Şehirden Repörtai , ,_ N~RUOSMAN~YE ~addesinde Hususi -1\ '~--• 

l;Jjj" (Baştarafı 3 üncüde) ı ı y E N 1 N E s 1 L 1 L K o K u L u • ı Galata - Karaköyde 
im alıyorlar. Canım asma kütükleri 1 Y U V A - İ L K K 1 Z - E R K E K 1 
sokuluyor, yerine temel taşları konu- ı . 
1 • Turkte - Fransızc:ı ö~~tim Yuvada "PnPfk Bu ..,.,1 orta ktsmı d" ı.;.yor . .• '"'"· . ,,. 

SO • 60 dônüm bağdan senede a.. a("ıL'lcaktır. Her gün ::ıaat 9 - 17 arasındaı Jra;.ıt ;vapıltr, Mektep 21 
YÜC EL Kundura Maijazasında 

Yalnız bir defaya mahsus 
VİYANANIN En Meşhur .HUCKEl Fabrikasından 

1 ~00 - ısoo lira ma~raf ed:p yine o ~ F.y1Ulde ar,tl<ıcaktır , 
ıc-ciar para atmak yerine, elbette bir 
kt.rede binlerce l:ra almayı tercih edl'!n 
C;ığ sahipleri de aksatada.n memnı.ın, 
topraklarını hemen elden çıkarıv~ri
yorlcr. 

Nedir, bağ zevki, lstanbullalara ha. 
vat plrua}E: ~erek, 

* * saf sahibi de haklı, Toprağını fab-
rikaya vermesin de ne yapsın. 

T1,.1 kapıyla Maltepe arası yallah yal
ı h 15 dakikalık yol. Bir briçk'lya 
atlayıp da gitmek istesmiz iki liradan 
tu turuyor, bir buçuk Lraya güçlük
~,., razı oluyorlar. 15 d.ıkikahk yere 
tir buçuk lira. Tek ath briçka •ç:n. 
J\liah insaf versin değil mi? 
Çoluğu ile çoetığu tlc, sepeti ile çı.. 

kını ile bu kadarcık yolu yürümeyi 
&iŞzc alamıyanlar ters yüzüne gC""ri dö.
niıyorlar. Bu yüzden ne arabacı müştc
r bulabi1iyor, ne de bağcı, Maltcpc
c~•kı bağlarda mü1tcri azaldıkça lza-
1:,,or l'J'ümunc bağı He yanındaki bağ 
pek tenha idi. Di(er bir bağın Ül!:Üro 
lcr: toptan satılmı,. Filvaki bağda rla 
s ... tış yapılıyor ama vasıtasızlık yü
.ıunden giden pek az. Z::ıtcn bağcıların 
pek çoğu bailarını götürü hesap kab
z ı:ııala satmışlar. Simdi ası! Topkapı 

1'1gları rağbette. Bunlar tramvaya 
4 - 5 d· kıka mes:ıfede olduktan iç.in 
k;.laba~tk. Belediye de bu bağlarla 
şehir ırasındaki asfaltı genişletmiş, 
g yet güzel bir bulvar yapmı~. Ye'j:! 
lıkfer arasından tozsuz dumansız bir 
ruzgirın esintisi altında rahat rahat 
yii:rünüyor. Bailarda adım atacak yer 
}'ok. Bir tanesinde caz da. var ve ti 
Tcpkaprdan işitiliyor, Pistin üstü tık
lım tıklım. Buraya sığmıyan çiftler 
bağın yumuşak toprakları üstünde 
dc.nüyorlar 

Diier bfr b:ıida. caz, saz yok ama 
muştt'rilerin getirdiği gramofon var. 
Orada da dans plik~arından biri k.:.1-
hıp biri in:yor, her kamcnyenın ö
nundc... bir kaç çirt dönilv~ .. 

* * sir kaç yıl evvel bağlar yeni a-
çıldıit zaman mahsul mü,ter'ye 

yetişme?., çarşıdan küfeyle üıüm alı
nır. müşteriye taze taze bağdan ke
s 'miı ve kilosu elli ku:-uştan satılır
dı, 

;····· ....... . . .............................. . 
i M. M. V. lstanbul Satın Alma Komisyonu ilanları f 
...................... ...................................... 

