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Buna dair haberleri UçllncU 
aayfamızda bulacaksınız. 

Ekmek İ. ŞİDİB 
ba iline dolra 

Belediyeler, hububat satın 
alarak stok yapacaklar 

Tkaret Vekili Dr. Behçet Us 

Ticaret Vekili Dr. Behçet Uz, 
s~yahatine uzun bir memlek:t 

bugün 
ç ı kıyor 

'\ 

J 
Ankara, 12 CA.A.) - icra Ve- Geniş bir ambar şebekesi ile saklanabllmcaı lüzumu malum. 

killeri heyetince kabul edilen b:r kurulacak clur. Bu bakımdan muhtJlf mern. 
kararnameye göre. mahalli !htL An~ara, 12 CA.A.) _ Bize ve- lekctlerdekl fire nlsbetleri ve mu. 
yaçlar için bllümum b<.'ledlyeler rilcn malümata göre, Ziraat VckB - hafaza usulleri tctkık clllr!lmetlk 
memleketin her tarafından hubu-ı' lc(lnln lüzumlu gördüf:ü tohumluk \'e bu me,·zua da r yabancı mem. 
bat satın almaya mezun kıl~r. mı~. hububat Ticaret Vekaletince tııh- tekellerden getirt :en kitaplardan 
lardır. 1 sis edilmiş ve mUracaat vukuunda da faydala ·1 1 ıırak b1r tal matna-

Bu sallıhlyet bilumum belediye. teslimi lçin Toprak l\'Illlısull rl orı. I mc hazırlanme.ktad:r. 
lcre, hemen harekete geçerek nıem 1 i>ınce tertibat alı. mıştır. j Hububat 1 'er m zt: da ır T·carct 
lekeUn her tarafında borçlandırı_ Tıcaret Vekaleti. dl~cr taraClan 1 Ve:ka!etl tarn!.nd& ı·oprak ~tah. 
lan miktıır haricinde kalan kısım-ı alclümum hububatın en iyi muha. •ul"crı or:sınc aaha ba~:.a vaz re. 
dan lüzumlu hububatı almaları ve 1 fazası U6ullerlnı de tetkik ettir.

1 

:N de \·er .m.ş' r. Bu meyanda, 
ekmek ihtiyaçlarını lemin eylemc. ı mektcdlr. Hububatın mümkün o'- memlcke:'.mız0• "cid,,tlc lhtlv~cı 
lerl vazifesini de vermektedir. duğu kadar uzun zaman en az fire (Devamı: Sa. S, SO . .ti de) fo 

MONAKALAT VEKiLiNiN BEYANATI . . ı --11 
• 

Trenlerdeki izdihamı önlemek 
üz-ere yeni tedbir er altnıyer 

Haydarpaşadan, Erzurum ve Digarıbakır 
istikametine karşılıklı birer tren kalkacak 

HJNT ı 

DENİZİ I 

Almanyanın bombardımanına l}tirak eden bu) ilk bir lngiliı bombarılıman uça~ına bombalar yerle,tlrillyor. 

Başmuharririnıiz, bombardıman 
uçağı ile Lorıdra üzerinde dolaştı 

Salı günü 
lıga bütün 

Halkevinde yapılacak toplan
lngi{iz Nazırları davet edildi 

Londra. l '.? < A.A.) - Reuter ajan· 
sının bir muhabirinden: 

Bızzat vaı;ıyctl öğrenmek için bu· 
ratıa bulunan Terk gazclecllerl ile 
dün bir görU~me yaptım. Gazeteciler, 
on gUndenberi Ins-llterede bu'unuyor· 
!ar \'e Ameı·ikaya ayın sonunda s-tdc
ceklerinden gormek ıstedlkleri her ~e

li görmek lı;in vakitleri V8t'dır. Bir 
cemile eSl'ri olarak Istıhhnrat ~c· 

tareti, kendilerine bir program çiz· 
miştir. Fakat bu pro~ramı deıtiştir· 

mck ve zen~inlcştirmek JıUı riyetine 
malik olduklarından şimdiki program 
ları görme!< istedikleri şt>ylerl tama. 
mile fhtıva etmekt~ ve kend ılerinc 

her tUrlU kolaylık ~ö<terllmektcd lr. 

Turk gazctecllenr.e mülaki oldu· 
tum z"mım kmdil r ne Londr&dald 
M\'a at-.Şe$1 Seyfı Turgay refakat et 
mekte idi ve Handlcy Paı;e Alrcraft 
Company'nin monte etmiş olduJ;ıı mu· 
azzam uçak'ardan birini ı;ezlyorlardı. 
Türk gazetecilerinden ikisi Vatan Baş 
muharriri Ahmet Emin Yalmanla, 
Tan Başmuharriri Zekeriya Sertel, 
bir Halıfaks uçağı ile kısa bir uçuş 
yapmak teklifini kabul ettiler. Bu 
tip tayyare dört motörlU bombardı · 

Ankara, 12 (Hususi Muhablrlmız. ,-.,..._..llıııllll._llıı 

- 3 EylQlden 10 eylCıle kadar de· ' 

. men tayyarelerinden olup Alman sıı. 

----.... • nayi merkezlerine karşı yapılan lıU· ,-

M A DAG J1. S KAR DA cumlarda kullanılan bllyUk bombaları 
nakleden tavyarelcrdcndlr. 1 

lngillzler tarafından l"•allne tıa,ıan· 
dığ1 bUdirllen Madag-a!lkar adası 1.ondra Büyük F.kJmlz, ÇörçJlle beral'Jer 

Yapağıya el kondu 
~:(.::~:r:~~~~~~.:~:iE&E~; Jı harabe haıı·nde ı lnui:ızier, iki Jcmiryolunun bakım ve tamir işleri· 
nl, Sıvas ,.e Eskişehir cer ve yol &· 

tolyelerlnl, lskenderun ve Mersin 11· ı m UH hı• m ş eh., r 
rnan lfletmclerlnl tetkik etmek mUm 

kUn oldu. Ağustosun son gtinlerlnden f · ı • k ı h 1 Q Q b • 
i\ıbaren dcmiryollarlle yapılmağa baş n g 1 1 z uça arı, şe re 1 n 1 . d. 
lıyan nakliyat en yUksek haddine vıır 1 e e geç 1 r 1 
mıştır. Ancak hububat ve şark Vi· \}anaın bombası attılar 
:Ayetlerinden hayvan nakliyatı, bU· ' _ 
yük hacimde dc,·am etmektedir. Es- l.ondra, 12 (A.A.) - Duıısel dorfa kar'ı yapılan hu-a akını 
klşehlr ve Turhal çewe'erinin be· mehtapsız bir g-e<"ede cereyan etml~tlr. Dört motörlü bomba tay-
herlnde günde 1800 ton pancar nak· yaremiz topyekQn 100 bin yan&'ID bomba'ı atmı,ıardır. 

!edilmektedir. Diğer taraftan kömUr ı•ııotlar ~ ang-ınların ıso klıometreden göründüğiinü ııöyJemı,. 
lıavzasından karadan yapılan kömUr terdir. Ru akın Du!llleldorfa kar , ı yapılan bala akınlarının ~O in-
hakli de ayrıca mUhlm yekQn tut· d"'inl t eşkil etmekt~lr. Jnglllz Hava Sezaretinden blldlrildı(ioe 

fngilizler sahilde 
Nossil:e od~sını da 

i şgcl ettiler 
(Devamı : Sa. S; ~11. 4 de) «» ı-öre Sl ln(lliz u1:at1 kayıptır. 

Vişi, 12 (A.A.) - SaJAhlyeUi kay· 
naklerdan ötrenildiğine gore, lngiliz 

r l kuvvetleri, dUn Madagaskarda Nos· 'w d 1 w· ı k. B "' d tt . 5ibe ve Marandaya liman şehirler:nı en e 1 1 e' a g a a işgal etmiş!erdir. 10 ey!Qlde Madag~. 
gardan alınan ha herler Ingilizlerin 
Kamare limanına varmış olduklarını 

ve alqıam güneş batarken Moevata
nana civarlarına yaklaşmı, bulunduk 
!arını bi'.dirmekte ldl. 

RuneltiR phsl mümessili B. l'andel \'ilki Ankaradan hareketinden en-el arkadaşımız ı~aruk Fenikle beraber 
(Vilkinin seyahati hakkındaki Ajans haberlerini 3 UncU sayfamızda bulacaksınız.) 

" 'allnJn halka beyannamesi 
Vlşi, 12 (A.A.) - Madagaskar U· 

mumt valisi, dUnkU cuma günü bir 
beyanname neşrederek ada idaresi ta. 
rafından mthvereilere herhang1 bir 
yardımda bulunulmuş olduğu iddia· 
sını tekzip etmiştir. 

N0!151be adaııı ıuaı edildi 
Londra. 12 (A.A.) - Madagaskara 

yeniden çıkan lnglllz kıtalan içeriye 
doğru sUratle yayılmaktndırlar. i n· 
gilizler Madagaskar sahlHnde Nossi 
be adasını tamamen işgal etmlş:erdır. 

Demiryolu Meslek 
Mektebine talebe 

alınıyor 
Devlet Demlryolları idaresi Ankara
da yeni kurulan Demlryol Meslek O
kuluna talebe kabulüne ba,ıamıftır. 
Bu husustelti şartlar Uç!lhcU sayfa
mızdaki idarenin ili'ınında izah edil
mektedir. 

Bombardrman uçağının avdctınd.e, 
Ahmet Emin Yalman. bana şoy·e de· ı 

dı : ' 
- Böyle blr uçakte insan kend ı.slni 

emniyet !çir.de hısscdıyor 

Ahmet Emin Yalmanın gerek sl\' ıl 
ve gerek aııkerl tayyarecilik işlerinde 

tecrlibe5i oldıı~unu söylemek l&ıım· 

dır. Yl'rde kalmış olanlar bu uçağın 

EIJe ri nd~ yapağı bulunduranlar 
10gün içinde beyannamev~rec:k 

manevra kabi ;tyetini hayretle takdır Ankara, 12 (A.A.) - lktısat Ve· i !erinde bulunan yapağı ve yUnler{ 12 
etmişlerdir. Kendllerile beraltn çay kaletlnden tebliğ olunmuştur: eylat 9·12 tarihir.den itibaren 10 giln 
içtlğimız ve lngillz - Tllrk dostlıı· ı - llfilll korunma kanunu hUküm, içinde beyanname ile en yakın Tür· 
ıtunun şerefine kadı>h kAldırdı~ımız !erine müsteniden 12 eylfll 942 tari · kiye cilnıhuriyeti Ziraat Bankll.'lı şube 
sırada. bu gazeteciler bana Iııgiltere· hinden itibaren bilQmum hakiki ve \'eya ajansına bildirmeye mecbur tu· 
de bulundukları sırada ke:ıdtleri 'lde hükm! şahıslar elindeki her ne\'I ya? tıılmuşlardır. Tilrkiye Cilmhuriyetl 
hAqıJ o'muş olan intıbadan bahsetti· pa~ı n yUr.icrc ııu:.omctçe el konul· Ziraat Bankası şube veya ajansı ,.P 
ler. Hepsi de gıda maddelerinin ge· muştur. l ajansı bulnm ıyan yerlerde beyanna· 
rek mıktarı ve gerek çeşidi ltıbarl]t" 2 - Saf ve yarım kan Merinos , meler kaymakamlıklara verilecektir. 
kendilerini hayrete dUşUrmUş oldu~u yapaltıları, gtiz ve kuzu yünleri, besi ı 4 - Yapağı ,.e yün :ıahlplerlncp 
gibi hava hücumlarının sebebiyet ver 1 malları. deri mallan, kasap başı ya- j doldurulan beyannameler kaymakam 
mlş olduğu hasarların azlığından da pağıları ve bunların tam veya yarı !ıklar ve Tilrklye cllmhuriyetl ztraat 
mütehayyir olduklannı nıiltteflkan , yıkanmış veya taranmı.t veya boyan- ı Bankası şube ve ajansları terafın· 
söy:emişlerdlr. Ahmet ŞUkrll Esmer. mış veya fitil haline getirilmiş olan- dan doğrudan doğruya Ankarada Js. 
fazla olarak ' 'öyle demiştir: ' !arı vesalr nevıleri e!koymaya tAbldir. metpaşa cnddcsı numara 15 de SU· 

Memleketinizin harp gayreti bizi 3 - Bi!Qmum hakiki ve hUkml şa· ı merbank iplik ve dokuma. fabrikaları 
(Devamı: Sa. 3, Sü. 2; de) )·( 1 hıslar, her ne sıfatla olursa olsun el- ( DC\·amı: Sa. 2, Sü. 7; de)(»•) 

Ruslar, Leningradda 
taarruza geçtiler 

Stalingrad sokaklarında kanlı 
savaşlar devam ediyor 

Londra, · 12 (A.A .) ·-:- ı:ı?sko~·aı simde muharebe devam etmekte- Alman tcblltt 
radyosunun bugün blldırdlgıne go, dlr. ı Bcl'lln, 12 (A.A.) _ Alman or. 
re, Almanlar Lcningrad cephesln. l StaıJngradda kanlı savao;tar I duları başkomutanlığının tebliği: 
de Volkof kesiminde General l\Ie- Londra. 12 (A.A .) - 1\foskova Novroslsk'Ln cenubunda ptyade 
reçkoC kuvvetlerinin hücumu kar. g€ce yarısı tebliğine yapılan ek : k'talarımız çe~n mu'harebelerdec 
şısında tamamile şaşırmış bir va- Stalingrad cephesinde Ruslar sonra son sahil istihkamını da zap 
zlyette kalmışlardır. Düşmanın kar~ı taarruzlara geçmişlerdir. Sta tetmlşlerdlr. 

