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Cenova Bombalandı 

l• 

Kal-nelerin 1 evziine İtalyan Tebliği, Şehirde Mühim 
Bu Sabah Başlanıyor_J Hasarlar Olduğunu Bildiriyor 

1 Bazı istihsal 
Bölgelerinde 

Fiyatı 50 ! 

Malta Adasının Bombardımanı Devam Ediyor • 
Girit'e Hücum Etti • Mısır Cephesindeki 

Son Hava Muharebelerinde Almanlar 13 Tayyare 

lngilizier 

Düşürdü 
~uğdayın 

Kuruşa Düştü 
İstanbul vilayetinden tebliğ o

lunmuştur-

1 - Mütekait, eytam, eramil 
ve subay aileleriyle hariçte bu
lunan ve Istanbulda ikamet eden 
subay ve memur ailelerine ait 
ekmek karneleri kaza kayma -

· kamlarına gönderilrriiştir. 24.10. 
942. Cumart-esi günü saat 9 
dan itibaren ay sonuna kadar 
tevzie başlanacaktır. 

l>iin bir toplantıya riyaset eden Alakadarlar, evvelce il.An edil-
7karct Vekili Dr. Bch~ct Uz diği veçhile, tasdik edilmiş be-

yannameleri ve bu be,•annamc
_._ lerde yazıh olanların n.üfus ciiz-

Harp 
Mücrimlerinin 
Tecziyesi 
~4eselesi 

l ngiliz ve Amerıkalıların haj"p 
mücrimlerini cezalandtrmak 

~çin bir komisyon teşkil etmele
l'i, bütün dünyanın :alakasını \!)
Yandırdı. Milyonlarca insanın ö
lümüne, senelerce ve senelerce 
insan emeği il~ meydana gelen 
ı:namfırelerin, şehirlerin yerle 
:Yeksan olmasına, insanlığın yük
selmesi için sarfedilen enerjinin 
bir anda mahvına şcbep olan bu 
harp, ıvataın ve istiklali müdafaa 
harbi olmadığı. müddetçe bir cü
l'üm cürüm değil cinayetlerin ' . en büyüğüdür. Bir tek ınsanuı 
kanma giren. katili idam sehpası
!ıa götüren hak mefbwn~un, 
ı:nilyqnlarla insanın kanına gıren 

lere karşı ceza vermesi kadat 
bak ve adalete uygun bir şey yok 
tur. 

danlariyle ikametgahlarının hu
lunduklan İaşe bürolarına mü
racaatla karnelerini alabilecekler 
dir. 

2 - İstanbul belediyesi iktisat 

Inıilu donanmasına mensup bir destroyer açık denizde 

Şimdiye l:adar olan hatPlerde, 
Pek çok Jrereler harbi milletin 
ıteyini dahi almadan ilan edenler, 
harbin sonunda ellerini, kollarını 
'allıyarak ya hudutlardan kaç
bıışlar, veya meşru bir iş yap
tnışlnr gibi vatandaşlar arasında 
l'aşamak imkfuıtnı bulmuşlardir. ~ndra 23 (A.A.) - Rcuter a- ı tına çağrılmalarl muhtemeldir .. 
Siyaset bu cürümlerin üzerine jansmın deniz muhabiri, Sir Vaşington . 2~ (A.A.) - lngıl
bir mc~iyet damgası vurmuş - ames Sumerville'in kumandası teredeki Amerika:n başkomu~~ 
tur. Fakat bu defa, !harp mes'ul- altnda kuvvetli brr İngiliz filosu- geçen ay Atlantikte Amerikan 
lermin cezalandınlacağını daha nun halen Hint denizinde ve Af- askeri taşıyan bir çok gemiler.in 
§ıtndiden nan ediyorlar. Bu o ka rika sahili açığın~ hareket yap- batnldığı hakkındaki iddiayt tek 
<:lar alışılmamış bir hadise ki, te- makta olduğunu bildiriyor. Bu fi zip etmiştir. t.W Devamı Sa. %, Sü. 8 

Londra 23 (A.A.) - Hava Ne
zaretinin tebliği: 

Dün gece bomba tayyarelerin
den mürekkep mühim bir teşek
külümüz Cenova limanına ve d~ 
niz üssüne taarruz etmiştir. Ha
va, hedef üzerinde, iyi idi ve 
berrak bir ay ışığında hedeflere 
bir çok ağir bombalar atılmıştır. 
Pek büyük yanginlar görülmüş -
tür. Tayyarelerimizin hepsi dön
müştür. 

* 

---
Yunan Başvekili Eski 

Hudutlarının 
T anınmasmı Talep Etti 

Bir Bulgar Gazetesi, 
"Buna Asla Müsaade 
Etmiyeceğiz.. Diyor 

flliri bütün iktidar mevkiinBd'e bu- .Dya daril zırhlılar, 30,600 tonluk , ._-.-.-.-.- .- .--.-.-.- .-.-.-.- .- .-.-.- -- .- --.- .- _- 7-_-.-_-.-_--.--,..---=----.._-.,-.-.-.-,..-
unanlan şiddetle sarstı. u §8:'"" 'Warspite,, zırhlısiyle her ikisi de 
~ianın harp halind~ bu~u~.an mıl 29,150 tonluk "Sowereign., ve YE N i T E F R 1 K A M 1 Z · 
ll'tıer o.rnsındaki akıslen şovle ol- "Resolution,, zırhliları "Ve 23,000 Bul&• Başvekili Prof. Fi.lol 
llluştu:r: tonluk modem bir tayyare gemi- Stotrholm, 23 (A.A.) - 1942 * * si olan "111uStrius,, dur. Bu filo- eenesindeki Drama hadiselerin -ı 

Japonlar buna knrşılık olmak nun diğer harp gemilerinin sayı- \den 80nra Bulgaristanla Yuna -
uzere, Tokyo bombardıma- 51 henüz malüm olmamakla be- Yazan: KERiME NADIR nistan arastndaki gerginlik art -

~na iştirak edip e1lcrine düşen raber bu nevi büyük harp gemi- Q1ıştır. Makedonya ve Ama\·ut-
.~ kaç Amerikan pilotunu ''ga) Kahramanlar icimizde yaşıtyan h~ gün, her saat karşı karşıya bu· luk hudutları meselesi de thalle--

li insani,, hareke.tlerinden dola- lerine kruvazörlerin, muhriplerin lunduğıÜniu: fakat nevilerini liyiki)·le tanıyamadığımu kim- dilmediği i~in Bulgaristanla Ital-
~ divanr harpte muhakeme ede- ve yardımcı gertıilerin refakat et· selerdir. ~ a arasındaki münasebetler de 
~eklerini, suçları tebeyyün eden- meleri usuldendir. · Muharrir, kuvvetli görüş adesesini bunlann üzerine tutmuş ve ~çıktır. 
eli idam veya diğer surelle~l~ /ngilterede askerlik yaşı böylece bize her birinin ayn ayn karakter ve tip teşrih.i.ni Yunan Başvekili Çolıfkoi!tu. es-
Cezaıandırmağa karr.r verdikleri- yapmıştır. ki Yunanistan hudutlarının ta -
tıi bildiTdiler. Londra, 23 (A.A.) - Kral, as- Bu teşrihin içinde f~'T.ilıetin, ~refin,w doğruluğun ~ iR!lanlı~n ol· oınmasıni istemiştir. 

1939 hr.rbb:icn acaba bu bir kerlik yaş haddini 18 e indirmiş- ~~1;8dar rıyanın, kustahlıgın ve barbarbiın da nuyari Sofyada çıkan "Slovo,, gazete-
«.&ç pilot mu mesuldür? Pearl tir. Yeni karar üzıerine 18 yaşın;- • sı yazdığı ilhamlı bir makalede 
ILırbour'ü mutlaka bu pilotlar daki gençler 15 güne kadar ya- Pazartesi Günü TAN'da Oktıyunuz. , Y~nistana karşr ~<ffletli birli-
honıbardımon ctm~lerdir. zılınıya haslrv:trnklı>mtr. Bunla- 4'an kullanarak diyor ki-.. . ·· ın··e,_...-_....,,......, .................... .,..,..,..,...,.. ............. ıı.ı 

fl:'7i.f" De\'amı Sa. 2 .• Sii. J rın ılkkanunU:n~ ~al... • ~ Devamı Sa.. %... Sü. S 
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Staliııgrat'a Rus 
Takviyeleri Geldi 

(Günler Geçerken) 
Körük Peşinde Dolaşırken 

1. nsan ne kadar tecrübe görse, olgunlaşşa, 
Hanyayı, Konyayı anlasa, kendisini bir 

daha çürük tahtaya basmıyacak sansa yine, 
gün geliyoır, basireti bağlapıp ald!lnmaktan 

K A R AY kurtulamıyor. "Kömür boldur, acele~ lüzınn 

RE F t K 
HA Lt D 

yoktur, herkese hakkı verilecektir,, gibi sözle
re güvenip ağır davırananl.ann elleri bö~rl:rinde ~a1:dı: ~en de 
onlardan biriyim; arada bır fark varsa komurden um1dımı çabuk 
keserek eve bir miktaı- odun attım. Fakat bizdeki solııııtlar o
dun yakmazmış ve boruları U7.atmazsak odnlan ısıbnazınış... O 
sebepten başka çeşit soba almak ve boru masrafına <la katlan
mak lazım geliyormuş! Şimdi bu işlerle uğraşmaktayım. Halbulti 
kömür alabilseydim ne zahmet, ne mnSl"af, ıne üzüntü, ev eski 
düzeninde ve keyfim yerinde olacak•. Şeker ve kömür mesele 
lerinde - lata kanarak - çoluk çocuğu iç ve d~ iki mühim ka
loriden mahrum bıraktığım için artık yaşıma ve haşana, hele 
tecrübe nörmüşlüğüme hiç kıymet vermiyorum. "Sakm aldanma, 
inanma, kanma,, diye vaktiyle başkalarına verdiğim ve ken<li
min tutamadığım öğüt'lerdcn utanma duyduğum da cabası! 

lşin ucu oduna dayanınca bir de körük almak icap -etti. Şiş
liden Harbiyeye kadar iki keçeli, yirmi kadar sobacı ve nalbur 
dükkanına başvurdum. Yok! Meğerse lstanbulda körük yapan
lar kalmamış; Galaıtada ararsam belki bir yerdeJ. bflht ~~kiden 
kalma, bir tanecik bulabilirmişim ... Vah vahi ~ukfp~ıcıuıı paş 
eğlencelerinden biri ki.)rükle oynmaktı. O zam .imizdc 
eşi hiç bir yerde bulunmaz derecede zarif sob ~ yapt-
lırdı : Tahta kısımlan sarı baŞlı çivilerle süslü i · ıt :ta-
raflarına kırmızı veya mavi deri geçirilmişti; yine şnd011 •. 
yapılmış olan ağızları canlı ve sevimli bir mahl ıkaC!_ar. 
hoş ve güzeldi; insanın öpeceği gelirdi. Ucundaki e r:halka
larından hususi bir maşalığa asılır, icap edince çini sobanın şık 
parmaklığından ~okulara;k işletilirdi. O ses ve her sese karşı di
lini çıkararak cevap veren ışık hala kulağımda ve hayalimdedir. 
Bu, bir nevi müzikli oyundu: Körük çalar, alev dansederdi; ben 
de karşısında, peri masalından bir sahne seyredercesine zevk a
lırdım. Bugün bile anamı düşündüğüm zaman onu soba önünde 
eğilmiş, ateşi körüklerken görürüm ve iköriığün temposuna uya
rak kararıp parhyan ışığın yanaklarinda sönüp açilan kizıllığını 
ne kadar canlı hatırlarım! · 

Kırk şu kadar yıl sonra o eski l~anbul çocuğuınun kırçol 
saçlariyle dükkan dükkan körük aramast ve arayıp da ibulama-
ması büyük bir hadise değildir. Fakat hisli bir adam ~~ QJ.
dukça büz.ünlü ve düşündürücü lıatıra'lann .analı~ 
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( (1LümDEN BETER 1 Zahire 
Fiyatları CUMHURiYET, 

BAYRAMI 
ithalat 
Eıyası 

DIKKAT:
T ramvay idaresi 

'liiİn Adam 
Stdamıyor ?. 

No. 140 
Mezeleri, yeme~ert ıöy!ec!i, Çolı 

1erbnt bir kadmdı, Fatma71 andım 
il vardı. fçlri lçmlye baıtadılt ınmwt, 

kllcllm. Suau, bardakla lı;iJ'Ordu. 0-
mınla konupcaktnn, 90racalrtnn. Fa
kat. bana, ıöz ıöyJetmiJOTdu, Cm:mıya 
blşlamıttL Acaba Fatma mıl Diye lçt. 
me korka ıelmlıtl. 

Bfr ara, l&.lardı1111t kHtfm, Mmr
ı'an babı açtım, Oltmemı,, ıörmem!ı, 

b lmlyor 
Bıraktım, kaçtım. O, hakikaten Fa'

ma olsaydı, ne yapacaktım? Hiçi Ç8 
kecektam, lreıke Fatma oluy!ı ta. der. 
d nf çekseydim. 