Beherıne 2!) santim fiyat tahmin edilen 600 000 adet küçük yaka 
koıx-a.c;:ı .dhnacaktır, Pazarlıkla eksiltmesi 21/9/942 P&zartesi günü saat 15 
de Tophane-de Lv, )._mirliği satm alma lcomi9yonunda yaprlaroktrr. KaU 
teminatı 225 llradtr. NOmunesi komi~yonda görülür. Taliplerin belli va-
kitte komısyona ı;elm•leri. (196 - 10033) -20.000 adrt kfl~ık ve \!)0.ôOO aıdet ~atat paz~rltkl~ satın alınacaktır. 

İhalesi 22/Q/!l.;2 Sah günü saat 1530 da To!)hanf'dP Lv. Amirliği bi
nasında ?\f, ı.1 V İ!ttnbul ~atm alma komisyonunda ~tp1lcıc;.:ktır. Talip
lerin nüır11Jne \'e temiratJariyle belli \"akitte kon\isyona ~('lmeleri. 

(19!• - 10127) 

,--------------ı-. 
POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahriş etmez, 

cildi yumuşatır. 

Her yerde POKER 

Aldığımız Son Moda Renklerle 
il OPE .. Şapka Taslaklarını 

Kelepir Fiyatlarla Almak İçin 
Şu bir kaç günl.ük fırsattan istifade ediniz. 

Sümer Bank Umum Müdürlüijünden 
1 - Er~li (Konya) da yapılacak memur ve loçl evle<lyle bekAr 

pavyonları. kanalizasyon yol ve harlct su tPStsstı eımanet usuliyle ihale 
edilec~ktlr, 

2 - İ~bu in,aat ve ameliyatın muhammen ke~tt bedeli 1,00().()00 lira
dır, 

3 - Eksiltme <"vralı::t Ankarada SOmer Bank Muamellı.t SuOOsJndeo 50 
lira muitabilinde almacc-ktır. 

1 

4 - Muvskk:at tf'mınat miktarı 30.000 lır&jlr, 
5 - Eksiltme 30 E:vlO? 1942 tarihine müsacıif Carşamba ıünO saat 18 

da AnkarR Sümer qank Umum ~1üdlirlüılü instıat şubesinde yapılacaktır 
6 - f3 .eklil•r teklif •vrak1 meTRnmda şim'1ive kadar yapmts olduk

tan bu <:ibi :ş1ere ve bu,,ıarm bedellerine. tirmantn teknik te-;lc:ltAtmın 
kJm1erden terf'lckOo ctti~ine ve hangi bankalarla mueme:ede bulunduk
larına daır ve"°fk:Alnr • ko:vaeaklardır 

7 - Trk1if mektuplannı havi 7.arllar kapalı cılarak Qıale ıQnil saat 
15 e kadar makbuz: TT'Ukabilinde ı\rıkarada SfJnıer Bank t"mumt KAtipll
iine teı;lirn nluncH•aJrtır 

8 - Posta ilto ~ö:nrlerilecek teklifler nihayet ihııle saatinden bir saat 
evveline kfıd<ır ~elmi~ v,. zartm kanunt şekil!iC! ltap::;tılm1s olmast lA.znn· 
dD". Postada \•:\ki olabı1f'Cek R'eclkmeler n~7.aM ~tibar~ r-hrımryacakttr 

, .. 00:11' ııno1ı' 

r -DIPLOMALI ECZACI ARANIYOR 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 
36;;9 ~aytlı f4:'lı·r·rı kenununun hükümleri "lıucibinc-,. ikti!--ap ede('r-

~i dP:"f"('(' İi7Prin~erı Turhal fı:1brikamız icin riir'oma.it bir F.czac1 ah
nacaktır .. A.. ıtı rıy ~onrcı kendiı::ine barem kaııununa ~öre bir işletme 
derece.;;i ,·erHerrktır E\', fabrika tar:cırındiln tt"miı1 erlilrcek \'e bir 1 

1

. miktar k~ra :ılınPraktır_ Talip olanların Ye.,iprıst~ıhnnf' Arkı:ı~ında Ba-
krr H'ltılnd"I 1 - rH kJ tt-sl·i 1:\iirn.,,ı17r "~"'' ;;,. '"''iı-"r~~ll.,r'f '.,__ , 