şiddetli mukavemetine raimen llngradın cenup batısında Ruslar Terek kesiminde Alman kıtaları 
Ruslar Alman müdafaa hattına yalnız Alman kuvvetlerini püs- düşman mevzilerini yarmışlar ve 
epeyce derinliğine glrmeğe muvaf- kilrtmekle kalmamışlar ayni z:ı. batııryaları tahrip eylemişlerdir. 
fak olmuşlar ve birçok meskun manda bu kuvvetleri ilk mevzile- Slallngrad önünde tahkimli te 
yerleri kurtarmışlardır. Bu ke. rlne kadar sürmüşlerdir. 'Devamı: Sa. S. Sü. S; de' = · 
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Ş ehi r1 

Haberleri 
111 

.... 

Haftadan haftaya 

Eizans ı~arm son ayini 

lstan bulun 
kömür derdi 
halledilecek 

Böylelerine rastlayınca 
ö .ür müsün, ö~dürür müsün? ... 

(azan: Ziya Şakir 
- fl6 - Hatta halk ılc ımparator arasın. 

~ızans h lkı, arllk kend erln dakl buyük teşrifat ve merasım de 
l~ eden felaket n acı akıbetuıi. ortadan kalkmıştı. Felaket karşı. 
:ıhayct idrak ed bılm şlerdı. Ve ınd (llıb ) ile (metbu) birleye. 
bepsı de, şahsi d ı.-a ve iddı !arın- rek, Jldcta birbirfe kuC<lkla~mı~tı. 
öan vaz geçerek, altın mozaıkler. İmparator. halkın bu samimi al. 
le pırıl pırıl yanan buyuk kubbe- kışlarına, buyOk bir meserret ve 
1ı.n a!tında, saflyane ve mut.cvek. memnuniyetle mukab(:le etti. Bu 
kı1anc bıı; dındarlıkla dız çokmuş- ıyı kalplı hukuındar. asırlarda.nbc. 
~erdi. ri Bizans'ın ruhunu ylylp kemiren, 

Sankt kul klarına. meçhul bir kardeşi kardeşe dusman eden ctı. 
kı.w\ et fısıldıyordu: · ni ve sıyasi nifakı nihayet ortad;:ın 

- Zavallı Bızanslı ar... İ~le bu kaJ.dırablkli~ı.1 görmeye ınuvaf. 
"'•zin. son üyurinız o acaktır. fak olduğu için, kalben son dere. 
~ordu. cede müstcrihtl 
luh«'şem mfhraptan. patrik ve. İmparator, halkrn alkışları ara. 

kılmln hazin sesi, dort (Melek) in sında. kıymetlı bir Arap atına bın. 
kanatlarını gerdlklerı mozaık kub. dı. Surat* bir yürüyiış ile, Veliı. 
bed<? akıslcr husule getırırken, her- gerna sarayına geld . Burada , ar. 
kes ağlıyor .. her Bizanslı hıçk1rıyor. kasındaki merasim elblseslr.ı çıka. 
du. rarak. zırhını giydi. Kılıcını beline 

Şımdl bu binlerce ve binlerce takarak ıulga:.ınJ daba ına gt>Çirdl. 
halk, bu son hylnın (muk"1tdes ve sonra, etrafında bulunan saray cr
lzahı gayri kabll esrar) ına vakıf kanına hılabcn: 

olmu gibi dl. Biz nsın ruhu; biı- - Do.,Uarımı .. (Allah) ıi(' olan 
tun va.rlısını. Dk defa olarak bu son ı lmlzl bltırdlk Şimdi sıra, hayat. 
fty.nde h ssetn-$ş.. mumları 1 ve ı taki en bül Uk vazllcmlzc geldi. İşte 
kandillerin ışıklorilc parlıynn goz ben o vazıreyc gidiyorum ... G ide 
yaşları~~· aın lİ b r .nedamctın j ceğım .} oldnn, bir daha buraya don~ 
en haktkı manası bclırmışü... mem<.-k lhtımali de var Onun iç 1 

İktısat Vekili, dün 
şehrimize gelerek 

çolışmalaro btJşlodı 
lktısat VekHI Sırrı Day, dUn sa

bahki ekspresle Ankaradan şelırlmı· 
ze gelmlşt.r. Vekil. bcraberınde Etı· 
bank h"önıUr Satış ve Tevzi· MUcs· 
sescsı Umum MUdUrU B. Sadreddin 
Enveri de getirmiş ve blrlfktc Gala· 
tada.ki Etlban~n l{ömtlr Satış ve 
Tevzi MUesı:esesine ı;iderek kömllr 
işleri Uzcrlndc tetkiklerine ba.,lamış
tır. Oğleye kadar KömUr Mllessc e· 
sinde lstıınbulun komUr ihtiyacı u. 
zerınde meşgul olan Vekıl, bundan 
sonra, kömür işlerinin hallı ıçın \'11· ı 
lınin reı~lığınde yapılan toplantıya 
riyas~t etmiştir. 

Tram\•ayda: 
- Oooof ... Amannn' ~aınrırt,ıt 

bastın be! 
- Bu kalabalıkta nasırını ne 

dıye yanında taŞlyorsun? 

* TLitiir:eiirk: 
- Bır yirmilik slı;ara ver ... 

Yumuşakça olsun, kuzum. 
O kadar meraklıysan kuş. 

tuyıl fabrikasına mi.ıracaat et! 

* Sarho)ar: 
- Haaaaaaaaaayt! Var mı ba

na yan bakan. 
- Vıı:- f!!;tf' ... Nr. olaeııknıı~? 
- Ne mi olacak? . .• Göz dok. 

toruna goturup bakışını ayar cl
tireoesim! 

Mllzakerclcr esnasında Is tan bul Kô 1 
mür Teni MU~~ l!:'esıoln b;ı.şıM ı;e· - Yi.ırii karakola ..• 
tırflcn Etıbank umum mUdUr mua' i· - Ne yap ... tım ki. .. 11:arako. 
ni, Istanbulun kom Ur .dcrd1 etrafın· la yiı ... riıyccckmışlm•! 
da Vekılc, ctrnnı ız ıhat '"crmlştır 1 - Dııha ne yapacaksın? Nôro 

\'ekil, hır hafta kadar Iı;Uınbuld:ı alıyorsun. Gece,rarısı nara atılır 
k<ilacak ve bu zaman zarfında llö· mı? 
mllr ışlcrllc meşgul otarnkt:r . 1 - Gc ... ceyarısı nfi ... ra a_ 

Kirayı yu""kselteyim deı·ken tılınaz dıye rakıvı giııı .•. dUı: 
nıü ıçeyını '! ! .. 

* mahkemeyi boyladı Fakat, heyhat... Artık. iş i ten 1 hepinize veda etmek lüzumunu his. 
geçmişti. Bu haz n coz ya!':! rı. e111 l .sedıyorum \"e şayet, hcrhangı bir ltaly.ın lcbaalı Ermeni tUccnrların
uç gundcnberı surların harıctnd~ sebepten dol&y1 sl.zt kırıp 'incitti dan Klrkor Toknllıyan adında bır a
bckhy1?n o mu zzam orduyu. gerı isem. ondan af talep c31lyorum. dam, Tahmhanedcki apartmunınr iki 
.;cvırmek tcs•r ve kab lı)let1nl haiz Dedi. 

Şerbetçıcle · 

- Ayranın sosuk mu? 
- Otuı: iki dişe trampet çal. 

dırıyor. 

JcgildL Manzara o kadar hazin ve lmpa. Eenclik kirası için Osman Aytug na· 
Hıçkırıklarla ba lıyan bu hazın ratorun sozlerl 0 derece müessir mına kpntrat tanzim ederek 1320 lira 

-- <I~·tıkten "Onra) Nerrsl so. 
ı;uk bunun'... Hamam suyu gl. 

~ tn. yine hıçkırıklarla hıtam bul. idı kL derhal her taraftan hıçkırık ~şlncn almakla beraber 1680 !ıra da 
ou. Son du.ı b!tlp de mihrabın sır. seslerL. boğuk boguk: kontrat harici para ıstemek s~tlle 
ma ışlemcli ipek perdesı kapanır. - Haşmctmeap'.. Sizi ve mu. karayı ylikscltmckten suçlu olarak 
ken o b.nlcrcc ve binlerce halkın ka<idcs bclde.}"l (Hazreti Meryem) 
bırbırh>c sarıldıkları.. biıyük bır korusun... Milli korunma mahkemesine vcrılmlş· 

b! •.• 
- Hamam suyunu yedi buçuk 

kuruşa zor verirler sana! 

* T.ıksıde: 

samimiyetle kucaklaştıkları.. ve: Sadaları yükseldi. tir. 
- Allahın gunahlarımızı affet. İmparator. derin der n içini çek. 

- Aman şoför. biraz ) avaş 
gidelim ... 

t g. gibı, b z. de bırbl.rımız.I at:f.cde. ti. Herkese melanet ve cesaret tav. 

lım. siye eri!.'n bu talihsiz hiıkiimdıır, 
Diye, bpil tuklerl gör{ilOyordu. artık ne kendisini ve ne de mukad. 
Cemaatın buyOk bir kısmıJll teş. dcs beldeyi, hiçbir kuvvetin koru. 

kil eden askerler ve zabitler şhndı mak imkünı olmadığına kanaat ge. 
daha metin VC' azJmkfır goriınüyor. tirdi. Bo~lc olmakla bernb(!J". yine 
!ardı Yüksek bir tman tev&kkOlu si.ıkünetıni ve solukkanlılı{!ını mu. 
le, sı,ırlardııki m vkilerln" donU. hafaza etti . Etrafınt saran ve hıç

\"orlard: ..• Ş mdiye kadar harbe iş. kırıklı gôz ya~larına boğulan saray 
'Irak etmem ş olanlar da. şu andan erkanını bü bütan meyus v~ mütc. 
it baren ker.dllerinl mukaddes bel- esslr etmemek için, cebri bir tcbes. 

n umumi elfımctıne hasrede- silmle gülerek: 
rek canlarını fodayn hazır olduk. _ Mnamnfih, henüz her şeyden 
arını soylüyorlardr. ~ umldiml kesmiş dcglllm. 
İmparator, ifa ettıgl bu son hiz. Dedi. Sesinin titrediğini onlara 

meUn muvaffaklyetle neticelendi-' hıssctlirmemek lçn, bu kadar söz.
f nden dola~ ı. co kun bir heyecan le iktifa C'ttl. Erguvan renk il çiz. 
cinde ldı. Cchres • vicdanının ne mesln!n mahmuzlarını -:akırdatn ~a 
dereceye kadar müslC'rih olduğu. I kırdata, salonun büyük• cephesinde: 
·U gösteren tatlı, fnkat hazin bir ki (Mesih tasvirleri) ne doCru ller. 
tebcssumle ı::erllmlştl . ledı Tasvirin altında diz çökerek 
Şu anda b r (aziz) 1 andıran bu başını öniınc eğdi. Salonu kaplıynn 

dındnr \e vata pcrver hükümdar, luçkırık esleri arıısında, bir kaç 
o saf ve müsterih çehreslle kilısc. dakika dua etti Ancak en yakın 

in kapı ında gorünur gtırü~~ez olanların işıtcbllccek1erl ' dercced" 
etrafı kalabalık bir in an kütl<?. hafif bir snda lle: 
s le çc" rtld . Blzanssn bu son gece. _ 'Yarap: .. Şimdi, her zamandan 

Beşiktaş cinayeti 
muhakamesi 

- Yavaş gitmek lslıyorsan in 
d 0 tramvaya bin! 

