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CYLUmDEN BETE Yeniden 

Şeker Geldi 
Hariçten Bir Miktar 

LİG MAÇLARI Babk ihracı 
Tahdit Edildi 

Okuvucuların -· _ .. _"\ 

No. 141 
Ser'.f ata, krzmııtr! 
- Gel de bir dııarıya bale. 
Eliyle barut da tıaret etti: -
- Siz de celin. 

Yazan; MAHMUT YESARi 

radı: 

- Çıi geÜyor, dedi. Yukardan çığ 
geliyor .. Uiultusanu duymuyor musu• 
naz? 

Şeker Getirilecek 
Bugün G. Saray, Fener, Beşiktaş 
Ayrı Ayrı Takımlarla Çarpışıyorlar 

Et Fiyatları Bu 
Suretle Düşecek 

Şikôyetleri 
* Kıdı;k8y0ndo emekli in•· 

murlardan Meh1net Alt Coıkun 
ya:r:ıyor: 

Dxı av!u, karla doluydu, Uşakların 
.ıçukJarı fnce yol bile, savruutularla 
örtülmüıtil, Dizlerimize kadar batarak 
JUriidük, Büyük kapı, acılmxyor, daya. 
nryordız. Sarıbk,, biraz esnedi. D11a.r
da tipi ve rüzgir yoktu. 

Hancı, doğru ~öylüyordu, yukardan 
bilyülr: bir çığ cörllnmilştil. 

Şerif aia, baftnyordu: 
- Kaçamıyacak .• Çığdan kaçamıya. 

:ak .. 
Soluklanmız ltesilmiJ bakıyorduk. 

Dün bakkallara yeniden şeker ve
rilmiştir. Evvelce getirilip dağıtılan 
iki yüz elli vagondan başka daha iki 
yüz vagonluk ıteker tevzi edilmek ü
zere getirilmiştir. Fakat şehrin kala
balıklaşmış olan nütul\lna ve muh~ 
!it Jmal.1t için ellf v&l?onluk bir p1tr
tinin daha getirilmesi icap edecektir. 
Bu sene şeker lstihsal3tnnız geçen se
neden br miktar noksan o1muştur. 
Buna ~ebfı> psn('arlardan bir kısmı
nın böet- ·lenmiş olmast ve btr kıs
mı da Jtöylüler tarafından pekmfl'z 
yapılmasıdtr. 

Lig maçlarma bua:ün Fenerbahçe 
ve Şeref stadlartnda devam edile
cektir. Fenerbahçe stadında Galata
saray ile Beyk07, Fenerbahçe He de 
Vefa karşılaeacaklar, böylece futbol 
merakhlan heyecanlı ve güzel olma
sı beklenen fki maç seyredecekler
'iir. Şeref stadında Süleymaniye ile 
Oavutpaşa. Altmtuğ ile Taksim, Be
şiktaş ile de fstanbulspor karşılaşa
caklardtr. Fener bahçe, Galat;ısaray 

ve Beşiktaşm kuvveUi rakiplerle ya
pacaktan bu maçlara oldukça ehem
miyet vC'rilmektedir. 

rinciteşrJn CUma ,.Unü saat 10 da 
başhyacaktır. Birinci gelene bir kupa, 
onuncuya kadar derece alanlara da 
hediyeler verilecektir, 

Cümhuriyet bayramında 
' Ankarada boks 
müsabakaları 

Son günlerde bol baltk tutulmak
~adzr, Bilhassa torik avı büyük ölçü
de artmış olduğundan, binlerce torik 
piyasamızı doldurmu$tur. Fiyatlar da
hi düşm!iştilr, 5 - 8 kfloluk bir torik 
bir liraya kadar satıldığı görülmüş -
tür, Baltkçrlar cemiyeti balık thracı
nm men'i veya tahdidinin temini i
cin hükllmet nezdinde teşebbOslerde 
hulunmu~lı:ırdrr. Baltkc;ılar cemiyeti 
reisi Belediye Reis tnuavlnliffne ba
" tek!lflcrde bulunarak balık !stlh-
1Akinin arttırılması ve et fiyatl:ırTnm 
1ahi bu rureUe yükselmesine m~ni 
"llabilecek tedbirler-den bahsetmiştir. 
Pazartesi jfilnü Belediyede mühim bir 
toplantı yapılacak ve balık ihracı me
ı::elesi üzerinde glirüşülecektlr. Buı:
hanele-rin balıklara tahsisi ve frigori
fik vaRon temini, buz fabrlkasmtn fa
aliyetini arttıran balıkc;1lara buz ve
rilmesi R"Örüşme mevzularını teşkil 

"Kadrk8y lnuhftlnde tevzt edl· 
len maden k8mDrU aıraklarn h· 
lak bir haldedir, Val"I yarıya da 
toz ve toprakla kartıbrılmıff:ır 
Ayrfca kantarcı ton ba .. na bir 4 
lira Dcret almaktadır. Bu auretle 
fstlhkak ~hlplerı bir ton yerine 
rtncak yarrm ton k6mDr almıı ol· 
maktadırlar. 

Ceiaı aiabey, kahlcahalarla &iiliiyor• 
du: 

- Ben, naıd anlıyormuıam? .. -
B&.a.cı Seril ala, diıleri araıından: 
- Anlamıyorsun, dedi. Bu, rüzgir 

dcğl meıldir. Arkası daha kötüdür. 

Çıi, yddmm gibi celiyordu. Ce!.il a• 
fabey, beygir üstünde orta bir yürü· 
yüele eidlyordu. 

Çığ, yıldımn gibi akarak Celil •• 
febeyin üzerine yıkıldı. 

Eski yerimize dönmüıtük. Ce!ll a· 
fabey, up_k!ara emrettJ: 

- Benim Ceylilna kaltak kapatın, 
Hancı, araya girdi: 
- Olmu, 
- Neden? 
~Bırakmam. 

Hancr, kapıyı kapatmıştı: 
- Gitti uvallı ... 
Odaya döndiliürn«a zaman, Şerif a• 

fa, yerine oturdu, içini çekti: 
- Yaşaması, zaten yaşamak delil• 

di .. Böyle oldniu Jyi oldu 1 
SON 

Buna mukabil hariçten bir miktar 
Jı:er ithali düşünülmektedir. Ame

rikadan ve Japonlnrm eline geçmiş 

olan Cava ve diğer adalardan şeker 
getirHmesi güc; oltıcakmdan, Slovak
ya ve Çekya ite Bulgaristandan şeker 

Bükreş muhteliti 
şehrimize gelecek 

Romanyanın en kuvvetli taknnla
rından birinin şehrimize gelip birkac 
maç yapması için İstanbul Böl.~esine 
bir teklif yapılmıstır. Görüşmeler müs 
bet bir netice verirse, Rumen taktmı 
kurban bayramındil !l'.ehrimize gele
cektir. Takımın Bükreş muhteliti ol
meıo:r lı-ın-vpflp muhtemPlrlir 

İstanbul bokı; taırtmı Cümhuriyet 
l:layramında Ankaradn bulunmnk U-
7.ere ayın 27 ~inde şehrimizden ha
N!ket edecektir. Ankarada ileri gelen 
beş böl,ge boksörleri Rrasmdn ferdi 
birincilikler yapılacak ve bir JlÜn son
ra da AnkarR - İstanbul takımları 
karşıla~acakl11rdrr. Ancak Federasyon 
lıoksörlere yer temin etrnemis. ken-
1.ileri Ankaraya geldikleri vakit yer 
'"lulm~l.,T1nT c:nrt k:osmu!':tur 

Eusen bir tondan :r:lyade °Jt8· 
mUr verllmedlöl cihetle istihkak 
ttahfplerf klf orta11nda yakaeakaız 
katacak demektir. Hiç olmazsa 
verlfen kBmUrOn bir yO:r:de nfsbe
+fyle toz toprak ihtiva etmeal, yi
ne yUzde nlsbetlyle 11lak olmall! 
•saat kabuf edlJmell ve halk daha 
'azla zarara ıokulmamafıdrr.,, * Adresi bizde saklı bir oku· 
vucumu:r: yazıyor: 

- Ama, ııeden1 

- Bu havada dışarı cıkılmaz. Deli• 
liktir. 

- Havanın bir ~eysi yok. Kuu gibi, 
- Çıkmca kurt a:ibi kapar. 
Celil afabey, yalvarır gibi boynunu 

Türk Gazetecileri 
l2ff' Baştarafı l ncıde 

va taşıtlarından birine binmişler ve 
içeris:nin bir pulman vagon büyfiklü -
iünde olduiunu söylemişlerdir. 

bşı için gelmi~ olan tekli!le1' llze
rinde görüşmelet yapılmaktadrr. Eğer 
müzakereler her iki taralm arzulan
na uyacak olursa, gelecek ay içinde 
.. ~ktt Jthaline ba,lanacaktır. ithal e
dilecek şekerln 25 - 50 bin ton a
rasında ol;ı:calt tahmin ed;lmektedir. Kadıköyünde sokak koşusu 

Kadıköy Halkevl tarafmdan Cüm
huri:vet 11okak lto:nısu natnfyle bUtUn 
Kadıköyü dııla•acak bir sokak kosu
qı tertip edilml.tlr, MU•abaka M 'Ri-

Galofmıara11 h·in 11eni 
saha yapılıyor 

Beden Terbiyesi f,tanbul Bölgesi. 
Mecidiyeköyünde likör fabrikasından 

!atın Alman ('aym Gnlat~!llaray klU
hHne on ~ene müddetle Jdralatnıstrr. 

Kira mukavelesinde Galatasaraym 
buradn 1944 EvlOlüne kadar asgart 
1000 ki~ alabll•cek seyirci yeri yap
nıAo:T f"t!l ~art korulmustur. 

etmektedir. • 

Lastik 
Dair 

Tevziatına 
Yeni Karar. 

