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zı es 

' Almanya ile İngiltere, mütekabUen 

iki mühim 
nutuk ve 
akisleri 

•• ..... ••••••••••e•••••••••••••••••• I \ 

· Alman i 

ellerinde bulanan bir kısım barp 
esir erini prangaya vurdular. Bu 
gayri insani hareketin lralciırııması 
Jaluda T r tt diplomasisi. blrlblrle
rııe do.,. radan dotruya temas edemi-

1 

Roosevelt ve 
Cborhill alaka ile . 
ile karşılanan birer 
nutuk söylediler 

taarruzu! 
durmuş 1 
Kış münasebeti
le ordular müda· 
f aa vaziyetine 

• 
geçmış 

yen ba iki bü,ak devlet arasında 
bir tavassutta balunamaz mı? 

İsvıçre, İsveç, Portekiz, İspan

Amerika bazı büyük 
taarruz hareketleri 

hazırlamıf 

Gazetemizin bayram müna· 

--0--

Mo&kova General Von 
Bock,un tevkif edildiğini 

bildiriyor 
~ mı.şek veya yıldırım hnr
~ b yerini yavaş yavaq 

kaı lumbağa seyrine ter
lc<:dıncc ve sa,· .. ş ilk tahnıın
lenn üstünde uzayınca asabiyet 
"e şiddet.m artmasını tabii gör
~ek lfızımdır. Bu bakımdan 
ıu:r haftadanbcri ikı taraf da 
e.'ill·ler-c k.ırşı en başin muame· 
loı ı reva görmekte ve mi.ıd<...faa
ııız bicareler elleri ve kollal'l 
bağlı bir halde bulunduruhnak

ya, Hicaz, Afgan.iı:ıtruı, Arjantin, sebetiyle çıkmadığı günlerin en 
Şili ve Türkiyeden ibarettir. rniih~m siyasi hadiseleri, Ame- • 

Türkiyenin dürüst ve yüksek rika Cünıhurreisi iJe 1ngiJiz Baç
insani polıtıka~ı ikı muharip 

1 

Lootlra, 14 (A.A.) - Dtin 
a'k~m bir Alman zabiti rad
yoda harbin dördüncü ~
ilin başbngıcmdıa A.lmoıı or- i 
dula.nam twırruzi hal'ekeüe- : 

tadırınr. 
Ha\'U. bombardımanlannda 

Olduğu gıbi bu muam 1c tarzı~a 
da hanPi t :rafın ewela basladı
Jhnı aramak, bulmak, tcsbıt et
~{:k ve manevi mesuliyeti onun 
lızer-ınc yüklemek daha ziyade 
1.ar"hin iş.dk Şimdiki halde Al
tnanlaı bu işe ev\ ela İngirızlcrin 
lcve--~ül ettiklerini ve bazı es r
lerin kollarını ve t llennı, ince 
lt1lerle sı'kı sıkı bağladıklanııı 
ilerı si.irmüşlcr ve m'sılleme ha
l't!keeiııc geçmek uzeı < D. ppe} 
brısknıında esir alınan lngıliz 
~hay '\:c neferlerın'n bır kısmı
na. n:vnı muamelcyJ tatb k ede
C-eklerinı ilan etmı lerdir 

İngilizler evvela yan resmi 
kayn· klaı'l, sonra d en salahı 
~r'et.li ağızlan ile s'st<:maük biı 

zümrenin de takdırini hakkiyle vekilinin söylemiş oldukları mı-
üuı lııe çekmekte Ye tnrafsızlık tuklar<lır. Reis Roose\•elt yap-

ı tı~ b:r ocakbaşı konuşmasında, 
politikamızdaki sadakatimiz si- son döndıiğü teftişlerde edind_-
tayişle tekrarlanmaktadır. Bun- 1 ,ı{i intibaa göre; istihsal ve ta· 
dan b.r mUddet e' \'el d~ İzmir-
de İngiliz ve 1talya.n ağır yara- şım muharebelerini kazanmak 
lılarının miibadele.sine ta\'assu: üzere bulunulduğuna şüphesi ı 
etmiş \'e ıki taraf matbuatı da, k~l~adı:>ına iııaret ederek de-

Türkün bu hayırsever harclrnti- mı:1tir ~i~l~~ik milletlerin düş
n alkışlamıştı. Öyle znnnediyo- maniarını ezeeek olan darbele· 
ruz ki birbiriyle doğrudan doğ-
ruya görüşeınıyen ve bina<"J'la- rin hangi saatte. hangi yerde 
leyh ıhtila.flarını halle imkan indirilec~i tayin edecekler, 
bulaıruyan bu iki biıyük devlete her halde matbuatın ve radyo-

< Sonu S;ı. S SU. 4 te) 
Türk diplomas:.qi çok güzel bir ------------
köprü vnzıfesini ~örebilir. Emi
ni2 ki. böyle bir teşebbüs her 
halde muvnffaJ:ıyetle neticele
nir ve böyle bir sonuç ıse Ti.irki
y emı' zın zaten pek yiiksck olan 
man1>\'İ niifu .. unu mümktlnsc 
b r parça daha yi.ıccye çıkr.ı ır. 
Bahusus kı Milli Şefimız, bı.r hi
mbeleı inde. imk{m buldtıkca iki 
taraf arasında uzlnşi.ırıcı bir rol 
oynamağa hazır olmak direkti
fin, hiiki'.ımet"mize verm.ı.şlerdi. 

lE İ SABAH 

Dört Yugoslav 
köy halkı 

idam edilmiş 

Alman 

ıri blraka.ııLk tOOafW vaziyetle 1 
ge...miş olduklarmı söylemiş-
tir. Zahit. Mihn~r kunetieri
nin ii<.• S4'ne i~ peık büyük 
mu\'ta.ffalu.'•et elde etıni~ ol-

1 
duklanm ve bhıatınıalf'ylt fet
hedilmiş a.raDyi müdafaa De 
iktifa etseler hile arhk barbf 
ka~ betmt>k>.rJnin mutasavver 
olamıyaoa4;'1Dı söylenıl§tir • ı 
~mt. s&Llerini Abna.n ordu-
lanom dabnl surette todafili 
\-aziyızıtte kalaca.klan numa
sma alınınPmaı;;.ın1 ilhe et-

miJ. tir. 1 '10~~ BOCK 
ı ~ 14 (Radyo ffimi

f.etoo;i) - MoSko,'8..da.n gelen 
bir habere ı:ö~, Almanyamn 
cenup onhdar ~omu1sm 1 
Cımeral \Ton Bock, llitlerin 
umumi lmııargabına davet 
~ \'tl ol11.ya vaı'1r 'Var· 
muz re' kif eciibni.5fir. Bu ha- f 
bor hmüz kat'i bir ~ide 
· t.ey"ıt edhMıniş11r. l 

\ ........... , ...................... ./' 

SERSERi BiR AMERIKALININ 
HEZEYANNAMESINE CEVAP 

Tra ~yayı ve boğazları bol ke• 
seden Ruslara hediye etmeğe 
kalkışan Coğrafya profesörU 
Bu echel profesörün kalın kafasına şa hakikati büta11-
ağırlığı ı'e keskinliği ile vurmak lazımdır ki, her kaTlf 
toprağı bu yurdun öz çocuklarının kanlar/le def ala re• 

sulanan mulraddea · vatanımız, hiç bir z~rresi y~kdl
ğerinden a11rılmaz tam bir bütün teşkil etmektedir 

Bir Amerikan mecmuası, Kolom_ 
btya Univttııitesi siyasl coğrafya 

profesörlerinden George T. Ren. 
ner'ın bir makalesini n~retti: 

Bu pndesörün saı;'fllalarına göre 
Ti.irkiye, Avruparlan U!.3.klnşiırıl _ 
n1alı, Er:z.unıma kadar prk par.çaa 
ve bi.ıtun Trakya ve Boğazlar Sov • 

yet Rusyayn hediye edilmeli, cenup 
vilayetlerimizden bir kısmı da Su • 
ri.Ycde lrurulaeak olan bir Stniye 
hiıkümetinc verilmeli :imiş. 