- Arkadaş, vapura yctiş~ce-
Bund n bir müddet evvel Beşik· ğım. biraz çabuk ol. 

taştn Hasan ad nda ge'l<; bir adam, 
şcrefıni kirletmek i tıyc'l hır mürteri 
ııe yaptığı boğuşmada bıçukıanarak ı Zabıta vak'a'an : 
oldUrillmU~ü. 

Ha.sanın mahalle arkadaşı o'an . Balkon··an düşerek 
Tekin adındaki bu müfteri Hasanın 1 
yaşlı başlı adamlarla dllşUp kalktı· • yar~lan rl l 
ğını söylemek suretile genç _adamı Kumkı:ıpı =-:ışaneasında evinin u
hiddeUendirmis ve Beşiktaş sıneına· çUncU kat balkonunda çamasır as
sı.nı~ önUnde karşılaştıkları bir gece maktıı olan 25 yaşında Nihnl 'adında 
bırbırin<' ı;ircn bu r.skl iki arkadaş bir kadın, muvazenesini kaybederek 
kanlı bir boğuşmaya tu~uşmuşlnrdır . .sokağa dUşnıUş, ıığır surette ynralaııu 
Bu boğuşma esnıı.ı;ındn fckln. Hasa· rak CeıTahpaşa hastaııcsinc kaldırıl· 
nın altına dUştUğU bir sırada haber· t 
. nıış ır. 

sızce bclindcn çtkanlıg"ı brı· bıç;ığr c Soğanuğa nıahal .,.s ııdc cırnıi 8 v. 
hasmının karnına bır kaç dl'fli sokup lııımndakl lncirC' çılnm ccıaı ad ııda 
çıkarmak suretile Basanı öldUrmUştU. hir çocuk, incirden dllŞJ!lılş. nrnhtc· 
• Diln Iklncl ağır cezud:ı yapılan du· • lif yerlcıinden yaralanarak hasta.nc
ruşmada l<atil dinlenmiş, verdiği 1· ı k lcl 1 t . ye ·a ırı mış ır. 

fade do şunları söylemiştir: , Kunıluıpı Ynhyapn~a raddcı:indc 

l 
1 

Yazan: Sadun 
Suratten ho~lanıyorsan tay. 

~we meydanı Yeşllköydc ... 
Seyyar satıcı: 

* - Hem~eri, kaça bu iızı..im~ 
- Otuz beşe ..• 
- Otuza olmaz mı': 

- Olur ama, dolaş da üç stın 
sonra gel. 

* 1çkili .~azincda: 
Gar!'on, hec:~ba bir şı.. ... 

fa7la yazmışsın ... 
- nıterek yapmodık ya! ... 

Öyle olsaydr yalnıı. bir şişecik mi 
fazla yazardım?! .•. ... 

nılcmci: 

- Ba~ın t?oz iın -.adakası ... 
- Allah versin. 

- İı şallah sevgiline kavuşur. 
sun ..• 
- ..... . 
- İnş;:ıllah büyük 

kazarırsın .•. 
ikramıJe 

- İıısallııh mebus cılursıı•ı . •. 
- Allah v ·rsın drdlk vı:ı' 

- Allah senın vckılharcın mı? 

* Rılct gışeslnde: 

- Dur bakalını arkadaş ... Ne 
diye önume f:eçmcge çalışıyor
sun'.' ... Ben scı den f!VVcl gel • 
dlm 

- Benden evvel gcld1,ı;ine 

dıılr clınde vesikan mı var? 

* Balıkp~zıırın<l:ı: 

- Taze mi balıklorın? 
- GôrmiiyC'r musun, dipdiri! 

- Pek dediğin gfbl değıl. Bak. 
sana ı;:ôzlt'.'rl bııygın baygın ... 

- Belki gece ııyk•usuı. kalmış. 
lardır da ondıı.ııdır! 

* Tiyatroda: 

• 

Galip SA vcı 
- Ça.tır ••• Çatır... Çatır da 

çatır ... 
- AHcdersinlz bayım, (ıstık 

~emek memnudur. 
- Çatır ... Çatır... Çatır ~ 

çatır ... 
- Size söyliiyorum clendl, Cıs. 

tık yemek yasaktır. 

- Kor mfisı..iıı be adıım? Ben 
!ır:dık y yorum! 

* Bayanla hızmctçi: 

- Giilter. yine şapkamı giy. 

mişsın. Bunu bir gün bcnlm, 

ı;iin senin başında gorenler 

derler" 

bir 

- Bır~ry demezler, hanımcı. 

ı;ım : eş ~apka yaptırd:k zanne. 
derler. 

* Koprudc: 

- Kor mu:-oün yahıı!... Hem 
ç:ıqııyorsun, hem de pardon de. 
O"ıl)OrSllı '. 

P<ınfo•1 dcrsrnı $igortaya 
ıbraz edip parn mı alataksın·! 

* Vapurun güvertesinde: 
r.tiboade eder misınlz, siı;a. 

ramı "ık1yım? 

01J~ Prunuz. 
(Yanındaki yolcunun sigarasını 

nlır Bır elinde kendi yanmamış 
~•ı;: rası, öteki elinde yolcunun 
dıımar ı Hı ten si~araı-ı oldugu hal. 
clr arkachışile ;\'arım kalmış ko. 
ru.,nı11ııına drvnm etlikll'n sonra 
nihayet sıı;araıımr yakmaga leşeb. 
blis cd~r Fa\.\at konu~ma sırasın. 
aa yolC'unun si;;ara~ı sormiişttır. 
SönUk sigarayı yolcuya iade 
c-dcr.) 

- Yakamadım; sigaranız sö. 
nOkmüş ... Kıbritlr.lz yok mu? 

S. G. SAVCI 

Canım lstanbul ! 
A k~ant"da ,ı;-ô;ıünıe lll';'CD bir ha,. , Jn,aıı, hunun 9<>nu nere;n ' \&r'll· 

/,"==,.\ tık: «'!'Plırln h:-w )~rlr.rlnclP c·aA-ını dü,iındUkçc tC\ahını n:rmek· 
kn :'ıl'iı kalı~·or. göllt-r ı~~ da oldu.» 

ı .. tanbut ötedenberi tııbl.i gUrtlllk- l\luhariplt'r, bu gibi bombardıman-

l<·rlle nll'';'hıırdur. Teılr.lerl, aılalan, ı tarın ııııtır.rrtlni bulmu41lardır . .'\"ile· 
ynrıın adaları, ko~ ları. körfe'lll'rı H' l "ı'" tnglli.r, tayyareleri Duı.~eldorr wı. 
~.ıirr ... llf' <..'<ığrnr~a tııhilliklf'rlntlt'Jı hi~· [time ,·:ırılığı uunan, Londra rad~o ıı 
bırl hıı güzel «ehirılen e5lr,:enmı-ml';' 
~ilıiıllr. Yalnu'. hlr hayli urnk olan fl'liğı a.lınmı41 t.a~~are gurtıltülerlnı 
Tr.rko' ,c (~kıııl·ı·t" gülleri i"tı .. no. (',-1 ıliıılt>ttlktcıı "Onra ~Ö.)lc 'ö~lı-mi-ztlr: 
diJir.,ı'. .. chr!n giiriılehllecck gibi «.\llo, a llo, hura .. ı J,ondra! Yar~o· 

goll<'ri J;,ktu. Demek ki ~nıll bu '8) a, Jlotcrdaın:ı, Bclı;raıla, llier.;yc 
noksan ıla tamamlanmış bulunmak · 

lııtap ec.11~ oruL.111 
taılır. 

13 - 9 - iM'! 

Ezan 
~ el~I Srlayt ilk olarak Vl-N6'· 

~ nun yeni pirlMden bahse· 

ıltn bir yınısınıt.ın tanıdım. "\"A. -
!\"6'nun yansına naklet~ği Sılayın 

bir kaç satırı gerçeklen h<ryoma ı;it
tlği lc;ln nerede Ce.lal Sdav imzalı 
bir f,>lir ,ı:or<.eın A'07 gezdirmekt~ 

kendimi niamaz oldum. 
~k;ln saklıyayım '! Ben zaten ,Sir

dr.n pP.k anlamam. Hele blr iki kere 
rastlaclığıın Jeni ~lrlerdcn ise hi4' 
bir ~"Y anlamadım. Çünkil bize mek 
trpte gö .. terilcn kafi~·e, vezin, 'u ba 
bır tararta dursun, gözüme nr,en 

yeni ~iirlerd!'I Ü!oılf'llk mana da. btıla
maılım. Halbuki Celal SrJayın ~llr· 
lr.rinde m;'ına bulunca eauakllerinl 
okur ol<'lum. Sonradan yli& yöu de 
tanı'Jıp kono,ttığum Sılayın bir iki 
gıin iın<·e ra<ıtla<Jııtmı ba§ka bir y&• 

~ını da pek e\dlm. 
Yti<~f"l meemuaı;ındald bu 1.UJ11 

a~atıya naklediyorum: 

Kederlerlmtı:l payla~mak isler ,ar •. 
kılan 

Oyle beyaz kuşlar geçer ki tlstU
mUzden 

Kanatlarından .sulh tüyleri dokültlr, 
Elemll başlamnız.a. dü~er. 

Günl'.şten ışık, çiçeklerden ren~ 

alarak 
Bulutlardan serinlik toplıyarak, ııu 
Çakıl taşları içtnden seker, parıldar 

gelir 
Yanan bağırlımmız.a. dilşer. 

Asma dalları lçin<len tôprafı emerek 
Zahmet. çekerek bilyUr salknnlar 
Oylc tatlı taneciklere ayrılır olgun· 

Jqır ki 
Aç k•rınlarımıza di)şer. 

'Bıı .suyun. kuşun, UzUmün dUştlşl• 

rindt> 
Oylc bir rlkkııt hlliseder. titrerim ki 
Reddin ve tc:reddlldUn arasından 
Ba.,ım srcdcye düşer. 

~r giueı değil mi~ 

Bu ·' aıının adt Ezan'drr. Anla· 
ınaılıfıııı hirlclk nokta bu oldu. ilk 
tcsııdiıtunıde· Sılaya. bnnu belirttim. 
.• o·ıe tzalı etti: 

- Cı.an, ihaı!e lln remudlr. ~ii· 

rimel!' hrr 1'urlrt"tin, bf"r ,ı:üzelll~ln 

fııhlııtt4l cılclu~uııu anlat.t~·orunı. Rf'
nlm 'l'nnrıın tabiattır. ibadetimi ta. 
lılalf' ~ aııı.rıırııın. Onun ir;in enn dr.
ılinı. 

Rıı nokta~ı ila anladıktan Mnra 
t;ıtııılıni olar:ık 'e Crl:'ıl Sılayı bu· 
rndaıı ılll ~krar tehrlk ederek kay
ılrdı·~ iııı ki :r~nl şairlerden hiç biri· 
nin hu ktdıar öı;iii, hu kadar t~mlz. 
hu kadar mfınalı hlr neı.rlni oku· 
mak na-.lıı olmamı':'tı· 

KÖR KADl 

4 pırınç muht kiri 
ın' hkemeye verildi 

1nln korkunç sükuneti içinde coş. z yadc sana yakınım. 
kun ve samimi btr alkış sadnsı yük. 

1 
Dlye soylclldı •.• Ayoğa kalkarak. 

- H~an benden kuvvetli idi, kcr.· j Ayşe ile kızı Mahnur. çarşıkapıda 
dımi ezılccek sandım. Bunun için bı· ı tramvaydan inerken ellerini tramvay 
çakladım, demlştlr. 1 kap !:ın .sık:ştırınışlar. yaralanmış· 

Mahkeme, bu nıUdafanyı tetkik et.1 ııırclır. 
nıck için duruşmayı başkn gUnc bı· 

l<:llcrlııdc hol mlktnrda pirinç bu· 
lıınduğu halde satmak istemlyen ve 
ayni zamanda satış l'ı;nasında nor· 
mal kllr haddinden fazla fiyat 1stl
yen bir kaç pirinç muhtekiri adliye· 
ye verilmiştir. 