Artık beni tamnnyan Jcalme& s!M. 
Meyhane, lokanta, ote' ıarsonlan, han 

klan, hepsi beni tanıyorlar. Artı:ame 
n, klmbflir 11eler 18y11Yol'lartbr'? 
Fabt, bahfltl bol eldıklan ~il, hep. 
Yolumu beklerler. 

Bir yere cfdlyoram, Lokantada ran 
ton yanaııyor: 

selınlwtf. a. -- Bir lnnnpanya 
hkl vapurla ctttl 
Hancı kumpanya? 
myorum. 

Y~ı .. 
Baılra bir 7erde: 
- Sis ıelmeden ile dört .. t ene! 

cr1rttlar, diyorlar, 

OlSsterilen tarafa atı ıfirilyorum Yol 
bazan ilri,.e, bazan Uçe, dörde ~IJ"' 
"°"· Tahminle yola devam .atyonam, 
1 k molada yaruldıfımı anlJ)'onım, 

Oradan nereye eldenin? Artlk nee 
hSI otursa- Baht itli, 
Xıım Yolculuk sor oluyor, Yatmwr, 

br, rilzılr, !nıanı harap ediyor, y .. 
tın. rece!m de yol alıyorum. Hele 
81 qıfmc!a, 6yle lrqifU oluYor ki .. 
• Yotculuiun derileri 4e •var. Basın 
alttliln 7erde, bqnu ıobcalc yer ba
lıunıJornn. Merdiven altı, uhanl•, 
catı aram, J'llr, neresi oluru lmmb
nrlnhı. Yolum hana düıtil mil, ıro~ 
ha 7Ntar0 Hanlarda. cJ&ima J'U ba
lats. 

8hndl, fianda rahatım, ima, ,,.,... 
aan pJanca k6tl •.• 

c.w Aiabe7. top!um p"bl doirut-
maıta: 

- Oc c1ıu11r eilendfk.. 
K.,uli lre7if1i dltlyortfır. 
- Oc ctlıı, beni 11Ia mttanu .. Balo 

1ıa1d bvlimlz, bir ıecqdi., Haabı 
IQU'cbk, ·-
Hancı Seri! •la c!a sllldll: 
- Pena mı? P'rrtınQI atlab)OIU, 
Celil Alakl', alır alır a,.aia kalD 

. Yar.an: .llABJIU2' YBSARI Dün Kilo lraıına 
$erlf Ata, kaı1anm cetmqtı: 
- Yanı sttmek nı,.etinde mı.ın1 2 .. 3 Kuruş Düştü 
c.ııı afahq, "911111 ..U.clıa Pinalann umumi ,arGDOşQ ...,: 

- Miluadenle.. • ,~ktlr. Sabcılar l1ıc:danD tenddilt 
Hancı ıninl J'lllmeltmifd: ıtllstermelertnden dolay! f!yatlan azar 
"'7 len, dıprclatl .. vamn farbndı uar indirmektedirler. Zahire f!,.at -

dei:lliD. lan kilo bqlna 2 - 3 kuruı dnı-
CetU ala~ oma .ıatl: ınOttlr. Kunı DzOmlerfn 'dolrtıa nu-
- Haft cludll. DpvJar Nftllma- maresı 72 yerine J"ltın.fte llfılıallbr. 

J'OI'. ~eytlnya.-ı !80 kuruşa kad&T dQşmtle-
- Sana 6yle ıell)'Or. ' tür 
- Hava darda, Yabmı domuzu l1ırat:ı 
- Dqan çıkıp 1-ktın llU? Ner .... 

bilt~ortaıı1 • lfln luııırlıl 
- Ben. lroh .ırn... KaredP.nlz ft Zırt blll"1erlnde ya-
- Ba lroku" 11tmas. Otar, otlar'" '"ııırtf domudarta 1'8Drlml t1tOeedele 

duiun yerde, '1evam etmektedir, Bu havvanlardan 
- Artılr a;Jtme!iyfm. vurulanlann rlT11a ulrwfdmamuı ve 
- NerqeJ '"8rt urlelM ~ılmaın ~n ttı-ı-
Celll afabe7, iki elhli nllltu ldb m'9ftM 1-şlarurcfıltır Ya1-a domuz

tu: ıözlerf ta•ancla, bir an d&,&ncell 1ennm iazllllHIP8k 'Orta A'VrtıJ)Ryıl ttı
kaldı, r6iüı ıeçirdi: "•et tein bazı teebbDsler yapılmakta

- Kuabaya, .. E~y de ıeç kaldun -trr. Yaban domuro etinin kflosu 1'7lt 
- Yollar kapalı atam... kurup 1">-'~~ .... hl•rto\iit"' ' 

- Bana röre defi!. Balılc bollaftı 
Hancı, 1erincle clotrwaıaı. topla1111 Havaların mOAadesl devam ettl-

auştz: !tinden tnrlk avlanması lyf neticeler 
- Saka)'t bırak len. ıerçelrten 701' •rermektedlr. Pfyasemıu ll:0111Yetlt 

la tıkma11 mı dilfünüyorıu7 rrılktırda torfk tttlrflmı-ltte ve Jlker-
Celll afıbe)o, titizlendi: '1ı- rcln lmemle "atılmaktadır Torlitln 
- E'bette.. OtobU,le kasabaya gi- ' flosu l50 - 60 kuruş arasmdadır. 

~n kumpanya Yar, On!an muhakkak Evvelki ırttn tutulan 300 000 kilo 
balanam. ı.,ııJık vf\zOnden .rliln me7bahadrı Pt 
Hancı, sesini yantlatmıştı: •ııt"ı hiç otmıımr!ltır. Maamıınh a-
- Onlar, ui ve salim kasabaya 1tlt• .,,on•ak Tnklııihı .Oztınden Kanıa!ıır 

tileree, fırtınanm 13tışm.111nı bekler- "llı"'t!<:f'M'lPrlJ"de 1tAff mfktarda buP. 
ler. Herkes deli delil. "'aı:ıtlam11d"1 tein b•11'1darın 1ı:oka<"&-

Ca1A1 aflbey bir kahkaha attı: ,., sanılmaktadır 
- Yani. ben deliyim... --------
Elini ha,,.da !l!iYUrdu: 4cıkta Kalmıı Olfln 
- Bırak deli ol Y111l. 
Yeletlnl ceht'ni diize'tlvordu: Talebenin v aziyetl 
- Yolcu, yolu"d" rerek... Okullar açılmıt ve tedrisata bas-
Serif ata batırdı: nm~ oldujtu halde yersizlik ;rOzOn-
- Hanef yoll Yol yok ki.. ,.en ortaolr:unara ve liselere ırtreml-

vPn eocuklar vardır Ortaokullarda 
ve füelerde venlden tube ıt(llmak flU

.. ,.t·vıe bıı kabil talr.be'W! wr bulmak 

- Bana ı~re •ar. Ben. karları 6n• 
erhn. yo1 açanın. 

- Otur. oturduiun yerde 
Celil atabey, topulı:larr uı:erınde dr 

&ilmiş daruyordu: 
- Artık sitmeliylm. 

fDevıım vırl 

'·'~'- ~Aovo· ' .. 
BUG'ONKO PROGRAM 

1.ff Prosna 11.45 Çoeuk 
r.aı ltıor 19 30 Haberler 
7 .40 Haberler 19.45 Scrbcat 

.. er" hııriln Maarif Müdürllll!!lnde 
M'ııari' Miidur vekili N~cmettin Bora
nm rlvasetlnde bir mOdQrler tnolıın-

Maarif Müdür vekiUlğl 
Rahatsıdıtı ı.ebeblyle bir buçıık a7 

rnezunlvf!t almıs bulunan sehrlmiz 
'Maarif MUdOrü Muhsin Bımıl'a ve
kAlet etmek üzere VekAlet mfift'ttie
lerinden Necmettin Bora tayin edfl
mlş ve dünden itibaren vazifesine 
ba lamı trr 

ŞEHRiMiZDE YAPILACAK TÖREN 
PROGRAMI DON HAZIRLANDI 

--t•-·· Manifatura-- ve 
'Kösele Geliyor .J, 

Muhtellf memleketlere ;:raptlan ll
"8rfşlerfn yola çıkanldıtı ve bir lm
ınaun de tnmlt ıtnuını..... ft llm 
ı1lklere gelmtı oldutu lltrenflmtatır 
Rlndlstana H mf)'on Ural* pMmı1du 

Vftiyette te.e1dt01 ecten komisyon nacaktU', Pef'lll'llbe gtıntl akpm1 saat mf!DIUcat. bpat besi Ye Olfltıt ma- ı 
CIJnburlyet bqramı J!l'Ogr&mını ha- 22 de Taksim ırufnmuDda bir b1Jo "1fatura et::rad ıdl)U'la ..ıo.nlsU., 1Dr 
~st11'. 1'u pt'Ollfl'llma g6re. b97- verilecektir mrtf olarak 100 bab'e AmerDaın 1'esl 
ram bu aym 28 inci Çarsamba gQnD Gece bO;nk bir fener alayı yapılş- "elmfetlr. Sipariş edf!erı ma11ardan 
saat 12 de bashyacak ve Cuma aksa- ~aktU', Alay saat 19 da Taksim mey- l"l'IQhfm bir kmnı da Buraya gebnlc 
"" sona ~kttr. Dafreler ve mOes• dınında ihzar ednmlt bulunacaktU' lmlunmııktadır Amerfk87a sfparfı e
oıeselerle okullar Cumaftıest ,OnO de * dflen atır lltn' dertlerinden de fs-
kapa' kalM111ktır, ~ 111Qddetln- tstanbul, 23 (A,A) _ Bu tene 29 ~enderuna 10 bin adet gelmfstlr. 
C'e .... dlldtklert ba,,atı.r1a. ıe-- Teşrinievvel cnmhu;lyet bayramımız- Kanı tarOdyle Porteldaden de 2n 
releri fener ve ışık'hrta ıfonattlacalt- -!ı Halkevlerfmlz. Qç gtın devıımh fa- ton mantar gelmiştir, 
tır. 8ehrln baslırca eaddf'lerl . .,._ıi <ıllyette buluna-aaklartndan, vatandae- Almanyadan ithal edilecek o1an dlln 
"'~llL 1'ııtih Beledlve Parti Sal- btr1JT1ts. bu Mfsll faaliyete lftlnb "in ton f'Qaat demirinden Dk parti dr 
tanatunet. Taksim meydanlan. Gala- dRvet eddınektec!lr, ~anı J"tll:rle plmlştfr, 
tıı kftJ>rOsQ· Galata -..e EmlnftftQ •- l!lon hafta nrfmda muhte11f mem-
halan. varıur iskeleleri, demlrvolu gar U Ek 1 i leketlerden kara ve deniz yollarfylP 
ve idanoftlRn, bu W beledfn ..,. CUZ mek Ç n 111emlekethnlze getirtilen mamöJ ve 
heleri &nGndekl m~anlar COmhurt• ..._. D. .. _.._._ 1 ncldf van mamöl maddeler gerek mlktar-

a.:s ....,._.... 'ıırmbı co'klulu ft ııerekle cetttt.rl-
"'"t d~nde ,...,nan fnlolao ve Der- cetvel tanzim ederek bu oetvelı .,in fazlalıtı ve ehemmiyeti baknnm
'"Tf•I ~ aftı " d1Mz1er1• .o.- bir tezkereye rapten te..lltlm~ -tan plya•ü blP fePahlık temin ede
'Pnec-.lrt'r BaT1'8m .tınlerlndf' PtırU memur mutemetleriyle lstanbul ~f'k mahfyett~r. 1'llhas~ manlfatu
tıırafınden h1tzırlllnan lrilnOlerde 7" beledlyeıinde zabıt ve muamelAt ra @$}'asiyle köselelerln kara borsayıı 
'1Utuk IBYtenecttkt!r. Parti halk kOr- . 

m.ıı...ıınrıı~.IW\ .. e m"~aat ed-'- · '1'1.tfkallne mahal hırakılm"'al'Bk ser-
cıOlerlnln Yerlerini ve nutuk t&Tlene- ~" _........ ı.u-_. 111:'11.~ ._, 

rpk ııaııtlerı a)'l'Jl'a tnhft etmlstlr ler ve karnelerini alaeakl.ı'dır ~ 1'1nsaya ant temin edll«Uıt tak
-ilrde pamuklu ınensueat ve ayakka-

Penembe ıano V11Ayette saat 9 Malmilıl.ürlüldm l/O.rln da hr flyatlaruun ehemmı,.etll nfabette 
-ian itibaren tebrtkler 'kabul edile- -··--etıkl.ar • ıru~lıııma111 mnm'ktındOI' 
~Pktlr c:ıaat Jll dan 10,15 e kadar Vali. i'........,. 

Me~~ 5a aenekl 11• 
••kterhll te9bll. .. 'ihırken, geçen •· 
rıekl dllekl•rcf• v .. rlne getlrllın• 
ler tıaktcmda da ha•k• tnhat,,.... 
"'ltl•rcflr. Ba arada leteft ta1t• t,.......,, •nettııer1nı11 icaba mua• 
melelerlrıhı llltGnı aetllm_. halr· 
ıcntdıkl ıltl•kl• .. "'••DUi olun· 
-tulJunu blldll'mltlerdlr. Mebuala
~" ltlldlrdlftlne ıare, tnımvay I• 
lfır"I bll@tçl bulunamadıl•1ttl•n, 
•imdik! blletçllerln yalvarttarek. 
vekarrlarak bht mllıkllltla temin 
•dlldJllnön bıheetmı, ve ba ytla 
den bu adamlara ne:raketll olma• 
lırr için bir ıey e8ylenlleınedlll· 
"' blldlrrnlı. 