! l\IAFIA VEKA .. LETİNDEN 
Eksiltnıe•r~ to~ııtan ic;:; 
1 - S..ı i~lrri en flltnıc-ı subp l\lü"liirlüi!ü Oöl~r."İ ır?nciP bulunan A

lanycı ova.nn1n ı;ulanmP~t için v~ptlcıc;:ık kanc:ıl ve irrınl~tı sınaiyr inşnfltt 
Tahmin ~dılcn ke::i! bedeli fiynt vahidi e~~sı i.i;c,rinitr-ı (762.325) lira 

C06) kuruştur 

O zamanlar üzümün okkao:ı on ku
n:ıştu. On kuruşluk üzümü bağda elli 
luru!fa satarlardı. Şimdi bağda yine ü 
zümii e!li kuruş:ı satıyorlar. Fakat ne f 
iizıim. J.ler biri tophane güllesi bü. 
yüklüğünde İskenderiye, Hqmbare
rr tketlerl, 5.li kokulu çavuşlar. Dı~a~ 
nda bu üzümün kilosunu 60 - 70 ku
ru~tan aşağı vermiyorlar. Fakat ncv
h.rstn? Bu b:ıiların da ömrü yok ıt
bt. Allah vere de fabrikatörler bura-

traş bıçaklannı 

~------ •. ________ _, .. ' 8TftVTn17.. 

2 - ek .. ıl•nıf. 1:. '10'1l42 tarihinr ra .. tlrv::ın °P'"f'";f'mh{' geno ~c:ıat (15) 
de Ankarnıifl Su fc:;lfr~ Rri"ligi hina1:;1 içindP t );.-lrır .. ,rı TU clqdltmf' ko
iTIİ!i>yonu rW;.1:;1nd<=" lnnı:-lı 1.:ırf ııs1 11iylP :vaııı1ac31<t~~ 

3 - t,t,.klilf'r E'k'°qtme sllrtnA"YIE'Sİ. m11kav<"IP orrıif'!ll'.İ. b.•'.\·tnrirrlrk iş
lf'l'"İ R'f'nPl !;artn~mr~I. umumi fili ı~ıeri fpnni ş::rtn<t•"H' i ile husu~t \.'r! 

1 '!"& da yetişmese-!er. 

Hukuk Fak!U!esine yen; devam 

ed:ceJt arkadaşlara=• 

Hukuk lstılahları 
LÜGATİ 

FIATI 1 LiRA 
Yazanlar: Avukat Ce1AI Feyyaz ve 

Feyzı Güesel 

"Babı;lllie CiHAN ve iKBAL, Be
yazıtta MILLIY~T Kıtobevı ve Üni

verıite E.::zane i kJ.rşısmda TÜRKİYE 
K " bevinde bulunur, 

latanbıd Asliye Uç(lncO Tic-•rct Mahkeme· 
•inden- 94~ 126 Sıdrk Hıııkverdi ıarafuıdııın ı 
Kars.ta Iuıblim bahçeıi cadde!llndelı:i CYindc 
mukım tUccardan Hüııc,.in :ıııdc Ekber ale)'hi· 
"" açılaı:ı alıcak davıaının cereyan eden mu. 
hakem!sınde d~vacı: mi.ıddcaleyhe iki kalemde 
~dcdiiı l 100 lira hakkındı beyyineıi olmadı· 
ırıadın ve yine K_arstan, Karaköaeden topla• 
nırıl Iatlnbull aôndt"rdifi 4.51 koyun içinde 
470 lira maıırır yaptıfı beyan ederek bu m.aıı
rah da ishiıt cdememi' ve bu kalem haklı:ılda 
da mUddcaleyhe ycm~n teklif t'tmit ikameııı:I· 
hı ıneı;hul bıduru.n 1tbu ycmia müddealeyhe 
il.inen teblit cdlmt olduıtu balde celmemi, 
Gld~tundın H. U. M. Jı:anunUrrun 337 aci mad 
deıı rocclbincc ıekb .-Un .r:arfında mahkemeye 
mor.acaaUa yemın cdeccıl:lnı usulcu bildirme
dlti tıııltdirde mUddcıııbl.hi ve vlkıaları k.lbul 
etrnı1 Addedilmesi.ne ademi rnllracaatt halinde 
i bu kararın kat"ıletecetine bu hususun mc:ıı· 
ir" - lı:aıtunun 142 - 144 üncD madde mucibinc:r 
yırmı •il mtlddetle i!lnen teblijine ve muha 
lı;cmenin 1/J0/942 çariamba aüntı saat 14 de 
~alıltıne karar verilınit oldujundan bermııcibi 
karar mua,.:nn cfin ve aaıttc mabkcmcye 
ırclmcdı,tinu: ve ıclr:ia . &Ün rt_rhnda Yemin 
cdeccıliniai ar•uhallc bıJdirmc-dı&ın.ia ıakdirde 
rnQddcıblbi ve vlkıaJ.an lı:abul ctmit ııtdcdile 
· ctinu ve ademi mllracaatını:& halinde i\bu 
kararın k•t'ile1eccfini ve sıylbını:tda biUubn 
VC'tılecctl Te tıhu übıci yemin davetiyesinin 
m•hkeme divanhanesine asılmıı oldutu ilin 
olunur. lfllllt ______ , 