:\t l.TllI~ :.. ln,ı:lli.r :;ııiker bu 'Ollcrllc. Yar~o- Adliyeye verilenler arasında Balık· 
tnı.;"lliı: ta nıırC"lcri Ou.,,t'ldorfa ~ u.r '"· R.ofıerdaın \"e Ilr.l~radın hu~ tik paznrında Nuri Ilgaz. Ibrahlm Kork' ı hin yan~ın i,:ıınbası atını-:lar. Duo;seJ . ha\:ı kunr.tıcrı tarafınıtan k.1:11t.,ıı: I ınaz ve Mustafa Tavil adlarında ilç 

dorf raıh·osu 'Jllkerl hu akından hah- ,.r. '8rt'-ıl lı•ımlıardrınanınııı, Çet.oıı· !pirinç tUccan vardır. 

se.d. bası l\lcsıh tasvirine karşı cğilml" rnkmıştır. 
Hlçb r Bizans imparatoru, hlçbtr clduğu halde salonun yarısına ka. 

zaman bu dcrcced samımlyctle a~- dar geri geri çeklldi Orada, bir. 
kışlanmamıştı \ c şlmdı açıkça gö-ı der.bire topuklarının üzerinde dö 
ruluyordu ki şu ar.da Blznnsın ru. ncrek süratll adımlarla salonu ter. 
hu, ciddi \ ' C' hak•ki bir tastıyeye ketti. Aynı surntlc merdıvenlerİ 
uğramış .. riyadan ve müdahaneden tndi. Hıç kimseye hiçbir şey söyle. 
bır eser kalmamıştı. mlyerek. binek taşında yine 0 Arap 

,-- TAKVİi'-1 

Hayat kurtaran neş' e 
A tlnntikfo J.ad • llo.\ le f .. mlnde 

~ bir K nada gemisi bir dil~-ıııan 
denlr..altısı tarafından torpH l"abetUe 
batırılır. D~rhıtl hlr enn lrurtaran 
• anıtalıııa atlı,ran 76 kazazede tıklım 
tJklınl ndala yerlt!o;lrlcr. Sııııılal, he 
men hemen batmak lı1..eredlr, herke· 
"in nt'<:esl kaçmış \C Ç<'hreler n«ıktır. 
Bir kişinin ı;UıılUk )i)~k hakkı hlr 
biskU' 1, hir bardak su \ r iki kaşık 
süttr.n llıarettlr. Sinirler ga~ rt ger· 
ı::iodlr Hl hr.r nn bir kMı:ıının çık·ı 
nıak ihtimali \'ardır. 

Bu ırnda yolf'ul.ır arasında iki ~·a
~ındA olnn Janet John on i mlndeld 
kl.içük bir ~ok·u at"': nbbetlcrt ~inde 
y1U1maktndır. Derhal kendl!!lne yan-• 
ıanndıı bulunan koıı~aktan bir par-ı 
f'a idrfrlcr. ÇoC'uk sakinleşir, fakat 
biraz sonrl! kendi haline gore müthiş 
bir kahkaha atmafa \e müt~nıncliyrn 
&ıilırıeğf' lıaı:lar. Klı~ilğıin bu hali der 
bal otraftakllerc slnıyet eder 'e hep
~ı ~ocujun bn ne et.ine iştirak ede
rek biraz eH elkl dertlerin! nl tıeten 
unuturlar. R<i:)lece hl~ forkına \&• 

tılm:ıdan iki ıraat geçer. O ·ırada r:l
nul n·ındaıı g~en 'e rortc Riko'ya 
ı:ltrııekte olan C;-0amo lmılndekl bir 
,Ur.p &lldalı ı;örcrek içindekileri mu. 
hakkak bir ölümden kurtarır. -

SE&ÇE 

13 EYLÜL 1042 Yaman bir dolandırıcı 
2 ay- haps~ mahkum oı.:u PAZAn ııcılerkcı;: «lliiı·unı "?iddr.tll ldi. llalkııı lornkl·aılıı llİ<'e kil:ıiindeki hiıtün f'r· Diğer tııraftan Adapıızarı tUcrar· 

1 
çllc~ı c;ctln, ,on dercc·c ~·etin iıli.» Bu. kr.klerln kur~una ıll~lerrk kıııtınla· Janııdan ,\ 11 Çrltlkçlnln pyJCıl b8~ındu, 
nu sö~ ırınl'ğ<' harl't }ok; .Hu. blıı rın toplama kamplarma ~oııdrrilme· Adap:ızarından 116 kuruşa aldığı pi 
> an(:\'ın homl)l~ını okıı:ı· unra ln:.anm ı.lnln inl lkamları :ılınnıağa dP.\'am r-1 rin<'I şr.hrlmlz piyaııasında 127 ye sııt 

A\" 9 - Gü~· 2.>6 - Hızır 131 
RU:\Tİ 1338 - AGUSTOS ::ı 
HİCltİ 1361 - RA;\1AZAN 2 

atına bındi. Me ale tutan sııray ha. 
demelcrıne dıılgın dalcın göz gez. 
dlrdl. Nazarları bıran sarayın cep. 
hesine kay11rak bir kaç saniye ııcı 
acı gülümsedi. Son soz olank: 

Kendisine komisyoncu süsli veren 
Salih adında birisi FeriköyUndc tUc· 
car Ramazana gideı-ek: cSana ucıız 
yağ bulacağım> vaadıle 110 lirasını 

"'"l\tT :t:EYAJ,f EZAN( 
GÜNEŞ 6 ,38 11.15 

uı.aı.taıı tli~·ıcrl iirı)('rl~ or. Dıı~.,eı- dUmt"kte oldu~unu anlatın&k i-.tt'i- tığı anlaşılmı.ştır. TUecnrın elindeki 
dorr'ıın hiitiin halkı ltrııl~e ııefrrl ol· ml~tır. pirinç stoku teshit edilmiş \'C ken· 

lmı.ş ve ortadan kaybolmuştur. 
Evvelki ı;Urı yakalanarak meşhut 

clırUmlc adhyeye vcrllcn suçlu Salıh, 
dün ikinci Asliyede 2 ay hapse ,.e 50 
lira para cezasına mahkfim edılmiştlr 

ÖGLE 13,10 5.46 
İKİNDİ 16.43 9,20 
AKŞAl\l l!l,22 12-00 l 

..,ıı :ı ü.ı tıtn yan~ın bonıha .. ilc ha, et· .\rlık ok, çoktan :ı·ayından çıkım-:· dl.<!i 2 numaralı milli korunma mah· 
mek koJ;ıy dl'ğlldlr. BÖJ!e olırıııdığın& tır. lki taraftan biri intikam alnın· kcmeslne verllınlştir. 
gôre tle, halkın çlle .. lnin 11on derec·c ~a dr.\am edeml~·e«.-ıık hale &'ellnceye -------------

Arkası \'ar 

knbul edebıllrim. O zaman zaten bunu 
herkes yüzumden anlıyacaklır. Fakat 
bugün henüz ya§ım bclll değil. Herkes 
güzelliğime hayran oluyor, aldanıyorlar. 
Üç sene sonra ben de ôtekl kadınlar gibi 
razı olup çekilirim. İçime acı dolar. 1'' ı· 
kat bu hali kabul ederim . 

Gladys bu düşüncelere dalarak sus-

muştu. 
Marlc Thcresc onıı yaklasarak sordu: 
_ r,nnecif:im, berıı mı düşilnuyorsu

nuz? Ne kadar dalmışsınız. Cevap ver. 
scnize. 

- Ne soyllycyim yavrum. istedlsiml 
sana soyledlm. Biraz bekle ne olur. Bek
lemek senin ıçln kolaydır. Henüz o kadar 
cençsln kf. Ser.eler sana dokunmadan se
nı yıprandırmndıın geçer. Üç sene sonra 
reşit olacaksın . O zaman her lstedıgını 

~aparsın. 

Marlc ThereS<' sapsarı kcsıldl ve is
~anla: 

- Hayır. dedi. Bunu yapamam. Bek. 
11) emeın 

- Sozümü dmlemcğe mecbursun. Sen 
• hc.nuz çocuk sayılırsın. On sekiz yaşında 

b r kızsın. Yırml bir yaşından evvel iste. 
d.ğınl yapamazsın. 

- N çın beni bekletiyorsunuz. ~içln? 
- Henüz çok gonçs!n. Böyle bu yaştn 

evlenenler eksercya mesut olmazlar. Ben 
senin hayatta bahtiyar olmanı isterim. 
Bugun lst.ediğtnl yaptırmamakla belki 

\·etin ola<·ajtıııı takdir etmemek iın· ı kadar bu böyle de,·am cdocektlr. 
j kl'in.,ızdır. Tath!!ert 

YATSI 20,58 1,33 
İMSAK 4,57 9,33 

ı·auın: frene ~·enıirt>\'sKy _ 32 _ Çevlttn: Rezzan A. E. TAL.\IAıll 

seni uzuyorum. Fakat ılcr!dc bana leşek. le daha evlenme. Bana acı yavrum. Ar-
kur edeceksin B klc ynvrum bir müd. tık bir dahıı bann bundan bahsetme. Bu 
det daha bekle. Sonra gizlide .. nişanla. sözleri işitmek is~miyorum. Oı:ülüyorum. 
nırsın. Bir mudclcl de nişanlı kalırsın. Bitiyorum. Şu bir iki seneyi rahat ve 
Göreceksin ki bu devir hayatının en gil. uzıinlilsüz yaşamak istiyorum. Beni arı-
zcl en tatlı demleri olacaktır. Sen henüz lasan ne olur. Seninle hep arkadaş olmak 
çocuksun Marıe Thercsc. A~kın en güzel isterim yavrum. 
zamanı hanglsldlr bilir misin? Başlangıç - Siz benim annemslnlz. Arkadaşım 
zamanları. Henüz arzunun tebellür etme olamazsınıı. Eğer ~dkatll bir anne gthl 
dlği ortaya çıkmadıgı o tatlı zamanlar beni sevmek, beni korumak ve düşilnmek 
~ok mu? işte yaşanmaga decer olanlar lst~miyorsanrz arkadaşlığınuı ben ne ya. 
onlardır. payım. Buna ihtiyacım yok. 

Beklemekle bunları sana tattırmış ola. - Ah Marle 'i'heersc ne kadar haJnsin. 
eogıın Sen bunu ıı<:den lstC'miyorsun ço. - Dccilim anne. Razı c,lmanızı ıstiyo. 
ruğum'? Scntıı nıcsut olmanı her şeyden rum. Goreceksiniz nekadar mes'ut olıı. 
zıyadc lstcrım. Allah saklnsın. Senı üz. cag:nı. Üç sc>nC'llk saadetten beni mah. 
ınck mt? Bunu hiçbiı· zaman yaparpam.. rum etm-::yinız. Yazık olur. 
Eger Oiivler ılc scvlsiyorsanız elbette bir - Hayır .• olmaz. Razı değıllm. 
gün evlenirsiniz, mesut.olursunuz. Ben de Gı·ıdy5 ıı:lı~ordıı. Gozlerlndcn a~ır iri 
sızın bu scvinçlı günlerinizi görerek ra. damlalar ak::rak aghyordu. K.zınu tek-
hat ederim. Seni çok s verim Marle The. rar yalvarmı>ğa bsladı: 
resc, buna ınan. Fakat bu sevgime kar. - Bana acı .. Görüyorsun ki ne kadar 
~ılık olar.ak senden bir tek ricam var. üzülüyorum. Israr etmekte ne fayda var. 
Bekle! u~ sene r.ab>\k ,ge~r .• ne olur bek. BO§ yere oldutunu biliyorsun. 

- Evet.. <iline .. biliyorum. 
Gladys kızının boynuna delanan kol. 

!arını ac,;U ve Marle Thcresc'yi iterek o. 
radar. koçıp gıtti 

Vlll 

Erlcsı günü Gladys. Olivirr ile goruş.. 
nıck istedi. J:'ııkat ev misafirlerle dolu 
idi. Aynı akşam b'r ziyafete davetli idi. 

lcr. Orada dıı konuşınıık mümkün ola. 
madı. Yemekten sonra Gladys hiç dur. 
mııdıın dans etti. Giizeldi ve mesut go. 
riınüyordu. Olivler'nln yanına yaklaşarak 
blr şey soylemek istediğini hissetmişti. 
Hep ondan kaçıyordu. Nihayet bir aralık 
genç adam Gladys'l yak&ladı ve konuş 
mak istediğini soyledl: 

- Ne söyllyeceksln Ollvier? Şimdi sı. 
rası değil ki evde goruşürüz. Bu resmi 
tavrın beni ürkütüyor. Ne var? 