8 ... dolru1U, tramvay ldaNlll· 
"'" bu eevabmı çok ıırlp bulduk, 
8lr defa tramvıy ldıresl niçin 
•d•m bulamryormuıt .,hlrde it 
:ınyın bu kadar •dam var. Sonra, 
tı•lkı "aman .. 9'klrmayın, ne 
vıtı>flr .... hOf tll'fJn, ,.aaanD• bir 
•okııt vurulu ... lt•kl tlırafmı oo· 
"'"'" tlllT" tlenftmek '9tenlyor, 
Mam nedenf Bls. - .. yet 111ov• 
eut I• - •dımllZlrlı da, b•1tll•J• 
<ttZlılı da tlller nolcautlarnt 111ov• 
eudlyetlnl de tek kellına ile INM 
vay erabalarfnm a tı•lkı11 ltltlP 
l<ı'°'arek htOlte dolmalaf'lltl da 
tıep tramvey ldareelnln beoll'fk· 

l(on11olOt1hınn tebriklerin! kabul ede- uğrendiğimize göre, mal mü -
"f'ktlr JtQkt\met konaltmcta yııınlaea'k dürlüklerl bugün ve yarın da ça· 
l<ımurf merasim bittikten sonra. me- hprak ucuz ekmek alacaklann 
rıı!1lme dahil olanlar uat ıo.ıo da ekmek beyannamelerini tevzi ve 
'!'aksim mevdınındakl trfbtlnde hazır tudtka devım edeceklerdir Di -
nıılunıeıılflıırdır. TrfbOnOn h r ktsmr ğft' halk tçin hazırlanan ekmek 
nrdu ~kAnına. bir kllmn mtllld me- karneleri ltlf' zarteei minünden 

nrdır, Burada da fındıldann yaftan •lsllflnde buluyorus, Tl'Bmvey I• 
c:ıbnlarak hamunanc!an elnnefe bn~ da,...,, halkı IU9DUa edecıetlne bl· 

.,,urlara ve üvet1"erP aynlıeaktrr . pa ... ~ 
TaltslmdP yapılacak tl\rende bıılu- lt·~aren mahalle birHldert vuı· 
acıık ordu cOzDtamlan oku tar, Cf'- tasıvlP evleH btrakılacakb:. 

rnlyetJer saat q 30 dıııı ltlbar"'n yPff'- tbllhlw~tıı" hfr tnlkl'mdın blldlrf1-
1Prlnt ıılmaı olacaklıırrltr ditln,. ~~~" menll'1n ""'111r'ıırı kıta i• 

Vfll'llecelf loret üzerine V ıli, Ko- '"r .,,.,~ ... "'"""""" "•bilinde. lıter 
rnutan ve 'Paf't Ret.! btrliklPrf mua- beled ye hud11dıı haıriclnde balunıan 
vene ve ~k @decektlr Bundan '°" bOtiJn ııubaYlann aileleri tudlkli benn 
rıı bando t"ttklAt marşını ealacıı1' vt' nıme1,. .. ı 11P kuı kıtymıkamlanna m6• 
ıilrete bawak eeldlf'Celdir Bundan racııat edecekler •e elrmek kartlannı 
sonra lblde,e eelenk konulacaktır bu Jr mıabmhlrlardln alacak!arthr. 

Ölleye dolru pçlt resmi baslıya- Haber vert1dlifne r&re. •ehrlmiz ta· 
cııktll', clrlerinden biri Arfıntfnden bafday 

C'.eçft resmine Şehir bandoııu, İstik- ptfrtmek için tıhsan t.pbbti•te Mıkr!'19 
IAI w lnkılAI' l~n cıınlı'"nı ''' uzuv- "'"' ,e milıbet cevap alllUfbl' Bu ce
larTnı verrnl9 olan kııhramıııılan trm- nbl ~re, kendlılne 15.000 toD un •e 
c;fl etmek 0z@l'f' her rDthe"en sub "'· "0 ooo ton bufdııy rönderftebllec:ektlr 
erat m•161 ••llerlşı lhtlyıır eu:ller RnJ<lı)'tn kilosu 4 '\ nıtk1'•P Ocreti de 
ve 9ehft anal11f11' bayraklarl;ı ·~il'- '" 1ı:urustan heııanlıınııcıılrhr V ı>arun 
!erdir, Bu hPVPtl i .. ı-iler l' ılverc:ltP 

tın!maır diltiintllmelrtedlr Ba seneki raıaoık bir yenlllk aleterelnl 
fındık rekoltesi so - as mil~ kilo '--••••••••••••••••••• ·-' 
arasmcbdır. thracıt u oldai11 için fm-
.fıiro elrmete lranıtmlmHI imklnlan Şeker T evzlafl 
olıbflecektfr Ptln ic: fıl)dıklarm ldlcr Şeker şirketi dOn teker tevzıatmı 
su 104 - 105 kuru,tan •e ılvrl k.. durdurmuştur. Fakat bme mukabm 
buklu fmc!ddann kilon 55 - Sfl 1nJ. halka satTlacak f@ke!', şirket taratm
ru,tan utdmıştır 'Fındık alıcdarı Ma· dan evvelce bakka11ara tamamf719 
canıtan •e tmcreair. tnctltere l!e 4e verilmiş olduitu için. bakkallar balb 
~011 filnlerde ı8rUpnelere batlanıtnur cıeker daıtıtmıya devam edeceklerdir. 
tır. Lokantaetlar ve tekerlemecller bl-

Buğdag ffyallan "er talepname ile cemiyetlerine mtl • 
raeaat ederek ihtiyaçtan olan tekerin 
ııeker şirketi tarafından kencUlertne 
·erflmeshıf ttıtemflerdlr, 

Ankara, 23 (TAN) - Bura7a ıelen 
haberlere ıllre. Anadoludald letfbnJ 
merkezlerinde ve serbest plyasac!a bap 
day fiyattan bir ild sündenberf dilto 
miye bl•lımıetır 1Con)'8Ü bir ar11ık 
kllolU 70 1nırııeu lf'ÇeD baidaJ' eo .. 
Eılri•u•klrde ''" 5(1 lnıruııa dUemllşttlr 

Tkaref Vektfletlnde 

Diğer taraftan 500,000 kOo tekerin 
Vllhet sınırlan lelnde dafrt!lması blt
'Tilstlr, 150.000 kilo daha datıtılaeU-ı 
Ur. ._ 

Hazır Elhi~~ner Bir 
Tayyare Alacaklar .. ,... ... 

Hazır elslbecfler namma sekiz ldŞt. 
11nıtı: 7.55 )IQalk (pi ) il 55 Pa11l lı.,.etl 

il ao Procrua 20 ıs 8aılll'o sazc-ı Altın Flyatlan 
Arianti,..ı ....... :-· -··'-•-·1 ~ir. 

ve olnıllor, nrdu: ımorcular: blrlllr:lM" EkmPÖ~ fındık 

Ankıra 23 (TAN) - Burtln Ticaret 
Vekiletinde Behçet UIUll ret.lifine!~ 

VPkllet erklnl7!e toJ)l'ak oflı amam 
mUdQrU ye Ziraat Veklletf erklnmm 

ı k bir heyet Hava Kurumuna mOra
raatla aralannda teşltn ettikleri ko

işdralr ettli! bir toplantı yapılmıtttr mlte~rl vasrtaslyle kendi nemlanm 
Toplantıda ekim llleri ve late mesele- taşlyan bir tayyare altnması feln te

- Aıtı1C O, lltlalfl petf. _: u.u Kllalk (pL\ 20.41 Sarkrlar 
--- __ ........ , , U.45 Halıerler 21.00 Jconu-a 
.D&llll:S WUTU11 14.00 Mllalk 21 JS htelılcr 
- NeJe blktm1 '7" 14 IO At "'ulan 21,45 Konu•a 

14.40 T-llil 22.00 lolo ..,.._. .. 
CeJlt efabey, lnQalım dllzeltbot'chl: 111.0o ,._...m "IU11 tra1Ml1er _ z. deTrana!ım P71f,_ ıa.t.s Dua ortntrnı 22.45 Jtapaıuı 

Mint Korunma l Fransada Yen~ 

Altın fiyattan kararsız olarak yQk
Pliş ve lnis ı&stermektedlr Dün bir 
ltm 3e'Ptt 'lnırııtftl 1nidM' """'9e'lrrı'-. 
Bır gram !n11çe 503 kuruştur, 

tııklp ede<"ektlr Sa t tam 12 d,. ~e
limiye kl!lac:ında 21 atnn t op atılıı 

calttrr 
~. """"'"-'~.........,,. hasır 

lrnacak proırramlarla bayram kutla- ıi~ ıır 

~ clDmell"' ~ bu~ taahhQt etmı.ı
ve derhal faaliyete geçmJ~lerdir. 

Harp Mücrimlerinin M. Katinin Sovyet ~t:t•tli~il,.,. Amerikada 8ulunC1J! Cenova Bombalandı 
Tecziyesi Meselesi G • .... C!z Baştarafı 1 ncidf' Gazetecler " ~ Baştarafı 1 ncide 

enf'!llgıne Bir cidai surette hasara u.ıı..ayan btr rest bava bataryaıan tarafından ~ Baştarafı ı ncide ~ IY ~ B&ştarafı 1 ncide diifürül fift ·· 
Bu hAdisenin Çekoslovakyada- M Sovyet tıcaret vapuru karaya o- jçın ıam zamanında geldiıkl.W m ur.., 

ki tesirı başka turlil 0Jmu9tur. esai Neşretti turmuştUJ' . ıuetecilere söyJemiftlr. Alman rami tebllğl 
Londra radyosunun bildirdı~ine Stalin. gradda düşman. .. 18 .. ~k Gueteciler Geor0 e a .... Ken .BerH .. 23 (• •) - "Tebu• ~ ~ Moalı:ova, 23 ( A A ) - Sovyet gP.nÇ" k b 1 ta -'- rt J D ,._ .. ., MMf ~ wtilt 
göre, harp mücrımlerınıa ceza - mu •. a. 1 arruz.u gerı pu11111.u u ~ Murray ve daha bir ~ sinema ... _ ~h-ı-.19 h_.,.,. .a.r---!ığlne hıtaben neıtrettıf hlr menlda t l D d 'Sva auıllil" -r Cll'&llU uu. AlllliUI 
landınJması hakkmdc1 retittefik- SovJetler B rıı~ı reisi M K linin b ı- ~~ş ur Vol_ga 1 e on arasm 9 yıldızıyle görüşmüşlerdir. Akşam muharebe tayyareleri ın,wa DW9 

T emvn Mahkemesi L·n ş· h . d s· terin verdlği kara!' ve bu karara hasu •öy'e dem1$tir: dun muhtelıf mahallerde Sav • Centuri Fox Film direktörü ı.ra- zi1erini tank ve motörlü tqıt top 
1 ·- ı e 8 ran 8 ır bilhassa Sovyet Uusyıının iltiha- retler şaşırtma taarruzları yap- fından meşhur Broıvnderby lo • ulukbnnı affakı U bomba 

"'en·ı eı·r Karara Vardı su·ıkast Yapıldı kı Çekoslovakyada r>üyük bir ··Büyük byıplar1 utrıuhtınnı mu. mışlardır Bu taanıızlar kanlı ka kantaaında tereflerine verilen zi- ı--tat.-a •• muv ye e 

\.Suçları Grevler 

1 hakkalı:tır Fakat Alman kavrı>ları l'lı· vıplarla gerı püskürtülmüştür. f tt h b l l _..._ ~-.&· Bwılara refakat .. 
Ankara. 23 (TAN) - Temyiz mah Nevyorlr, 23 (A,A.) - Hıııuıi bazı m:mnuniyetle ka~ştır. Bu riın~llerden de bib'üktür Bizim teknı• Don cephesind~ Alman kıtala- ya e e azır u unmuş aı""'" den Alman. av tayyareleri cer. 

bmesl tevhidi l~at umumt he7eU. e,hastln alınan hı'>erlere röre. Frıı.,. munasebetle Londradakı <;e,ko~o iiınis Alman telrııltlnden 1 'rf delil. e .• b" te bb"" nd D.N .B. nln bir telgrafı fan eden fiddetli hava çarplf • 