"Nafaka vermekte ofdu6um alle 
ve çocuftun ölOmlerlnden aonr-a 
maaıımdan knllerek Adana bf· 
rlncl icra dafrealnde mevcut bu· 
lunan 60 lirayı geri almak için ilk 
defa mezkOr daireye mUracaatta 
bulundu6umda (veraeet ilamın· 

dan evvel bu paranrn verllmlye· 
ce61nl, veraıet ilamında gBısterl· 

lecek varislere taksim edl1eceOJ· 
nl) reamen blldlrdl. 

bilktil: 
- Bırak, bent yolumdan alıkoyma! 
Uşaklar, hancıya bakıyorlarcjı: 

Türk gazeteciler heyeti, muhtelif 
fabrikalarda 24 saat zarfında üç ekip 
balinde nöbet deiişrirerek çılışıın ka• 
dın, erkek işçi sayısının hemen hemen 
müsavi oldulunu görmüş, ka%alara ma 
ni olmak için hatalı yerleri bulmalı u· 
%ere X fUaı ile muayene edilen tayya• 
relerin en mühim parçalarını 1"ÖrmÜ1' 
tür. Gazeteci!er, orduda hizmet ede • 
miyecek kadar küçük cücelerin savaş 
tayyareleri içinde normal bir insanın 
!:ığmasma yetmlyecek derecede dar 
yerlerde çalıştıklarına da şahit olmuş· 
tardır. 

Yakalanan şeker vurgun
cuları mahkemeye verildiler 

Ankara, 24 (TAN) İthal edilan ve 
Ticaret Ofis( ile Ticaret Birlikleri em 
tindeki J:lstiklerin motörlU vesait sa
hiplerinden en çok muhtaç olanlara 
v~rllmeırin! temin için Tlcal'<'t VekA
letl, bunların al~kalılara vl!Ayetlerde 
memurlar maritetlyle ve valilerin ne
zııretl altmda da~ılma•mı kararlaş
tırmıştır. Belediyeler müracaat sahip
lerinin vaziyetini, malik olduklart va
<ı!alarm ve hakiki !Astık !htlyaçlan
nm tes"bitinden sonra tanzim edecek
ler! listeyi "bildirerek ve sonra da va
liye tasdik ettirecekler ve bundan 
•onra IAstfkler a!Akalı acenteler tara
ttndan satılacaktır. 

- Afa, ne edeceiiz? 
Şerif aia, hiddetle bağırdı: 
- Gidin, lıapatn, 
Celil sfabey, üstllnü başnı düze!te-

rek hazırlaruyord:ı: 
- Rüzg3r, karlan yabttınr. 
Hancı, homurdandı: 

- Bu durguota~a aldanma. Birden 
pltlıyacak. Daha hızmı alınadı, 

- Azarsa, aeceye doğru azar. Ben, 

Çarşıkapıda bakkal Ali Ka<;ı;u ek
mek k~rnesinin üst ktsmı mukabilin
de dağrhlması icttp eden şekerleri sat
maktan imtina etmiştir. Bu yüzden 
mahkemeye verilen maznun bu se
'k('rl~ri nahiye mür'lürüne ve koml~er
lf're ayırdı~nı söylf'J'niştir. Muhbirler 
de AH Koççu'nun karne satm alfp 
şeker' elde f'ttiğinf, bu sureti~ eline 
~eçen tekcrleri 150 kuruıt.an sattıAt-

Sarhoşluk Yüzünden ı 
Mahkum Oldular 

Kızılayın Açacağı 
Aşhaneler 

Kasımpaşada oturan Hakkı ve Ta
hir isminde lk! kardeı ayni evde o
turan Vahidi bir rakı Aleminden son
ra dôvmüıler ve aılfr su.rette yarala
mışlardır. İkinci afır ceza mahkeme
sinde duruşması yapılan bu dava dün 
bitmiştir, 

/;4r Baştarafı 1 ncide 
"- Kızılayın lstanbulda açaca 

ğı aşhaneler hakkmda son hazı.r
lıklarımiz bitmek üzeredir. 1s -
tanbulda mebuslardan Sadettin. 
Ticaret odası reisi Mitat Nemli 
ve Kızılay muhasebecisinden mü 
rekkep bir komite bu mühim iş
le yakından meşgul buluınınakta
dır. Aşhaneler bir kiinunuevvel
den itibaren faaliyete başlıyacak
lar ve her gün 15 bin kişiye ka-
1orisi bol yemek verilecektir. Aş 
hanelerde yemek yiyecek kimse
ler hükumet ve Halle Partisi ta
rafından ayrılacaklardır. Bu aş
haneler Üsküdar, Karagiimrük, 
LAieli, Beşiktaş, Kasımpaşa semt 
ıerinde açılacaktır." 

18/4/942 torlhlndo Adllye Ve· 
kaJetlne mUracaat ettim .. de he· 
nUz mOıbet veya Menfi bir cevap 
çlkmıdı, Şimdi batan ıdllyocll•· 

re soruyorum. ÖfOmden eonra 
keıllen bu pal"ll n••I vart.lere 
takılm edlllr ve kanunlanmızda 
b8yJe bir medde var mıdır1' 

Bu parayı geri elabllmek için 
nereye mOracaat etmek ll:amdırt,. o vakte kadar kasabayı boylamt~ o. 

turum. 
Türk gaıe"t:eciler, harp faaliyetlerin.. 

- Yollar açık değil ki •. Aİtr gide- den 'n!h faaliyetlerine geçerek Kati -
ceksln. forni~'nm meşhur çiçekçl1erini ge7.ml, 

- Diz boyu karlan Ce7lSn, öyle bir ler, muhteüf çlçek!erden büyük miktar 
g füs1er ki... da tohum ve soğan almışlardır. Bunları 

Uşak!ar, kaprda a:örünmüşlerdi: Rirlcşik Auı.erikay:ı yaptıkları :ziyar~ 
- Hazır, dediler. tin hatrra.sr ve AmerikEı n dostlafunun 
Celil ağabey, benim elimı sıktı: bil' nlsanesi olmak üzere Tiirkiyede 

h.: ncıyı kııcakla:dı: dikecekJerd;r, 
- A ~laha nmarladık. Gönülden çı. ı 

~armayın, 

Kapıya doğra citmiıti, arkasından 

yc,üdiik. Avluya çekili daran atı ok- BUGÜNKÜ PROGRAM 
IR.dt: ı.ıo Prorram '19,JJ Fasıl Heyeti 

- Yine yolcuyuz. Göster bakalım ı.J.a Mır,ıar CPL) 19 . Habtrltr 
S.40 Halterler 19.4,j Serbest 

kendini. 8,J5 Mırılar (PL) 19,55 Sarlul.ır 
Kapı açı1.nu$tl, Cetlt ağabey beygire 1 ~=~:~ ~~-~·m 20.tJ Konusm.a 

atladı. Döndü, hepimize se?im verdl. 12.45 Haberler ZO.lO MOzlk 
ll 00 Til kfU 21.00(E\·in Saatil. 

Beygir karların ortasında güçlükle yol 13 '.30 Sıı:n ~~kestra 21,ıs Til1'1dller 

d JI 00 p 1' 21,50 At ltotulırı 
alıyor u. tı.os D~ona• -;::. e 7 .'Do .,.,,,.- -

Onun cidişine bakıyorduk. Epey i· 18.45 Pa<&ıl heyeti ıa,Jo Habt'rle.r 
Je.-JemiŞıti. Birden hancı Saif ağa sıç- 19,00 Konuma 22.45 IC:ap•ru• 

n1 ~iiylemişlerdir. 
St...ıltanahmt>t parkı karşıs*1da şe

kerlemecilik e-den Halil ve Nurettin 
de akide Ş('kerin! 220 kunJ!)t'ln c:atar
larken y;ık~lnnmışlar ve mahkemeye 
vcrllm i..şlerdi r. 

Maznunlardan Tahir 2 ıene 8 ay 
Hakkı 2 oene aJır hapse ve 150 şer 
lira tazminat Memfye mahkfun edil
miştir. 

Beyanname işinden 90 Ya-şı-n-da_B_ı..,.·r-tı_a_ç_V_urgun-

Mahkum Olanlar cusu Mahkilm Oldu 
İnhisarlar İdaresi inihsar madde

lerlne ıı:on defa zam yapacağı zaman 
topladığt beyannamelere doğru cevap 
vermJyen Llgor ve Osman isminde 
iki biyi mahkemeye verilmiıtt. 
Aslıye aUmcı ceza mahkemesi her 

iki mamunun da suc;unu sabit ıör

dillünden, Osman ve Ligor 6 şar ay 
hapse mahkfun edilmiştir. 

Altı.n Fiyatları 
Dün bir altın otuı. yedi liradan sa

lılmışttl'. Külçe altının ıramr 505 ku
ruştur. 

Yuvan isminde 90 yaştnda bir bak
ltal, kendisine karnmm ağrıdığını slly 
!iyen bir şahısa illç diye 5 kuruşluk 
nane s~kerinl 70 kunııa ısatmışttr. 

DolandtrJCıllk SUÇU ile mahkemeye 
verilen Yuvan 8 gün hapse, 4;0 ku
t'Uf para cezasına mahkO..m edilmiştir. 

Hırsızlıktan Mahkum Oldu 
Şehrin imı!ıtelif yerlerinde birçok 

hırsuttklar yapan Ramazan yakala
nank adli.yeye verilmifti. Su~ sabit 
görülen Ramazan uç sene hapse !nah• 
küm edilmiştir. 

~ge Tütün Piyasası 
İzmir, (TAN) - Ege bölgesi tUtiln 

piyasası bu yıl BirinciltAnunun son
larına doğru açılacaktır. Bölgede bu 
yıl 100 milyon kiloya ya.km rekolte 
vardır. Flyatlartn 150 kurw;tan 3$3ğ1 
olmıvacağı tahmin edflmekted.fr. 

Sirkecideki Tren 
Kazası Tahkikatı 

Sirkeci tren hattında bir kişinin a
lilmü ve bit' klşinJn de yaralanmasına 
sebep olan kaza hakkında müddeiu
mumilik tahklkota devam etmekte
dir. Tahkikat sıraslnda maklnl.t So
bahattin Kerlş ile manevnıcı Salih 
Giray ve hamalbaşı Hikmet Öktem 
meml görülmtı,lerdir, Keşif raporları 
ıteldikten ıonra tnaznunlarm mahke
meye sevkedilmesi muhtemeldir. 