Ollvler ı:uıumslyerek: 

- Korkmayınız. fena bir feY söylemL 
yc~ğlm. Bilakis slzinle resmi bir şekilde 
görüşmek istiyorum. 

- Resmi bir görü~me için ne zaman, 
ne de yer müsait Ollvier. 

- Benimle bir kaç dakika görüşmez 
misiniz? Çok acelem var. 

Gladys bir an tereddüt ctU. Sonra: 

- Peki haydi geliniz, şurada konuşa. 
lım ,diyerek küçilk ve tenha bır odaya 
doğru yürildü. 

Ark»ı var 

Yapağıya el kondu 
(8·1,1 ı incide) (»«) 

mUessesesJ ınUdllrlUğUne gönderli!' 
cekUr. 

15 - El konulan yapağı \"e ylinlerf. 
i mUbayaasına ve Iktısat Vektıletınce 
tesbit edllecek esaslar dahilinde tev 
zilne Sllnıerbank memur bulunmak 
tadır. :MUbnyaa olunan yapağı ve 
yünlerin bedeli Ticaret Vekaletince 
23.1.D42 ve 7.5.042 tarlhlt>.rinde ilan 
edilmiş bulunan lizami fiyatlar Uz:e· 
rinden bu banka tarafından tesellti· 
mil müteakıp ödenecektir. 

6 - El konan yapal:ı ve yilnler 
hükumete satılmış sayılır. 12 ey. 
lul 942 tarlhlnden itibaren bu ya. 
P•ğı ve yünlerin ba§kelarına sa. 
tılması bu husustaki Koordinas)·Gn • 
~yeti kararı hükümleri dairesin. 
de yasaktır. 

7 - Yün ipliği tesisatı olan {ab. 
rlkalar çalı~maların 1 durdurmnyıo 

ellerinde mevcut ve beyan edllml~ 
)'apal!lörı işlemeye devam cd"r
l<'r. Şu kadar ki. satın alındığı SU. 
merbenkça kcndlJerlnc bildırllcn 
miktar l§lcr.cmez. I 

8 - Beyanname vermek nıcc. 

burlyetlnd" olan yapağı ve yün sa
hiplerinin derhal en yakın Tiırkl. 

ye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

şube ve ajanslRrına veya valilık 

veya kaymakamlıklara müracaat 
ederek bu husustaki Koordinasyoıı 
heyeti kararını okumaları ve gc. 
tekli izahatı almaları lazımdır. 

J 
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ı Münakalat Vakii~::::: 
1 

beyanata 

Askeri durum aşmuharririmiz maktadır. Yolcu ~=~ı
1

a:~;~;;Uk 

·-E LEK 
SiNEMASI 

1 

D.K • OltTA - 1, 1.;ı.ıı; 

E ~ ~: k lstik181 Lisesi ::t::~ 1 
Talebe :kaydı için her :i)n müracaat cdilcbı.lır. E ki t:ılebe kayıd· 

larınm yenilenme.sine devam edllmelttcdir. 
izdiham va~ır. Yolcular haldkaW\ Yeni Mevsimine 

Ç k 1 a t bu izdlhıı.ındım zahmet çekmektedir· - uç u !er. Bunu karşılamak için yakında Boşh} or 
Haydarpa~aan Erzurum ve Diyar· . 

1 

( 

1 

) 

1 

Vazaı1: 

İIUS2 

ŞEHZAD•:BA~I, POLiS KARAKOLU ARKA.Si !" T e ı e ı o D : 2ZS.'JI 

(Ba ı 1 lndde) ).( den tertıp rdilmiş bulunınıılttadır. Bu bakır l!iUka.ınetlcrlne ?ıaftada bir kar Memlel\eümlz..n en 5eçme halkının 
. 1 c;ok hayranlık fçırıdc bırakmıştır. Bız, eşya arasındrı esl(i Türk haJılnrı. ~b- şılıklı, sırf iz.lnll askerlerimize mah· sin.ema.c;~ olan MELEK sineması c>nü· 

1 
bu gayreti uzaktan büyük bır h~yı·an 

1 
!olar, sanıı t rserleri, çanak V(' çom· sus katarlar hareket. ettlrllecekUr. I rntizdekı çar~amba &ecesi yeni sine· 

A.. !ınan t.f'bllilinde, StaUngrad !ıkla takip ettik. Şimdi gözlerimizle lekler. mensucat ve Türklyedc me.a· Cenup hu<l1adundan huöudumu:ı:a dal· ma me\'siminc ba~Jıyor. Dünya buh· 
~ meydı:ın rnuhareb<tslnl" dftlr görmek fır.satıııı eldf' cttık Ingıliz rifin ve spor terakkilerınl gösterer. m:ı teahhurla b'elcn 'roros ekspreııi· ram yUzUnden !;ıkan sayısız zorluk· 
ıtikkale şaynıı iki ııoktn ,ardır: Bu ınıl'<'tinı şimdi daha ziyade takdır c· grafıklcr bu nı:ıc~ktır. hı:dutlıırımız dahUlndekl hare· lara ra~men, Melek ı:-ineması Mildll· 

11
,
1 

nokta şunlardır: diyoruz. ! l(ız ve erkelt Inglliz taleheleri, bıı keti yeni bir itlncrt're tAbi olacaktır. rlyell bu ı:ene de dünyanın en meşhur 

Doğu cepher:;inde 

1 
_ Alman Nt~ <"4'.nahı, Stalil1ı:-ra- Londra Halke\ inde yapılacak giızt'I har!kulade t'şyııyı St'yı clm<'k 1- Demlryolu personelinin vazifelerini film müpsc:eseleri olan Metro • Gold· ı 

ılın cenulıunıla \ olga sağ sahiline merasim çın halk,.,vını zlvnr<'t etınC'kled rlcr .• fa hususnda bUyUI' gayret sarf edil· wyn Ma.yer, :?O Ccntury :F'<>x ve U· 
, arıııı~tır. Londra. l~ ( A A ) Hallt<'Vlllin Eşya meyanında Karabhk fabrikaları mekte olduk·arını memnuniyetle gor- nited Arti5ts Şirketlerinin en glizcl 

2 
_ Shllinı;-radın batı ında, , !'tin ba•k nı oları Tilrkiyc BlıyUk Eh;ısi, nın bü)1.lk bir maketı de vardır. Iıı· üUm. filmlerini Amerikadsn gctirtmiyc 1 

ı;ına~lordan . onra yeniden arnıi k:ı- Tlltk g •d c.lt'rınl talı ~Unti halke· 1;ılız.ler!' TUrk ktıdınlerının. t"yyared0 Bu sene yrız aylarının sıcak gitme· muvaffak olmu~tur. Bunlnr nrasındo 
1 

ıanılını~·lır. vındc kabul cdeccktır. Kabul resmin· lıkte, doktorlukla, profesorlUkte ve 1 ., b.r kısım müztahdemlerlmiz ve- Halkımızın en çol< se\'dl~I artıstler 
_ .. de Ingilız nazır:arı, Londranın bli· avukatlık mesleğinde ne suretle ılcrı ya bunların allcl .. ..ı ar"aında çok,.a ve en çok beğenilecek filmler vaı dır. 
.,en"H"I\. ~r.lırln reııup hatı;oı onnn· "f • _, "' 

~ki ~.rıııbt•r ılnralmış 'e Rusların yük gazctc-cilerile içtimai. edebi ve git Tl<'ktr olduklarını gösteren fılmler ·ıtma v l.aları.ıın ı;örUlmesine sebep Bu senıı MELEK Sinemasında gö· 
EjıJerhan _ Stalinı;rad dı-nılr~oluıı· felsefi rnt'st'lelerdc lllta• olan bır tn· ırae olıınııcaktır. olm•ıştur. DPmlryollarının sıhht te'· rceeğlmiz filmler nrasınde. ekc:erlyetl 
dan ,c n<'hinle n munısaıa ir.lıı i.,fi. ltını zrv t hazır bulunacaklaı'<lır Hiç f!lirhc<ıl:ı: Ttirk ı;azetecılerl ... !latına mensup doktorlar. en Uera şen, neşeli, oynak musıkllı \'e bilhııs· 
tarttı tıhıtPlcri lıııklinı Jrnlmanıı-:;tır. 'I'llrk gazetecilerine halkı'vinın ha· tııılkevlne gıden bır ı;:ok Türk tale· kısımlara kııdar, haftada bir gide: sa en son kcşHlerde tamamlanmış 
Bundıııı lııt~ko Alııuın kuınandanlığ'ı klkaten dikkalc şayan olan fnalıyetl benin Jııgi1 1z lisanındaki \'Ukuflarını rl'k mcmıırlerımız \'C ailelerini teda· tabii renkli filmll'r teşkil etmektedir 

t R 1 t 1 
ha.k'mıda nıaJOmat verilecektir. O vi t'tmektedlrler. Mcı::elfi .,...,.en sene selırimlzde t"sız 

ı·rnup ıt u;, arın yan aarruı. arı yn- mükemmellr.ştirınekte olduklarını gö .,~,. ' r 
paııııyııcal\lnrını hildlğt ic;ln. laarru- gün halkevı lngilız mUesseseleri ile Bu senenin lkincitcşı in ayında An bir rağbet kazanan t:ARJA:>:TIN A • 
:run ıığırlığıııı yine şehrin ootsına , c milzelcr tarafından f'manctcn veril· receklerı gibi bir çok Inı;lllzlertn de karadaki Devlet D!'.miryolu hastane· ya nazire olarak ıı.ynl artistlerle çe\'· 
<'f'nııı, haf,.rna naklrhnlştlr. miş olan Türldfiğc alt kıymetli eşya tUrkçt1y1 öğrenmekte olduklarını hay sini nçaca~ız. Buraya mütehassıs dok rilen cMIAI\UDE MEHTAP , ayni 

"~~~;"~~;;;;~!~ :~a~H;~::a~l;::ı i'e tezyin cdılcccktir. Sergi, şlmdı· retle mUşahad.ı edec:eklerdır. :c~r~~~~;:t~~~~:~~rnor~;·~f~n;:: ~:e~/a~~ra~~a~::: ;;!ıce1ş~~~k~;: 
Rusyıut3n yml kU\'\eUer evked<'bi· )"'~W~.._...._...,.., j Fuar kuposı tağının Devlet Demlryo:ları m Ustab- çevrilmiş cHAVANAVA BAYRAM• 
lirler, Fakat Stallngıiad <".enubıında I i z n 1 deminine tahsisi hususunda vali ile ve cRIO GECELER!> şahtscrleri bu 

:::":~u~.~~:;;~z~,~t. ~:~ın:1:1~tı~ş::ı ~ Z 9 s e I 1 Beş=ktaş Al~ınor- m~~-~: :~ın~~r~:ı·erimlz iyi çalış· ~:ı~: ~.:y~:~~~!~:nc~:~:~:~ı:~~:ı~'. 
, t" bllh:ı!!ııa cenup batıdan daima tt>h· • l t maktadırlar. Cer atölyelcrimlz.dekı iş- MELEK Slnenınsının bu sene gös· 
like.) r. 111ar111; tıulunuvor. Alm:ın sağ 1 d 4 o d. çilerimlzin yeUştirOme. ine de bilytik . 