11 h 
vak --'·-th ..... - ne.-ttı;;,ı bir . rı m vzıı ır şe us esnası a __ , 0 Mil1l korunma kanmıuna muha f a- udi ekserisi ılmendifer amelesi olmık ırı:::ı....... .. ...... ı y·- & dır Bütün \:ayna1ı:larnnızr n erber et• ı.·r d" b k etm Berlln 23 (AA} - D N B bildi- w.aarmda 1 dn ......... ta-u..l 
t br;o.;ı ''B h be · ''...ı. ı .,ı U$11lan l{ru unu yo ıs- · · · • · · ...,,.._ JJ 

reket edenler hakk!nda Tllrk ceza tizere 10.000 ırevcl •1rctır lt~eri At- e le;ue: U a rın ..,...,...oııı O - mit halanayonu.Subaylanmn bU h!rp terdir rtyor: Bil:rOk Brltanya bilk4metfnln düş(lrmüflerdir. Kendi kayıpla • 
kaııumımm n 111\ea maddesine göre manyaya rittrriye tetY11r idn fabriblr vakyada büyük ümitlerle kar- te (Ok ıeyler ötrenm"ılerdır B tim bvetl ÜZeMDf' ~erde t~tere7t rımtz 3 tayyareden ibarettir. Bir 
eea tayini l1zırft ıeldlthıe kanı!' ver- n ı<Snc!erilen Lava1 hfllr6mf'ttnln mü• şılandılJnı, Çek milletinin çok ı cephemiz kadar reni• bir cephedr fe- Si.tl.h.tli muluırP.1"'ler rfy:ı~t .. tmı, olan TOrk ıazet.cller Alınan 1ahra hava meydaııftw 
mqtlr. Bu karara, temJ'k 11ç0nc0 dal- me11i1lerl kapı dıoııarı edilmislerdJr !zulüm gördüğünü. gecen harpten na ve kıblliyetliı aubay'ar da bulun• Stokholm 23 (A.A.) - Stallnırat 'ıey~tl retıl Hüseyin Cahlt Yalçın . karp yapılan bir turna t8f8b • 
resinin cen kanununun 59 uncu, tem Lille, 23 (A.A.) - Bir razetentn sonra işlenen yanlışhklann bu muı tabiidir 'Fabt ınbaylarımızın bO- ke1imfnd~ dOn hnı eartlımm pek f~ Londradan hareketinden &rıce Alman- büsü esnutnda 3 dilfman tayya. 
7ls ikinci dalrelinln ise 80 inci inad· hab enoerdlffne göre, iki rin eYYe1 harpten sonra tekerrilr etmi~ .. )'ilk bir kııımınm da binncl srnıf st'9 .,11 olmıtım• rıiml!ft ann bir topca rıının ıılyasl tavizler elde etmek l~n resi daha bMarya1anıms tarafUı. 
desine göre ceza tayin edilmesi lAzım Lil'e eehrinde Almıtn askerlerinin dr- ceği hakkmdaki vaadlerın bu de- baylar olduiu da inlrlr edileml:recelr bazrrlııhndan tonr1 m11hıtrebe blY'ftk eon zamanlarda TOrk htlkftmetl Oze- d dfif(lrillmn...a. 

eld\tf hakkında eıkan lhtllAfa ~be- ftftl ettikleri bir mBeue1eye 111ik1111t fa olsun _.. ..... _.,_,,~ı-e ı'na bir hakikattir Itır ııld~tlP yeniden bııe1ıımrstrr O&rtt- rlnd.- doitn.ıdan dotruya ve bDvallla an ...,. ..... 
blyet vermiştir, Tevhidi içtihat beye- J -· ....... a"'•u-u-~ıııı ~ kT ld _.. • ı-H. Maıtanm hm ---'-'- w • yapı'mrttır. Bunun Onrlne bütün ei• nı}dığını. adaletin ancak bu SU· fJÜH r8re hqhca llırekft uhHt 8ta11ne 111 yaıtmııı o uıtunu ..,yıem .. -. unr~.__;__ 
=·~~==-u~:n:!'.71~ ~~ lence yerleri kapatılmıştır 20.30 dl11 retle tecelU edecetln!. bilttın Ce- radyosu, bu ,mesele hakkında dı- rr:.-tm tfmaJln&- bu,anan lloartakOtPtt Bu iddia h11kkınc!a aallhlyeGI Tllrk man teeialerl 78ftfden bom~ 

ta ed 
ıonra halkın ıokata çıkmasr yataktır, ... 

1 
k .

11 
ti b beki '/Of ı.:.. mııhat•eııldtr Ba lretlmde Vol .. "mn 1ler makamlannın mfttatAasma mOracut hr, Bfrklç dOlman tlanaresl il -

l!t1lmar saçana ceza yln en 59 ~os ova mı e nın lL"lU e- && ıtt· aahntnf lrontr !im ltınc!a bahma eden D N. B. nln Ankara mame.1· tepin t(lnQ 61ledm llOm"a Ahnule-
aneu maddesinin ve maddenin ma- diğini .. bildirmiştir "Sovyet hükıimeti, bu maksa- ~ 1 So 1 ° a 1_._ ltne. B. Yelçm'ın bu !18zlert tam•f)'- rm ,1maıı ıarbl kısmı lhetlnden 
hıfaı olan 31 ve 32 fnd maddelerin lh- Deği$tlrilecek 100 duı tahakkuku için müttefik \'e arm 97et er ıon 41 

•it .,._. ı. uı1sız vo aum oldutu enıeıtıe rnu~. Ateak buluttmıı tlııtGndm 
a eyledlll bilkOmlere ıöre, satAhi- Alman Propa~da Num dost hükU.metler tarafından alı- lntalımn ıenı, aletc!e tahl7e etml7': '"iddl tellkkf edilmemek Jcap edeeeti açım bu tayyarelertn attı.il bom 

JeUar makamlar tarafından azamı sa- Uralık Banknotlar ~b~ls, harp mes ullerinıa ve nan pratik tedbirlere bütün kuv- muvaffak olmq,lardır Alman alır toP- '"'fldtrilmittlr blnalarde '" tarlalarda ~ 
tıs fiyatı ve<ya narh tayin edilmiş o- mucrımlerfnin mil~lder cep \'eti le üzahe eıt edecek 4 • caııunw1 •• pllre bombe t1ınarelertahı ' ds ararlar husule ıetlnn1tHr 
1aıı ahvalde konulan fiyattan veya Hangileri•r? besinde_ olduiunU.. belkı de bu tili Yaltın~ald ~praklarda. ~us- mfitrma41 bomberclnnanma ~ Ç I-'-~• H-LA- •raainda kayıplar pek azdır. • 
narhtan fazlaya bir mab atmak ve- Ankara, 23 (A.A.) - Yolda kaza- harp mücrimlerini ceulandınrıak Jerin ımr ortaklarmı bulma"a ça- "Kıd Ukteerlıı,. febrl1ıanam ~ O Ull~ U1111111e- GOndiJz haftf AJman lllftiina!l ... ~_.ra 
,. aabta arzetmek W7ll aatı,tan im- ya utnyan yQz llralıklara benzedik- iizere bu tfbı baflJUI ıeçenleri --, IS 9ovyetlet' inada ftlÜllftmet .emelrtr tin 11 lht tayyareleri İngflterenln cenuba ~ 

na etmek ne SUÇ tekevvOn edebile- leri fçln tedavülden çekilmesi karar- kendilertnln cezalandınıcalJm laşacaktır. Milttefilderin de bu dirler Bu ~edelrt binaların M'Yfllr • r ar ee eemıbu prbl mmerfnde ..... 
ıfbl, tı1at tayin edDmemlı olan taştırtlan 100 liralık banknot1ann te- b _ • ....ı..t..n... -~ıtd'"' "'-"'...alrd husustan gayret sarfedeceklertni hfr lmnn bit' ta• " bir demir 7llmt Bqtarafı ofeftenı taarruz etm"1ndlr 

b be 
._., __ ı _. Uu. """""'"'11.,. '111(: \~& l.llAQ e _____ ..... _...a- Bltlenn' n...-ı-..-· "'ıllne ıehnlıttr ,.,,.... 1 ncide • 

ilerde de muhik se e .ua....., ••- beddtılil işinde bazı teredd!ltler oldu- ._ 1.u • .11 •• L.-~-1.-...1 ....._ wı1111G&~. • ~.r.ue ın 11 
• ~ Q'~-'• -=-- -E.~ 

bizin bir malm fazla fiyatla satıl- tu anlaşddrf1ndan, TOrklye COmlıu· bir __,, m.-u.J &e muıuı~e uu- ff-'in HimJer'in, Goebbels'in * "Buna müsaade etmiyecetiz. ITN e nuuu uauN 

.. veya satıp anedllmeti ve::ra sa- rlyet Merkez Bankası her tt!rU1 te- bmu1wlmı l&yJedt. ao.nberg'tn birinci dereoede me Loadra, 23 (A.A.) - l()Y)'et t.ını. Atina hükametinin atedenberi 
tııtan imUna edilmesi lle de suç te- reddndn bertaraf etmek tızere IU ı- Scwyet au.y.da bunun akisle- aı1 old'*1arına ve çok alır eeza- \ant !)ftrosmıaıı -..erc!flf nbm!.ra ~ bapurdutu vaPtalardm lltJfade 
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Bir Mecmuayı 
Karashrırken 

Yazan: ULUNAY 

önüındeki mecmuada Salt Faik'ih 
"Sevgiliye mektup' baııhkh kas 

katı ve çırçıplak. real\st bir yazııırnı 

rıkudam: Bu ıenı; ed!pte okuyucula"" 
nm bofazını sıkan, onları hafakana 
nfratan kudret'i bir kavrıyıa var, O 
kadar ki okunduktan sonra taı gibi 
nırırlerin ağırlığı yürekte hfsaedlllyor 
ve ancak mevzuun "e fikriıı kaftanına 
henziyen tisJOptald kaba çizgiler 
bir "Daumler'' yi bir • Degas" 71 baa 
tırlatıyor. 

ikinci Cephe 
Yazan: M, ANTEN 

AJanstarn bild'rd!line ı;öre, Frano 
sız müstc:mlekclcrinl teftiı ctıo 

.ıtekte olan Amiral Darlan tayyare ile 
l> k dar'ı gelm'5 ve Mareşal Petafn'in 
b r mesajım okumuıtur. Mareıa~ Pe
tain Dakarın 1940 EytQlilnde oldufu 
tıbi berh ngl bir tecavüze ınukabele 
edeceğ nden emin bulunduğunu söyle
llıekUdlr. 

Difer bir ajans telgrafı: Paris gazee 
tclcrlnin, Fransız milatemlckelerhıin 
Alman kuvveUeri tarafından müdafaa 
edl!mesinl isteyen yazılar n~rettikler.i
nı haber vermektedir. 

Beme'den gelen difer bir habere 
röre de: ltalyada ciddi mahiyet alan 
kaynaıma ve Fransad görülen muka• 
•cmct yilzünden Hitler Mu11oltnı ve 
Laval ile glSrü eeektfr. 

Difcr cihetten, Vichy'de bitim otan 
kanaate göre, lnglltereden ve Amer!. 
itadan selen çok mikdarda asker ve 
lıaıp malzemcat Cat gölünlln tlmaline 
de Rommel kuvvetlerini yandan vur
ınıtlı: maksadiyle tahşit edilmektedir. 
Fransız ıima?t Afn"kası da Savatan 
ll'ransaya iltihak edecektir. İngiliz do
llanmasmm da iııUrak edeceği ceniı bir 
taarruz hareketi ile müttefikler Afr!• 
lta:n Mihver kuvvetlerinden temlzle
tııek ve bundıtn sonra ildncl cepheyi 
'4•rup:ının cenubunda çmak tasavvu• 
l'Uı:ıdadırlar. 

Bütün bu hadiseler, bir taraftan mliı
tcrn:ıerln ıimall ve garbt Afrikacla Al• 
trıaıı nüfuzunu lı:t)künden kırmayı ve 
.ı\frib cephelerini tasfiye etmeyi istih
daf eden esaslı harekete hazırlandıkla• 
rı, 4lğer cihetten Lavalin bu teıebbUr 
leri anlcmeJı: maksadiyle belki de Al• 
tnanya 1Ie askeri lıbirll&i yapmıya ha
tırlandığı ve bunun için psikolojik bir 
Ztmfıı hazırlamıya, hadiseler çıkannıya 
~hıtıtı b salnl vermektedir, 

Diier cihetten, askeri mütchaunla. 
tuı umumi kanaatlerlne cöre: Şark 
tephesinde reniı ölçüde askeri hare"' 
ltita müsait ancak bir aylık bir sam.an 

• lcalmıştır. Bu müddet zarfında Almaillt 
"' ların Sovyet Ruıyada yeni büyük ta• 
., ltrıızlara g~elcri llrtima?J 701ı: gibi• 

dir. Stallngradıc bütün p!lnlan p.ııt" 
~ mubvcmett yalnız bu kesimdeki 
defi] bütün K:ıfkasyadakl Alınan kuv
•etıerlııl çok Tiril kUt bir "TUl,o.te ... 
ltabllir. Stalingrach elinde bulunduran 
taraf, Kafkasyaya dofrtı ilerleylsf hi• 
bıaye veyahut tehdlt edebi!ir. Sovyer 
lerfn ıimal ve merkez kesimlerindeki 

il taarruzlan, kifi derecede insan ibti. 
>'atlanna ve harp malzemesine malik 
01daldırmı ıöstermektedlr. Ve Alman.o 
ların iki aydanberi Stalincrada çok 

'; listün kuvvetlerle yaptılcları hücumlar, 
&ov,et!erı baıka cephelerden lnıvvet 
telı:erek bu cepheleri zayıflatmıyl' mcee 
bur edcmemlıtlr. Bu ıartlar lc;incle AJ
tııaıııar, bir müddet ıonra t rk cep. 
htafn4e müdafaa vaziyetine ceçerelı:. 
tasarruf edecekleri kuvvetleri Mısır 
tepbe ine ııöndererelı: Süveyşe brtt 

• )eni bir taarruza ceçmcled ı;olı: muba 
teıne1 rlSriilmelı:tedir. 