Bu enriP profesörün A\•rtıpada 

g<innek :istediil !.~re tıöyle- inuo: 
ı - Şarkta büyük bir Rusya •. Bo 

manya, Bulgaristanm Karadeıi:ı: aa_ 
hıllerinı TurKiyenın bbiazlarını ve 
ETzurunl 'Kars mmtaknlarını hak Ye 
;ıU<ıfot namına alması ldzımınış. 

2 - 1-'ın - tsknndinnvya Birlif.ıi. 
Finland.ıya, İsveç, Norveç! ihtiva e_ 
decekmiş. 

Amerika hükOmeti 
Profesörün fikrini 
asla tasvip etme
diğini resmen 

bildirdi 

5 - Italya (büyüm~ ol.ırair.) 
6 - :Fransa (İsvıçre, Belçıkıı _.. 

iT&ll5JZC kouuşulan yerler -0ahll.) 
7 - lberyn Cumhuriyetı (Poru • 

ki:z. - lspanya). 
8 - Alm;ınya (Mncarı~• ~ f ~ 

tiın .ıhıı. nca kOınu uliın yeı a:Utıı.) 
9 - ingıltere (Holand: dahıl 
AE>yada dB, Surlycde ye bır Hıdl 

tıyar huk\tmeti. Fılıstınde bu~ 
bir Y:ıhudı hukiııneti ve .Arrobıstm 
Hm<lı•tan mınt:ık:ılarınd Luyul:: bll 
ısl<!Jll b.rlıgi.. 

3 - Polonyu - Çck~O\'Rk Btrli_ t B!ı An fTıknn\. ı ı bt-zt ıın:smt ~ 
li. ler b • r .. tındı : «Lı . ~un"I 

4 - Balkanlar Bırligi (Turkıyc I• lıals 7. ıı ı ;,ını ,. bir mu: t'<ltn., 
h~). (Sonu Sı. a tıu, de:) 

Sebep bir 
askeri treninin 
tahrip edilme· i!Urette böylP h rekct ed~ld..ğ nı ~~==========~ 

kes·n olarak ya! .. nlamış ve m. - B J • k f • 
&nıaf:ih bazı b..rlikl r seflcı nuı e çı anın ecı sı· ı·mı·. 
kend' liklcrmd a böyl b te b-1 'Jr 
bü.slerı varsa bwuann derhal va ı•yet•ı Londra H (A.A.) - NC\. r.ıc: raa_ 
la.shih olwıncağını da ilf1' e eyle-ı Z yosunun bugun öııeden sonra yap _ 

Alman-Rus harbi 
Amerika nasıl 
hazırlanıyor? 

F ord ve Kragsler lank ve 1 cıg· 
yare fabrikalarını ziyaret 

tnı&.i. Yapılan incelemelerde e- ---ııı--- tığı yayımda, Yucoslavyanın Va_ 
sir bır A}mnn müirezcsirun kaJ·- 63 · şlııgton büyük elçiliaine gelen ha _ 
-~ te·eu>bbtı"sun·· u·· ,. elındekı· .. ,.. Gıdasızlıktan hm b ö b' Al k • • ._ -,p. ... erlere g re, ır mnn as erı trc _ 
takı da vok etm k yolundaki çocuk verem olmuş nlnin tahribine sebep olan fnfilılk 
hareketleri i.izermc ..,ırf o kıt .. ya Ankara, 14 (Radyo Gazete- yüılinden Alm.nnların YugoslavYR 
lnahsus olmak üzn e muvaklrn- trl) _ Bır Belçika gazetesi.:ıin cenubunda 4 köyün biltün erkek 
len böyle bir tedbirin alııımıs ol- yazdığına göre, B<'lçikada fena h<ılkını idam etUk.lerı bıldlr.ilmck _ 
du+.,'rwm ve ınaamafıh bu çare- gıda almak yiiz.ünden iki binden tedir. Kadınlar ve çocuklıırın top _ 
Ye sırf esirleri ycrlenne salı· fazla çocuk hastalanmış, 63 l:>in !anma kam11larına gönderildikleri 
lnon isal edinceye kadar müra- ~uk da verem olmuştur. süylı,.ımcktedir. caat edildiğ ve bunu meneden __.:. ________________ _ 

tnillf' ler.u"'abl h c bır kaide ve 
le-5.mi ı c..e b ılurunndığı tasrıh 
edilrı'li.;~ıJ'. 

Pilhn.kika mahdut bazı km -
Vetıer, harp sahasında fazl.. 
•.ıliharda esir ahı lnr ve bunla.n 
ernniyetle karargaha götüreme· 
lılek dwumunda olurlarsa fay. 
dalı ve lüzumlu gördükleri ihti
~·at tedbirlerinı almalaı ı çok o
laga.nüstü bir hadise gıbi telfı.k
ki etmemek belki yerinde olur. 
'.F'akat ne olursa olsun şu dah
kada ok yaydan G-Jlmuş ve ı.ki 
taraf da esirlerine heı halde yır
In!inci asra. çok vakışmıyacak 
bir murumeleye te' essül etmic: 
bulunmaktadırlar. 

Y eşilköyde yapılan 
hava gösterileri 
-------~·----~--~ 

Nuri Demirağ havil: oku
lunu bitiren gençlere 
diplomaları verlidi 

Moskova 
bildiriyor: 

481 Berlin 
bildiriyor: . 

ncı 

Stalingratta 
durum Ruslar 
lehine döndü 

Rus denizcilerinin bir 
muvaff akıyeti 

Mosk0ıv~ 14 (A.A.) - ögle vakti 
neşredıle:n Sovyet ek teblığı: 

SUıllngrad çevresinde kıt"alarımız 

mevzılerlni tahkim etmltılcrdir. 
Burada k.a~ılıklı topçu ve havan 

topu atı~ıan olmuştur. Bll' dilşm:ın 
piyade tabı.ıru bozguna uğratılmııı 

ve mevcudunun büyük kısmı yoke_ 
dılmı!;l!r. 

(Se;nu Sa. 3 Sil. 5 t c) 

gUn 

Kafkasyaya doğru 
ileri harekat 
devam ediyor 

Bir çok müstahkem. Rus 
mevzileri zaptedildi 

Be.din l4 (A.A.) - Alman ocdu_ 
ları biışkwnandaruığı tebli!i: 
Kafk:ısyada Maikop"tan Tuapse'ye 

gidm yol üstünde pike uçak t<.'Şkil _ 
lerılc desteklenen Alınan kıt'aları, 
yeniden hakim tepeleri ve yükscl:: 
müstahkem me\•kileri hilcumla zap_ 
tetmı °ıerdir. Bu mıinatcbetle yalnız 
bir ıumen kesiminde 100 den !ıı:t.la 

(Sonu Sa. 3 !U. 1 da\ 
MUbaşır ve iptidai mes'ulü o.

ramak ancak münakaşayı ale;v
lendirmeğe ve11ti tarafın h~şi'ı
Octini arttırmağa yarar. Bına
-Wt.:yh bu beyhude taharriyat
tan şimdilik vv.g~ilerek acele 
~apılabilecek tedbirleri düşün
lnek ve bu hale biı an evvel ni· 
bayet vermeğe çalışmak lazım

Dün Yeşilköyde bulunan Nuri onlara havacılık aşkını a.§ıla
Demirağ, Hava okulunda bir tö- mışbr. Hava okuluına daha bü- I 
ren yapılmL') Ye bu münasebetle yük başarılar dileriz. 
okulu muvaffakıyetle bitilen ~;;;~;;;;;;;;;,,,;;;;;;~====~========================== 
15 gencimize diplomaları veıil- Her 'iki taraf dn esirleıin ellerme kelepçe vuruyor. (Gazet(•ler) 

dır. 

mistir. Bu diploma meras'lmin
de havacılığıa karşı büyük bir 
alaka duyan binlerce sivil gen
cimız de meydanda hazır bulun· 
muş ve Nuri Demirağ Hava o· 
kuluna ait 12 tayyareye bine-
rek gezintiler yapmışlardır. 