Çuval Hırsızlığından 2 Kişi 
Mahkum Oldu 

Tılrk Dolu tütün ıirketinden ·yüz
lerce çuval ça nn ömer ve B11rhan ı · 
minde iki amele asliye attmcı ceza 

\.. •••••••••••••••••••• ..1 

Piyasada 

Gevşeklik 
Son üç gQn içinde piyasada ııl5r!I• 

len gevıeklik devam etmekteyse de, 
bazı ihracat maddelerinin tlyatlann
:la yeniden arttı görülmQıt!lr, Yiye
cek maddelerinde yeniden bir tebed
dül olmam1$tır. Dokuz numara kunı 
!lzfun 69 kuruşa dUşınnıtıır. On bir 
numara 73 - 74 kuruıı arasındadır. 

Fındık fiyatları da 104 - 105 kuruş
tur. Satışlar azar azar devam etmek• 
tedir. 

mahkemesine verilmJoti. Mahkeme 
her i suç uyu da üçer sene hapse 
mahkOm etmiştir. 

IGLC GlllM ,, 5ARK CEPHESi Yedek Subaylar 
l2fj" Baştarafı 1 nclde 

UCUZ EKME·K 8 inci lngiliz Ordusu 

FRANSA 
Tamamen İşgal 

1 
• 

mı Edilecek? 
A... Darlan, Afrikada 
Askeri Mahiyette 
Temaslar Yapıyor 

Berne, 24 (A.A, - "Britanova .. Al· 
manların istedikleri işçiler meselesin
den do!ayı Fransanm tamamen işgal 
ed lrnesl ihtimali belirmektedir. Yakın 
da Vichy'ye Alman mütehaıaıslan tle 
darecilerinin a:elmelerl beklenmekteoıı 

dir. 
Petaüı'in temaslan 

Beme, 24 (A.A.) - MarOJ1ll Pe!aln 
dün Alman Ba,konıo1oıu Kn11 Von 
N'idda'yı ve Amerikan işgüderi M. 
Tuck'ü kabu~ etmi,tir, 

Dakar'daki görüşmeler 
Vlchy, 24 (A.A.) - Amiral Darlanm 

Fransız Afrikasını ziyareti tamamiy!.e 
askeri bir mahiyet almıttır. 

Amlral Darlan "bugün Rab"balc'da n 
yann Kazablankada bulanan &amiz:ona 
larr tefti1 edecektir. 

Amiral, Fas Umumi Val19i General 
Noıues ve ıimal Afrika Fransız kuvvet 
ter( basko}tlutanı General Juin ve bat" 
ka aıkcri ve sıvil erkin ile cörüşecek• 
ti.r. 

4 ltalyan Şehrine 
Yeni Akınlar 
ızr Baştarafı 1 incide 

Şimdiye kadar sivil hallı: ara· 
smda bildirilen kayıplar, Torino 
da bir ölü ve 10 ya.ralı ve Savone 
tJe Vado Ligwe'de 13 ölü ve 46 
yaralıdır. 

Cenovaya karşı yapılan evvel· 
ki akında 21 itişi ölmüş ve 121 ki 
şi yaralanmıştır. 

Dün gece Ccnovaya karşı yar 
pılan ikinci düşınan hava akının 
da lnsanca telefat olmamışsa da, 
halkın bir sığınak önünde fazla 
tahacüm göstermesi yüzünden 
ür çok insan kaytplan olmuştur. 

r:enoı-a'da yangınlar 

Uzak Doğuda 
Japonların 

Yeni Kayıpları 
Bir Kruvazör, Bir 
Muhrip, İki Nakliye 
Gemisi Batırıldı 

Vaşington. 24 (A,A.) - MUıteflk 

bomba uçakları tarafınd :-ı Rabt1ul 
Uzerfne yapılan taarruz, Pasifik denI
zinde görülmemiş derecede şiddetli 
olmu,tur. Bir Japon kruvazörit bir 
muhrip, iki nakliye gemisi olmak il
zere 4 Japon gemisi batır!lmış, büyük 
blr taşıt hasara uğramış, 5 yük ge
-nisfne isabet vAki olmuştur. Tayya
reciler, Japonların topyekOn ~0.000 
tonflAto Jtaytıett!klerin! hesoplamış-

lard.tr. 
Salomon adalarında 

l2fj" Baştarafı 1 ncide 
nuşlardır. Düşman mevzileri bir 
birini takip eden dalgalar halin. 
deki savaş ve stuka tayyareleri 
tarİıfmdan döğülmüştür. 
Savaş ve Stuka tayyareleri ayrıca 

Volg:a adalarında ve nehrin dolusun
da bulunan düş:ınan top mevztlerini 
gece gündüz bombalamıelardır. Dilt
tnanm febrln almalinde yapttğı zayıt 
ıaşırtm• taarruzları akim kalmıştır. 

Cephen.tn orta kesiminde hücuma 
hazır dUşınan kıt:ılartııa k.arıı şld
detll hava taarruzları ynptlmtştır, Bu 
-luıman kıtalarlyle beraber tanklara 
ve karaya çıkartlmakta olan Sovyet 
ltf+alanna da taarrın l'dilmlştir. 

Sovyet ek tebliği 
.Moskova 24 (A.A.) - Sovyet 

oğle tebliğine ek: 
Krtalarımız, şiddetli savaşlar 

esnasında düşmanın bütün taar 
ruzlannr püskürtmüşlerdir. 11 
tank, 13 kamyon, 2 tx>p bataryası, 
13 müüdafaa noktası tahrip edil 
miştir. 

Stalingrad'm batı şimalinde kı 
tal • d.. "daf h t 

V•:Jlngton, 24 (A. A.) - Bahriye arımız, . uşm~ mu ~ a 
Nazırlı . halen bir muharebe cereyan lama gırmışlerdir. Başka bır ~e 
etme'cte olan Salomon adalarmrn ,ı- simde 400 den fazla Alınan ol· 
malinde devriye gezen Birleşik Ame- dürülmüştür. Bir hava savaşında 
r!ka deniz kuvvetlerinin iki dllsman 8 düşman uçağı düşürülmüştür. 
lrnrııkol geml'!ini "batırdıkların~ bir Mozdok b61ges!nde nçaklarm= dllş
torpklo muhrllı! n~ bir ticaret gemi- manın kanıdaki kuvvetlerine :;lddeUi 
ıinl hasara u~utt1klarlnı buııün bıl- darbeler lnd!rmlşlerdlr Tayyareleri-
d.irmektrolr, i dil bir ı ·d ~"U""'~n 

d •• .. ül' d'" m • ı pnanm p yu e ""' ~~· 
12 Tayyare U§Ur U datıırru.ıar ve ou bl51Qğe ııayet bilyük 

Londra. 24 (A.A.) - Guadalcanal kayıplar verd.lrmlşler, birçok kam -
qdnsmda Amerikan sfl.Ahlan yenfden yonlan, bir uea"Uavar bataryastnt ve 
12 Japon uçalTnı dOşürmüş!erdir, A- havan toplarını tahrip etmişlerdir. 
merlkan kuvvetlerinJn cenahına Ja- Novorosisk'in doğu cenubunda şld -
ponlann yaptıktan bir taarruz ıeri detli ıava,lnr ~asmda sayıca üstün 
atıJm!<tır. bir dü,ınan grupu m yolunu Bflll"

Romanyada Rüşvet Atanlar 
İdam Edilecek 

Loodra, 24 (A.A.) - Mareşal An
tonf!Skonun, rüşvet alan Rumen dev
let menıurl:ırmrn Jd:un edileceği hnk
kmda bir karar neşrcd~jti söylen
mektedir. 

cesi ve Cuma sabahı taarruza uğnyan 
Cenova, bu sabah h!ilft yanmaktaydı. 
Şehirde önemli 18 yangın ve daha u
!ak mikyasta müteaddit yangınlar sa
yılmışttr. Cenova, Rommel ordusuna 
&Jt malzeme içln başltca üs vazifesi 
gördü,Uınden Mihverciler orada vu
kua gelen hasnrlar hnkkmda m{hn
kQn ınutebe az malOınat vennekte-

tU'. Kıtalanmtz- düşmana inatla mu
kavemet etmitler ve aVr kayıplar 
verdirm!şlerdir. 

Stalingrat'ta çarpışan 
Alnımı kuvvetleri 

Londra •. 2 (A.A.) - P<:neıııbe ge- dlrler, 

Stok!ıolm, 24 (A.A.) - Stalingrnd 
etrafında savaş devam etmektedir. 
Stalingrad'm içinde ve dışında AJ
'llanlar muharebeye rri!rdükleri 
250.000 den tozla askeri, 500 tankı, 
1200 topu, 1000 havan topunu ve 800 
tayyareyi kullanmakta devam edfyor
lar. Alman kayıplartnın ln~an bakı

mTnds:ın yüzde 70 ve malZC"me bokt
mmdan yüzde 60 n.isbetfnde oldulu 
FıÖyleniyors~ da. bu kayıplar çok pa
'ıahyn m:ıt olan 'k:ı:tan('larrnı muhrı

!aza veya k07betmek zo"!nda bulu-
' 

32 senelik şerefli bir maziyi 
ve onun yüksek tarihini taşıyan 
okulumuzda şimdiye kadar çıkan 
on binlerce yedek subaytn mem
leket hizmetlerinde ve yurt mü· 
dafaasında aldıkları vazifeyi tam 
başarı ile yaparak harp tarihimi
ze pek değerli kahramanlık ve 
hamaset sayfaları eklediklerini 
biliyoruz. Bu asil kahraınanları· 
mızı sevgi ile anar aziz yurdumuz 
için kanlarını akıtan mübarek şe 
hitlerimize de ulu TanrıdLn rah· 
met dileriz. 

Okul tarihinde bu yüksek raye v• 
me!küre için komutanlık eden ve o
kul kadroları ic;erisinde idıı.recilikle 

öğretmenlik yapmak suretiyle askeri 
kültürümüze büyük hizmetleri doku
nan de~erll Ş'("flerlmin ve onlann me
sai arkada$1armm da hatrralarmı yük
sek huzurunuzda antnaıtl• bahtlya• 
rım. 