Ba vaziyete röre önllmüzdeki aylar"' 
aa barbhı sıklet merkezinin •:ğer gar
bi Avnıpada ikinci bir cephe açılmaz• 
ta- Afrik&ya intikal edeceği anlaşılı. 
)or. 

.\imanlar Staltnınulm mukavemetini 
~ntıınllzdeki haftalarda yenenıcdikleri 
takdirde, p.rJı: cephesinden büyük öl• 
t6de lı:uvvet ayırmalan gliç olacaktır. 
~lht kıt relmeden enel Stalincradı 
•e AatTakam leıal edip Volga boyun
tl kuvvetli bir müdafaa hattı tesis e
dtbtJdiklerl, diier cihetten Tuapse 
OrJemikldze ve Groznl'yi iJgal ederek 
ltafkasynda daha sağlam bir surette 
)erlcıebi!d'kleri takdirde Mısır cephe. 
llne ço1ı: mikdarda kara ve bilhassa 
bt.. ktrnetleri Lôndcımeleri mümlı:iiıı 
OlacaktJr, 

1-tür Fransı% Görüiü 
t lavaşan Fransa söulllil dün akpm 
0ııdra radyosunda umumi harp "tUi

) ... 
~·ı hakkında 1t1 izahatı verml.$tir: 

ı:Sovyetıer, mümkün olduğu kadar aııı: 
,...,.etle Alman orduıunu yıpratmak 

~itini büyük bir muvaffakıyetle lı:tıl• 
;;11Yorlar ve Alman ordusun\lll mad• 

"• nıanevl vaziyeti ııı:ayıfladılt za
~ büyük ihtiyat kuvvetleriyle taar::Z• ıteçeceklerdlr. Almanyanm müt-

fllı:lerinden Ffolinda ve Romanya 
;~diden bitkin bir hale gelmişlerdir, 
btı h da ayni vaziyettedir. Almanya, 
da 'iilı: bir darbeye dayanamıyac&k u-

r Z<IJ'lflatmqtır. 

Veni Zelanda d11minionu 267 000 
km:?. yüzölçümü ve bir buçuk 

milyon nUfuıu ile lnıi!lı dom!nlonln• 
rmm ne en bü;r.Ufü ne de en kalaba
lıiıdır. Bununla beraber anavatana 
b3ğlılığı en aaflam olanlarından b"rl 
he:n de en zenginidir. Bu harp başla• 
yınca bükUmet1nln bir emri ile Yeni 
zcırnda Bankası faizsiz ve garantish: 
o'arak !uırpten ııonra altı ay içinde 
ödenmek üzere İngiltere hüldlmetine 
1 000 000 İngiliz 'irası ikraz etmlıtl. 
tngllterenln sarfettiğı tereyıığt ve peY• 
nir Danimarkadan ziyade Yeni Zelanda 
dan geliyordu, Geçen Birinci Cihan 
Harbinde o zaman nüfusa 1 milyondan 
ibaret olan bu memleket harp sah la
nna 128.525 kl~I göndermiş ve bunun 
58.501 kayıbı olmu~tu. Bu sefer de ilk 
h3mlede Yeni Zelanıb uzak harp sah
nt"lerine 59.644 kişi göndermi~tl. Ge
çen harpte Çanakkalede Türklerle döe 
vti'Jt'll Am:ılt (Avustralya, New Ze
land Army Corps) daha ziyade Yenl 
Zelandah olarak lrt>nifin.i tanıtmıstı, ...... 
yenı Zelanda, dominlon rütbesine 

1907 senesi 26 Ey!Qlünde ermiı 
olmakla beraber idari muhtariyetine 
1852 denberi sahipti. Bugün iki mec
listen mürekkep bir parlamentosu var: 

Yeni Zelandalı deniz J;?rlerindttn bir ırup 

:rün doğruldu pek az zaman içinde 
anlıııılmıı, Yeni Zelandah lngillzdcn 
a'dığı silahı onlara karşı daha 1860 da 
çevirmiıti.Onları hima1e71 ıelen ln
gillzlerin arası o kadar açılmıştı ki 
1854 te yerlilerin ORAKAU zaferinden 
sonra kabile reisleri, İngilizlerin yap-
tıklın bir sulh teldlflnin müzakerele
rinden: ''Heie alo! Kawhawaı tonu! 
Akl'I Akel A Ke:" Yani: "Çok konu'" 
tuk. yeter artık, biz sizinle dalma dö-
9'ÜŞl'Cefİ%, daima mı, daima.,. di7erek 
ayrılmıı!ar, fakat 1863 ıulhUnden ıon
ra İngilizlerin memlekete ıetirdiklerl 

ıilkt1n, rahat ve ııe"et birçok Maori• 
!ere fikirlerini değiştirtmiıı olacak 1ı:i 
Yen' Zellnda yerlllerinde hlm!lerine 
kıırır hiç bir hareket g6rülmedl, bllikls 
Maorllerin coiu İncillzleıti!er, Çünkü 

lnailizlerle harp etmlı ve Orakan Yeni Zelan.da beslediii koyun sürüleri, 
zaferini kazanmıı olan Mooır • alraııtl ve madenleri ile 'olı: :ten&'ln bir 

şefi: Rewi memleket olmuştu. Hususi7le l85S te 
altının lı:eşfi bu adalara yüz binlerce c- Y a z a n : - g~çmen çekmiş ve bu nUfuıı artması 

Bunlardan blr.i olan teşrii mcc!iıinin 

41 uastnı yedi sene için umumi vali 
seçer, bunun ilçü yeril Yeni Zelıında• 
Mar yani Maorller arasından seçl!ir. 
İkinci meclis millet meclisidir, bunun 
80 azası vardır, 76 smı ndanın Avrupa• 
lı nüfusu, yalnız 4 Unü Maorller sem 
çer. 1936 sayımı memlekette 1,491,000 
beyaz ırka karıılılı: yalnız 82.000 Mao
ri bulunduğunu gösteriyordu. Hem 
Yeni Zelanda ahalisi dlier Okyanusya 
adalan yerlilerinin aksine olarak son 
senelerde azalmamıs, bilakis arttru$" 
lardı. 1886 nm 41,969 una karşılık 1939 
da 87.157 Maori ayılmıı. Yeni Zetan. 
cbmn çok canlı bir tarihi nrdır: Bir 
aaır kadar evvel Yeni Zelandalılar ln
gi!Jzlerle harp ha!lnde idiler: Bu harp
ler 1860 dan 1871 e kadar uzanmıştır, 
Hattı 1864 de ORAKAU harbinde 300 
kadar ,..-U muharip 2000 kiıllllı: bir 
İnıillz mllfresealne br11 fiı; ııtln anaa 
danc dıJ'llnmıı ~e ba bir kahramanlık 
destam olmqtu, Fakat neticede son 
Maori Kralı Tawhaio 1863 te 1ngiliz
le ln ulh prUarını kabule ve c tleri• 
nln 1840 ta iımaladıklan Waltanci 

1 

ada zenginliğ'nin temelini atmıstı. Bu 

F 
•k S b sün Yeni Zelanda çifl!ikterlntn ihracatı 

u.uııhedeani tammıya mecbur 01mu,tıı. aı a rı· DURAN Lı t bl '-- • di 71lda 60.000.000 lnıliııı: lira1tnı bal·-
Maoriler ze51, ca ııkan r -vım r. -
Yeni Zelanda adalarına 1250 ile 1350 yor. Nüfmu bir buçuk mil7ondan lbıı• 
aralannda Pollnezya adalarındnn eöç- Battan! 'h lı:i 1 1 j ret olan bir mcmlı:ket için bu çok mn-
mütlerdi, millerce uzak bir mesafeden, ye nı ayet' r en r ve yıpranır, him bir neticedir Adaların zengln1if'• 

şu cam eŞ:Ya km.ır gider, fakat ıize nI hatırlamak iı;ı'~ kaydedelim '-' Yeni 
Okyanusun bUtün çılrmlıklarma ıöiüs ... 

ton tereyağ, 82,362 ton peynir clSnder. 
mİ$tl, Adalarm o •enedelı:i donmuı 
et ihracatı 132.000 tonu ve yün ibra• 
catı 822.000 balyayı geçmişti, 

geren bu iptidai insanların basit ka• bıralchğımız bir dacın bir dalı lı:m• Zelanda 1939 da tngiltereye 143 804 
lırsa yerine bir yenlıt eelir, bu bö

yıldan ile bu yolcu!ufu yapabllmiı oı. ' 
malan colı: meraklı bir vakıa idi. Bu le amma ne yapalım ki 0 sizden aldı• 
k:ı,.,nln bu adalara yerleşmesi üzerin• ğmtz mallara ıimdi cok ihtiyacımız 
den tıç asırdan fazla bir zaman geçtir var, hele silahlara ... " demietl. Bu ıö
ten sonradır kl ilk Avnıpah gemileri=_============================== 

bu kıyılarda g6rOnmUıtil: Holandalı ~--••••••••••••••••••••-- ... 
seyyah Jaiszoon TASMAN 1642. B;• ' 
rincikinununda bu kıyılarda görünmlie B u G u·. N Amerikanın yeni 
ve 1161 de İnciliııı: aenıhı kapiten GRETA GARBOSU 

INGRID BERGMAN MELEK VE 
Robert M ongomery'nln 

M ilftereken uarattıldarı 
SiNEMASINDA 

• 
ş j K E N c E 

t' ,. 
İsimli şaheser sinema tekniğinin mükemmel 

KUK Yeni Zelandıyı bu!aralt yerlil~ 
rlnden eemilerl fçin biiyiik ıeren dire 
sekleri almıı ve tnglltereye dönüşijn· 
de bu aaaların zencin ormanlarını pek 
methetmişti. 1800 den sonra kırk ıene 
kadar Yeni Zelandanın tarihinde ka
ranlık bir devir vardır, amına kabahst 
kimde? Bilinmiyor. Bu adalara, seyyah 
ların peşinden misyonerler, sonra ba• 
line avcılan relmişlerdi, Blr aralık es
ki dünya buraya ııemi!er !!olusu mu• 
hacir 18ndenniye de baılamııtı, ama 
rıaı:ıl muhacir? Polisin aradıfı caniler• 
dm tutumu da aileıl tarafından bile 
reddedllmİ.f hayıraıııı:lar, basılı insan• '•••••••••• 111 bir nümunesi , 

Meşhur 3 RlTS BiRADERLER 

Meşhur şantöz 3 ANDREWS 

ve yine 

HEMŞİRELER 

tarafından çok güzel bir tarzda oynanan 

ARJANTİN GECELERİ 
· Filminde SÜMER Sinemasında 

Seyircilerini Kahkaha ile güldürüyorlu, w Nefis Musiki par· 

çalan da mtitemadiyen alkışlayorlar. Si,z de bugün gidip 

' görünüz.-----••••• ... ~ , ----Şimdiye kadar gördilğünüz bütün Türkçe ve Türkçeleştirilmiş 

Filmlerin şöhretini geride bırakacak olan: 

Türk Dublajının, milli Musikimizin en büyük eseri . 
t..aı ise Almanyayı kurtara 
~ ve bunun iı;l.n yüz binlerce 
~ rlnttı ı:ocufunu oraya göndermek ir 
lf.tor. Pınt Vlchy Franaasmda "Mil• 
... lhtı!ll" in ıian olarak ortaya atıl• 
~~ . 

lığın bin tflrlll döklintilıU buraya gel
miş, zavallı yerlilerin baıına bir bea 
li olmus!ardı, kimisi onlara bulaşık 
hastalıklar aşılaıruf, kimisi slllh nedir, 
iç'lrl nedir ona öiretmtıti. Bu kırlı: sene 
içinde adada rahat basur kalmamı& 
kavea, döğüf. clnay«t, o kadar toktu 
iri yerli kabile reiılerl adalarının ids• 
re11ın]en iciz kalmıılar ve lngUtereden 
''himaye" lııtemiye mecbur olmuşlardı 
Nıhayet 1840 Subatınm 6 ımda tngi• 
!izler j!e Waita~i muahedesi imzaıan
mııtı. Bu muahedede biltün kabile rei•• 
lcrkıin 1mza11 vardı. Muahedeyi tngll• 
tere namma imzalayan adanın ilk İn• 
gillı valisi olan Slr Wi111am Hopson 
idi Bundan sonra İnglltereden çiftçi
ler·, sanatkarlar, is adamlan. hattl 
Tory'lercle fyi geçinemlyen Liberal!er 
~bi ıeçme bir sınıf lıallı: göçmiye ba ... 
I~ bunlar Maorilerden arazi almı• 
n ve adada yerleımbc başlamıştı 
İlk gelenler Maorilerden toııraklarınT 
bir baddaniye, bir kaç mühür mumu. 
~yna, uhte mücevher, veya sillh mu• 
kıb!linde almı:ı'ardı. fakat o zaman 
bir Maorinln dedllf gibi bu yerliler 
ııktlıız adamlar deiillerdi. bu alrııveri· 
ain luvmeUnl bile bile ya,pııqrlar~. 