~I Dr. HAFIZ CEMAL 
(Dahlliye mDleh•nisı) 

rstanbui Divanyolu. Tel: 22398 

JstanbuJ Mahrukat Ofisi Umum 

Müdürlüijünden 
1 - ?l.iflhruk~t Ofi~i odun dep0lar1na daim! aml!'lr VP bPlt('i alm~cak

trr İr.teklilerin :vat! .lO drn yukarı 25 den llşn(:ı olmıv;ı,raktır. Bunlara 

Uyakatler~nc l!i'ıfE' elli. a1tmış lira ayhk ücret verı1~ektir. 
2 - Talipleı;n nütu~ cilzdanlan ve -nahiy~ vt-ya k:..zalarmdan ala

caklart iyi durum k:\l!rtlariyle Mısrrc;arsısı yantndP. ~lfakuıyan hanmda 
İstanbul ~r.•hrukat Ofl~i Umum Müd·irHi~in,. mlJrRrAatlar. <10018) 

Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden 
J - Tıu Fakfi1tf'!'f tkmA1 1mtlhan1Anne 1 Rh-lnctte!Tin A42a."l:ia!"'IO b&Pj 

lanacc:ıfın,11n lkmAle kalmış bulunan Tıı> taı@N nırdu t.lebeleı"nin 2~ 

Eyl01 942 ~OnO; 
2 - Fer Falrlıttr-:1 fkm.!ıl \pıtfh•nlar1n• 25 ETM1 941 e\lnü 'J,,.c1ıtnacl!I 

tmdan ~u s!n:la me"•up Tip talebe yurdu lal<!bel.,.mıo ıı F•IQJ 94' 
~ilnQj 

3 - P'aldlltelerd• de,..lere ı llı:lncl~o 1142 ırtıntı 
ikmAU otm.yan Tıp tsl~bt' nrdu ta1ebelerirno d• " 
'!'OnO TUrı-+a 1'lu1u"m~lcırı l!'\Y1Tnt1n-

lstanbul Mahrukat Ofisi 

Müdürlüijünden 

b<tılanacRlmdar 

Rlrln<."itesri" 94' 

Umum 

1 - SAr:ı'Y ka1aı;ı dah11inde Avazo~ı;a vakı' etrmllnlArıncl:ırı !ıatih~al e
rlilerP"k '>~3:.? f

0

nn m::Hı~;,~ kf 1ürünf,n imal ve n;ıkliv~l~le vr20TI i('inde 
fstanhulıi..1 ı:ıöctf>ri1f'<'t"k t!l>l"'lıı;i·onlarda te~liml ek~iltmf"ye knnulmu!"tur 

2 - 21 F.vlıil 942 Ptt7~r-tt'1ti rllıı{i saat J1 dr 1half>~İ icra kılınacak bu 
işin sflrt•ıAmeıı;, J\t;ıhrukAt Ofi~t muh1.,pbecindf"d'.r, 

3 - Talinl,.rin kı:ınunt fPmhı~t1~rivl" hir11!tte +pkrf1pr1 nf mp,.kt\r «On 
\•P. saatP. kari:ır Ofic: tTmum l\1fidiV-10iünf' ~·tii ,., rı •.-1111.P mf\n<1k~!ll::ııv:ı 
fı.;tirak t"tmrk icin r•,mıı:ivnnda i~hRt1 vü~t ı."tmPlrri IA7:rrnciır R" c-. .. ftıan 
!llOnrj gpiccr.k trklirlrr kabul olunmaz. (1(')()!14) 

lstanbul Mahrukat Ofisi Umum 

ı - Klrrı:b11rnunda sahilde mevcut (6) bln cekt odunun Beşiktaş sa
ray! önü:..ne P:o!terilecek mahalle cıkarmak sureı1yle ve df'nıı yolu flt
nakıt •ks11tm~ve knnulmu"tur Sa'J"tnqme,f Of"ııı MuhR~Pbfl'SindedJr. 