Bu ae1...ı.ntilere iştirak etmek 1 
Biz öyle zannediyoruz ki he

llüz bütün esirlere bu usul tat
i>ik edilmezden evvel bu yeni 
~yıkin önüne geçilmezse ıs
tırap ve tehdit genişledikçe hu· 
sunı.et ve kin de o nısbette arta
Caktu .... Bu cihan ba.diı esi.!lde dı
~da kalanlar bütün diinyad:ı 
Çok mahdut birkaç devletten, 

~steye; gen<;lerimizin göstermiş ı 
oldukları soğukkanlılık ve cesa
ret cidden takdire şayandır. En 
fazla gemıeğe arzu gösteren da
vetliler 15-20 yaş arasında olan
lardı. Dünkü merasim<le diplo
ma alan gençlerimizin isimlerı 
şunlardır: 

--

:-\ 
· Sevdiğim 

Adam 
Yazan : BEDID ESEN 

Zengin bir hayattan 
fakir bir hayata dü· 
şen genç ve güzel 
bir kızın romanı 

o 
llerJ~esi trn.kmda.n aliksdar 
edecek, her satın olmyan
hırn ze\k \erecek hu güzel 
l"Oln!Hıınuzı 'armdau iUtr.uen 

a re başlıya&'lğu. 
\.. ..) 

Galip Demirağ yüksek mü· 
hendis, Alaeddin Selçuk, Musta
fa En.gün, Mehmet Kum, Reşad 
Ezer, Halil Sa.rnç, Hacim Ka· 
muy İbrahim Oray, Ercümend 
Tüc~arba.şı, Osman Doğan, Hü
seyin Danacı, Nazif Arslan, lh
san Arul, Kemal Oras, Vecdi 
Mağara. 

Dıploona merasiminden sonra 
okula ait 12 tavyareye binen 
genç havacılarımız laymetli h o
caları Basn Alev ve Mehmet 
Altınyay'm kumandası altında 
havalanmış ve lsta.nbul etrafın-
da. muva.ff akıyetli uçuşlar ya· 
parak yine Y e.._c:dlköye dönmüş
lerdir. Yurt. ~.inde hakiki bir 
varlık olan Nuri Demırağ mües
sesesi şim.d:i.:ye kadar yurtta on 
binde fazla ~enci uc-urmus ve 

--=--l 

Propaganda - Alçak düımanlarımı:z;m baılarına bomba, kalplerine kurtun, 
göfüslerine gülle, ımtlanna •iıngü ıJUTdafumuz halde onlar biz.im esirlerimizin 
eli-erine zincir vuruyoTlar ..• Bu ne vahşet, bu n, metlP.nivetsiz.lilı L 

-~---~·---~~ 

Amerllıara giden başmaharrlrt. 
mlz Blseybi Cahid Yalçın ln\tb8. 
larıaı telsizle bildiriyor: 

Detroit, 14 (Ba.şmuharririmiz) bur sanayi meı:ke7.lerindt bci 
Hüseyin Cahid Yalçın telsizle olan Detroıt'de gecirdJğımız ılk 
bilctiriyor) - Amerikanın meıı- (Sonu Sır. 3 Su 1 c!"I 

----···--- ·-···- w ••••••• ····-·---·· ---

loLAYLARIN MiZAHiı 
Vurguncmıan tarlU 

Bir çok kalemdaş loMMA.>AN.!oNW.JOoM,.,,,.,.,.,,.~ dilığindım oİ .. mnel\ te 
larım ne kndar tez •Yazan ~ stemc. B<JeiWlc uzolıır 
c:ın insanlar! Şu ~ sun. Bununla bcrobt l t 

na bun:ı hemen vurgun •• .. · nım meslek ı(n~ ı•s c 1 
cu deyip gecıyorlar. On Aka Gunduz : mek borcumdur lllrnı.a 
larm h:ıksız 'e tetkiksız ~ deuilen çok bilgm bu at 
olarak vurguncu sandık ..,..,,,.,, • ....., IW'f'.,. oldttgum ıcın s. n. vı. 
lal'l kimseler dUpeduz namuslu tile guncuyu ben ıarlf edey rı. 
carlardır. Pırıncı pahalı satmak, una özdaşım 'e toprakda,.L. cıeı.ıılınd 
clcnmış toprak kotmak. eker s:ık Gcrı,;ek 'urguncuyu ı. rıf eo 'oı ı..n. 
lamak, pati ka istif etmek gıbı tia Hazır ol! B:ık! 
reketler hıç bir :zamıın vurgunculuk Vuı guncunuıı una ı bellıd dt t 
değıldlr. Kım derse iftiıa ctmiıı o basma kun e ıanıımız. N knJ ar 
lur. Bu gibi şeyler harp dC\rı Uca kasında peyda olmuşıu • ne d(_ A 
retmın mc ru. makbul icapl, ı dır. b::ınoz OK, g nın dolap .ı k. ın "· 

_ öyleyse kime vurguncu diye Senin anlıyı:ıc:ıgın bin b r o.linr. t!'.: 
Um? babaııın tek mahsuludıır. Auta n 

- Allah Allah! Bu merakı bırak la pıç dedıklerimiz bunun • nındıı 
Allnhnskınn! MuUaka şuna buna kırk ton zemzemle yıkanmı fa:z.ıleı 
vurguncu derneğe ne ihtıyacın var? U fırlamalardır. Oro pu ÇCK"ugu bı 

ın an yauusudur. O bıle vurgum u 
lli;ıne. fşin giıciin mil yok? Durup dan nefret eder. ııamu< dm ıısırı. 
dururken \'lırguncuyu kızdırmak kalkar, haklıdır. 
tnn ne çıkar? Sen ona hıç, amma Faı.Het bır boğa yılanı. 'tu gunru 
hiç lbır li"'Ycik yapamıyac:ağın ve çifte boynuzlu bir kcçı yuvrwm 
onun samı bcı· ııcy yop bileceği duı·. !ııziletten o kadar k kur Vur 
yuzde yüz iken h!ıla ne diye esmu guncunun bnbas• da, bin bır • bılm 
yı 1.1 tune sıc:ratırsın be lrnnle ım! mcz babanın artıgıdır. Vurı:uncu 
Akla hayale sıgınıyım şu Cihan nun anası da binbir tu m.'OF,a) 
Harb.nde ıyilik. doğruluk, fıızılet a \ersandan dogmuştur. 
rnyacnk safdil yalnız sen mı k, ldın? Nebatlann, hay\ianl:ırın. in ınb 
Bıraz d.:ı geı-çek hayatın adı-: mı ol. rın, t, l rın ç~itlcri. C111!;l!'r <o 
Sabırtusını sırUa. dilş mukaddcra tur. Faknt dunynnın hangJ koşesırıtı 
tın yoluna. Çorbaya dönen dilnyn bakarsan bak, vurguncu. :ılun gıbı 
elbette bir gün koyulncak. O zaman ba it bır madcndır. He tarart:: hır 
h nuırunu yuğurursun. Sen önı ma d r. Onun fçin allıııl. J)E!k ıtl. d sll 
ya ı. kanı sanı tertemiz bir mılletın pek akrnb: dır. 
cocut'U oldugun jçın vurguncuyu Vurguncu kırk gun ac kuls:. kıı I' 
murguncuyu bilmezsin, tanımazsın. bırıncı gun. fazileti tercyagınd in 
Binlerce yıl<lnnberi SO;'I undn sopun 3.arhp ustünc kaymnklı bnl doke 
d<ı b•r tek benzerine rı> Uıiını de re - verı::en, acından ölür d ıkram 
gılsin kı. Egeı· aklın \•arsa otur o attığın faz.ılct tatlısından bir lokm .. 
turdugun yerde. haı bm sonunu Y(mez. 
bekle. (Yerden göğe kOp di1.seler- Anadolu .. hepimizin blldı~ı DEY 