KÖY K 1 Z 1 
Türkçe sözlü .... Türk Musikili. .. Türkçe şarkıh 

Hissi, Ahlaki, Af)d harikalar harikası 
ol• babı olan aile, iş ve vatandan artık 

!ııec edilmiyor. Çünkü, Almanya için ... ** 
•. OnUmüzdeld Pazartesi gönü eqammdan Ha"buen 

TAKSIM Sinemasında 

. 

Kütlelerin isteği Halinde Kendini 
Gösteren Bu Cereyana Karşı 

Gelmek Ancak işleri Karıştınr 

81yr:,4:;ı '::u::a:: (; f AZAN:-~ o klba çıkan bir futbolcü, bir bon5r 
betiyle bu!undutum · 
Meninde, türlü ll .. FÜRUZAN TEKi acemıl!finde duydr l iu o derin hevesi 
ruında bir hareket kolay kola,. hlH~ 
dikkatimi çekti. Fut. demez. Artık sporun 
bokülerden biri, paradan bahseder aıl>I ciddf hanır llzerine cökmllıtUr Spor 
olduiu için idareciler tarafından a• onan lc;.İn tabii hayatına, yaıayışma 

saldaştmlm11 ve bütün lnymetlnt c!tmit bir lşUr, 

rafmen taknnda yer alamamıı. ve, nftaallere ıaparık devam etti: 
Stadyumda söylenen bir çok söz ı· - Cemı sporlarda, sporculuk ömrü 

c;inde ıeçen tu bir kaç kelimelik ba• d:ıha uzundur. Perdi ıporlınn öleli ye 
beTın üzerinde düşünmek llzımdır vurulmamış olanında da bu müddet 
Futbol cem'i bir spordur, Onun para uıunlu(unu görebiliriz Ancak mesa
lle oynandrğı görülmemiş bir hal delti' feye saatP., ölcüv~ dayanan ferdi spor• 
blllilris bir çok misali otan bir keyfi• lardıı büyük şampiyonluk müddev 
yettir. Ancak amatör kılması llzım keondinden bahsettirme· keyfiyeti çok 
ol:ın bir yerde, böyle münferit "Vaki• daha kıaadır. Bu itibarlı biraz uzun 

t1fr Devamı Sa. 4 sn. ı 

TEŞEKKÜR 

ları tecrit etmeli ve profesyonelliiin 
bir zaruret halinde kendini gösterme
diği muhitlerde zecri hare et ederek. 
b:ııka taraflardan bu!aıan böyle hasta• 
lıkları önlemlye ı;alıımahyıı. Menin 
idarecileri bu husaıta bir örnektir Ebediyen aramızdan ayrılan çok 
Gcvıekllie bir örnek de ıöstermek ,.: sevgili annemizin gerek cenazesinde 
tersek, vaktiyle lstanbulda görillen bulunmak. ~erek çelenk göndermek. 
!)öyle bir iki tsteie karşı koyulamadı• gerek mektup yollamak suretiyle a-

cılarımıza candan iştirak eden akrabıı 
fmı ve o bir iki kişinin matttft avu-
cun dolarak kapandıiını !uıtırlamak 

ve dostlarımıza ayn ayrı tesekkOre 
kifidlr. derin acımız m~ni olduğundan. gaze-

tenizin tavassutunu rica ederiz. 
Bununla beraber testim etme1ı: !lııı:tma Çocukları : Berta, Allae, Sofi ve 

dır ki, profeıyonellik ne bulaflCI bir Hermıınn F.relae. 
h11talık, ne de bcmılacık bir nçtur 
Her itin ıramanı celdilt slbi bunun da 
gelir: bundan kaçmmak anormal vul• 
yetler ihdas etmek demektir, Ba, tabii 
bir ıeJ'ir mese1nidlr. 

NlfAN - İstanbul Barosu Avultat
larmdın Hamdi Halim Mayatürk'ün 
ktzı Rezan Mayatürk ile Türkiye Cüm 
hurlyetl Merkez Bankası idare mec
lisi Azası ve reli vekili A. Şetik Baş
manin otlu Osman Basman nişanmıs
tardır. Gençleri tebrik ederiz. 

Ancak profeıyonelIIJı: ihtiyacı baJ'I" 
münferiden delil, bir Jı:titlenin il! o
!aralı: ele ahnabllir, Meninde henOz 
böyle bir iı menu haricidir. Bu iti
barla oradaki idarecinin lı:esin hareketi Yl:Nl BIR MECMUA KarllıatGrl" 
bir ,..rayı temlırlemek kadar hayırlı Cemal Nadir tarafından huırlaıunlktl ol 

1 ,_ B da f ilik duhnu haber Ycrdiftınla "Amcabey,. ınlıatı 
O mııı,ur. a yarı pro esYOne mecmua•• haftada blJ' nearedllecek ve aiyul 
değıldir. Huıud tabiri ile .,dayatmak- olacakt" 
tır ... 

* *· orada bucfin mevru cbşmda kalın 
profeııvonellilr, m6ea1'ıedelerl~ 

Her seansta salonunu 
baştan başa dolduran 

ZIEGFELD 
YILDIZLARI 

Güzel filmin 

sabittir ki İstanbul, spor mevzaunun 
ti içinde bulunuyor. Bum1 görmek vt> 
ona göre hareket etmek 1lzımdır Alt· 
ııi halde yerine masruf o!mr,..n s8zl,.. 
tin bina ett!i'i aftlri8 dtınnu bir da· 
,..,.. aaplanmıt oluraııı:. 

Daha aÇtk tıövlemek icap ediYorP S A R A y 
geı;m gün g~rüşttilihn eslı:t bir 91)0rC1' 
arkadış gibi konuemalryız, O, anlattı).. sinemaıının 
l11nndan çıkacak netJceyi ş6yle J>etln 3 ncü Zafer Haftası devam 
ı3yleviverdl: dedi ki: ediyor. Baş rollerde: 

- J>rofl'~vonellik bir tektmül eeen· JUDY GARLAND ve 
ıfü. Bir kils mesell'tıidlr ~noretıv:> HEDDY LAMARR 
vfik!elı: klis. bidayetteki o bilvük ht'-
9'eırin vmne yerleşmek icln ıtl'lir Yanıl'···-····-·-' 

1 .. MARİKA RÖKK i ------... --------------' lstanbul Umumf Meclis Azasına 
İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden 

..,,.. 
,. fstanbul Umumi Meclis dl5rd0nc0 intihap devresinin blrlnd :rııi 

Teşrinisani içtlmaınm Dk lnikadını 2/11/942 tarihine rasUıyan Pazartesi 
gQnO saat (14) de aktedecelfnden lnnın o gün muayyen sarıtte Umumt 
Meclis salonunu teşrifleri rlca olunur. (85' 

Görumün 8nüne bütün bir sanat la 
!eminin birbırine bağlı ufuklannı , .. 
rıılayan bu iki buçuk ufak sayfadaa 
ıınnra mecmuanın şiir ltısmma geldim: 

Refik Halid'in hakkı var: O "nesr" 
in "şiir" den güç olduiu kanaatindce 
dır. 

Meseli "Cenaze" başlık!t ,Urdeld 
'ltı cümleleri alıyorum: 

Bir clilım ekmetl çok eGrcnler 
Ylldlne bakmayanlar dlıftnda 
Dlkilcliler .,.,ı llstllne. 

Sıır denilen bu cümleleri bundan 
Clön yüz sene evvel 8-:lki şöyle ıöyle" 

mısti: 

lta4rinl 11Ctllı·I· mudllada bhtnı ., 
Bllrlyl 

Dıınıb el bafbyalar ltarsma vtrla 
uf saf. 

"Suad Taıer" in "Bu echirde' d ye 
blr şlırini gördiim. Eski "lug z" denf. 
len manzum bilmecelcn andıran ba 
~3trrlarda: 

Bıı ııehre volcular gelir• 
Kimi altlar ırtder 
Klmı ııtdcr clllerek 
Kiml de grldlf:ı ııib• 

Bu dört satın okuduktan sonra "Ne. 
dir o bl!?'' sualini de aramadım dciil. 

Bu ıchir acaba nere ola ki? Eski ta• 
savvuf rumuzunu hatırlıyarak bu beı

deyı dunyaya benzetsem yıne uymu• 
yor. Çünku but n cevru cefasın raf. 
me11 yine bu mih'lcthanedcn gülerek 
deiı' dlıyarak g diyoruz Boylc oldıı
tunu kabul etsek d hı nibailerindt b11 
felsefeden insanlara kucak kucak daft 
tan Turk ışalr! "Hayyam" dan sonra 
bunlar bize ruhsuz gelıyor. 
Diğer bir sayfadaki ufak ıılirlerden 

b·ıını aynen yazıyorum 
PİYAZ 

s:ınn başlıfı o'ıın piyaz şu bltd'ğt' 
mtz fasulya piyazı mıdır? B8yle ise 
ıımd ki şartlara göre p'yaza böyle sem 
\dz g tır1 ık şiir değil koskoca kıuılil" 

yazmalı, Sonra •iirin sonu ol n: 

Öl m m aendca olacalt 
Oaranti.-

Ne demektir. 
~ ir namlyle intişar eden bu cüm

leler "Ben ne ahmak adamım I' diye 
başlıyor ki burada müellifin kendisine 
bilyuk bir iftirada bulunduğuna şüphe 
etmiyorum.. O, hiç bir zaman ahmalı: 

değ !dir; bana ahmak bizleriz gibi gea 
!;yor, 
Merhum Semsi Molla pokeri pek ıcvdl• 
ti ıçin dostlarile Buyukadadakl kö kUıi 
de her akşam toplanırlar ve poker oy. 
narlannış, Oyunculardan "Kazofıu• 
f.smlndl' biri de Şemsi Mollayı ve aı
lc.ld,,şlarmı her akş m tırtıklannıe. 

Bundan canı yanan Molla Bey bir cUn 
Ad3 iske'es nde 'Kazo·la" nu göriir; 
yı:nm çafınr ve sorar: 

- Senin adın ne? 
- Aman Molla Bey Her akeam lie-

r:ıberiz Bllmlyor musun? 
- Biliyorum ama bir kere daha ltiı

mt k istiyorum Söyle ııdını .. 
- Kazoitlu bendeniz • 
- Hııltl'tmişsin Ku~ğlu ıer: c!elit. 

t ~in; Kazoğln bizleriz Sen. Hinoflu, RUZNAMK: 
1 - Riyaset dlnmnm tntuıabt: 
2 - Daimt Endlmen tntfhabT: 
S - İhtisas Encllmen1erl intihabı; 
4 - İçtima C(lıılerinin ~. 

1 - Nüıııunesi :ınucibınce bet adet dosya dolabı paurlıkla satın alı
nacaktır, 

2 - Pazarlık 8.11.942 Cuma f(lnO saat 10,10 da Kabataşta levazım 
eubeslndekl merkez alım komla)'onunda yap11acaktır. 

3 - Nüın.une her ~ Kabataıta tekaQt sandıtı ıubealnde görülebi
lir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için t&:rin olunan sQ.ıı ve saatte teklif edc
celı:lm fiyat Oserlnden ~ 15 teminat parasiyle birlikte mezkılr koml~-

İ J'Oll& müracaaUan llln olunur. (846) 

Leyli Tıp Talebe Yurclu Müdürlüğünden 
1 - 1940 - 1941 den yılı Danll lmtDııınında muvaftalt olamadlkla

nndan bir sene mOdcletle yurttan pkanlmıt olup 1941 - 1942 ders yılı 

imtihanlarında muvaffak olaa Tıp talebe 1Ul'du talebelerinin 2/11/942 
,cınnnden ftibaren 15/11/942 ıtıntıne bdar. 

2 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekileUnce bu y11 yeniden Tıp ta-

lebe yurduna kabul olunduktan kendilerine blldlrUmif bulunan talebe
lerden Fen Fakültesinde yapılan mo .. balta imtıhanmda muvaffak olan 
talebelerin 26/10/'42 gQnOnden itibaren 115/11/942 (Qnllne kadar VekA
letin verdiği Formüle uygun ıeklld• noterllklere tanzim ettirecekleri ıaah 
bot senetlt"rlyle birlikte Yurda ıeUs> kaydolmaları ve bu tarihlerden son
ra gelecek olan ta1ebeJerba J1Uda kabul olunmqacüıan tebllt olunur. 

(782) 

LOKANTACtLAR CEMiYETiNDEN 

TEŞEKKÜi\ 
Muhayyel yeni bir istem vurgun .. 

culuk sucu [sn d vle tevkif ve mu-
hakeme edl d m d pek cele 
Pdilmfş ve yersiz nesrly:ıta 
rağmen mnsumly time nancmı mu
t\ faza ed n ve tıdil net C"enln eclk
"nfycceğl beyanlyle o kara günlerim
tfe bizzat ve yazı De beni teselliye 
lto,:m sayısız aziz dostlar ma bu defa 
~ klumdıı ad !etin beraeUe tezahür 
etm~ dolıtyıs yle minnet duygulan
mt birer birer n: tmfve lmkAn bu
• ma<'fı~ımdnn kend lcrın·n bu kıy

'Tletll ve samimi h reketkrlnl ömrüm 
..,ldukı:a eli'kranl vAr'ledece~iml ale-
"" bcvnrı .ı r m 

\l'..ftAl 
Manıf boya Tuccarlarımızd:ı,. 