Ali Rıza Gürcan sözlerine devamla 
ls1lhk~m ve okul "birincisi SU!eyman 
NuraL tı!yade blr!nc!sl Edip Aksal, 
topçu bir:lnclsi Timur Dlncol, süvari 
blrlncls! Yahya Altayt muhabere bi
rincisi Ahmet, nakliye birincisi Halli 
Alparslan. lcvaztm birincist Vedat 
T!izlln ile yetlşt!r!cOerden bQtiln yük
sek vasrfiarın sadakatle çalışmasiyle 
temayüz ed..n s!lvar! talebesi B. L. 
K, Y. Mustafa Baykora'Yt takdim et
miş ve genç su"baylara yeni va.l!ele
rfnl bil' defa daha hatırlattıktan ıan
ra sıığlrl<, neşe -ve başarılar dillyerek 
''Yaşasın y11ce Milli Şe!imlz ve boş
buttımuz. Yaıtastn azlı: milletimiz ve 
kahraman ordumuz.. sesleriyle hita
betine son vermiştir, 

Bundan oonra and içilmiş ve Büy(ik 
MITiet Meclfsi Reisi Abdillhallk Ren
da tarafmdan okul umum blrfncls! fle 
meslek birincnerine diploma ""Ve mü
l<A!atlon ...erıJmlşt!r, Bundıın sorıra o
kul birincisi tara!ındım yaş lct!tilj!U· 
ne plAka takrlmıt ve yeni okurlara 
yedek subay alny sancaih tesllm edi
lerek: okul marşı ile törene son ve
rilmt~tlr. 

nan Almanlan durdurmuyor. Alma'\
la~ nefsi Stallngrad'da müdafaaya 
~eçm!ye hazlrlanmaktadırlar. Kulla
nılmaz hale gelen tanklart, MlhkAm
lara doldurmakta ve etraflarına di
kcnll telden mania çevirmektedirler 
Bu suretle ı.aij:lam atış noktalan elde 
ediyorlar, Şimdilik A1manlnr. Rus 
karşı taarruzlarının J:iddeti arthl!ınt 
ka bal etmektedirler, 

ıtlfj" Baştarafı 1 ncide 
dır. Bu yüzden karnelerin hiçbir zi
yaa uğramaması temin edilmiştir, 
Yarından itibare nhalk birlikleri de 

mahallelerde karne tevzHne başlıya

caklarda. Halk karneleri vaktiyle ve
rilen beyannameler üzerine tanzim e
dilen defterlere göre dağıtılacaktır. 
AJAkalı makamların verdi~! izahata 

göre, ay başmdan itibaren ekmek 
mlktart mevcut karne ile tekabQI e· 
decek ve ıchrin ekmek darlığı tama
men halled!lm!ı olacaktır. 

Kartal halkmm Kadıköyünden ek
mek: almıya devam etmesi yüzünden 
Kadıköy semti dün de ekmek sıkln
tısı çekmiştir. Şehrimizde bir iki gün 
denberi ııörillmekte olan izdiham ön
lerunlşt!r, 

Memur, mOtekalt, dul ve yetimler
le tenzil.Atlı ekmek satışından istifa
cle edecek olanlar için hazrrlnnınıo o
lan karnelerin tevziine diln tatil ol
masına rağmen akşama kadar devam 
edilmiştir, Bugiln de Pa:ı:ar oldutu 
halde kaymakamlıklarla nahiye mn
dürlültlerlnde, iaşe b!irolarıilda ve 
malmlldUrlilklerlnde aJAkalı memur
lar çalışarak ucuz ekmek karUarı 
tev:ziine devam edeceklerdir, Bu su
retle memur karneleri tevzJatınm 
Cümhuriyet bayramtııdan evvel da
ğıtılmıısınm tamamlanmasma çalışı

lacaktır. 

Edirnede ekmek işleri 
Edirne, (TAN) - Ay "başından iti

baren tatbik edilecek olan yeni me
mur Ta halk karneleri için tıaztrlık· 
far tamamlamn,.tr:r. CUmhurfyet bay
ramından e-vvel yeni karneler tevzi 
edilecektir. 

Çanakkalede karrwler 
damgalanıyor 

Çanakkale, (TAN) - VilAyet!mi
rln bazı kazalarında karne usulü kal
dınlmrş olduğu için, buralarda hal
ımı elinde bulunan karneler! ıehrf· 
m!ze getirerek kullananlar belirmiş
tir. Belediye bunun önQne geçmek ı
"in, halkTn ellndeld karneleri nütu~ 
kA~ıtlariyle karşılaştırarak damg•la
tnıya baslam1stır. Damgasız karneler 
ıııutPher de~ldir. 

Tevziat talimatnamesi 
Ankara, 24 (TAN) - Maliye ve 

Ticaret VekAletlerlnin müştereken 

haıırladıltlarT ekmek ve ekmeklik hu
lıubat i1e diğer gıda maddelerinin da
ı;rt.ılmasm11 d::ıir olan tallmatncı.m('yi 

lıildlriyorum: 

Evvelce nE""1"cdilmf~ nl:tnlardsın baş
ka, eli iı::ten eektirilPnlP.Ttr. kadroım 

ilga edilen ve Vekftlet emrine alınan 
memurlar ve açıktan tayin edilen ve
kil memur ve m0stahdem1er ucuz ek
mekten fstifnde edeCE-k:lerdir. Bunlar
dan başka menafii umumiyeye bft.dim 
cemiyetlerle bunlara bağlı teşekkül

lerde ve Halk Partisi ile Halkevle
rinde daimt surette çal!şan memur 
ve müstahdem ve devlete ait müte
davil sermayelerden ücret alan dal
mt müst;:ıhdemler de ucuz ekm;ek ve 
if~er ıııda maddeler! tevzlinden lsti
rade edeceklerdir, l~l sayılı kanun
la kurulan Ereıtll kamUr ha-nııırı sal
ıık t~k!IAb ve amele blrllklerl de 1•
\ifade edecekler ara!!ındAdır. Bizzat 
l'eya bilvasrta zlraatle meşırul olup, 
ıınüstahsil vaziyetinde bulunan ve dev
let daire ve müesseselerinde çalttan 
ıtmele ve işçiler, hususi kanunlarına 
P,Öre aynen veya nakden nefer tayını 
tammı alanlar, devletçe iaşesi temin 
odllenler bu talimatname h!ikümle
rinc-e yapılacak tevztattan istifade e
iemezlcr. 

Memuriyetten tamamen ayrılma ha
linde karneler bunJan vermiş olan 
makama iade ve bu makam tarafln
fan iptal edilir. AOe reisinin ö!Qmü 
halinde mütekait, dul ve yetim maa
'ına mil!'!'tahak ailesi efradi: vana. 
lcame ve kartlar bunlara maaş tah
s1sfne kadar gerl alınmaz. Maaş tah
ılsinde doğrudan doğruya olftkalılara 

karne ve kart verilip aile reisine ait 
olanlar ~rl almır. Karneler ve bun
lara müsteniden verilecek tevziat 
fıcarllan üzerinde her ne suretle olur
o;a olsun sahtekArhk yapanlar ve 
bunları ta1ırlf edenler Türk ceza ka-
11unu mucibince ce:zalandİ:rılır. 

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi bü
yü)t şehirlerde verilen karneler• J8]
nl% aile reislnhı ve karne sahiblntn 
rotoııra:!larmm yapıştınlmım mecbul1 
iiiıer mahallerde lhtiyarlcllr. • 

Talimatnamenin 16 ıncı maddesi 
mucibince şeker tevzfatt memleketin 
roğratl ve nakliyat vaziyetine göre. 
muayyen esaslar dahilinde yapılır ve 
tevziat yerleri gruplara ayrılır. Ta
lfmatnamcnln 21 inci madd""I mucf
olnce sair maddelerin tevziatı yuka
rıda işaret edilen ekmeklik veya sndP 
un tevrlati:ndakt şekil ve esaslara glS
re yapılır. Ekffiekten maada yapla
cak ayni tevziatta, talimatnamenin 
birinci maddesinde gösterilenlerin ve 
bunlam ailesi efradmtn 1stihkakları
'1I aile reisinin bulunduğu mahalden 
atmast esastır, Memur veya ailesi pf
radrnm mezunen. vazife ilf" vev., snh-

~beplcrle bR$ka yerlerde bulun
m:ısı bu esası boznma7 

l:Ifj8 Baştarafı 1 ncide 

Kahireden gelen muhtasar resm1 
lebliğde, 8 inci ordunun taarruza geç
liği blldlrllmekte, bu da Mihver mev
tilerine karşı büyük ölçQde bir taar
ı;uzun başladiğt fikrini vetmektedlr. 
Son g!inlerdc gece gQndllz devam e
den hava taarruzu b(iyük bir bııre
ketin hazırlanmakta buhındutunu 
tahmin ettiriyordu. M.lhvercller de 
bunu beklemekteydiler, Maltaya kar-

'' yapttklan bava taarruzlan ve ale
IAcele takviye kuvvetler! ve malzeme 
göndermek için ne pahasına olursa ol
<tın yaptklan gayretler bunu göster
mekteydi, Müttefik denlnltı gemile
riyle uçaklart çok muvaffakıyetli hü
cumlar yaptıklarmdan dolayı, Mlh
vercllerln ka}'1'plari hiç fllptuıolı aJır 

olmuştur. Cenova'ya karşı yapılım 

büyllk hava alı:ın?nn hedefi de biç 
şüphesiz Mihver kuvvetlerine malze
me ııönderilmesinl engelleınektl 

/talyan tebllğl 
Roma, 24 (A.A.) - İtalyan l!liiuları 

umum! karargAhmın 881 mımaralı 

tebliği: Mt!ır cephesinde hava faa

liyeti blly11k blr flddetle d.......r et
mf~. Yapılan m!iteaddlt hııva ıııı

VllJlartnda, İtalyan avcıları tara1ın • 
dan 7, Almanlar tarafından ~ ve ba
va kıırşıkoyrna ateşiyle 8 düşman u
çağı düşürülmüştür, Bir gQn evvel 
düşQrülen çift motörlQ bir Amerlkan 
uçağının rnQrettebati esir alınmııt:ır. 