YUS'A, diyos der. Vurguncu da 
altındnkini çek~eler - seyreyle sen doksan kuşaktan beri gelmiş bir 
1-!uınbiırtilyiı!) derler y.ı. Ha, dort katmerli dlyostur. 
yıld. nberidir klipler blrbiri i.lstünc Barutla atcs. nlevle benzin, J>OÜR 
dizılıyor. Bir gün Hinoglu hinın le karmanyolacı. akreple taban. ı 
biri :ııtmdakinı çekecek. İşte o marnla dinsiz ne ise 'WUrguncu ilf.. 
gumburtude dmdik. sağlam kalma naınu odur. Osmaruıcı:ıd merk~ 
ğa çalış. Vurguncu. soyguncu fçln insan SJ!aUarının en sonuncusu idı.. 
nefes tuketcccğine diri, sağlnm k.ıl Bırisinc vurguncu deyip rie mahke 
ınal:a b:ık. Asıl fuzılet budur. kalan mele de h k. 1 et d, \•alarına ugrıı 
ku uı u C&ısafü1tt. ~ c n. diyos:ı merkum deyip 
DtinyMın uı ulu und n. Tt H ı; T1i m ddc u mi uo 

mıllct.n n vnr oluşund.ıii, k{iı atı k. ı v d 'c c:z 
b Uşına kadar r• 1. "u · w n.ın 
n~ o1du,,,unu b n vccek•ın. Kfn 



Fethlyeden Mustafa Köatem 
No.5 Nakli ve 

lktıbaa hakkı mabf.uzdur. 

....,....,..,,._uc_ de kendinden ge er beni dükkfummdan çöle ilmi imzasfle aldı~ımu: blr mektupta 
ruller görülm$ başlamış- simya kuvvetiyle atmıştır. fÖyle deniyor: 

F-almt o, bir erkek iç.in kadı- - Ofrul! derdini söylemiye:ı «B!Slgcmlz hububat mınt ka. 
)'.e e ın.u~u henüz: "lmi~ denxınmm bulanı z. D vlcUi E- '" oldugu halde ve yılın da bol. 

gençti. Cimnoo. ve.. ru"" mirımize hh1lıil anlat. Belki seni ıuğunun ım:imamııe yokluk ve 
ban daha uyaxıı:namıştı Şayet azat etnıeğe razı olur. Bunu 1:e- açlık hlssedilmlyeceğl yerde ma_ 
u-.:amnıs olsaydt hepSindeıı zi- mih ettikten onra da Ebüllıari- aıesef serbest ı11atıı yüzUnden hem 

a.dc mcstolarak kendisini bUS- sin hbiımctiıü rıca et, Umarım kaldırılan mahsul Is lf cdıtmlg 
ln. a.yrı ve siya.h.ından beya- ki arzunu yerine getirirler. ve hem de buğdayın bir kilosu 

f.lll lmdtı.r herşeyi pembe bır a· Cci.fer, llitıyar hadımın üm"t ELLf kuruıa çıkarılmıftır. MDra_ 
bsr de lurd.u. Bereket versht verici sözlerinden cesaret aldı. caat edilen makamlar ııatııı ıer _ 

U}'1F.lml18llDJ8 Ve bll yjizden D.Crdini birkaç had.una daha aç- besttlr bir şey yapamayız diye_ 
p cunbiış filemirwı tahripkar te.· tı. 0.nla.r-da.n da. hemen aynı. ce- rek bııwın 1avmaktadırlu. 1942 

. yüzde elli uzak kala-- vabı alınca büsbütün ccsaretlea yılı başına kadar kilosu 6 ku_ 
m.lşti. di ve acıklı, acıklı olduğu kadar ru§ll satılan bufidııyın bugün so 

. aJdı y.ine bir nokta}'a na.Yret; verici macerasını E· kurU§a yüt<sellıı ve zirııııtle alil_ 
J;apla.;:muştı.: Bu hamıaımın · mir ile Elfil.lharise anlatma. - i kası olmıyantar bu hal kargıaın_ 
c ri olmasına imkiı.n yoktu. Ya. karar verdi. da ne gibi mu küllere teeadüf 

i iba.riyle tıpkı sihirli köş- Cilin.bll§ iılemi, blitüıı çıplak- etmekte olduğunu t~lullr ediniz. 
nziy~rdu. Bıınwı da sihirli lığı ile devam ediyordu. lçme Daha düne kadar. 100--120 ku_ 
gibi Hazreti SUleyman dev den sarhoş olan Emir 'ile saray ruşa satılan tereyağı 400 kuruşa 

rilııden:kalnıa. bir§ y, daha doğ- ada.nı.ları., zıvanadan çıknı.mlar, çıktı. Halbuki oaıawan çiftliği 
bir san1at ü.cubcsi olduğu birer cennet huris}ni andı Ş."'1 mı11tal<asındayız. 

aşılıyordu. hamam kızlarına saı·kıntılık ya"'J 30 kuruşa satılan zeytinyağı bu 
J.fer, artık merakta.o çatlı- mağa ba.5].amışlardı-. Fakat ka- gün belediye bakkalıycslnde 140 

hale gelm'tşti. Sarayın ih- dm a.hliilwıa. pek ehemmiyet ve- kurııııa ı;at.tırılmııktadı.r. 
hadımlarından birisine: ren Ebülharis, manevi nüfuzu LOtfcn bu haUn önlenmesi için 

- AU:Uı aşlUna., beni mcr.ak- nu kullanarak: kızları t ltm ol· tercüman oımıınız..- diler.im.• 1 
tan kurt.ar, dedi. Devlatlfı Eıni· maktan zaafına düşmekten ku~ Fethiye belediyesin n nazarı 
IO:m.ILJ..1LJ

0

ıu oturduğu.siWrli köş il ta:mu U. l{fzlaı·, kendilerine sar d kkatinl çekeriz. 
bo. acayip hamam.. beni hayret- kıntılı yapanlarla aÇlktan açı- ._ __________ _ 
t.mı hayrete düşürüyor. Y.emin ğ-a ıı.lay ediyorlar. bu h keti 
eıje kıi bwı.liı.n:ı ikisi de iu- r.i ile onları bilsbüti.ın çilcd n çı. 
an eseri değildir. Haki-katı oğ- karıyorlardı. Ebülharis, kızlar 
ftllemezscm meraktaın .çatlıya· üzerindeki ıuanevi nüfuzunu kal 