1 i U Yu 
tcreceği diğer bflyük fılmlerden bazı· 

<'enahının \'olı:aya ,.a .. ması ile de bu, O" b h . • yen ] ö:t('m veri'~tlr. E!!klşehir cer atol· 
t~htıke ~a.kınlaşnıı~tır. urı sa oh, şe rı- H yesınc bağlı çırak mektebinde talc· !arının 1.<;imlerini merakla bekliyen 

Biz u kanıtatte.)iz: Stallngrad. Al· ) • 
1 

I , k . d l Izmır, 12 ( A.A.) - Fuar futbol be adedi 500 kişiye ıhlAğ ölunmuştur. ha'kınuza şimdiden i!A.n t'dP.lim: 1 
man !:f'ntoorine karıp yalnız <'cphe , mız 0 e 0 ""'U Ç J ŞI C turnuvası maçlarına bugün Alsaııcak Sıvas atölyesinde 11çı kursunda 151 lL\~,,I '\IEl'DAX - Tnone 'Po· 

mukl\\eınetl lir. u-ııın zaman mlıdafaa > d tl' b' 1 ele Oldu "}; s~~dında Seçkin bir seyirci kUtlesi Ö· c;ırat,ın yetişllrilnıP.sine çalışılmakta.. j wer. Und~ Da.rncll; lkl yii;lii Adarn : 
r.dllr.nlC7. Alman ordusu adım adım J e l 1 r ze z J 1 nwıcle devam cdilmlşUr. <~ır. Demlryol~arınuro.a hareket, cer ı ~rE~( ER TRA<'l" - l rıgrid Brrg
JlcrJf'dlkçe, Ru Jarın ı;-r.rlstndc derin· Dun sabah saat l0,58 seçe şeh- ı Birinci ma•; Beşiktaş ile Altınordu ~e yol şubelerınde mııtehıu!eıs memur mon; LMh Hamilt.tıft" Lanrl'na: OLr· 
lik kalmıyocak; lıu yüı.den çok Jruv- rlmiı.de c:tddcth bir zelzele olmllŞ- arasında idi, Beşıkta, bu maçı 4·0 ka yf'tiştirmek Uzere An'krırada hir de· . · ' " t · l 

1 
k kt b 1 'ki it \:JER - \'hian Delg: Rf'\'RT. Scnfo· 

\Cf kullanamıyn<'aklar; bu takdirdıı tur. Sarsıntı hemen hcrk('.S tara. zanmış ır. mıryo ıı me.s e me e ın ı ne r.ş· · 
~ehrl nıüıl8!aa fldemlyeoeklt'rdir. Bıi· fından hisscdılmltıtlr· Kar.dılll ra- . ~kinci maç Göztcpe - Gençlrrbır· rln gay,.sinde a.ı;mağ'o. ve buraya 120- ı nl; ·onja Heni"' - John Pa,ne ; Hm 
yıık orduların mbct:ıfaadB da nıamw- sathancsi henüz zelzele hakkında lığı arasındıı yapıldı. Bu mUsabaka 150 taleh" almağn çıı.lışmaktayız. Js. ;\IBL'EKLE E\'J.E?"DDt: ,J<'anette 

1 
raya. yarıl harekete atmak nıtSuru 111.fslliıt vermemiştir 1-1 ht'rabere neUcelenmiştır. kenderun ve Mersin limanları t ahmil l1M' Donald - ~el'<on Jo~tldir.; RROD· 

, lıadar lhtıynrları ,·ardır. l\lemlPketln dl~Pr ko~lcrindr. df'l :'.\'Pr B \"<' tahliye ışlerl, devlet demlryolları WA\' BF.REKJ,EJU : Miı· I" Roonf!y . 
:\lare'!al Tlnıoı;enkonun clinde 5on ı;anııntıları oldu. Hıı!!ıır yoktur ÜyÜk bir kuyrukl U memurlarının ,;inde ı;iln ı;eçtlkçe 1 

• • • • • • . daha i~1leşm,ktedlr. Bu limanlardaki 1 Judy barlAnd ,l,All\ 8f, U-000. Elr.-

ı :.:.ı 1 gibi Al 1 1 h "k ' - ! inlerin tamamen bir elden idan~si le· anor owf'll - ,\nn :-;ntht'rn: Yara 1 ' hir koL ,·u; o da, defaatıe 5-0yledi-ı Giresun 12 (A.A.) - Dun saat yı~dız keşfed~l r_"1• r ı 
, .- m z: nıan Pi ma cı-n21 ma yu • 16 l8 de 4 s:ınıye süren bir yer v 

lenmrk, ;ranl Rmı.radan Yolga garp S<ı;sıntısı olmuştur. llac;ar yoktur Santlago, 12 (A.A.) - Şıll'll he· mın ooılmlşlır. Kactın ; Cra\.\ford; \'e niha~ ct 'inl'm& 
~ahllll hoyunrıı mkedilecek tak\iye zara, l2 (A.A.l- Bugtln saat 16,ll? yetşlnaıı Munz Ferrada Halley yıldı· tarihinin en hihlık ınud'u,.ı , Br~ttt 
kıın·etıtriııl, • tallngrada hikum ~- de burada orta şiddette bır yf'r sar· zından 10 drfa daha hliyilk bir kuy- Ekmek 1• • • h 'I • ıır.rdt"dc bugiinr. lmd.:ır ~apılaıı t'n 

\ ki 1 
Ş~:!l'1 :ı. l 

den , iman orıhısuna karşı taarruz- sıntısı duytılmııştur. Hasar yoktur. 111 u yı dız keş!etti~lni haber ver- ıımhtt'>:em filmi d\ı\.GDAT HIR J . 

1 da knl1311111ııktır. Ru bakımdsn. haıı· =============== nıcktedlr. <BıMtı l 1--lde) ft. 
gl taraf fozJa kunf'lt getirirse vaz:I- bulunan bir ambar ~ebekes i kli. Zb. 
;rr.t 

0 
iarafın lf'hine inkişaf edıwek· ı;aldı~ına ihtimal \ el'cml3 oruı:. Bel- R .. L zandrrınak. büyük şehirlerimizde l\1cl<'k Si11mtBM lnı :-<"ne dr. halkı· 

ı tir. ~eııafeyc lC mU\asalaya göre. ki Stalingraıl şchrlııclen 1>&~1\an ba- us.ar eningradda sıhhi \'e iyi rkm"'k çıkıırabikc·ek 1 mıw en ~İ\7Pl fllınlnl gii"itt"rt"<'f'k \C 

l Roı.lar daha çahıık kunet yetiştire- zı kasabaların ' 8ro~l<lnna \arılmı~ l ekmek fabrikaları kurmak mevzu. ~ "''nl'll'ri ar:lfını~at'aktır. 
bilirler. Pakat hlr de buclan u ta- otnu ı mümkündür. taarruza geçti.er larmı cbcnunlyetlc ele alm19tır. 

1 lıkla lrnllıınmıık mll!lf'ltıbl \ar. Rııslnr Ru L'lr No\oro"i"k llmanının ta- (Başı ı tnd4e) = Ttcı,ret Vekhh•ln s f'yahri Bapd F..n:a Tlpıro1111 
Halı4e ~klıa beraber ı:lmaldf'n taze kın"lctlerlc ~nptıklnrı mıımlle hoş:.ıltılmış oldutunu te)it et- sisleri ele geçirmek içın yapılmak- Ankara, 12 (A.A.) - Tıcarct 

taarruzlara rağmen hcniıı. bir netice mlşlerdir. Bunilan sonra Al~an - &u ta olan muharebdere d<>vam edil. Vekili d c;ktor Behçet Uz yarın sa. 
alamamışlardır. Alman ordn u hfıla men k1talan btrl şarktan dag yollar- ,.{1/ıştır. Dilşnp!'lın !ra,Ş'!f!_mıt Jıil. bı:ıh şehrimizden har~kct ederek 

a.- &Jt.,am uat 21 buçukta Harb!· 
yed~. Btı:LVU b3.hçeslnde alaturlta 

kı.atnında bu gece 

HABiBE T EYZF. 
~tallngrnda taarnıı.da berdcmm. ~1- mdan, dfhrl '?18l<Tf'n ~1} 1b)1a cumları püskttrt lnıUştür. 

1 

Kayseri, Ulukışla, Konya, Akşehir, 
maide hcliren Rus tehdidine J.-ulak iki hı.tlkamd ilzerlnd; . Tuap~ye l Novroslsk tahliye edildi Afyon, Burdur. İsparta. Antalya, 
a mu·nr. ona kar",' tesis edilen mU- tP.\CC<'üh edeceklerdir. f,Hclce: de ,az i\" k 1., (AA) G I """' r İzmir, Manisa. Balıkesir Vochil _ S - l'erdt 

_ l '•OS ova, w • • - ece ya. 
rlafaa cenheaiııin ~ rılmı~oca~ındırn dıfmı \ et;hlle Ru"lar artık Tuap!'et ı n --'U S t t bl·;.· d ve Kfıtahyayn gidecektir. ,. . rıs cşrc.."U en cvyf' c ıbın c, 
,.mln grirUnüyor. Schımı, rotı, 'e natum lımanlarmı Sovyet kıtalarının çetin mu ha • Doktor Behçet Uz bu • cyahatin. E ORSA 

Valnn: stalingnıd çolt büyük ve da- mııhafaz:ı için ~ıı.rbi Kafl\a~ dağla· , __ 1 d n n N 1 k'I l hl~c d e voliler ve al6kad:ırlarla 1cınM . ıx er en so r ovros s a ıyc · 
ğınık bir Şf'lıirıllr. ,\Jınanlur hu şeh· rınüakı g~ltlere r.hrnımlyr.t \ermrk ettıklcri bildirilmektedir. "derek. borçlandırılan mahsulün 12 EYLÜL 19-12 

rln !'Oknklarınıla ınuhurehryc tutuş· \I' nmaıınlil:ınr mııılafna etmek mCl'· ı sıa.ıı dd ·-·· k l .. _1 1 tc\:linı vaziyetlri v~ leahhurlaı ın 1 Sterin . ngra a "'"'a mu ıare= er • 
tuklorını iddia etmi ,ıcrsc de, 100 ki· hurlyr.tlıııledlrJer .• abıl ~·olu rephe, ;\loskova. 12 (A.A.) _ Stalln sebebini tetkik edecek, Tı0prnk 100 Dolar 

5.24 
130.70 

30,70 
12,9375 

ıometrc ıızunlıı~undakl muharebe J şarkta kalan dağ gcçltlNI ceııalı. yan d 1 k k 1 .... • .\ıtahsııl!cri Of sinin V<' Ziraat Ban. 100 İsviçre Cra.ngı 
. · ti gr<' c a so ·a mııhıırebeler bulun ' 

modanının tılrılcnhlrc bu kadar kı· \ e lr.ttta ı;erı mu,aııala demek r. ·'dd t'l d •1 kalarının mubayaa merkezlerini ve 100 Pczeln. • şı c ı e evrım r.a yor. B rı;ok so. 
kaklara glrmcğe muvaffak olan anıbar1 arını ı;or<'cektir. l 00 İ"''< c kronu 

31.ifl 

Nişantaşı Kız Enst:tüs:~ Müdürlüğ"iinden: 
Va!>fı l\flktan Nev'i 

1)övme bakır tencere 
> > > 

> :ıı 

> > > 
ıruvn.rla k tepsi 

22 S Kutru 
24 s :) 
26 s > 
36 s 
30 s 

> 
> 

24X30X5 
20 s Kutru 

30 
30 
30 
30 
6!) 

iO 
180 

• !{esme hakır tepsi m\1statl1 
Dövme bakır çukur sah&n 

ı - Ynkanda. nılktar ve vabıfları yazılı bakır kaplar açık eksilt. 

meye knnulmuşt..llr. 
:? - lhale 16 EylQl 1942 c;arşamb:ı günü saat ı 1 da YUl<sek Mel.lep. 

ıer muhasipliği bınasında toplanacak olan komisyon tarafından yapıla· 

.:aktır. 
3 - Muluımmf'n bedel 1580 mu~·akkat lemuıat.ı 119 liradır. 
4 - Şartn me okul ıdaresmde görlıleblllr 
5 - Isteklllcrln ehlıyet, temlnııt ma. ·buzu ve Ticaret Odasının ycnı yıl 

vesikası Ue birlikte belli gün ve saatte komısyona gelmeleri. (9H3) 

Alman kıtalar• püskürtülmüştür. 1 
Stalingradın zaptı Almanlar için ı 
ı:on derece acil bir iştir. Hıtlerln 

ne pahasına olursa olsun zaptını 

emrettıfl bu şehir Alman kıtala. 

rıma krşlak vazlfesl göMcektir. 
Stallngrad bombardım11nlar netıce. 

slnd. ş!mdi harabe hallndcdır. 

Vandel Wilki 
Bağdatta 

Kudtls, 12 (Radyo • 22,115) - Ruz 
vclt'lıı şRhB1 mümessili B. V.andel 
VUkl bugUn öğled('n sonra uçakla 
Bağıiada gltmi.-,tir. 