Hava faaliyeti 
Orta Şark Amerikan ordusu um11• 

m1 karargAhı, 24 CA,A.) - Diln ner 
redilen teblilt: 

Orta Şark Amerikan ordusuna men 
<tıp ve batı çlllilnde harekete memur 
orta bQyQklükte bomba ve BY uçak• 
lan dün tekrar dQşm•n hava alanla
rına taamı• etm1şlerdlr. Bomba u· 
çaklarİnıl% çölde Amerikan ve ınntte• 
flk avcılarlrım himayesinde harekete 
-.eçnılılerdlr. Yerdeki dQşman uçak
larına en az l1d bomba isabet etmlr 
tir. Keza yerd.e bulunan başka dQş
man uçakları araSlnda birçok bomba
laraı patladığı da görülmQştQr, 109 
tipinde en aı 30 uçaktan ml!rekk•P 
bir düşman hava tllotlllA"1 bomba u
çaklar1mıza taarruz etınlllir. Refakat 
av uçaklarımı. bunlardan birlnl a
levler içinde dQşilrmQılerdlr. Avcrls· 
rmuzla av - bomba uçak1aruntz clJl 
yollan bo;runcı ıtden dOtman motlSr· 
111 taşTtı.rma taarruz etmifler, birço~ 
ara"balarl tahrip ederek ıutuııturmus· 
ıardır 
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Mukavemeti 
Yazan: M. ANTEN 

5tallngrat 85 incJ mubvcmet g{i• 
nünil de muvaffakiyctle geçlr • 

rnl5tir. Halta Almanlar bir çok nokta 
farda müdafaya geçmişlerdir. Şehrin 
e:lm:tli garbisinde Timoçcnkonun taz• 
Yİkl gittikçe artmaktadır Bir Stok • 
holm haberine göre de,. Stallngrata 
çok miktarda takviye kuvvetleri gel • 
rnlştir. 

Stalingrat müdafaasını bahiıı mev • 
zuu eden Savaşan Fransa tıözcüıü, 

Londra radyosunda eunları söylemiş. 
tir: "Staliııgrat Alman askerlerinin 
ltibusu olmuıtur. Bu kesimde muhare 
be eden Alman askerlerinden biri ar
lı:adaııma dünyanın en büyük tehri 
lıangisl olduğunu ııormuo ve eu ceva· 
bı almıııtır: "Dünyanın en büyük şeb• 
rı Stallngrattır. Haftalardanbcrl yRrii 
'1nlz. hili istasyona varamadık.,. 

Fransa da Hareketler 
Fransada baltalama ve ls,.an hare 

ketlerinin .&ittikçe o§fddet!endlii 
tll biJdircn haberler gelmektedir. 

Lil!e şehrlnde Alman askerlerinin 
İsgal ettikleri blr miiesseseye bomba 
lhlmıııtır. Geçen haftadan beri grev • 
letln sahası genişlemiştir. Fransız iı,ı• 
cilerl, bütün vaitlere ve tehditlere 
tağmcn Almanyaya çalışmağa gltmi • 
torlar. Amelenin multavemett okadar 
lfddetlcnmlştir ki, mareşal Petaln ı .. 
ti!.er içln huırladığı bir nutku söylet 
lhekten vın: geçmek zorunda 'kalmış • 
hr. Fabrikalarda amele Laval'in işçlle 
rf Almanynya göndermeğe teşvik et. 
inek maksalile hitabelerde bulunmak 
için g6nderdiğl adamlan dinlememek
te ve lı:apı dıııan etmektedirler. 

Akdeniz Bölgesinde 
A kdr:rıiz bölgesinde .müttefiklerin 

genlı ölçUde harekete ıeçmek 

iiıere bulunduk!annı gösteren yeni 
hareketler olmuıtur. Müttefik tayya • 
teleri, İtalyanın en büyük limanı o • 
lan Ccnova'yı bombardıman etmişler 
"e büyilk y:mgmlar çıkarmışlardır. 
l>ck ')'akinaa talyanm aeniz ılerine 
"e harp gmıOerlne knrşı hava taarTUz 
!arının yapılması beklenebilir. 

Bit habere göre: Chursh,!J bir kaç 
tün evvl Cebelüttarıkı dyaret ede • 
tek geri dönmüştür. 

[11EŞEKKUR 
~~!unda Sahibinin Sesi Miles'f ıuıhhılPl"fnöen vefnt eden sevgili 

NORBERTO ŞOR'un 

Ekmek Kelümesi Hangi Aslldan Geffr? • Ekmek 

Ner~de Keşfedildi ? - Mayah Ekmek Nasll Bulundu 1 • 
Abdülhamitin Ekmek Siyaseti - lstanbulda, Anadoluda, 

Komşu Memleketlerde Ekmek Şekilleri • Ekmek, Bir 

Memleketteki Sınai Kalkınmanın Dereçesini Gösterir 

Günün en ehemmiyetli me
selesi "ekmek,, tir. Eski

den bize bunu Arap haTfl.eriyle 
"etmek,, yazdınrlnrdı. Anlaşı -
lan, derdim, tarlaya tohusm at
mak manasına gelen "ekmek,, 
masdanndan ayırmak için böyle 
yaptırıyorlar ... 

içimizde kaç kişi, buğday ve
ya ona benzıyen tanelerı oguLup 
hamur haline gctirdıkten sonra 
ateşte pişirmek suretiyle elde 
ettiğimiz başlıca gıdamıza ver
diğimiz şu ismin aslını ıncelc
mi.ştir? Her halde pek az ... "Et
mek - ekmek,, kelimeleri "ot -
ateş,, aslından imiş; ateşe, yani 
ota göstererek pişirdiğimiz içın 
"otmnk,, demişiz. Sonra, zaman
la söylenişi değişmiş, "etmek,, 
ve nihayet "ekmek,, olmuş! 

Tarih, bir çok eski kcşülerle 
icatların, mesela bu arada cam, 
şeker gibi ehemmiyetli madde
lerin hikayesini aşağı yukarı, 

doğru veya eğri sayfalarına ge
çirmiştir. Fakat ekmek hakkın
da hemen hemen bilgisizdir. Sa
nıldığına gö:re bu şekilde.ki gı
da en önce uzak şarkta başla
mış, yakn şarka geçmiş, Mısır
da yerleşmiş, oradan Romaya 
ve Avrupaya atlamıştır. 
Ekmeğin malum olan ilk pi

şirme tarzı iri ve yayvan t~
lar yüksek hnrarettc uzun müd
det ısıtıldıktan sonra üzcrlerlne 
hamur parçalan yapıştırılmasın.. 
dan ibaretti. Bir zaman sonra 
kömür ateş1 üzerine saç ve ıs
gara konularak pişirildi. Taş ve 
çamurla yapılmış fınnlann ica
cli daha yenidir. Ramada herkes 
ekmeğini o usulle kendi evinde
ki fırınlarda hazırlardı. Ekmek
çiler cemiyetinin ıteşkili ve dük 
kanlarda ekmek satışı İmpara
tor Trajan devrine rastlar. 

Hamura maya katılarak ya -
pılan kabarık ekmek - rivaye· 
te göre - Eski Yunanistanın 
keşfidir ve bu keşif - bir çok. 
lan gibi - tesadüften doğmuş-

,.- Yazan: -, 
1 • 

!.Refik Halid KARA ~I 
tur: Bir zengin evıne beldcrıı
lenden fazla mısafır gelince ko 
nağın ekmekçibaşısı şaşırmış, 

hır giın once yoğurup kullan -
madğı bayat hamuru tazesine 
katıp fınn.ı almış ... Bir de ka· 
pağı açıp bakmış ki ekmekler 
bır kaç misli büyük ve ~işkin ... 
O güne kadar bilinen ekmek 
şekline hiç uymuyor. Azar işit
mek korkusu içinde bunlan zi
yafet sofrasına göndermiş. Ne
ticeyi helecanla beklerken yu
karıdan çağırmışlar, titr!yerek 
gitmiş, fakat beklediği fena 
muamele yerine· alkışların kar· 
şılanmış ve bu suretle pişkin, 
yumuşak ekmek de k6§fedilrniş 
olmuş! 

++ 
Ekmek, şayet şu günlerde 

devlet ve millet, Türkıye 
ve bütün dünya, hepimizin, her. 
kesin, şartsız ayrrtsız koc;ı in· 
sanlık aleminin baş düşünC'esi, 
en esaslı işi gücü olmasaydı da
ha ziyade çocuklara ve mektep 
kitaplarına yaraşan bu ansiklo
pedik bahsi bir kenara bıraka· 
bilirdim. Lakin 1942 yılının 

birinci teşrin ayında ve harbin 
dördüncü senesinde, aynca ka· 
ra kışa girerken devletler ve 
milletler arası büyük bir ehem .. 
miyet alan eKınek nakKınCia bil 
diklerimizi yeniden hatırlamak, 
bilmediklerimizi de öğrenmek 
lüzumsuz sayılamaz. Hııftalık 
konuşmalarda her yazıdan fatl~ 
günün hadise ve meseleleri!ıi 
gözden geçirmek, bunlara uy -
gun hatıralan canlandırmak la
zımdır. Velevki yüksek ıhtisas
la edebiyat, iktisadiyat bakımın
dan olmnsa da ... 

Biz, İstanbullular çocukluğu
muzda, ekmek denince önce ok
kalığı, ooaıra ay biçimi, yassı ve-

ya toparlak, ufak boy franca
lalan, daha sonra da, yine u
facrk çavdar .ekmeklerini bilir
dik. Askere ve subay a;lt?lerwe 
verilen esmer ren.lcte, Çl'k lez -
zetli tayın ekmeğini, ara sı

ra da civar köylerden tanıdıkla
rın getirdikleri ev işi köy ek
meğini unutmamalı ... Ay biçimi 
francalaları süte batırmak. yas
sılannı ve topftrlaklannl ka.s·H 
peyniri ve tereya~iyl<> vcm

0

Pk 
adetti. Ama bunlar sütçü dük
kanlarindan ve Beyoğlu se'lltin 
den başka yerle~dc pek bulun -
maz ve zaten de hRstalarla 
Frenklerden başkaları tarafın -
dan aranmazdı. Çavdar eknıeği
ni gravyar peyniriyle ancak bi
ra içerken canımı2' isterdi. Ta
biidir ki sandviç adında bir §E'Y 
yoktu: onun yerine bakkallar. 
hele mektep bakkalları insanın 
eline bir okkalığin sekizde biri
üzerine yatınlınış kaşar dilimli 
kocaman bir ekmek sıkıştırır -
lardı ... Adına ''beş ekmek, beş 
peynir,, derdik. Yani beş para· 
lık ekmek. beş paralık peynir ... 