- BlZİım Ka.lıirede böyle a· clırması iç·u Emir tarafından 
asJ~ı;:n.aıa.man- eser y<>k. vuku ulan ricaları muntazaman 

• ar hadım, bu sözler üze- redôedzyoı·du. 
• e ild ka.r.ış yukarı zıpladı; Cümbü,ş alemi.. kızlar tarafın-
- Vay! Sen Kaliireli m.isın? dan hiç kimsenin arzusu yerine 
- Kahireliyim ya!... getırilmeaen sQna. erdi. Yin at 
- Halbuki yeni geldiğiın va- lı:ıra ve arabala.ra buıerek Bağ-

• küçük yaştanberi esir. tacıı- a döndül • 
Jıecinin,elinde bulunan va.tam be- Cafer, ertesi gü.o Ebülharisl~ 
timiz bir genç olduğt,ınıı söyle- baş oturduğu bir sırada E
mi · Deınıek o ifaden yalan mirin huzuruna çıktı. Büyük 
idi. bir ricada bl.ılunacağmı söyle 

- Evet, o zaman yalan sby· vip ızin aldıktan sonra başına 
lemi.ştim. Ştmd.ilci üadem doğ· gelenleri ağlP•:ı aP-lıya anlattı. 
rudur. Memleketimde küçük bır Gencin anlattıklarını 1'.."'mir gıbi 
dükki.nım vanlı. Dükkanımda Ebülhruis de dikkat ve alaka ile 
helvacılık yaparak namerde .clınliyordu. 
muhtaç olmadan hayatımı k.a· Emir, Cafer sustuktan sonr:ı 
sanıyordum. Kendisini dükka Ebulhar:sin vüzüne baktı.: 
mmdan sopa ıle kovmak tooi· - Caförın anlattıkları OO!ıi 
ğim hır dervişin hışmına uğra· meraklandırdı. Sen böyle bir 
dmı. Gözlerimi açtığım 1..aman şeyin olabileceı?ine ihtimal verir 
kendimi uçsuz, bucaksız bir çöl · · ? 

o da. bul~uın. ~iden k~~r- Ebill har.is, hiç de hayret et-
~lunca da esı.rcdcon eline.. ~u mem ştL Gencin bu: ılmi s nıy.ı 
tüın. ~uraY.a. ne halde geld_ g ~ı I üstruh Dasit öir hitnerin kuı· 
~~ bılıyorsunuz. Sıhırlı ban olduğwlU derhal anlamı~tı. 
köşk ile bu nC?-ytP ~~~mm Y Gülerek ccva"' verdi: 
Dilı.'}lan, benım dukkammdan 
göl ortasma atılışıma pek ben- - Bunda ~l~ak bır y 
· or · o y Enıiı...ı Bızını hamam ve-

ay ·. sihirlı kö - nasıl yapıldı ise bu 
İhtiyar hadım, b ına gelen· gen de Kn.ıtır.eden kaklınlıp :-Çö! 

1ir1 kısaca ve çok a~ıkh bır dı~l ~ orta.sına öyle atılmıştır: Haksz 
tmla!&1 Caf ere .Elbulharısı gos yere vatanndan ve annesinden 
tıeı:cli: .. . uza la ran bu gencı azıt et-

- o koşk ı~ bu h~unı xı:· sen de etmesen de m mlel:etine 
J!ln ad9;JU §U .9ırkll0 he~ı:~ır or kavuşturmağa knra:r verd :ım. 
lıed _klennc ~o~e, .dıl~ıgı _va:k'ı .! B.unu. kim olduğunu tahmin et· 
Ba ~~ şelır!-111 bı~ çol, bn da tığim ı kibime knr§l yapmağ"a 
~ya btr dcnız halme ge~nooılı.r- mecburum. 
~- Bnndan dolaytdır kı devlet· Rakib. ki ıd' , Eb.ül· 
li F..;mirim.iz kerıdısindoo çok kor -:- :ı.n n ır, la 
kuyor. Yine '"söylediklerine göı e har.ıs? .. 
bu çirkin adam bu it;leri simya - Bunu -soylem:e2:-i B .. mezun de· 
Dmine davıanarak vapıyornuış. gilım. 

Cafer, n'ilıayet meraktan kur- - Kimden mezun deınl.sin? 
Qıltnuş ve bıı-de ıpuou yakala~ - tık karşılaştığun gün açık-
mı:;tu ~ söylemiştim. Bütün hareket-

- Acaba bu çirkın h~nf sim· lerimde nefsime karşı mesu!Um. 
\t& ilmine dayanarak benı mem· ersını, rakibimın kim oldu~u
~tıime atıa.bıhr mı? diye sor- nu söylememe müsaade etmiyor 
4iı.. Çünkü şimdı çok ıyi anla· ve btından som·n da etmiy ·ek· 
m:ış bulwıuyor:wn kı o derviş d tir. (Atlmsı v-.ır) 

SPOR 
Çıkmadığımız günlerdeki 

spo~ hareketlere 
Şeker bayramında ikişer ma.ç 

yapmak üzere Galatasarayın 
Ankarayn~ Fcnerbabçenin de 
Mersine gittiklerini yazmıştık. 
Gtılatasaray Ankara.da ilk mA. 
çuıı bayramın ikinci günU De_ 
mirsporla yapmı§tır. 

Maç çok çetin geçmiş, takım 
lar sahadan 3::.....3 beraberlikle 
ayrılmışlardır, 

Fcncrbahçe: Me inde ilk ma_ 
çını Deniz Liscsile_ y pnuştır. 
Sarı Lacivertliler zayıf rakip _ 
leri kaıeı ında faikiyet göster • 
mişler ve her iki devrede kazan 
dıkları gollerle nınçı 5--0 ka _ 
zao.mışlanlır. 

Galatasaray dün de Gençler_ 
birliği ile karşıl mı ve 4-
mağıtıp olmuştur. Oyun _ 
sındn hakem Gala asaraydan 
üç oywıcuyu oyundan çıkarmış_ 
tır. 

Şeker darhğı önleniyor 
Son günlerde-şehrimiz piyasa_ 

sıoda şeker bulunmamaktadır. 
Alakadarlar şeluin bu mübrem 
ihtiyacını önlemek maksadile 
ger.eken tedbirleri alınış bulWl_ 
makta.dır. Bug\inden itibaren 
bakk llar cemiyeti bakkallara 
bir mık.tar daha fazla ~ker tev 
zi edecektir. 

Çanta ralarlien 

üR 

ş 

Bundan istifade edecek, tekaüt, malul, 
dul ve yetimler tesbit olunuyor -·-
Dul ve yetimlerle maluJlere 

ucuz ekmek verilmesi için tet-
ki~ ta b:ışland ğını yn.zmı~k. 
Ankara Defteri ğı yaydığı bir 
tamimle Hazmeden bu suretle 
maa§ alan kimselerin bugünden 
itibaren ve ayın on yedineı günü 
akşamına kadar öcslemcğe mec
bur oldukl n kiro eleri gösterir 
birer beyanname vermelerini 
bildirm stir. Bu beyannnmeler 
veril Jt 1 sonra diğc:r sınıf 

s 
oz 

halkın yiyeccğı elaneklik buğ
day Ankara belediyesi tarafın
dan temin edilecek, malill ve ye· 
timlere ait un da y:i.ne eskisi gi· 
l:ti Ofis tar.alından tevdi oluna· 
caktır. Bu işin tathiltine ba§lan
masını müteakıp yetim ve ma· 
lullerle aileleri ıçin hususi kar· 
neler dAA"ıtıl~tır. Ala.kadar
.lamı söylediklerine nazaran bu 
usulün ay baaından itibaren 
Ankara ve İst.anbulda da tatbi
ki düşünülmektedir. 