1- fPnnl -şar n:1r.>Pl"1 ,.,.. pm1t'.'lt"T"I (31'1) l!rn ( 1 ) ru' Y ıhlındn u 
eri rci:-liz:nöerı ~l:ıhilirlPr 

4 - E'c··iltmC'ye girehilmek ic:in ic::t,.kli''"rin ~1·1 .. 431 iırs (00) kuru~
.uk mu\·aK.k'1t fPm:nr t \'rnııe-si ,.,_.. ek'll;=JtmPnin ~·1lflılrıcn1ı ı?iiııdrn <'n a1 
li<: Jı:ün C<·ı··et bir rlilc·krf ile N~(i;:ı Vf'k:'ılrtine 111ilr;ıcilat pcirrek bu \c;p 
'nfth"'u~ ')}n1ttk Ü7.f'rf' VP"'ika ı:1lmahır1 \·e bu ..,·:-:i\t:ııı,·ı grl~~P .. mPlrri şarttır 

Bu mıl~de~ ir~ndr \'E'~lka i:;;teğin de bulun•'"Y'1t)lar el·Fi1lmrye 

me?'ler. 
5 _ l~af"kli!Pı ın tf·klif mektup1'1rrnı ikinci n'rıdriC'df' vı1 7'ılr ~aatten bir 

.;cıat öncesıl'!e kad;ı"t Su İ~lcri Reisliğine makö~.ı:t J.·ırı;TlıP,lr:dıı vrrmcleri 
lftzrrndır 

Po~t..1:1:1 :'l{Rn r::.,.,.ikmrlPr kflbul Pdilmez (7k311 (99801 

- ELAZİG ViLA YETİNDEN 
cak r~:--~h tamlr;.tın ekıı::iltmesi 
içinıi.e pa7.ır'1Jc:la vr.nılacaktır 

vaoıl"

hir ::ıv 

ı - Ke~if bcdE"li 24!107 lira 68 kuruş 
kuruş~ur 

ve mu\·ttı..:~<.ı·~ tcının .. tı 1838 lira 25 

3 - Bu işe llit evrak şur.lardtr 

A - K~tf cetveli: 
B - Et.~iltme ''f" fe_n.t sartnamelcr: 
C - Me~r11j: 

D - Mul:avelename; 
E - u='ymdırlık İ!!~erl Genel şartname~ı. 
tstiyerıleı: blJ ('Vrakt El5zığ Nafia Milciürliiğ'indı.r •firel~ilirlf'r, 

:ı _ Eksiltn11~ye iştirak edebilmek için eksiltn1~nin ~·ht•;ı gi.tnündC'n şart 
natp.:! mu('ib~n<'e Ü!'.' Riin evvel El~zığ vilhyE"'~inC' mli"'"ncaatla b~ işe 
mai'ı.'!"u 1 alrnmr) ehliyf"t vesikası ve Ticaret Odasının kcyft vesıkaı::ı 
ve insa:ıtın devamı müddt'tince tesviye ve !.ilindiı-aj i~-~erindf'n anlar 

bir u:tab:ı~! vPya hfr fMl mrmunı hulundu .. ;ı<"ı~1nı tr.~hhi.i!it rtmic 
olduı;:?\Ona d3 ir bir hıahhi.itnamP \'E' ikinri n~tırift<·dt? Y<l7-lh n1~~t::ır?a 
muv'lkkal tf"ıninvtı gö ... trrir h:ınk~ makbuzu vnva rrırk1ubu J:O"trrıl· 
mesi l'zımdrr. 

5 - P;ız<ır't t ,,n~,.,.. n:tim1 F.tırümPn D;ıirr'lin-i.~ y~pıhır;ıktIT. Tttlip ~
lanlart, c!Ordün<"il marlrlede ya7.ılı vl'!'ik~laı-la ~irLktr• her ıtlin El;ı 
zığ ''1~-lveli Oainıl Encümenine mürac:tflt l·,·L·rr,rlcri il~rı olunur. 