ı Mavred nln o lu 

ffiAKLI NAORODI 
mOptelft 'olduğu h stalıktan kurtul
rnıyarak evvelki ~nO sa t ikide ve
fat etmlstlr. CenazE' m Ta!lllminin 2 
qırfnciteşrln 1942 Cum te · gün 
aat 15 de Tak im Ayla Tr' il Kil -
esinde lcr olunaca t lA 

'llunur. 
c .. n•ıı:e levı:n 

~Chll J l~ 

Saat 20,3' 
ee- 'P'r hurt tı aileyi dafttmıstır. Laval, 

ta •nıanın Almanyanm Avrupayı ktır-
1ı:alı: iı;ln yaptıih muazzam fedakar• 
~ lrarıısınd Ilkayıt ve ıeyirci ka• 

au Maorl ıefi bir tnsfllze clemi5ti 
ki: "Size verdiğimiz toprakla• 

rm ve bunlara lı:af81 •İzin. bize verdi• 
finiz ııcylerin ktftııctini biliyoruı 

, ______ ..... ____________________ ............ r1 Şekere ihtiyacı olan esnafımızın 26/10/942 akşamına kadar 
Cemiyet cüzdanı ve ünvan teikereslle bizzat cemiyete ~üracaa& 
~P hazırlamn taıepnamey1 doldurmaları IWa olmıur. 

&catını 5ôylüyor, 
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iş Mükellefilyettne 
Tabi Tutulan 

i<amyonlar 
'İkinci devre ilcreUi iş mükellefiye

tıne tfıbi kamyon ve kamyonetlerin 
dı.irduncü ka!ilesl önümüzdeki Pazar
tesi glinil sevkedilccektiT. Sevk günil 
gızlcncn kamyon ve knmyonctlcr!n 
sıı]ııplerl mahkemeye verilecektir. 

KAYIP: Kars nüfusundan aldığım 
nüfus kağıdtmı zayi ettim. Yenısini ı 

alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
837 doljumlu HOıırev Alp 

1 A N Gazete•l 

,LAN FIY ATLAR! 
ltr 

TAN .. ' . . - . . '. ' . . . . .. 

Sevkedılecck kamyonlnrın plaka 
numaralnrı şunlardır: 
1446, 3487, 3490, 3492, ' 35SO, 3$32, 350, 
U44. 3568, 3574, 3601, 3602, 3609, Z6ı '• 
1 23. 36211, 3649, 3681, 3720, 3710, 3734, 
1740, 3741, 3757, .1773, 3775, U24, U27, 
138l, 3893, 3900, 3903. 3908. 3930, 3939, 
3963, 4011. 402ı. 4034, 4052, 4060, 4066, 
~072, 4091, 4095, 4110, 4115, 4117, 4ı21, 
41 Z3. "27, 4130, 4135, 4159, 4167, 4169, 
"72. 4171. 4176, 4115, 4189. 4192. 4209, 
4214, 4216. 4217, 422\, 4347. 4249, 4253. 
4ZS4, 4257 425!, 4::66, 4.:82, 4Zft3, 4284, 
4313. 43ı8. 4322. 4327. 43211. oso. 040, 
4341 4342, 434$ Ye <.:aulu· 19. 48, 56, 64, 
11 u. sc, ss, M. sR. lOS. 109. ıı1, lı2, 
114, 115, 117, 119, 165, 166, 169, 171. 176, 
179, UO. 187, 19ı, 192 Ye Silivri: 2, 3, 11, 
27. 30, ıle Şıle: 25, 

Haşhk maktu olarak 750 

ı lnci sayfa santimi 5011 
1A·Ş. D!Ş, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

8 • • • 40tt 
8 • • • 150 

Nevralp, Kırıklık ve Bütün AğrılarınlZI Derhal Keser 
icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

~ ................. , ı 

SPOR 
ıt:W- Baştarafı 3 ü;ıcüıfo 

Eilrcn, seyirciyi oya!ayan ve daha z:. 
yıde- adale kuvvetine dayanmıyan spor 
1 r profesyonelllic mUsaittir. Ancak 
hu sporların yoludur ki profe~yonelH• 
be kadar cider. lştc yolun bu kısmın
da, yeni amatörluğün yerini profes• 
y.>.ıt'll ğc bıraktığı zamanda müdaha• 
1'! edılmemclidir. 

, ___ _ 
T 

ÖKSÜRÜI{ ve IlRONŞ1Tl 

u R A 
• Komprimeler1 Derhal Ge~irir. 

L l' Ticaret ve Sanayi 
Odasından 

* * jı;tanbuldaki sporlardan futbol, yo• 

KUTUSU 35 l{URUŞTU R. 
___ , 

--- -TÜ~KIYE CÜMHURIYEIJ 
ZiRAAT BANKASl 

Kuruluş Tarihi: 18~ 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka 'Muameleleri ... ( 

Pulluk ve Misali Ziraat Alet
leri imal Eden Fabrika ve Atel-

• .A 

yelerle v eHam Kauçuktan imal 
Yapan Fabrika ve Alelyelere 

Tevzi edilecek (demir) ve Ornuçu'k) dan kendilerine lüzu
mu olan mikdan alabilmek için 38 - 39 - 40 senelerinde istih
lak ettikleri iptidai maddeler mikdannın t.csbite yarayacak res-

i 
mi vesikalari1e birlikte 25. 26. 27. 28 ilkteşrin 1942 tarihli 
günlerde Bahçekapıda Dördüncü Vakrfhan üçüncü katta oda
mız sanayi şubesi müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. 

791 ' , 

tun bu yerine gelmi~Ur. Yukarda 
b:ıhı.ettıg m münferit vaka ıibl deil!, 
kutle halintle bu istek kendini ıöster• 
md:ted•r. Saklamak kendi kendimizi 
ald;:ıtmak ol::ıcaktır. Hemen hemen her 
klüp ~u veya bu vesile ile futbolcului'a 
pJra verir. Bunu akıntıya kürek çe
ker gibi, amatörlı.ik iddia ederek yapa• 
cafrız, yani ihtiyaçları göz:etmiyen mcv• 
cut talimatnamelere uyduracağına, 
mc-vzuatta, çok me$rU olan bu profe&• 
yonellık isteğine de yer verme!iyiJ:; 
yan. klüplerin profesyonellik illn et
me-lerine cevaz vermeliyiz. Yalnız, bu 
ı;el."1~ güzel güzel yürümiye ah:smı$ 
olan bazı klüplerl, açıkça profeayone~ 
yapmak için şu veya bu sebepte para 
venneler1ne cevaz vermemeli, böylece 
onlar• profesyonel olarak daha açık iş 

, ,.. Açık Arttırma ile Büyük Satış •' 

gürmiye sevketr.:eliyiz. • 
Pıofesyonelliğin llk mahzuru olarak 

p~ı asızlık ge!ir. Bunun çaresi birden 
faz}adır: Statlardan belediyenin rüsum 
almasını, kupa maçları gıbi başka yer• 
le-•ne: yap:lanın sadece 'eklen lı:opyası 
olan kii\fctlerl kaldırmak, birinci kü• 
nıe kliıplerinin adetlerini indirmek ıi• 
bı Hc'e büyük bir stadyum her türlü 
mahzuru ortadan kaldıracaktır. 

..... _ 

Para Biriktirenlere 28,800 Ura 

iKRAMiYE VERiYOR 

Bugün el alundan verileni açıkça 
verm"k suretiyle illn cdilccdı: olan 
profesyonelliğin bi netices\ de ~lar 
olabıl r: Klfip idarecileri oyunculara 
hos cbrilnmek için bütün iıı!erinl yüz 

d -'L. .. • __.--

ü.ı;ıa bırakmazlar. Klüpl~i ile .uıa tlruıt Bıftk .. nıda kunıbua1t " ftıtin.n baa'"' tlffepleriftda ... " • 
ciddi ve daha verimli meHul olurlar. ..ı....ı !:ıulutıa"ıa,.. 9"""•d• 4 •efı f9kllecek ırur'a U. ... Otdatcl pllfll 
D ğ,.r sporlar bu me~guliyetten payla· • .a6rı lkramıve ucn.ııeaıcttr. .. ~ ' • 
rını alır, Bir çok füzuli tallmatnamo 4 'ıhıl ~.000 Ltnıtık - ~~ \.iN 
lc:r ortad'ln kalkar, spor ihtiyari vasfını 4 • 600 • • 
c!-i~ eder; profesyoneller konturat baf4 4 • no • t..DOO • 
lariyle bağlanırlar.,. 40 : 100 : 4.000 : 

1'- )f/.. 100 IO l.000 
1 '" • 40 • 4,800 • S por işlerinde bir çok nokta ara 

180 
• IO • , • 

dokunan bu arkııdasın yalnır bu >IK KAT ı H ... ohıPmdılrt .,.,., .. bir MM lçbtde IO .....::::: ...... ~· 
nıevzu üzerinde söylediklerini naklet• :11tyet1I•,.• ftır,.amlye 09ktlltt takdlrdı 4'I, 20 tpleetvle -~.. Kor• · • 
med:m. Ben hak veriyorum, Takyldat mr tenecte 4 es.fa. 11 l!ytO•, t1 aırtncllclnu"' tt Mart ft tt Hulnı11 
da'""a ren3 yollara sapmak arzu~unu __ tarlfl_!flf'ftıd,._ ee•tıecetrttr. __ 
k'oriikler Halbuki işlerlmizl tabii se- - - .- - - ~.., - - ____________ • __ ,.,,, . zzw-zzuxw .... ~~ ...... 
v·~1erir.den almıyarak daha kolay ha!• 

ledeb!liriz. Spor devlet işi o1duktan ı, - ' 
!Cl'ra yalnız bir telı: dairenin meşgal~l l M O D A A l L E P·A N S 1 Y ON U J 
h:ılinde kalamaz, Belediyeyi ilgilf"ndi• 
ren rüııum. başka makamlan alaka!ı Deniz keruırında No, 20. YenekU ve Yemeksiz 

ktları şu veyn bu gibi işler lir kül Fiyntlnr ehvendir. Telefon: 60289 •••••••~ 
hıı !inde mütalea edilmelidir. 

1 '<Hr.OK HABERL.EP 1 
'4c MOTÖRLERE MAZOT - l'arartesi 

1tUnü moti5rlerc mazot verilecektir, Kınalı ve 
~urıı:aı adası clclıtrikleri i'ln de mazot Ye· 
n mıılr. * YOKSULLARA YEMEK - Evkaf Ye 
Kı ıla111n mOtcrelı teıebbihU ile bir ay aonr• 
yokıulhıra yemek vullmnlnc basla.nacaktır. 
EvJ,;af idar<•I oıhane yerlerini vcrmlt Kıı:t• 
lali' da bu ıtc 200,000 lira ııara ayırmıstır. 

:ı:c EKMEK VURGUNCUSU - Amanıtlı:lly 
ı rınında cal ıan ve ı 29 ekmeli aaltlayıp tar. 
rıcsıı ve yQkselı fiyatla satarken yalı:alanln 
Karah•t adlıyeye verılmiatlr. 

.ı: MEYDANDA ÇOCUK D0Ş0RD0 -
ll-1ıcıof unda oturan Hattce isminde bir lı:a 
dı~ fünlnönO meydanında 5 aylılı: cocuiunu 
rlu~ürmO,tilr. 

.:: BiR t.fAHKOMIYET - Karne 70lsuı; 
ı u yapan belediye memurlarından Rahmı 
altı ay~ mAhkOm cdtlmitıir. . 