Balıkesir vilaye
tinde zeytlnyağına 

narh lionda 
Haber aldığımıza göre Balı _ 

kcsır vilayetinde toptan zeytin_ 
yağı fiyatlarına narh konma§ _ 
tur. 

Buna gore muamele vergisi 
dahil bir buçuk aside kac;lıı.r o _ 
lan zeytuıyaıfüır toptan 120, üç 
aside kadar olan zeytinynğla.r 
llO, dört aside kadar olan yağ. 
lar da 100 kuruşa sa..tılacaktır. 

Bu ka~ E;dremit, Ayvalık 
ve Bürlıaniye gibi belli başlı is_ 
tihsal ruıntaks.lanna da şamil 
bulunnlll..ktadır. !stanbul, İzmir 
gibb yerlerde de yakında zeytin 
yağına a~a.mi fiyat tcsbiti bek_ 
lenmektedir. 

Çok feci bir 
tr.en kazası 

Hızır 163 G ON 28S Ay 10 

13tU 15 
Münakalftt Vakfı.leti Kabotaj ŞEVVAL ilk Te~. 

Müdii.rü ·aşın ark dnşımız Hık y 
m t llga.ı1n bayramın birjncı 4 
"ün'ii hır kızı dünyaya gelmış_ _ •---· 1 9 4 2 
tır. Uğur ismi verilen yavruya 
uzun ömürler ve anasmıı b:ıba_ 
sına da engin ve tiikcnmez. a_ 
detlcr diler- genç çifti tebdk ~ 

2 

deriz. 

m 
29 wıcu mektep öğretmenle_ 

rindru Bayan P ıihan Antnnln 
eşi Guııdo;; lu Ar t n'ın bir er 
kek cocukları dunvaya gclm 
tır. T'irl bav .ın ı ti 

Gı.lna~ 
12.39 

7.11 
Akiıım 

12.00 
lE.30 

PERSEMBE 
öğfc tklndi 
6.30 9.35 

13.00 16.09 V nU 
İll\S<ık 
11.02 Ezaul 
5,33 v nti 

~~..A>.-"J'<..AA..AA.AA.olV""'I' 

kBO TE BEDEIJİ 

Senel k 
6 Aylık 
3 Aylık 

Türkiye 
1400 KC". 

750 > 
40~ 

150 

Ecnebı 

2700 Kr· 
1450 • 
800 





Sayfa: 4 YEN! SAUAR lSBidıciteşrin 194~ ---
9 

1 •ı 2 ıı---;----t--tl~•-r--:-1-..;--:-..;.-ıı • 
3 i•I 1 i 
4 •·-.,,..---':-1--Tı---'1_:.._1 ~--=--· 

KAŞELERi 

BAŞ, DiŞ, nEZLE, CiRiP, ROMATiZMA 
Ve bOtOn ağrıları derhal keser. 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsa.tını haizdir. Icabmda günde 3 ka~e alına:bilir. 

5 llr 1 jlll 
6 ı•I ı_ 1 
7 ıaı ı ı !•! s •t--'---'-ı-+-ı -ı.--1 -=-1 •--'1.=..!-~11 

9 • 
l&=;!o.li=:=ı!ıııı;.;~=-.... ı..-ı-.;Jt 

ile Sabah;·Öğle ve Akşam 
SOLDAN SACA Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

. • . • j . . I - Namaz kıldıran - Bır ara 

t:~:r.r·;j~ ... ~;;, RADY.O .PROGRAMI r· 
1 .. r ba~ına gıyer - Şahıs zamırı. 

6 - Son. 7 - Ynı·ış hayvanı - E 
lektrik ok a - F..dat. 8 - Tnş Q= ~ıs iık Teşrin 1942 -

TÜYÜNDEN Edirnede KUŞ 
YAITIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem keseruze hem ac 

:~;:::.';ı':: em KUSTUYU YASTIK 2 LİRADIR PiYASAYA Şeker llarhgı devam ediyor 
Edirne (Yeni Sab::ili) Şehri_ 

miz piy. sasındn on gündcnbeıi 
ıeker bulunamamaktadır. Bu ih 
tiyacı temin etmek üzere AlpuL 
lu şeker fabrikası tarafından 

yeni yıl pancar ma.hsulünqen is_ 
tibsal edilen şekerlerden piya_ 
aamıza gönderilmiş ıve satışa 

çıkarılmıştı. Fakat bunlar ki. _ 
milen saulmış olduğundan piya 
sada yine bir şeker dnrhğı baş_ 

lamıştır. 
-----:twc:-----

lzmirde bir boğulma 

Yatnk, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İ!itnnbul Çakmakçılar 
Sıınd:ılyacılar sokak, Ömer Balıo'{lu Kuş Tü)ou F •• brıK:ı.;ı. Telefon: 2"3027 

ar an znsawnto n sn • ne er ı «"g:w.:ertt sN'1 rt& 

lstanbul J)ef terdarlığından: 
1 - Defterddrhk Daırcsıle Mudurl,ıkler ve İ•t, nbJl, Beyoğlu t>'skuJ 

dar ve Kadıköy cıhetlcrindckı m:ılıye şub0lerın.n kı,.lık ihtiyacı için yer_ 
lerıne teslim kaydıle (71200) kilo kuru gurgen odunu ~ ık eksıltme ılc 
alınacaktır. Muhammen bedel beher 250 kılosu 10 Jır \"e mU\ ... kkrıt temi_! 

n:ıt 214 liradır. 

2 - Defterdarlık Dalresıle Müdurlükler 'e t ı.. b... lkyoğlu, tl ırnd r 
ve Knaıkuy cıbetlerindcki malıye şubeleri ıc;m Ku ..ıcı: -meden alın ... c.ık 
356 ton ok.ok ve maden kömurünün uçtc bıı ı Bırmcıtı. r.ıı 942 ayında \ e 
üçte ikisi kömur tevzi mucssescsince tayın olunac, K ı utc.ıkıp ııylıırda 
\er lecektlr. Mezkür komUrlerın na ,lıyc ı ı behe. ı.o unun fızami 500, as_ 
gari 300 kuruş üzerinden rıal5li ve beher tonu un t.ıh:'l. ı \ e tnhl ye ucrcti 
de i5 kuru& üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. Mu .. akkat teminat 
134 liı. dır. Şeraitin oğrcnmt.k için her glın mUı. c. at olun.1b llr. lstt>kli_ 
lerm teminat makbuzlnri~lc birlıkte eksiltme .,unu olıın 26/10/942 Pauır_ 
teı;i gunU saat 15 de Mıllı Emlük Mtldurluı;unde ıopl .. n .. cak Komi . vrıı\ 
miincoatları. (534) 

1 İnhisarlar U.Müd~lüğündcn 

İzmir <Yeni Sabah) - F<><:a 
ka?.asının Bnğarası köyü halkın 
dan 14 yaşında Zekcriyya oğlu 
Rı7-1., tarlada pamukta çalıştığı 
sırnda öğle vakti yıkanmak Ü?.e 

re Gediz çayına girmiştir. Rıza 
iyi yüzmek bilmediği halde su. 1 - Müteahhit nam ve hesabına olmak uzere 'er lecı;k 29 :>OO kılo 
yun derin yerlerine kadar git _ mısırdan 9553 kılo numunesi mucibine dikstrın kola ve 4300 kılo d. şart_ 

namesi mucibince ııı a t.ı kola paz. rlıkl:ı Jm 1 cttırılc ekt r. 
miş 1\ e birdenbıre gözden kay - 2 - P. aı lık 23/10/942 t.arıhlne rac:tlıyan Curr gumı sa.ıt 10 50 de 
bolmus, sulara gömülmüştiir. Kal.ıataşta Le\azım Şubes.ındcki AlımKomısyonunda y.ıpılacaktır. 
Çocuğun cesedi ar~nmaktadır. 3 - Şartnameler ,.c numune her gun sozti geçen ubedc goıiılcbılır. 