Bu vaziyet birinci ciht>n hıır
bine kadar devam ettı Zatı;n 
Abdülhamidin Istanbul hakkın· 
da tek ve baş meı~uliyeti ek
mek meselesiydi. Şehreminleri 
ne yol, ne t.emiz:ik, her şeyden 

• önce ekmek 'tyatını yükseltme
mek, ekmek çeşnisini boz.ma -
mak. noksan tartılı ekmek sa· 
tışını önlemek vazifesiyle o ma-
kama gelirlerdi. 

Niçin acaba? 
ZiTa Padişah yanm yaml\lak 

okuduğu. belki de kulaktan duy 
duğu Fransız ihtilali tarihinden 
şu noktayı hatırından hiç çıka
ramamıştı: XVI. Louis'yi tah
tından, tacından, canında eden 
hareket, halkn Versailles üzeri
ne "ekmek isteriz!,, diye hay· 
kırarak yürümesiyle başlamışt.ı. 
Abdülhamit sanıy.:ırdı: ki tarih. 
ayni şekilde tekerrür eden, de· 

1:1,ir Devamı Sa. 4 Sil. 1 

SARl$1M PERi 
Müthiş seı-güzeştlerle dolu meraklı ve heyecanlı bt:r Film 

Sinemasında 
~aze ınernsimlnde bizzat bulunan, 

~ltnk g6nderen. telgraf, telefon ve Türkçe 8 .. T A K S ı M 
~lttupla taziyetlcrfnl bildiren ve de- ugun 
tin teessnr ve acılarımıza ~irak e- 28 çarşambadan itibaren 
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ZIYA GOKALP 
BU 
18 

BÜYÜK TÜRK 
iNCi ÖLÜM 

ALiMiNiN 
YILDÖNÜMÜ 

Türk milletinin yetiştirdi. 
ti büyilk fikir ve ilim adamı 
Ziya Gökalp, bundan tam 18 
yıl önce ölmüştür. Kendi mil· 
letinin benlitine, tarihine çok 
inanmış ve herkesi de inan -
dırnuş olan bu büyük idea· 
list, dünya fikir ve ilim ala
nında kendisinden henüz da· 
ha pek çok şeyler be.klenditi 
bir sırada ve pek genç deni. 
lecek yaşta ·ebediyete intikal 
etrnıştir. 

Ziya Gökalp, hayatında 
hemen hemen bütün idealle
rinin tahakkuk ettiğini göre
bilmiş bahtiyarlardandı. oıu 
münün yıldönümii münase • 
betiyle, damadı Ali Nüzhet 
Gökselin bundan bir ka(' yl} 

önce "Ziya Gökalp ve çı~~r
a~tı, .. namı altında neşTcttiiı 
bıT kıtaptan alıfığımı% bir Y•· 
zıyı okuyucularımıza veriyo. 
ruz: 

Merhum 7.iya Uök:ılp 

Aşk, Heyecan, ihtiras dolu bir eset ... \ 

A N u 
Arabacınrn kızı, 

Gece, gündüz benimsin 
Filmlerin Sehhar, parlak Yıldızı 

Ş K A 
HiLDE KRAHL 

Pek Yakmda SARK 'da 

1 de Bugün 

Sinema dünyasının2 büyük Yıldızı: 

TYRONE POWER 
DOROTHY LAMOUR 

APOLLC 
MIRASr 

' 

1 

TAKViMDEN 
iR YAPRAK 

Yoz yoz olda yareyim yozlerlnld 
- derdinden 

5ekllnde s6ylemesi flrenldstandalcı1erlıl 
'"Gördes" i "Yordca., şeklinde telaf" 
(uz etmelerini belki tnllUr göstcrlrat 
(abt bu hatayı mmi bir sanatm ııdmı 
değiştfrmnl itibarile ben kolay kolay 
affedemem. 
Yınhtlıklar serisine başka bir renni 
veren kocaman bir hatadan daha babı• 
deyim: 

Oımanh Türkleri baklanda blffiln 
dUnyaca tamnmııı büyük bir tarih ya. 

tan me,hur mfista:şrılı: Hammer: "Sa• 
brr, ferahlanmanın anahtarıdır,, manr 
ı;ma olan arap~a ''E~-sabr mlftlJı-il• 
ferec,, cümlesin! tarihine yamnŞ ve al 
tına şöyle bir not ilivc eylemiştir: 

1 
"Bu cilmle pek ayıp bir tıöz oldufa 

çln t~cUmcdcn vaz geçllmiştlr ... Ham 

l '1lcr, bu yanlış!ıh dü erse acaba dl• 
.,.,.,l'!"İ nf'ler ,..,,~a7l:ır? 

1H.T1HAL 
Glrlt. Hnnynlı Agazade Mehmel 

{'hçet Aganm zevcesi, Haridye me
"'lurlarmdan Nerat Agantn validesi ve 

vukat Esat Muhlis Sınnalmtn ka .. 

Çarsamba Aksamı MELEK Sinemasın'd, ., va1des1. sallhatt ntsvandan 

1 
M HATiCE HANIMEFENDI -, 

1 ~--••••••••••••••••••••••••'... rtihal etmlıtir. Cenazesi bugQnldl 
Pazar günO ikindi n:ımnzım ınntea• 

Harbin heyecanından Mef. .. A.fkm e«armdan hareket... 
3 büyük yıldızin kudretinden hayat alan 

LiZBON GECELERİ 
MADLEINE CABBOL -FRED MAC MUBRAY'iD 

~ıp Beyazıt camUnden knldrr'İ1aralt 
\ierkezefendldckl sevgili km Fatma 
c;amUııınm kabri yanındaki medfenl 
mahsllsuna tevdi edt'1ecektlr. Mevll 
(al'Ik r:ııımet eyliye. .. 

VEFA'D 
PATBICYA MORRISON'ml en büyük zaferi Profcs5r doktor Bay Hnsan Resn .. 

'im valdesl ve Be~ktaş merke% ta .. 

Bugün L A- L E 1 nin Gösterdigvi "lbi Bay Rifat Ycrgıcı'ntn kaym \'81 .. 
'lesi mOptdfi oldulht hastnlılrtan kur .. 

senenin en yenJ ve en ~zel filmidir. Telefon: 43595 ·•lamıvarak rnhmetl nıhmana kaw .. 
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• 11ldınlıınık EyOt> sultanda 15~1e na-
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Hafta Konuşması 
tJfi' Baştarah J füıcud~ 

ğişmcz ve şaşmaz bir hfıdiseler 
zınciridir. Kendinden oncekı pa
dişahı düşürenler deniz kuv
v~tlerini kullan~ıldar. için de 
dcvletı donanmasız bırakmı§tı. 
Halbuki ekmeğin ucuzluğu ve 
bolluğu bir şey'.! yaramadı ve 
tahtını elinden çürüttüğü do
nanma yerine uzakta tuttuğu 
ordu aldı! 

..... +. 
kmeğin lstanbulda bildi-
ğim şekillerden ve cinsler 

den başka türlüsü de olduğunu 
bana Anadolu ve Suriye ö~ret
ti. Ilk defa Sinop civarında bir 
köyde izinli dolaşırken bir ka
dına rastladım- Hamurları, çalı 
çırpi yaka:rak ıS1.ttı&rı üstıi açik, 
dort yani duvar b ir fırının du
varlarına firdolayı yap1ştırarak 
pişirİ)"Q.-Qu... Yere kürekle u
zatarak ve kapısını örterek de
gil! 

Sonra iç Anadoluda bir oda
ya soktwar: Burası incecik, ya
n pişmiş, dizi dizi tekerlek ha
murlarla, bir nevi kaba yufka
larla tepeleme dolu ıdi. Meğerse 
saç üstünde bir kaç haftalık 
ekmek birden yaprıırmış ve ye
neceği zaman, yumuşasın diye 
üzerlerine azıcık su serperler, 
peçete gibi dev.şirerek sofraya 
koyarlarmış. Ayrıca bu ekmek
lerin arasına pastırma, sucuk, 
peynir, k.lyma, helva. reçel, hat 
ta pilnv konup bükülerek, ock 
pratik usulle, yolda \~e ayakta, 
içindekilere el sürülmeden, te
mizce yenmesi de adetmiş; o· 
nun adına "dürüm,. derlermiş. 

"Dürü,, , Anadoluda "düğün 
hediyesi,, karşılığıdır; "dür -
mek,, , lefetmek; "dürülü,, ve 
"di.iruk,, , melfuf manasına 

gefü. 
Daha sonra Lübnan köylerin

de, yine saçta pişirilip günler
ce muhafaza edilen, Anadoluda
kilerle kıyas kabul etmez dere 
cede kaba, pek tatsız ve yarı 
lastik, deriye, astara, şeffaf ol
rnıyım yara muşambasrna ben
ziyen bir cins yufka ekmeği ye
dim. Bunun bir faydnsı vardı: 
Azıcık koparır, çukur bir şekil 
verir veya parmaklarınıza do
lar. epeyce idman yaparsanız 

nihayet elinizi ne yemek salça
sın.a. ne de ete ve ne pilava bu
laştırmadan, kaşık çatal ye-r'.ne 
kullanabilirdiniz. Her lokmasın
cla yemekle beraber, o yem~ği 
tutan aleti de yutmak hoş lbir 
şey değildi! 

Şüphesiz ki hiç biri, yerr.eğin 
SU) ıı ıı.ı • :inger gibi e:ne:ı. err
dikçe f.abaran mayalı ~ar~ı fı
rını ekmeğine benzemezd!. 

Suriyede yerlilerin yed:ğı çar. 
şı ekmekleri de bambaşka şe
kilde ve lezzette idi: Us+.ü nar 
gibi kızarmış, alt tarafı hamur, 
ortası hava ile dolu yuvarlak, 
sevimli, tahaf, fakat yavan, bir 
nevi yassı balonlar! Parmağını
zı soktunuz mu bu hamurdan 
yapılmış sıca~ balonlnr, yavaş 
yavaş, nefes vererek sönerler 
ve soğuyunca da köseleye dö -
ncrlerdi. Amma mühim bir iş 
görürlerdi: Yan tarafından ayır, 
içine, kuru veya sulu, ne ister
sen koy; heybe, sahan ve se
fertası gibi al, götür. Hatta ce
bine sok, kuşağının aras:na bile 
korkmadan yerleştir! 