. (10066) 

ÜNİVERSiTE REKTÖRLÜGÜNDEN 
Bu yıl tlr.!vrr!l>itryf" kabul edilttek taleberterı Tıp tah~ili için mt:ıra

raa.t edener (600) {\. F.t'1acılar (80) ni. Disciler f60l r (f"ct1t! tr:kdırde 
Fizik, Kimy3 ve Eivolojlden, Kimya mUhendish~i ic:r müracaat e~enier 
de (100) o aştt~1 hcıldr Fızik, Kimya ve Mateınntikt~n y&:ı!lT imtihan~ 

tAbi tutuhıırak?ardır. 

17 - 9 . 942 

1 . 

' 

1 • ~ 

DDIOllDADI 
lstanbul Satış Yeri: A. ve Y. Keleşoğhı. 

Sirkeci, Mimar Vedad Caddesi No.30 • 32 

MEMUR ALINACAK 
T. C. Ziraat Bankası Umum MüdürlüğünCle11 

!stanbuJ hrlclodekl şube ve ajansJarımuc!a c:ıJışttrılmalı: t1zere 111• 
'Umu kad..c memur nam1edi altnacağmdan ADANA, ANKARA, ANTAL
YA, BALIK.~1'111 BURSA. DİYARBAKIR, i!:RZURtıM. ESKİŞEHİR. G. 
ANTEP, CfRESUN, İSTANBUI. İZMIR. KARS: !'.:ASTAMONU, Kl>.Y• 
SERİ, KON,fA, MALATYA. SAMSUN, SİVAS, ORDU ve TRABZON 1!1-_ 
belerimfzde mO!:abaka imtihanı açılacaktıJ;. 

MÜSABAKANIN ANA ŞARTLAR! 1 

ı - Askeı tij;Wıl yapm~ veya bal"" askerlikle bir nı~ııı bulunmalnll 
rılmak, 

2 - Lise ortaokul mezunu veya muadllJ mekteplerden mezun olmak-
3 - fst:hdama m:\nl halt bulunmamak, 
4 - Yaşı or. !M"ki,.inden az, otuz besten yukan olmamak (18 den a• 

sağı yaşta oJanlar imtihana girebilir! erse de 18 yaşından evvel memurluk 
c:tnıfma ""et"emezıer.) 

5 - İc;tenecek v~sfkl fbrat etmek ve banka"'nı göc::te-receği ,.erde 
vazife '<:abu!OnE ve m~murluk taahhOtnamesin.i im:raya Amtlde olmak,· 

DIG~" ŞARTLAR: 
• • 

1 - .l\ynl l'lr1hte ayrtca' ya'PıJacak: mü~ab'ikaya ortılmektep mezun ... 
tan da 9.h,.acRklıT' AnC'Rk fstanbul. "-nkan. ve fxmlrde ortamektep me ... 
zunlaruı;Jı &lt müsabakaya mQ.racaat aıraatyle yalnn. ilk. -onar ldşt iştirak 

ed el> il ece ktiı 
2 - Tayinl('rf tAkz.rrUr ede<"f"kJerr 3659 !V!Vlh bflrem kanununun bO• 

klimlrrinoe ve imtihand.:kl muvaffakıvet ve t.ahsf: C!ereeelt-rine göre ayhtı 
verilecektir 

3 - Sır yabancı dıt; (franst?.ca. almanca, tngiliz~e) b!hakkın bflen• 
!erle. me3tekf tah!-tıl gCirenler müsabakada rüc'1an bakkmt hab addolu
rıur1ar 

4 - ~temuri~ete k::-bul olunacaklar . d::ıhlU 
kaütlük ~·eHm1nden sağlık sandığından, yardrro 
ceklerdir " 

iMTİHAN VE Ml'iRACAAT TARiHLERi ı 

mevzuat dairesinde te
bırliğind<n istifade edeo 

Ortamektep n:r1unJannın tmtihanı 7.10.942 ve dPh3 yukan 
-,ıanlarm 'Mtiha~ı 8 ve 9 Birlncltfl'Srtn 942 de vaprlrıcak11r 

tahsil 

Mı1r:i~Ht::ıl~1 imt;l\andan bir .rOn evveline kadar kabul olunacaktır. 
MÜR~C .. J\T 

fstekli!rrin !mtihfln yerlerlndrkt şube mOrh\rlOklennt Vf" Ankarada 
9ankantn J:'tr!'!onrl l!lPri mildUrlüWne mfiracaat Pderf"k lmtilıan P""t'Htra-
rıımı ı:ılnı nktım!ll!"I'"• f':"'-'oı::lvp nlıırıur fRRn7l 