\'llki'nln Bcyruttaki be)anatı 
Beyrut, 12 (A.A.) - l\fister Van· 

del Vilkl Beyrntta gazetecilere yap
tı~ı bt'yanatta bllhııssa. şunları söy
lemiştir: 

c- Şimdi Aım~rikado. rıyda 5000 
uçak yapılıyor. Bunlann yüzde 60 ı 

av uçaklarıdır. Bu miktar üç mlh· 
ver devletlerinin uçak imalatından 

razladır.> 

Vapur kaybından bahseden Mister 
Vilkl mUtteflklerin ayda 500 bin 
tonluk gemi kaybettiklerini, buna 
mukabil ya.lnız Amerikada bir ayda 
600 bin tonluk vıı.pur yapıldığ'ını 

söylemiştir. Ameril<a dcvlr.t reisinin 
hususi mümessiline göre, vapur ya.
pmu a;rda. ı milyon tonu bıılaca.k, 

batan vapurların tonajı ise tersıne 
<>larak azalacaktır. 

<> • ö" 

n~;r AINl~lYJlb AIMlm:~n~AIM R:{(Q)lW:Jil 
.,. 1 ., "' IS M 1 • Amerllıu Kız Koleji A Robert Kolej ER.,. E ._, ~ Aı ft • Anıavvtk!y. Tel. 36.160 Wlli' Bebclı, Tel. 36."3 : ft ft K 1SH1 

ORTA KISIM-LISE KISMI -TEKNiK OKUL 
Bütün leyli kayıtlar kapanmıştır. 

DERSLERE 24 Ei' ·'OL PERŞ12MEE OtlND BAŞL.:NACAKTl!l. 
l..eyll talebenin 28 Eyltıl Ça~-ıınba giJnU akşamı mektepte bulunması llznndır. 

TY..<'DIDJ KAl'IT: Erkek kısmında 21 Eyliıl pa:ı:art i ve :?:? Jo;yliıl salı güalerJclir. Krz 
Eylw Salı \8 !!S E)llU Ç&rf&IJJba glinlerldlr. 

Yeni ve eski bütlln taıe nin bugünlerde son kayrt için mUracaatıarr "ercklldir. 

- ··-------... • .# 

.. 
Memur alınacaktır 

Maliye VekilHğinden: 
l - Toprak Dağıtn ı<' komısyonlnrında Fen memuru olarak ça. 

Jışmak üzere 30 memur alınacaktır. 
Alır.acak memurlar T apu ve Kadastro okulunun Fen kıs. 
mında bir ders yılı tahsıl ı;ürcceklerdlr. 

3 - Ltc klılc-riıı Llı>e mezunu veya lişenln onuncu sınıfını blllr
mtş bulunmaları ve askerlikle llişlklı bulunmamaları ve 
elli yaşını da geçmemiş olınaları şarttır . 

ı - Alınacak ıncm•ıdara Okulda bulunacakları müddetçe alt. 
ınış lira ücret ve on llrll muvakkat taLıniral verilecek \'e 
ayrıca fevkal'i.dô zaın kanunundan da ist!(arlc edeceklerdir. 
.. Ele geç~cek safi miktar yetmiş bir lira otuz beş kuruş.. 
tur.» Okulu bitirdikten sonda lise mezunlarına seksen beş 
\'e diğcrleruıc yetmiş beş lira ücret verilecektir. Köylerde 
geçecek her giin için ayrıca seyahat ycvmtyesl verilecek. 

tır. 

:> _ Okulu bllircnlcr Beş sene müddetle ::\taliye Vekaletinin ten. 
slp edeceği yerl.rde çalışacak \'e bu mesainin mühim bir 
kısmı köylerde g<'çecckUr. 

s - i steklilerln 'l\l:ıliyc W.kllllği ıcl\lllli Emlak U. l\lüdUrlU
Gii,. ne hlt1ıbcn yazacakları dilekçelerin i ve aşağıda yazılı 
vcsiknları 20 eylüle. kadar göndermeleri lfizımdır. 
D ilekçeye bağlanacak v esikalar şunlardır: 
A - Nüfus Hüviyet cüzdanı. aaslı veya noter ce ve yahut 

re. mi hlr makanıca ta5dikli surctl.ıı 

B _ Altı kıt'a. rotograf, aAltı buçuk · dokuz cb'adındaıı 
c - Okul taEdlknaınc veya şehadetnamesi cıAslı veya tas

dikli bir sureti• 
n - Bulunduflll ıncnıu· lyctlerc ait vesikaların asıl veya 

suretleri. 
E _ Sıhhl durumunun her iklimde veya bUha!lsa köyler

de ,·azırc görmeğe elverişli olduğuna dair hiıkOm t 
veya belediye dok torluğu raporu. 

F - c. Mfiddc!umıımlll~inden mahkümlyeti oJmadılına 
dair ve ika • tstidnnın altma Müddeiumumilikçe t&s. 
dikli meşruhat verilmek suretilc de olabillr.ıı 

G - Hüsnühal kağıdı. 
n - Askerlik vesikası. ı Nüfus hüviy~t cüzdrmında var,,a 

ayrıca istenmez» 
J - istekli rcsıni bir dairede ~alı~makta ise bu dairenin 

alelusul muvafakatini gösteren vt'slka. •Müracaata 
müteallik istida ve vesikaların o daire vasıtasile gön. 
derilmesi halinde ayrıca muvafakatnameye lüzum 

yoktur.,. 
K - Noterlikçe resen tasdikli taahhütname «Bu taahhüt. 

namenin sureti Ankarada :\tilli Emlak Umum MU
dürlUğür:den ve vilfiyetlerde defterdarlıklardan alına. 
caktır.. 117704 !) cı9820 .. 

. . 

Devlet Demiryolları Mes?ek 
Oku:una Talebe A~ınacaktır. 

Devlet Demiryolları Umum MiidürlUğünden: ' 
De\'lct Demiryollnrının muhtel!! lhU.,a.s o:ubelcrı ıçın memur yettştırll· 

nıek üzere .\nltarad:ı bir cDcmiryol Meslek Okulu tcsıs clılnılştır. l\lek· 
tep yatılı olup tcdrıs müddeti Uç senedır Talebenin her tnrlU elbise. yl· 
Y"Cek, yatacak \'e tedris malzenıe 1 idarece :parasn: lemin edıllr. 

J.ı;bu mektep mczunlan Dc,·lct Dcmlryollnrındn lise mezunlarına 

mahsus maaş \'C haklara sahip oluı Jar. Askerlik mUkel'efiyetıennde kısa 
lıizmelt• tAbi tutulurlar 

Demıryol meslek okuluna iyi derecelerde de bitirenler ara!mdan ve· 
yslıııt n1 c~lek hayatında yüksek ehliyet gösterenlerinden ecnebi nıcm· 

leketlerdc ıdare hesabına yUltsek tahsil \ 'e ıntıso.s yaptırılmak Uz.ere he• 
sene aynca talr.bc ,.e memur ~r.ç.Jc.cel<tlr. 

K.\l'JT \t" KABl'I, ŞATLABI: 

l - Türk olmak. 
:! - Jd:ırem;, heklnılrrl tarafınclan l&pılıcak ıhbat ve ~lketeknlli 

nıuıı;\'eneletintl" '•ha ttr. oldu(;ıı anlnşılmak. 

3 - 14 ~ a~1111 doldurınu , 'e 18 yaşını blttmıewııi~ olmak, 
1 - .'\çıl:ırak nıii .. ahaka· lmlih.anınıfa kazanmak, «imtihanlar tiirktt. 

ınnltmattk Tr. tahlat bilgı~ındcn ~apıla~nktır.1> 
6 - T.n ll7 orta c>kul mezunu olnı k. «Tah .. tlııe,J) esi ortadıın nık~lı 

olanlardan nıf'.,lek ol.ulunun bırincl sınıfımı kabul olunurlar.• 
;\-ll.~ABAK.\ JMTIJJA:-;J...-\RI: 

Ankar:ı, Istacbu', cHaydarpaı;. ve Sirkecidt' F..sl<lşehlr. Balrltes~. 

Afyon, Izmlr, Kayı;Pri. Adanrı, Malatya, Erzurum, şehirlerinde işletme 

mUdUrltlklerlndf'l l Blrlnciteşrln 942 p~rşembe ı;UnU yapıla.ra.ktır. 

Tıılipler nihayet 30 Eyli'ıl 912 tarihine 1-ııdar imtihan olmak istedik· 
lerl ~ehirlcrdcki Dcnııryolları J~letmc mtidllrllıklerine birer dılek~e ilo 
mUrncaat etmelidirlıır. ~ 

D lekçt'lere ıli5tlr1:ecck vcsıkıılar şunlnrıiır: 

l - l str.k·inln bugtinkU haline uygun fotoğı·o.fı taşıyan nüfus nUvı· 
yet cUzdanı, 

:: Hektep diploması ve yahut tasdiknamesi cBunlara yap!ştırulnı 

foto traflar da talebenin bub'UnkU halın! gösterecektir.> 
3 - 1~1 huy k!ğıdı, 
°' - Aşı k~t'ıdı. 
lşletme merkrzlerlndP. bulunan istekliler yukarda gös'Ler-... ı!neXtf' 

ve vesikalarını blı.:at: işletme mUdilrlUklerlnc götUrerek bir kayıt numa 
rası alacaklardır. 

Diğer yerlerden gf'lecck lstcklUer, 20 dt'n 2S EylOle :kadar en yakıı 
dC'mlryol lsta.ryonuna gelerek işbu dilekçe \'ıı vesikalarını istasyon şe!ı 
nP gö.stcre<:ek ve dllekçell'rinl kayıl ettlrdıklrn ve istasyo:ı milhürUe mfi· 
hllrlettlkte11 onra seyahat cdecoklr.rf, trenin, tarih, numara. ve ııaaU:ı! 
yEzd.ıraeakla.r ve hu Yes!kn ve di!P.kçe ile trende ikinci mevkide parasız 
seyahat ede<·eklerdir. 

ı,bu ıstekli!er nıilracııat cttlkl(•ri i.staııyonn gört' en yakın lşletm• 

merkt"zine giderek orada tmtıhnn oln111ğa mecburdurlar. 

An~ıık miiraca.at tarihlerlr,dckl tren vaziyetine göre gldccekleıi en ya. 
kın i<ıletrne merlcezine 30 eylOI 912 tarihinden evvel yetişemedikleri tak· 
dlrde bu tarihtP.n ~·vel yetişebileceklcli dlğ<'r işletme merkezlrrinden en 
yakınına. giderek oradıı. imtihana girebllcecklcrdir. Talebe yolda kon· 
trol Nmasında üzerlerfnde bulunduracııkları işbu vesikaları katar me· 
murlarına göstereceklerdir. 

istasyonlardan bu .suretle ışletme merkezlerine gelen talebe derhal iş. 
Jetme müdUrlOklerfne müracaat ederek yanlarmdakl vesikaları yukarda 
yazıldığı gibi bl1.:r.ıt a!Akadar l~letmeye verecek ve kayıt numarMı ala
caklardır. Istasyonla.ra mUracaat edecekler!n, gerek trenlt'ri beklemek ij. 
zere, \"llktt kaybetmemek ve l'nhntsız olmamak \'e gerek yukardıı.k; ta
tihlt'rde işletme me.rkezlerinc yetişebilmek ıçin tren vaziyetlerini evveı. 
den tahkik etmelen mrnfaatleti icabındandır. 

Istekllleriıı işletme mr-rkeı:lf'rlne mfiracıınt tarihlerine gört'! mfisab3· 
l<Rdan evvt"l \ 'e yahut müsabakadan sonra işletme mürlürlüklerınce tes
blt !!dilecek tarih ve saAtlerde 111hhat heyetlerince t,sbit edilecek tarih 
ve saııtıerdc sıhhat heyetlerince muayenelerı ynpılııcaktır. 

Müsabaka Jmtıha.nından ve muayeneden sonra. istekliler, netıceyl 

beklemt'ksizin iı,ıletme mfidUrJUklcrin<len aıacglclan parasız. seyahat mUsa
adcna.melerlle geldilderl istasyona döm.-ceklerd'ir. Bunların arasında ne tl
ce)1 imtihan yapılan şehirlerde almak istlyenler bulunursa bu arzula· 
rını ve oradaki adreslPMnl dilekçelerinin altına yazdırmalıdırlar. 