Bütün bunlar, aletsb. eşyasız, 
kapsız kaçaksız ömür süren gö· 
<.ebelerden kalma ve göc:ebe ha 
yatına uygun iptidai ekmekler
dir. Bir onları, bir de Viyana 
ekmeğini gözönüne getirince b ir 
ınemleketin - medeniyet dere
cesini demiyelim, zira bu keli
me-den ıtiksindik: -· sınai ham
lesini farkedeb;lirsiniz. Ekmek, 
makine kudretinin ölçüsünü gös 
tt::ir. Bir mıHetin ekmeğine 
bak terakkisin~ anla! , 

' Şehir Tiyatrosu dram kısmı 
Saat 20.30 da KIŞ MASAi ' 

--o-- -
KO~nmı KISMI 

YALANCI 
Cu!T'artesl, Paz:ar gUnlerl 15,30 da 
matıne ve her ÇarŞ3JT1ba 14 de 

çocuk Tlyatroıu 

"'~----~ Ilaynn Katibe Aranıyor 
Sırkccideki yazıhaneme bir 

Bnyan katibe alınacaktır. Kısa 

hal terci.ımesl ve fotografla İs
tanbul 438 No. lu posta kutusu-
na müracaat. 

'-~------' KAYIP: Erzurum nüfus memurlu
i';undan nldığan ve içinde · Erzurum 
: skerlik ,Şubesinden askeri muamelem 
k yıtlı bulunan hilvlyet cfizdanunt 
l! ybettlm. Yenilerini alacağımdan 
}ıukumlcrl kalmamıştır. Mehmet o6· 
ıu fbr him Hakkı Bezelo!jlu 325 do• 

1un:ılu 

ZIY 
l:!ij Başt11rafı 3 üncüde 

Mekteplerde sosyoloji okutulmasını o 
temin etti. Bizde bu ilmi, ilk defa o 
tedvin etti. 

Bir çok gençleri husust ir~atlarıyle 
aydın!atarak onları ihtisas yapmıya 

sevkc1u. Bütün bunlara benzer parça 
pa!'c;a inkllip hareketlerinin ilmi t~ 
mellerlni atarken, bunları birleştiren, 

millete uyanışın buyük aydınlığını 

vc~ıtı. Milli şuurun yaratılmasına ve 
koklc~mcslne çalıştı. Bu suret!e onun 
tl!rkibi kafa~ı. sistemsiz, muvazenesiz 
yenilik hareketi yapmak isteyen meş• 
rutiyet münevverlerinin garpçılık ve 
miJliyetçilik tefekkür tarzlarını dcifü• 
tirdi. 

eu itibarla Gökalp, memleketimiz-Oe 
Fon asır içinde yetişen Avrupai ma 

nada ilk ilimdir. Bundan dolayı Ziya 
Gökalp!e beraber bir ilim d'llnln,' bir 
ilim zlhnlyetinln teşekkülünü kabul et 
mek icap eder. • 

Rahmetli profesör Mehmet İzzet, 
Ziya Gökalp fçin: 

"Gökalp Ziya •nın tarihe sade mille· 
timizin bllyCk bir adamı ddll belki be· 
••rlyctln bOy!i~ olarak ııectl~lnı bn· 
yorsak. bu arzumuzun uhakkuku bir 
dcrccevc kadar elimizdedir. Elverir ki 
onun actılı yolu devamlı. onun mD· 
meuilı oldufu hareketin cıddl ve bOıli"ı 
••rk lleml lcin fcyi.Ji oldukunu K(h· 
ıcnbilelim. Eier bır asır ıonra bucil· 
nlln tarihini yazanlar huı:llnlln Darül· 
fOnun ııençlcri hakkında onlar Clokalp•ın 
cöıterditi yoldan U\madan Hl)ltrna• 
dan yürildDler ve kendilerine o adımın 
ııllsıerdifi hedefe vardı tar. diyecek o
lurl1r5a emin olabiliriz ki ayni :ıımın· 
da bu muhterem isim be~erı,yetln öl· 
mo•cn bOylllr.lui arı.ama kaydcdilmiı 
olacaktır._ 

İ&te İzzet beyin lşarrl ettiği veçh!le 
Ziyn Gökalp, modern Tiırk .ilminin bir 
başlangıcı olmalı. Gençler onun bırak 
tıfı yerden i:,e başlamalıdırlar. 

Profesör İzzetin bu mli'ahaı:alarına 
!şt!:-&k eden genç mlitcfekkir Doçent 
Ziynettin Fahri Fındıkoflu, Gökalp 
h&kkındakl fransızca kitabı ve h mec 
muasındaki değerli yazılarile harekt• 
te geçmiş bulunuyor. Ancak bu z:ih• 
niyf tin hududu zaman zaman genişli• 
yor, yayılıyor. Fakat arada birde, baş 
ka br.şka fikir cereyanları peyda olu • 
yoı. On!arm mümessili '• görünür gl· 
bi oluyor. 

Fakat çok geçmeden tekrar k'ly• 
boluyorlar. Öyle zanned·yorum ki, Zi· 
ya Gökalp rolünü yap:ıcak bir müte • 
fekkir yefüıinceye kadar bu a!ncah 
fiJ:lrler ortaya çıkmaktan geri durma• 
yacaktır. ...... 

M aamafih Gökalp, yalnız bir fikir 
adamı defıl. o, ahlakan da çok 

yük5elı:ti. Onun, fikirlcrilc hareketleri 
arasında da tam b!r tevazün ve ayni· 
yrt vardı. 

Fikirleri nasıl sadece rnllletl için 
yeni hayat hamleleri yaratmıssa ahla• 
kı da gerçekten idealist bir adamın 

ahl~kıdır. Onu an!amak, onun gittiği 
yoldan yürümek, onun mütevazi, mııh 
viyetkir hayatını örnek tutmak bizim 
için ahlaki bir tekamüldür. Bu ıebePo 
!erden: Ziya, .ilmile, ahlik'le ve milli" 
yetçllik davasındaki lrsaıdille, birçok 
güç meseleleri bugünkü mlinevverlere 
kolayca temsi! edilir bir hale getirme 
&nden doları hasıl olan hava)'l, kül 
halinde rnütalea edcrniyen muhalifleri 
nfn bile 5aygısını kazanmıştır. 

-
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lıır memlekette yer aldıkça, onun kty 
nıeti daha çok şümulleşecelı:tir, Ve za• ! 
manl2. dünya üstünde bir Türk ilmi, 
bir Türk felsefesi yer aldıkça Gökalp 
o fikir hayatının bir hareket noktası 
olacaktır. 

11- )Jf.. 
f ~te: Bugün bu degerll ltim!n on 
1 sekizinci ölüm yılını ya$ıyoruz:. 
Şu on sekiz yıl bir finl için ebedi • 

1 
yeı kadar uzundur. 1 

Biliyoruz ki ne ö1en1er vardır ki h:ı 
tırası bir şim~ek hızile silinlr. Yı!lar 

s A T 1 s 

CAN A 
Eminönü meydanı • lJfısırçarşı karşısı No. 17 

Sahibi: Umumi ve.kili ve mcs"ul müdüru 

IBRAHIM CAN FEVZi IŞll'MA 
yer yer kabus gibi bütün ağırhiile o , RADYO Havagazi Aletleri 
nun yerini doldurur. Fakat h böyle 1 SOBA Elektrik Ampulleri 
Gökalp gibi bir mHtefekkire dayanır-
sa. mesele derhal deği~lr. Onun ölümü AVİZE KADIN ve ERKEK 
taze bir yara gibi sm~ını daima mu • SAAT ÇANTALARI 
hafaza ediyor. Çünkü o, bir millet ya· 
p:cısıdır. ı EJekt. Ev A lPtlP.l'İ HediyeJik Eşya Vesair~ 

Onun adı mllletinfn hayatına bal• 1 1 
la'lmış ikisi beraber büyüyor ve yük- ,..._ FENNİ RADYO TAMIRATI 
se!iyor. 

-------------------------------------

, 
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"Coçak ve Cehennemdere or
manlarında çam çrrasından "Ma
yi Katran.. imal ettirmekteyiz. 
Isteyenlere nümune gönderilir. 
Alıcıların "Mersinde şirketimizt? 
müracn;ıtları: Kı~a Telg. adresi: 
l'-f"rsin TORMAN. Telefon: 139 
TROS Orman Şirketi "Mersin,. 

Orm:ın i~letmcsi 

HTIRA ILANI 
"Demirden gayri mndenkr v bll

hnssa bakır, nikel ve kobalt elxar
mıya mahsus usul,, hakktnda almm~ 
olan 7,10,1935 gün ve 2023 sayılı ih
tira beratı bu defa mevkii fiile kon
mak Ozue ahere devrüff'rağ veya i
car cdlleceğinden tA tip olıınl:ırm Ga
lata'da İktl!!al Hanında. Robert P'er
ri'ye milracaatlıırı run olunur. 

Özen Film - Filmcilik ve 
Sinemacılık T.A. şirketinden 

Şirketimizin ı;ermayesi Elli Bin li
ra ikf'n bissedaran umumt hey'etince 
Yüz bin liraya c;ıkarılma~ına karar 
verllmı, Ve? keyflyet Yüksek tasdlka 
iktiran ederek 16 Birincite~n 1942 
tarih ve 4758 saytlı Sicilli Ticaret ea
zetcsiyle neşir ve ll~n edilmlıı oldu
ğundan arttmlan sennaye mlktar1nın 
bir rubumı ödemi!! olan hissedarların 
diğer fi<: ruhunu da on gün zarfında 
Şirket ve:r.nP .. ine lldemelcri 'Ç'f' hfs .. e 
~enetlerine nl-~retlc verilecek meıı

ruhatı tasdik ettirmeleri lüZ\lmu ilAn 
olunur. 

iHTiRA ILANI 
"ldrollk bağlama vasrtalar1, hıırç 

V<' betonun eylleşllrllmesl için usul,. 
hakkmda alınmış olan 28.10.1938 gün 
ve 2585 sayılı ihtira beratı bu defa 
mevkii fiile konmak tırere ahere dev
rüferağ veya icar t'dileceğlnden talip 
olanların Galata'da İlttisnt hantnda, 
Robcrt Fcrri'ye mtiracaatlan UAn o
lunur. 

t LAN 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Dosya ille, CINSt Kıymeti Teminat 