tar - C~ını cdntı. 9 - Hamız - ı 
Toprak \ eya porslenden a ıılma 7.30 Pro"raın 19.30 A. Haberleri 
bı nevi çanak. Y 

1 
7.32 Vücudumü 19.45 Serbest 10 

zil çalıştıı a _ dakika 
hm. 19.55 Müzik. YUKARID.A:N AŞAC.IYA 

1 - Kom.şu hır memleket - Ka 7.40 A. Haberleri 20.15 Radyo Ga 
mın. 2 - Mayi mahrukattan bıri _: 8.30 Müzik (Pl.) zetesl. 
H. mamda kullanılır. 3 - Geceleri 12.30 Program 20.45 Mi.ızik (Pl.) 
görünür - Ruh - Riyaziyede ma 12.33 Mlizlk (Pl.) 21.00 Konuşma 
ruf b.r adet. 4 - Karagozün meş- 12.45 A. Haberleri 21.15 Müzik. 
bur tiplerinden bırl. 5 - Noksan _ 13.30 MüTik. 21.45 Muzik: Rad_ 
sız - Tnşrada geçi<:i hayvnn ve in_ 18.00 Program yo Senfoni 
sanhırın y~ttığı yer. 6 - Gırtlaktan! 18.03 Muz.ik. Orkestrası 
cıı;erlere gıden iki yol. 7 - Eski si _ 19'.00 Konuşma 22.30 A. HabeTleri 
lfıhlard:ın - Bir musıki fılet1 - No_ 19.15 Müzık. Z2.50 Kapanış. 
tn. 8 - Allah - Hasıs. 9 - Ra 
kam - İplik. -

s~ balamı glbıelliğin en 
birindi şartıdır. 