~~------------------... ----·~ 
1 

Bir Motosiklet Aranıyor 
c;ı:1tnuık i~tiyenlerin Tı>pPbastnda Kordova hanında 4 n:ımaı , .............................................. , 
Darüloice:•r '\'l,lt :-~(.· ,<"sinın dördüncü krıdtn\ar dairesi hetftlarınm tadi

lrn h:ımiri aı:ık c-1.;c.ılfml"ye konulmuştur. Keş.it bedeli (3698) lira (9) ku· 
ruş \"e ili{ tc.·rrı ııc.lı (:?77) lira (35) kuruıı;tur. K~ştt ve ~artflame Zabıt ve 
:\fuameıa~ 1\'l'.iciiirlüjhi k<tlcminde görülrhilir. tnale 24/9/942 Peııembe 
~ünü s.ı:ıt 14 dr Daimi F.nri.i.mende yııptlacaktrr. Talipleriu ilk teminat 
maktıu7. vry~ ml·'J.upl:Jrı, ihille t;:ırih!ndrn sPkiz gün evvel Belediye Fen 
İşleri M"l.iri~irl'i'tiin~ nıiir<tr:latlı:ı alilcakları fennt ehliyet ve kanunen ibran 
!311rn zel0 n cii2Pr \'C':l.kalariyle ihale tünü IDU3VYen saatte Daim! Encü• 
nn>ndp bu1 ·ınm~lan. (9816) -Darül3ce:-:e r.füercı<'sf"~ Ic:in alınacak 7 kalem kPreste ve 2 kalem dut• 
lcal açık t•ksiitmey(' to!"lulmuştur. :vtecmuunun tahmin beclell (1569) lira 
ve il'< t(·min ... tı (1'i'7) lira (67) hıruştur. Şartname Zabtt ve ı,ıuamelAt 
Müdürlüğü k~lemind,,. J?örül<"bilir. İha}e 24 '9/342 Perşembe günü ııaat 14 
de DalrrıJ Eı;ciimende yapılacaktır, Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mP.ktuplan ve kanunen ibrazı 1A1tm gelen diğer vesikalariyle ihı:ı1e ı;lnü 
muayyen sııatte Dt1inıt ErıCÜh'H~'1cif' bulunmaları. (9815) ----.::...... ------- 2 - Talip clarıların 19/9/942 Cumartesi ıCOnO saat 11 de Off!ıı Umum 

l\'liltlı1r1ntnnd,.ki ltomı'-vrn::ı müracaatları tt no~"' 

fsimleri iki defa iftihar llstr~ine ge(miş olanla" fmtih:ın"ı~ _alfn11rak
tır. !mtlho~l•r Fen Fokülk<inrle 20 BIRfNCln:sı•tN 9·12 trnt.ınde y•· 1 ~ SÜMER B A N K ,.,_P.!9_Elflıl 

Emniyrt Sndıfı lrtJdOrHlfllnden • 
Ualı:Odar Unçu1ar Jmam Nanr Sokak 24 N 

evde Kenan Saliha Alı:(ay7/9/942 tarihinde 
sı d tımı.ıa bıralr.tıtı piri i- in verilen 9217 
numaralı cilrdaa ıays oldt"611nu a6ylemııt.ır, 
y.,nl'li vrr leccflndea cılı.isinin. bı.ikıııil ol· 

adıj': ıl,in olunur. 

KAYIP: Saihbl Ollllvm 2212 ııumarıh 
ta1'ıi otOfl\Obilimin 942 seneıine ait rer:ni mu
a,enc c ıdanını lıayb<tttim. Veniıuıl alacafım 
dan etki" nın htiluuO kalm;ıımı,tır. Şi11i Sadiç 
aokatı Güneı apart.nnaQJ No. 1 Muhiddir 
v~-ıer. ... 

KAYIP. Uskildar 14 nncQ ilkokulundan $142 
tenesinde aldıftm 84196 numaralı 15ahıdetna· 
nıemi lrıybettim. Yenisini alac:aıtımdan hük
•ı(l kalmımııtır. SABAHAT TAŞKAN 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Alınacak ıey Muhammen bedeli Tf'ml natı 

\."esalre 5729 lira 430 lira 

Tıp 't""',,kUltf'ıı;I f\('üncü Dahiliye ve Birinci Hıırit'İ"~P Kll..,iklerinf' alma
cak mutbak Jevırr1mı 2.10.942 Cuma günü saat 15 ie RrKtbrlükte kapalı 
ıarfla eksıltm~ye konulmuştur, 

tstekHler teklif m•ktuplarml ihale gün üsaat H de Rektörlüğe ver-

meleri. 
Liste ve $artname Rek!örlUkte görülür. ( ıoı32) ,I ______ SARAÇBANEBAŞI HORHOR CADDESİNDE: aususı 

Kız. 