6317505 BUyOkderede Fıstıksuyu sokafmda eski 18 180 14 
yeni 24 ce 90 metrı- mur:ıbbaı arsa 

52184/H Aksarayda eski KAtip Ka~rm yeni Yalı 
mahallesinin eski Yalı bostanı yı>nl Kum 

sal sohjtmda e:11tl 188 yeni 129 No. 1ı 
18 metre murabbat arı<a 

.51152/151 Beyoğlunda Çukur mahallesinin Karaku
rum !!Okağmda 7 pafta 388 adı\, 8 p.,r!';el 
eski 53 yeni 73 kapı No. lu 60 metre mu-
rabbaı irııa 

F. 3 /4258 Beyoğlunda eski 7er!köy yeni Duatepe 
mııhaileslnfn eski Rum ldfüesi yeni UlA 
Şahin !'loktıfında eski 50 - 52 yeni ~2 No. 
lu a~anm 1/10 hissesi 

44 4 

832,50 53 

10 ı 

52301/981 RPyoğlunda Kocatepe nıah11llesinin Sar.lı- 'i'l 6 
dere rokıığında 537 ada. 25 parsel kapır 
numıırasır. 21.25 metre murııbbııt ar•ıı. 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller açık arttırma ile satışa c;ıkanlmıssa 
da talip ruhur etmediğinden 111110/942 tarihinden itibaren bir ay içinde 
paznrltğa bırakJlmıştır. isteklilerin muvakkat t<-mlnat mııkbuT.lan ve nü-

fu!I hüviyrt Mlı;danlariyle birlikte bir ay kinde haflanm Pazartesi ve Çar
şamba ı! •nkrl saat 14 den 16 ya kadar Milli Em!Ak Müdürlfiğilne mil-
racaatlan. (869) 

CiNSi 

Sünger 
Kaol 

MlktaM 

1000 Adet 
180 Kilo 

Tel kayış r aptiyest 120 Kutu 
on.z: beyH alPminyum klıltıdı ) 300 Kilo 
{folye) !llXllO eb'adınd• ) 
Rulman 12 Kıılem 

1 - Yukanda cins ve m iktan ya1.1lı beş 

Pazarlıl}ın 

GllnD Saati 

3.11.942 Sah 10.20 .. 10.30 
• 10.40 - 10,50 

• 11,-

ka!Pm mal7emeo pazarlıkla 

sııtm alınııcaktrr. • 
2 - Pazarlık hb:alıınnda ya7.1lı ~n ve snntlerdP Kııbntaşta levazım 

şubesindeki merkez alnn komisyonunda yapı lııcnktır. 
3 - Sünger, kaol , tel kayTş raptlye:ıi numuneleriyle atemtnyum kA

ğıt prtnamest ve nılrnanlara alt liste her glln öğleden sonra eözü ge

cen şubede ıöruleblllr. 
4 - İsteklilerin pazarltlt için tayin olunan g!ln ve saatlerde teklif 

edecekleri flvat ü7.erfndm " Hl teminat parulyle birlikte mf':rkOr ko-
misyona mO;acaııtlan llAn olunur. (829) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünde 

1 
1 
1 

1 

ralii 
ve Markava Dikkat. 

Çocuk Esargeme Kurumu Fa ih M. 
Nahiyesi Mcnfaatma BÜ'Yth< MÜSAMERE 

s A F 
• 

SalAhattin Pınar - Kemanf Nobar - K:ınunt Ahmet'in yalnız bfr d,".faya 
mahsus iştirakleriyle 

DÜMBÜLLO ISMAIL, Ahmet GüldÜrOr ve arkadaşları tarafındın 

SÜRPIK iLE HAÇIK TEMS 
27/10/942 günü akşamı CEM BERLİTAŞ Slnemnsmd: 

Biletler gişede satılmaktadır. 
Yağmur sebebiyle yaprlama.mtş olan Sünnet düğünilne ait biletler bu gece 

için muteberdir. (882) 

En Son Mcdd 
En Mükemmel Zevk 

En iyi Cins 

N AP 
Moda Salonunun şohret bulma~ında başlıca amillerdir. 

' Sultan Hamam No. 46 ~ 

DİKKAT 
ikinci llaa 

5/10/942 

tstanbul Ticaret ve Sa ay· Odasından 
Bilumum fabrikatörler ve sanayi müessese sahip. 

feri ile keza her nevi büyük ve küçük imalatla iştigal 
edenlerin nnzan dikkatine: 

Odamıza kayıth ve kaJ'ltsız fabrikatörler" ve !lanayi mUes~e
se sahipleri ile keza her nevi lmalntla iştigal eden atölye tınhip. 
ri ilan tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Odamız sanayi 
~uh~i miidiirlüğiine şifahen müracaatla •eni edilmekte olnn sa. 
nayi !liciline ait bcdeltıiz matbu beyannamelerden alarak ikmal 
ile !'lanayi şubesi mildürliiğüne imza mukabilinde iade etmeleri 
ehemmiyetle rica olunur 

Müddeti rarfınch veya müracaat etmekten istinkaf edenler 
Ti~aret ve Snnavi Odn1~n kanununun maddcl mahsusuna tcv. 
fikan t.-niveo ediİeceklerdir. 

NOT: ·Odaya kayıtlılar "l<'il veslkalannı kayıtS1zlar ise Un. 
van tezkerelerini hini müracnat)annda birlikte getirmeleri lii-
T.1mdrr. (320) 

Ticaret ve Sanavi 
Odasından 

Pulluk ve Misali Zira t A 
e leri imaı Eden abrika 

yelerle veHam Ka ç t n i 
apan Fabrika e A el el 

• 

el-

re 
Tevzi edilecek (demir) ve (kauçu.1c) dan kepdilerine lüzu

mu olan mikdan alabilmek için 38 - 39 - 40 senelerinde istih
lak ettikleri iptidai maddeler mikdannın tesbite yarayacak res
mi vesikalarile birlikte 25. 26. 27. 28 ilkteşrin 1942 tarihli 
günlerde Bahçekapıda Dördüncü Vakrfhan üçüncü katta oda
mız sanayi şubesi müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

M1'hakkak olan su ki: Gökalp, fikir 
tarhimlzde ebediyen yaşayacaktır. 

Zaman geçtikçe yeni ilmi arastıma• 

Bir Na. 1u aı;kert d ikimevine (Orap 
işçisi alm11cnktır. t..tcklilerln !:yüp 
Defterdnrdıı mezkıir dikl:nevl mOdür
liığilne müracaaUan. (1513 - 806) 

Mekteblmlre bw .enfl' ııltnma-.ı UıltıtrrOr f'df'TI 41'1 ı a~k"r1 dij?f"rleri si
vfl liselerden cem'an ISO talf'heden ı İkinci~şr1n H2 tarlh.iae ıo:adar nıü· 
racaııt etmlyenlertn yerine mn~abaka lmtlhuımda puvan lttbnrlylf" en ile· 
rlde ~!enlerin kabul edileceği ve bu sıırf'tle yeniden kabul edllP.Ceklerin 
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l'Ellll'IJml----~~----· _, 
Haydarpaşa Lisesi Alım Satım 

Komisyonundalf 

~abip ve Neşrıyat Muduru: tiaıu LUth Oordünt'b 
• Gıızctecili.k ve .Ne~riyat T. L. S. Tat; MAtbH.SJ 

kayıt numaralannm ayrtca bildin,ecd:I fll\n olunur. (70~) 

··;.;:;..~ ~.·i:;;~~;.· ;~~~~-~·,;,;;. ;~:;.;;;:::.1;~~;~;~1 { ............... ; .....••.........•.................... 
Beher lı:ilosuna 45 k~ tahmin edilen 8000 kilo yünlü pösteki kır

pmtısı satılacaktır. ,#tç!k arlttrma~ı 5/11/942 Peroembe K()nQ saat 14 de 
Tophanede M. M. V . İstanbul satm alıiıı komisyonunda yapılacaktır. 
Katı teminatı 540 liradır. Ktrptntılar Tophanede Ud No, lu dikhnevlnde 

rörOlfir. T aliplerin belli -vakitte kornlııyona ~leri, (23~) (664) 

Deniz Fabrikaları Um'uin Müdürlüğünden 
Deniz fııbrikalan muhıı~ebeslnde istihdam edilmek Qzere dllrt ücretli 

memur almacnktır. tstcklikrln d ilekçe ve icap eden veslkalarlyle Gölcük 
deniz fabrikaları genel mQdOrlnğQne milraeaatıan. (756) 

. lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Baş madar!Oğan İstanbul ~kilAtmda i!dlhdaın ednmck Q7ere 26 lira 

aeretll bir erkPlt odacı alınacaktır. Taliplerin başmüdUrlOk daire tımlr-
liiine müracaatları (859) 

Haydarpasa lisesinde yapttrılacalı: olan B197 lira 74 kuru1 keşif bedelli 
tamirat işi açık eksiltmeye konulmuştur, • 

Eksiltme 5 İkincltcşrln 942 Perşembe günQ saat 1!1 de Beyoğlu ta
tiJıtlA l cııddesi Karıman mağııuısı karşısında Liseler Muhnsebeclliği bina• 
sındıı yapılacakttr. 

Ek11iltme: Genel, husus! ve fenni şartnameleri ve keşif hUlbaatyle 
~una müteterrl diğer evrak mektepte ıaraiebillr. 

Muvakkat teminat 390 Urndır. 
İsteklller en az bir taahhütte 3500 liralık bu !~e bt'nZer Is yaptığıns 

dair idarelerinden almts olduğu vesikalara lsUnaden İstıınbut Vfifıyetinc 
mCiracmıtla trıtll günleri harlç 4 gün evvel almmış ehliyet ve ru2 yılına 
alt Ticaret Odası veslkalariyJe gelmelerl. (706) 

İstanbul 2 Numaralı Satın :Alma Komisyonu Reisliğindeı 
Bclıer kilosu 4 kuruş 30 santim fiyat tahmin edilen 400 ton tutu3-

turma odunu alınacaktır . 

Pazarlıkla eksiltmesi 27.10.942 S:ılı gll.nn saat 14 80 ~a Tophanede 2 
No. lu satm alma' komisyonu binasında yapılacaktır. T thin bedeli 1720C 
Ura olup ilk teminatı 1200 liradır. Şarlname ve evsn syondıı t<örü-
lebHir İ&~klllerln belli ı:ün ve ı;aatte komlııyona gcl;gıcl t75"' 