Ancak bunlar mektebe kabul edilmezlrrse dönecekleri yerlere parasız 
seyahat hakkını gaybederler. Sıhhat muayenesinde ve mlisahaka tmti· 
hanında kazananların adreslerine tebligat yapılır ve Ankaraya kadar pa· 
rnsız sehayatıeri ayrıca temfn otunur. 

lflbll me~lek okulunda tah"il edenler beş senelik mecburi hizmete tAbl 
tutulac&klarından mekteho girerken ı;oUreceklcri noterden muısaddak 
taahhllt senedinin numunesini işletme mUdürlUklcrinden tedarik edecek 
lercttr. (782:? - 9975) 

Istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

ı - Cınsleri aşağıda yazılı muhtelif dökUm malzeme mt'kluple fiyaı 
ve teklif isteme usu!U ile ayrı ayrı mUbayo.a oollecektır. 

Muvakkat teminat 
maktuan 

2 - A ) Ek. uç, ke.sme ~utu u vesan., 
B) Teşaup. T. kollu kutu, kara buat ve ~alt" 
C) Kofre, dökme toprak p\Akası geçit lzol~torU. 
me!net çerçevesi ve saire 

D) Dökme kontr ray takozu, ızgara yay tesbit 

1357,00 Lira 
1313,00 Lira 

1200,00 Lira 

pulu ve saire dökllm malzeme 240,00 Ltra 
:ı - L lstelel' mukavele projesi ve şartnaıme ~vazımda görillebilir. 
1 - Her dört nevi malzeme için ayn ayrı tekhf ve fiyat. \en!ccekUr. 

TekliOerin şartnamesindeki tarifata uy&"Un olarak 21,9,94:? ı:ı:-;zartesı gü. 
nU sa.at 17 ye kadar Met.ro h&nının 4 Uncu katındaki levazım müdlirlilğti· 
ne imza mukabılinde verilnıiş olması IAzınıdır. (9857) 

Eksiltme ilanı 
Eskişehir su işleri 9 uncu 

şube müdürlüğünden 
1 - E:öklşehfr 9 uncu "1bc mUdürlUğll mıntakuı dahilınde buluun 

Küt&hy&da Kapan ve Sarı derelerin ı.slahı muhammen keşif bedeli 
32.230 lira 99 kuruştur. 

2 - Eksiltme 25/9/942 tarihine rastlayan cuma günU saat ıı; de 
Esklfclılr su ~lerl dairesinde kapalı zarf usulile yapılacaktı:. 

3 - letekliler eksiltme şartnamesı ile buna mUteferri d:ğer evra
kı Eskişehir su ~lerl 9 uncu şube müdUrlUğU ile Kütahya ~a!ıa mU· 
dUrlültinde görebilirler. 

• - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2!ll7 lira 32 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapıla.cağı günjen en az Uç 

gün evvel ellerinde bulunan veslka larla bırliktc bir dilekçe ile Eskite· 
hir villyetine müracaat ederek bu işe mahsus olmak fizere vesika aı. 
malan ve bu vesikaları ibraz etmelf'rl şartur. Bu mtiddet içinde vesika 
ta.lehinde bulurunıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını 2 neı maddede yu:ılı saatten 
btr aaat evveline kadar su 1~1eri 9 uncu şube m1ldUrlUğUne makbuz mu
kabilinde vermeleri lA.zımdır. Postada olan gecikmeler kabul cdUmu. 

(HU) 
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Kurs açmak ve 
1 

kamp kurınak 
iş yapar görJnme~ kabilinden 
olan bu hareketler nclcr

mal oluyor? 
Beden Terbıyesı Umum MUdUrlliğii lurıan ve kendllertne emniyet ettiği 

•aaııyete geçtiği gUndcnberl sata, so- kımsclerden forsunlar. Alacakları ce
fa binlerce lıra savrulurken, kamp vap iıeden terbiyesı tc,o:kllıı.tının bıı 1 
'kurmak, kurs açmak bir moda haline dört sene içinde nasıl iş ;;ôrdliğUnu 

gelml~ \'e tehs!satın belki de yarı· meydana çıkaracaktır. 
sından çoğunu teşkllA.t mensuplarına Bız bu açılan kurslıtrıı. ve kRmpla-
1~ bulmaJ( gayeslle açılan şu kurslar ra goz boyaması dıyeceğiz. Bunlar 
sil!p götUrmUştllr. doğrudan doğl'uya iş yapıyor görlin-

Çengelk!Syde açılan kurstan ne fay-, mel< için yapılan bir hareketten baş· 
da temin edl°dı Beheri binlerce liraya ka bir şey değildir. 
mal olan o beden terbıyeSi öğretmen· Sırası gelmişken şunu da kaydc· 
teri ne işler gördüler. delim ki, sporun mektebi s~hadır. 

Geredede açılan kayakçılık kursu·! Kurs~ar, kamplar ikinci pllı.nda t"ltr· 
nun g111Unç tarafları gi.inlcrce gaze· dendır. Sporu sahada yapma~ış ve 
te sl1tunlarını lsgal etti. A emler ya- oradan yetlşmemlş bir klmseyı kamp 

1 pıldı, safalar stirUldll. burada yeU- ta ve kursta yetlştlm!ek !mklı:ısızdır. 

takımı o muı·a!f.l kıyetli g-ünlerinde tam kaılroı>UP. Ortada takımın 1.91 Cihat gorül.ırıektedlr 

1 
şen kayakçılar, kavak sporunda bir Beden terbiyesi teşki Atının kurs aç-
varlık mı yarattıla~? 1 mak, kamp kurmak mernk~ısı ve işi Fenerbahçe futbol 

. • giicU bu olan bir kaç tdarecısl var ki, 1 
Son olarak ta Haydarpaşa lıscsın- 1 maalesef bunu bile bile yapıyorlar, 1 

de beden ttrblyesl öğretmenleri için 1 boş yere senede binlerce liranın ha-: 
hir kurs açtılar Kursa ge·enler tam vaya gitmesine sebep oluyorlar. 
bir ay yediler lçtıler, yattılar. 

Haber aldığımıza göre, bu kursa 
da tam 30 b;n lira para sarfedilmiş .. 
Sayın Maarif Vckllimiı:in son tetkik
lerinde bazı ''aıiyctler Mı.dis oldu-
•ğunu da yine bu sUtunlarda kaydet-
1mı,tık. Sayın Vekl'in. bUdçe işleri ile 
hız:ut alı\'kadar olduğunu haber alı

)~l'uz. BugUn beden terbiye$! teşki
lttJ bfltçesını böyle IUzumsuz hare

ketler silip götürüyor. 

Kursa ne !Uzum var, Kampa ne ih

tıyac; var? Yapılacak lf kalmadı, bir 

ksç kişiye iş çıkarmnk için böyle 

bln:erce llranrn !uzun yere sarfcdll-

mest gl1nah değil mi? 

Zararın neresinden dönülse kArdu-. 

Bugüne kadar bu kurslar ve kamp

lar binlerce liraya mal oldu. Elde e· 

dilen neticeler de meydandadır. •re

menni edelim ki. ~ndan sonra fu

zuli yere masraf yapılmasının önU· 

ne ~ilsin ve öyle r.annedlycmız iti, 

Sayın Maarif Vekilimiz de bu gıbl 

hareketlere meydan ı:ermlyecektlr. 

Sazi Tezcan takdir • 
. edildi 

Bed~n Terbiyesi Umum Müdür. 

Saym Vekil, beden terblyest bütçe- luğü, beynelmilel futbol hakemle. 

sini tetkik ederlerken şöyle bu;Une 1 rimlzden İstanbul Su Sporları A

ka.dar yapılan kurs ve kamp masraf- janı Şazi Tezcanın su sporlarının 

!arına göz geZdmılnler ve oyı,. zen- idaresinde gösterdiği müsbet faa. 
rıedlyonız ki, kendileri de şaşırıp ka- liyetten dolayı kendisini takdir et-

' lacaklardır. mlş ve bu ç.alışmasına mı.ikafat 
Bu masrafları da görcruktcn sonra, 1 olarak kıymetli bir kror:ometre 

bu açılan kurslardan ve kamplardan kol saati hediye etmiştir. 
"" tayda tPmln edıldi, diye alAkadar- Şazi Tezcanı biz de ayrıca teb-
lardan değil teşkllAtın haricinde bu- 1 rlk ederiz. 

/ Dikkatoeır k©ş~$ü 

Na körlük değil, 
vicdan meselesi 
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Fenerbahçeyi bu sene sahada 
kuvvetli bir şekilde göreceğiz 
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Spor işlerimiz 
•• ... ... --
Maarif Vekili 

1 

1 diyorki: 
1 Mükellefiyet işleri, klüplerden 

stadının ifma-a';nacak. İnönü 
mını vazife olarak kabule.diyorum 

Dlin yapılan B~den Terbivesı Is
Jaııbu! İstişare heyeti topl~ntısına 
r yaset eden Maarıf Vektlı Hasan 
Ali Yücel, spor n mükellefıycl 
ışlerıne temas eden mühim be-ya. 
nalla bultınmuştur. Hasan Ali Yü. 
cel bu bcya:ıııtında ciemıştır k!: 

«- 1\levcut klüplerın çalrşm!lla
rına ve yaşamalarına meydan ver. 
mek :çın mükelle!iyet mcselesL 
nin kendi tc;ls edcc. ğlmız ve ıd:ı. 

vaziyetinde Ankara. ile beraber 
ılk safta 'eldli:i malumdur. Bız 
yalnız spor yapanları değil seyret
mek suretile spor la alakadar oları 

binlerce kişiyi düşünmek ve bey. 
neimilel ihtiyaçları da karşılamak 
mecburiyetınde oLdu~umuz. için 

Valinlzll} daha evvelden tiüşünmüş 

c,lduğundan dolayı kendlsıne mü

teşekkir olduğum İnönü stadını da 

nıe ettireceğimiz k1Up'crde takip itmam etmoe!i bir vazife teliıkk: 

ve halletmcll"in hem do~ru hem za. edıyorum. 

ruri o.du~u ~anaattne vardık. üniver!iitedc· geçen ders sere. 

Bütçcm lzın icındc bunu temin ça sinde 9700 talebemiz vardı. Orada 

relerini de bulduk. Mesela Kara. da spor teşkilatı yapmak için ala. 

gümrük !çın 75 b'.n llra masrai!a kalı arkada§lara rica ettik. Önü. 

bir saha yapılmaktadır. Orada bir müzdekl sene eı;ash b>r organizas. 

lokal t<'sis ederek bir de bol ma. yon temeli atılmış olacaktır. YÜze 

aşlı muktedir blr hcca bularak yakın beden terbiyesi erkek ho-

1:ençlerln orada çalışmalarını ka- calarlnı ve beden terbiyesi yar~ 

b!l gördük. dımcı öğretmenlerln.1 iki aylık 
Sonra Beykoıda blr bına yapıl. kursda topladık. Birer ay çalııtı. 

mıştır, kayıkhanesi d<? var. ondan !ar. tatbiki suretle sporun muhte. 

istifade edelim, Aitınordunun lo- ıır şekıllerinl gördüler. Bizzat oy. 

kalinde bir gençlik klübü vücuda nadılar. Gazı Terblyc • Enstitüsü. 
cetırellm Beşiktaş lçın bir yer ki. niln beden ter'biyeslndckl g&nçlerı 

raJayalım, Bcyeığlunda Dağcılık Yeşılköydekl kampa getirdik. On. 

klübünden istifade edelim ve bu lar da tam bir açıkhava hayatı gc. 
suretle hıç olmazsa dört yerde çtrdller. Bu sul'etlc gerek beden 

gençlik klübü tesis ederek mükel. terbiyesi öğretmeni olacak ve ge. 

lefiyet i~lni bunlara gördürelim. r~k bugün blzzat bu vazifeyi ya. 

Bunu temin ıçın bütçede bazı p<ln arkadaşları yakın alaka ile 
müı:akalclc-r yapılmasına zaruıtet 

vardır ki bu İstişare heyetinin .sa. 
lahiycti içlndedır. 

elden geçirmiş bulunuyoruz. Bu. 

nun dışında daha geniş tedbirler 

almağa da mecburuz. Önümüzdeki 
İkinci mesele İstanbulun !por bütçe yılında bunları da halletme-

bakrmırıdan mlletler arasındaki ~e gayret edeceğiz .• 

Fenerb hçe • 
nın 

!<on gresi 

Sahibi \"e !li'e.,rt3•at :.Wüdt\rU: Ahmet Emin l' AL.,L!....'i 
Vatan ~~'!rl:nt Türk L td. Ştl. \ 0atan \latbaası 
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