Ana 
Erkek 
• tık 

Vahlı • Yatısız 
Orta . u ... 

pılac:lktır. . · l 
lsteklikrin l~ B1RlNCITF.$RIN akşamm• l:>dar Fen F•külte<fnr mı\ 1 

raca::ıt etnH'lP_ri. _. (l00~?~-1 
- 1 

Darphane ve Damga Matbaası i 
Müdürliinü"den 

ı _ ıtl'k>"''"" 100 kuruş tahmin ..ınen JOIJO ltno kadar ıneş!n par
"'R~t idaretTilzdP mUtesekkll komisyonca 18.9.942 Cuma a:UnO saat 18 da 
ı:ıcık artttnua n~ satılt:cakttr, 

2 _ Muvnltkat ltmlnat akçe•I yetmls beı Ura olup taliplerin mezkılr 
gün ve ıaatte komisyona mQra.caatlan. 

s _ Her ~nn oıtıeden sonra meşin parçalan gl!<terlllr ve ıartnarn• 

verllt r rıı-"'' 

Üniversite Rektörlüğünden 

DERİ VE KUNDURA SANAYii 
MÜESSESESİ l\1ÜDÜRLÜÔÜNDEN: 

M~e5emlzln 8eJ'ko7dakl M(rkezinde mevcut mtıhteltf Ra .. C'rr 
i::ı.hiU ve bar:lci münhal vazifcl~re sşatııi"'!d ;E:"rait daırf'f:"iode 

imtihanla Memur Alınacaktır. 
raıtpıer arasnıda yapılacak hnıthnn netlceslnde kazananl:ıra S6~:.. 

ııumaraU kArıun hükümlerine göre '15 flA 170 lira ücret verilecektir. 
Şerait: En az Lise tahslU görmüş olmok. Mali ve Sanayi MOesse· 

iatta Vf" tabslsen muhasebe islerinde calısmf!J olmak. Askerlfk tle alA 
itası olmamak. 36rill veya. 3659 numaralı k:an-.:nlar hı1kUın1erlne tAlı 
ievalr ve tnilesse~atta çalışmtS olanlar serai~ halı: clduk!RM takdir~· 
mtiharısa da olınabillrler, Arzu edenlerin tah~tL H~zmet ve AskPr 
dk veslkalan ve nOfus kftl!ıllariyle en gec 20 E:v101 942 tarihin• kad•• 
Vfües.cıcsemtzln ZAt t~lcrf ~cflf~ln• kıı;a ha1 tercOmelerinl ~avf bir dı l HAYRİYE LİSELERİ 

l'nl_e_be--k-ay_d_ın_a_d-evam olunmaktadır. Eski talebenin taksitlerinf yatırarak kayıtlarını yenıleme 
prf 15zımdır. Müracaat her güo 10 can 17 ye kadardır. Ecnebi lisam ilk 11ruflard an başlsr 

Edebiyat P'akOlterlnde Arap ve P'an !llolo!l!!ıl doçentli~! açıktır . Dı 

untlhanla"1 14,X!.942 Cumartesi gOnO yapıla~ldrr, 'lam1etlorln bu ta 
rihten oir hafta evvel teılerinl vermiş olmala!l iAzımdrr. t~teklilerin sth "9'11-.•••iliiiiillliiöiiii .. •IEll-O:iCTiiilıi-miiiii.iiWM"_..------=:-•Clll•-"'I 
nat raporu, "Orus k3ğıdı ömol\'I ile llinl hOvlyetiru göslorlr tiş (~ler / 
tedrls tslerl kol•minden f•tenecektlr) ve 5 ıoıograıı ile 8,Xı.942 tarihin• , ____ Gündüzlü t:il.:Le mektc~;.n hususi vesaitiyle nakledilir. Telefon; 20531 • 1 
kadar Rektl5rlU!e baş vurmalarf. (9934) 

Sa.bip ve Neşrtya1 \ltnduru ıJauı LUltı l>ordunc.o 
Gazetecilik ve Ne$riyat T. L. Ş. TAN l\1atbaası 