:ı· $0PHF.LI ÖLOM - Deail:tatta oturan 
63 yaıında Huan odasında 610 .bul~nmu,ıu~. 
Haaarun di5v01cr.k 61dtirQldiıliQ ıddl& edılmıı 
ve ce!ct morıta kaldırılmıstır. . * CAM. AYNA VURGU~.cusu -. Kmı
n8nündc camcı Jlayim farla fiyatla ayna •~t· 
tıfından adlıyeyc nrilnıiııir. 

latıınbul Asliye ÜçOneli Hukuk Hl
klmllğlnden: Nezihe Sözen tarafın
dan Beyoğlu Tarlab~ı Yağhane so
k !;: 30 No. da Şerife yanında Naci 
Sozcn aleyhine Mahkemenin 942/479 
Nn. su ile açılan ~lddetli geçimsizliğe 
m üsteniden boşanma davasında müd
ddall'.'yhin gösterilen adresten bir se
n evvel aynlarak semti meçhale glt
t •ı ve ııdreslnln halen blllrunediğl 
me ruhatiylc iade edilmiş olduğundan 
H. u. M. K. nun 140, 141 inci mad
deleri mucibince tebliğ olunarnk ev
rakta mahcme divanhanesine tAlikine 
ve hülfısai muhteviyatının ve gazete
ye derç tarihinden itibaren on gün 
zarfında müddeialeyhin cevap lfıyihası 
itası ve tahkikat için Uıyin kılman 
23/11/942 snat 14 de mahkemede ls
batı vücut etmesi veya bir veklU ka
n uni ı:öndermcsl lüzumunun ve aksi 
tsıkdirde' gzyap karan verileceğinin 
T n gıızPtec;t ile ilAntna karar veril
~!" oldcı ıiJndan, keyfiyet tebliğ mn-
tS!Jllll k ... tm olmak üzere 11.fın oJı.ınur, 

OSMANLI BANKASI 
TO'RK AN01'1M ŞİRKETi 

f E S t S T A R İ H İ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cüınhuriyeti ile müna.kit mukavelena. 
mesi 2292 numaralı 10/ 6/1933 tarihli kanunla tasdik ediL 

miştir. (24/6/ 1933 tarihli 2435 numaralı Resmi Gazete) 

Se~ayeğ: , 
İhtiyat Akçesi: 

t0.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerindt 
PARİS, MARSİLYA ve NİS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISffi, KIBRIS, YUNANİSTAN, İRAN, tRAK, Ftt..tsT!N 
ve MAVERAYI ERDüN'de 

Merkez ve Şubeleri: 

YUGOSLAVYA. ROMANYA, YUNANlSTAN, SURfYE 
LÜBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 

' • · · muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka l\luamelelcrf yapar 
Hesabı cari ve mevduat lı~aplan küşadı. 
Ticari J.rediler ve vesaikll krediler kü~dı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerinde keşide sentdat 
iskontosu. 
Borsa emirleri. ~ 
E~ham tahvilat attm ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahshatı ve gaire. 

En ~sek emniyet şartlarını haiz kiralik 
' · Kasalar Servisi vardır . .1 . 

Piyasanın en müsait §artlariyle (Kumbaralı rJeya 
K umbara8ız) tasarruf hesapları açılır. 

25/10/942 Pazar g{lnil sabah 3aat !t,30 da Ayazpeşada Ha)"ll'lı a
partmınnm 1 numaralı dairesinde mevcut ve Bayan KİNG'e ait bü
tün Mobilyalar ve Asarl nefisesi açık arttırma ile satılacaktır. 

İngiliz mam1ll~t1 yemek odası takımı, Ampir yatak odası takımı, 
Loui XVI sistemi muhtelit Fransız Marketeri Bol Muşarabı vesaire_ 

Güm\Jş taktmlan: Komple çay Uıkınu ile beraber Rus semaveri. 
Büyük Şamdanlar, Tabureler, Masalar, Muhtelif ve Atik Türk, İngiliz 
ve Rus parçalan vesaire_ 

Biblolar: Rusya Birinci Nfkolıı Sarayı Kral!si tabrikılaı mamdlAtm
dan büyük bir Vazo, SAXE. SEVRES, BERLfN.. LUDWİGSDORF, 
POPOFF, BARANOVA vesaire .. 

Eski halılar: Keşan, Kirman, Saro, Buhara, Yamut, Dm:eıin. Fa
rahan vesaire. 

P orselen mamQlAtr. "'HAVİLAND .. FRANCE sofra takmıi vesaire •• 
Tablolar. Eski Hollanda Giovannl Batfuıta vesaire_ 
Kristal takmıları: Eski bgkara içme takmıı. Modern w kesme kris

tal vesaire .. 
1941 modell 8 ayak WESTİNGHOUSE marka bo7. dolabı, E'l ~le

meleri. sofra ve yatak keten örtüleri, Giyecek e~a. İngilizce kitaplar 
vesaire. vesaire._ 

" ...................................................... 
f M. M. Y. lstanbul Satın Alma Komisyonu llcSnlan f 
································~·················· 

Beherine 30 kunış tahmin edilen 15,000 adet sakandırak kayışı mil
teahhit nam ve hesabına pazarlıkla 'satın atınacaktlr. İhalesi 26/10/942 

Pazartesi gün(l saat 14 de Tophanede M . M. V. htanbul satm alma ko
misyonunda yapılacaktır. Dk teminatı 337 lira 50 kuruştur, NQmunesi 
kol!11syonda görülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(233 - 635) -· Beherlııe bir Jrunıe ' 5o santim 11yat tahmin edilen 100,000 adet dilsiz 
toka alınacaktır, Pazarlıkla eksiltmesi 28/10/942 Pazartesi ıünil saat 
14,SO da Tophanede M. M. V. İstanbul Satın alma komisyonunda yapıla-
caktır !Ut teminatı 112 Ura 50 Jruru:tur. Nilmunesi komisyonda görülür. 
Talipl~ belli vakitte komisyona gelmeleq (236) (685) -

Ciheti deriyedeo verflecek 20 No, Ju pamuk fr>liffnden I0,000 a
det fanill yaptırılacaktır, Pazarlıkla eksiltmesi 26/10/ 94.2 Pazartesi ıQnü 
saat 15 de Tophanede :M. M. V. İstanbul satın alma komisyonunda yapı
lacaktır Tahmin bedeli 8750 lira, ilk teminatı 281 lira 25 kuruştur. NQ
munesi 

0

ltomisyonda ıörQ.lür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelme-
leri. (238) (687) 

---139,365 Ura 99 kunış bedelle 965,520 adet l'nuh'tetlf makera almııcak-
tU'. Pazarlıkla eksiltmesi 26/10/942 Pazartesi günü saat 15,SO da Topha
nede M. M. V. İstanbul sat1n alına kombyonwıda yapılacaktır, Taliple-
rin belli va.)t.itte komisyona ıelmclerri. J.237) (686) 

Adet 

700,000 :Erkekli c!1p'11 Mytlk atcımtn,.um bp.11ol 
3,500,000 Erkekli di&ili kü~k alilmlnyum kapsol. 

Yukarıda yaı:ılı ltapsolların pazarlikla eksiltmesi 5/111942 Persembe 
gtinO saat 14,30 da Tophanede M. M, V. 1.sUnbul satm alma komisye>
nunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 73.360 lira, ilk 'teminatı 4918 

liradır. Numunesi komis:ronda gorülür. Taliplerin belli vakitbı: komisyo-
na gelmeleri, (246 - 844) --Beher kilosuna teklif edilen 91 kuruş fiya\ ucuz gôrOlen 23 ton yiln
lü kırpmtı satılacaktır. P azarltkla arttırmns1 3/11/ 942 Sah iünü saat 14 
de Tophanede M. M. V İstanbul satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Katı teminatı 3139 Ura 50 kuruştur, Kırpıntılar Defterdarda dikim evin

de görülür. Talipler in belU vakitte komisyona gelmeleri. (244 - 842) -Beher kı10S\lna 134 kuruş tahmin edilen bir ton beş santim u:r.unlu-
ğunda çivi alınacaktır. Pazarlıkla ekslltmesl 2/11/942 Pazartesl günil saat 
15,30 da Tophane-de M. M. V. İstanbul satm alına komisyonunda yapt
lacaktır. Katı teminatı 201 liradır. Taliplerin belli vaktt.te komi.syonıı gel-
meleri. (245 - 843) -Kilo 

30M B~yar. pamuklu k1t"pıntı 
6990 Renkli " " 

Kapalı zıırlta eksiltmesinde talip c;ıktnıyırn yukartda yanlı pamuklu 
kırpıntılar satıl:ıcııktır. Pazıırlıkla arttırmast 3/11/942 Salı günü saat 14,30 

da Tophanede M. ?ı.f, V. l stanbul satın alına komisyonunda yapılacaktır. 
Kntl teminatı 996 lira 30 kuruştur. Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. Kırpmtıl:ır Tophanede ve Detterdarda dikim e'Vlerinde göril-
lür. (247 - 845) 

BEYOGLU ASKERLiK ŞUBESiNDEN 

l Top. Teğmen Mehmet oflu Mustafa Uıtlü Avunduk 50637 n1n şube
mizi" acele milracnaU, etmediği takdirde hakkında kanuni muamele ya-
yapılncağı (1522 - 835) 

24 - 10 - 942 

,~--llll!lm-• D 1 K K A T 4----... 
AliZINIZIN FENA KOKUSUNU ANCAK 

1 
Diş macuniyle K O L A Y C A izale edeblll,..lnlz. 

K15p00ü datıne nüfus eden ba Diş MACUNU; dit aralıklarınızdakl 
glzh bOtOn gayri.af maddefel'I eritir ve 

Ağzınızda Ho, Bir Nefes Bırakır 
H E M E N T E C R 0 B E E D 1 N 1 z. 

BÜTÜN ECZANELERLE PARFÜ'MERf'LERDE SATILIR. , _________________________ , 
İŞÇİ ALINACAK 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden lıtetmeleri 
fdaremh: Ş1şlı tıtmMıanest 'fıe arabalıklar ic:'in fhtlyacımTz olan fsçl . 

listes! blıalarmda ehliyetlerine göre verilecek olan yevmiye gösterilmek 
r.'lıretlyle aşağıya çrkanlmııtır. Bu l$çilere yevmiyelerinden baska aynca 
~ 25 pahıılıltk zammı ekmeği ile beraber öğle yemeği ve işyerl ne evi 
aracında mec<.-anen ~ahatl için bir tnunvay pasosu verilecektir. 

Askerlikle alAkası obnıyan isteklilerin nürus hUviyet cüzdanı, hiisnO 
hal k!ığıdı, i adet vesika fotogrnfı ve şimdiye kadar çalışm!ş olduklan 
mOesseselerden ahnm11 iyi hizmet vesikalariyle birlıKte 26,10.942 Pazar
tesi günü saat 14 den 17 ye kadar idarenin Metro hanı zemin katındaki 
sat iııleri ve sicil mildürlOf{}ne müracaatlnn lüzumu bildirlllı:. .. _ 
Vıpaca§ı lf l,çı ıded• 

Elektrı"kçi 9 aaatte 40 kumşa kadar ıevmiye ~ilecektir-
Bobinör 9 • " " •• " ~ 
Marango.. 1% " "' ., " " 11 

Elektrikçi kllYD&kcw • • " " " " 11 

Teşvfyeci 20 • "' • "' " 11 

Tomııot 18 • • " " " • 
Soğulı: demlrd s • .. .. .. P. • 

Tesviyeci - ıruıkine tarıı1n::i 8"' • " " " 11 
• 

Tesisat ustası ' Tamirhane ve nrabalıklann boru Te 
kanalirasyon tesisatlarına ait tamirat 
iılerini yapabilecek kabiliyette olma-

,bdır. Saatte 40 kuruşa kadar J'{lvmi• 
ye verilecektir. 

R'amal 
Boblnlir çıratı 
Silici 

4 santte 15 kuruşa kadar yevmiye verllecektir, 
12 saatte 7 kuruşa kadar yevmiye verilecektir. 
15 saatte 15 kurusa kadar yevmiye verilecektir. 

(726). 

K,TASAAAUI' 
HESAPLARI 
t lkl"clt.,,.t" 

lt~ldes!ne aynlan 
Dcraınfyeler: 

ı adet 1000 llralık 
1 • 1100 • 
t • 250 • 

1t • 100 • 
10 • ISO • 
tO • 21 • "° • 10 

IST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Muhammen 

Dosya No. 1 CIN9f bedel Temlnat 

75/8362 

82/9053 

Bejoğlunıda eski Tatavl& yeni Hacı Ahmet 
mahallesinin •ki J'tndıkh 1'ftli Devşirmel9" 
sokağında e!ki 31 yeni 29 - 31 No. lu 53 
metre murabba1 arsa ' 
Fatihte Hacı Hatnza mahaTiesinln eskl A
ğaçkakan yeni Hacı Hamza mektebi soka-

flnda eski 4.2 - 50 yeni 50 kapı sayılı 
150,70 metre murabbaı arsa 

280 21 

ıo 

D, 1/1265 Tahtakalede Sandemir mahallesinin Kutu
cular aoka~ında 348 ada 37 parsel eski vf 
yeni 9 kapı sayılı 15 metre murabbaı arsa 
Mecidiyeköyünde 3 pafta 17, ada 6 parsel 
3288 metre murabbaı arsr 

319 

39 
45 

. 
Mecldlyeki5J'(lnde 3 pafta, 17 ada, 12 par-
11!1 No. hı 1932 metre murabbaı arsa 

'I 

3288 

S79,90 

24't 

Meddiyeköyünde 1 pafta, 18 ada, 1 par- 2851,80 2H 
sel No. lu 4074 metre murabbaJ arsa. 

Tnluırtda yazılı pyrlmerıkuller 4/11/942 Çarşamba ~Q saat H de 
Mlm )!:rr!Wt MüdOrlQğ{lncle ma~kk:ll komi.syonda ayn ayn ve açık 
1rttırma ile satılacakt.ı:r. İsteklilerin aQfus hOvlyet dlzdanlan ve teminat 
makbuzlariyle birlikte ihale saatinde komisyona ve fazla izahat için Mil· 
u Emlfık Müdürlüğüne ınilracaatlan, (707) 

# Yerli ve Ecnebi En Sağlam " 

1 MAKiNE KAYIŞLARI 1 
' ., Galata eski ·Gümrük sokak No. 31 1 

Sahip ve Netri1at Mtldflrtl: BaJll Lilt6 Oördilncf 
Gazetecilik " Neplyat T. L. Ş. TAN Matbaası 