Petrol Nizam _ • _ 4 - tstcklilerın p. zarlık tçin tayin edılen gun \ e :ıatte <"{, 7,5 gfrven_ I 
Ozüm fiyatları ,. pMtloriyle bM.kt. •• , goÇ<n Komi<)On• .. imden ,ır.n olunu« (531~ -~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İzmir <Yeni s..b:ı.M _ ozum 1 lstanbul Belediyesi İlanları ı 
f1yatları hergıin bo "da yük_ -,•••••••••ıi 
sclmektcdir. H numara üzüm 4S 
kurutltan muamele görmüştiir. 
Bu fiyat iJk r<:ı' ; f•vntına na _ 
zaran 8 kuruş f ... ..ındır. 

~~~:tm\~----

Kastamoni bayanlmımn 
güz.el bir kararı 

Motorlu vesaitin senelik ihtiyacı !çın hiv.umu ol. n 500 kilo knı pıt açık 
eı< ıltme~c konulmu~tur. lh.ılcsl 26/10/u42 Paz rt~ı gunu G::ınt 14 de Da_ 
inıı Encumcndc yapılncaktır. T •hm n bedelı l 100 ıır. \ e ılk tcmın tı 82 
lıra 50 kurnstur. Şartnamesı Z bıt 'e Muamel. t 'Mudurlugu K:ılemmdc 
~ôrulebılır. Talıpler.ıı ılk t~n nal il'• kbı;z 'ey .. mN.tuplnrı \ c kanu en ıb_ 
razı lfızım gelen d1J:cr \ csık arı ıle ıh. le gJnU mu. l en ~· attc Daimi En_ 
cumende bulunnıalan. (53G) 

Beyoğlurıda Tarl.ıb şı c ddesındekı eskı mecra tamırı i-i .. \'ık Cok~ ıt_ 
meye konulmuştur. Keşıl bedcl1 (4263) lır. (02) kuruş \C ilk terr:inalı 
(319) lira (73) kUruştur 

Şartname Zabıt 'e Muamelat l\'h dürlugJ. k lc:ın ı ne gurülebılır. 
Jhale 22/10/942 Perşcn be gilnü saat 14 de D. ımi En ümendc t"apıl 

caktır. Türk Haı1a Kurumu Genel Merkezinden 

Matbaacılara 

Ambalaj kağıdı 
ve karton tevziatı 
Sümer Bank Sellüloz Sanayii 

Müessesesinden : 
. Fabrikamız mamulatındrın ı.;,~ asaya badema tah~1~ f:"tlılı 

bılecek olan karton ve ambalaj kağıdı doğrudan dogrny. t·~ 
hasa satılmıyacaktır. 

1 - Bundan böyle yapılacak tevziat müstehliklerır lwıı
di aralarında kurdukları veya kuracakları müseccel b.rl.k c t' 
miyet ve buna mümasil teŞekküller emrine verilecekt.ı. Mu .... 

lehliklere teYziat mensup olduk! rı teşekküller tarafmdaa :kt"Jı.i 
mes'uliyetleri tahtında yapıla(·aktır. 

2 - Tevziabn ihtiyaca en uygun şekilde yapıiso,)mt':t4 
için: 

A) Cemiyet birlik Yeya teşekküller, azalarının 't-JH• ıJı: 
hakiki sarfiyat miktarlarını teı;l>ıt ederek tanziım. VE Ut....,clıı 
edecekleıi lısteleıi aynca mahalli Mıntaka Ticaret Mudur
lüklerince ve bunların bulunmadığı mahallerde en büyuk muJ 
kiye amirliğine ta::odik et:tıı dikten soma lzmitte mÜf'SS('t;t>l•ll7 
merkezine göndereceklerdır. Gönderilecek Jıstelerdf', her aiıU 
ya.ç sahibinin adı, soyadı, sarih adresi ve senelık sarfıya.t mı~· 
tarı ayn ayn gösterilecektir. 

B) İhtıyaç listelerinin en geç 31 Bırinciteşrin 94-2 uı.ı ıtıı 
ne kadar müessesemiz merk~zbde bulunması 18.zımdır. l:su 1.R· 
rihten sonra gelecek lısteleı in bufoci parti tevtıatta nıüAI 
itibara alınanuyacağı bildirilir. 

C) Uzak şehirlerde bulunan cemiyetler ihtiyaclanru tel 
grafla (Sellüloz - lzmit) kısa adıesme bildirebllirler. Ancal tel 
graflarını a"nı taıihli mektupla (A) fıkraaında yazılı tw.lnlrlt 
teyit etmeleri 18.zımdır. 

D) Yukarıda yazılı esaslar haricinde eşhasa tevzıat ynpıJ 
mıyacağından münferit ve hususi talepleıe cevap \eıılm t 

cektir. 

3 - İhtiyaçlar mti~esemiz meıkezince tesbıt olunduk 
ta:n sonra her parti tcvziatta tahsis olunabilecek mJktsı hı.J 
nun fiyat ve teslim şartlal'ı ile tevzi mahal ve zamanı aJaM 
darlara aynca mektupla bil<lirilecektir. 

• - B'1lfımum satışlar peşin olacakbr. 

Kast.amom , (Y enı • -ıbab) 
Kastamo.1u Yardım Sc\'enler 
Cemi)<..ti, Cüm.hurıyct bayra· 
mında ver·ı~cck bal ya b ... yanla- 1 
rınm..:n vulı dokumalardru1 'a· j 
ı:ıılmış clbıscler gıver\!k i~tira k 
etımclcı ni temJlc .anr Y~rmi~ 
ve bu karar, Halkevinde yapılan 
b r evlenme töreni esnasında. 
val mız Dr. Mithat AJtıok lar.ı
fındaıı davetftlere bildhilmiştir. ı 
~k gJzcl ve viizde yüz mılli o· 
lan bu kararın J(eniş blçiide tat· 
bik ecMmes· halk tarafından bil
hassa teınt.ruıi olunmaktadır. 

Tnliplerln ilk temınat maırouz HY<ı m,.ktupı .. rı ıhulcden (SEKİZ) gun 
CV\ el Fen JşlPrı Mudııı lugüııt• ~nuıacantla al. c:ıklıın Fenn ehlıyı t v~ ıbrnı.ı 
IAL1mgelen diıte• e\ rakJanle ıhııle g.ınil ınmın en s.,; tte D .. imt Encümc:mıie 
bulunm::ılan. (438) 

5 - Birlik, cemiyet ve teşekki.illerin senelik ihtivaç olar ak 
bildirdikleri miktarları \'e tııraflarından yapılan te~zıat. !foJı 

Klıfıdı matbaalara ait olmak uıere beş kalem örneeın bas.tmlması ka trol etmek salah:yetin:ı miiessesemız muhafa7.a edeı. j}11 ı'\i:ı< 
pıılı ı.arf usullyle eksıltmcye konulmuştur. Bu işin muhammen bedeli miktarlarını dogı u bildiımiycn veya tahsis olunan kartl•J v• 

lıt. C. Müddei Umumiliginden ıo 000, !1k teminatı '750 liradır. ambalaj kağıdını müst<·hliklerine, iht.ivaç nisbetJerır~ l-'m t 
Eks itme 26/10/942 Pazarte.si günü lsı;ınbul T. H. K. Ş. Ba,ekanlı&nıda venn'.ı •en Vt>ya başkalaı ına satan birl:k, cemıyet ve teŞtc- kııl 

ve 27/10/942 Salı Runü saat 15 de Ank:ırada T. H. K. Genel Merkeı:i sa_ !ere bir daha mal \•erılmiyeccği ve icabında haklarında Hfar vt 
tın alına Komisyonunda yapılacaktır. 1steklıler numune ve şartnameyi kanuru muameleye tevessül olunaca~ı bildirılir. 

Muhammen B. Muuıı.kat T 
Cm l Kılo Lıra KJ. Lırc Ku. 

g<ırmek uzere bu ıki yere müracaat e-<terek ı.ısulune gore kapatılmış zarf_ •••••••••• .. ••••••••••••••••"• 
Tosya pırınci 3000 3:ı.GO 00 247 50 
Horoz Fasulyesi 1250 26'.! 50 19 ı;g 

!l•nn111v•e•re•b•ıllı•··.ı~.r .... (.53•3•)lllllllllllllllllllllllllll .. lll .. llllll .. lll~ ~ ........ 11111111111111111111111111 .. llllll .. lll~•~lll .... ~•r-'9'9 

ASETİLÇ)PİRİN NEŞ'ET 
Nohut 1250 337 150 25 31 
Sabun 200 164 50 12 31 

~~-->m•--~--

Ku1.c!ura. lurşız.ı Tuz 400 28 00 2 1< 

4092 50 306 91 
Çar. ı.kapıda tpckçi hanında 

b r kundur atölyesi işleten A _ 
sımın atölye .-ne (!\\'l lki gece Yukarıda cıns \'e miktarı ) ıızılı İstanbul Ceza H Tcvkıf E\ 1 hast."1_1 
bıı hırsız girerek iı;urde bulu _ ııesının 9'42 mali yılına aıt erzak ihUyacı açık ekcıltıney~ konmu~ ıse de 
nar kadın ve erkf.'k iskarpinle_ tr.lip çıknıadı1'ındıın pauırlıkla satın ıılınucnkllr. P zurlık 27/lô/942 Çar_ 
rını elinde getir<liği bir bavula ~amba gı.inu s.ıut 15 te Sultanahmette Ceza \"e Te\ kil Ednde yapılacaktır. 
ycrlC':;;t rip ı,a~ırırkı n bir tesa _ı ıst.eklılerın buna alt şartnamcyı tatilden mnııd:ı her gun meııni saatleri rl:ı_ 
düf esPri olaralt maı"ta1.asına ge hılınde mezkur müdUd 1-le gôrebılirler. 1steklllerın kanunJ veslkol:ırıyle 
h•n A::oım tarafından suçüstü ya bırlikte mezkür aun \e saatte Komısyonumuza muracant.l:ın ılAn olunur. 

Apartman ~aline konmaQa elverişli 

SATILIK BiNA 
Cağnlcıglu Sıhhiye MüdıriyeU karşısındaki ön tarafı HiilılinhıMT cadde 

•i No. ıo, arka taralı Taşs::ıvaklar sokağı No. 9 eski. -

KIZILAY · MERKEZ BINASI SATILIKTIR. 
k: laıı nış e poli· e teslim edil _ (247) 

tiı. Suçlu di\n mıiddciumu _ ==::::===================:::ıc============ 1inıversite Kimya Liboratuarı olarak kullanılan Ye bu maksadla için_ 
~e \Crılmiştır. Ünlveraite A. E. P. Komisyonundan de muayyen tadilat yapcıan bu bina bodrum ne beraber 5 kattır. ıç1 

I~ (Allll!IUL DELEDIYi8l 

Şcl ir 1"i~ ıatrosu 
$'>:>~ 20 3U da 

Df!AM KJ • .MI 

KIŞ MAi.1.\~I 
Ya:ı:an: W 1Jhakes;Jeare 
Turl<ceıl· •Aefharet Eı'Sln 

KOM.t<.!l. )1 KISMI 

\~ ALANC! 
) L.m: C. Goldorıı 

7.'•kçeal: 6. Moray 

CU!T'. es \" Pa r gunlen 15.30 da 
mııtıne 

Hı.:r Çaı~l'nba saat 14 de 
ÇOCUK TİYA'l'ROSU 

\. -"' 

BERLiTZ 

kligır odaların d~e. tavan ve merdi\'enlerı tahtadır. Hamam ve 
Cerrahpaşadn birinci cerrah kliniğinde 1000 Lrr.: keşıfil elcktnk te - mutenddit helaları, elektrik, havagazı ve terkos suyu tesisatı me\'cuttur. 

satı tamiri 26/10/942 Pazartesi gunü saat 15 de Re ·torl kte açık ckD1tme AlıCJlann Sırkecide Kız.ıliiy hanı 2 nci katta İstanbul Mümesııi( 
ıle ihale edilecektir. lıgine müracaatları. 

İsteklilerin '75 liralık mU\nk~at teminat '\iC en az bir tauhhutt 500 _ ••••••••_.._ ..... ••••••••••••••••• 
ralık bu ıse bepzer tş yaptığınn dair İstnnbul Vıl: 'etinden ihaleden \iÇ 

giln evvel alınmış ehliyet vesikası ' e Ticaret Odrı ı kaaııdı gcfumclerl. 
Ke if: Şartname: Muka\ ele Rcktörluktc gon l r. (475) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI ' I 
ZİRAAT BANKASI 
Kuıahll f:wihj: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 Türk lira8I 

Şube nı Ajans adedi: 265 

Zirai ve icari her türlü baııU muameleleri 
Para biriktirenlere 2&800 lira ikramiye veriyor 

/atanbul Defterdarlığından: 

Dotiya No: 
51217-1114/185 

Muhammen 
Cinsi bedel Tenı!na\.ı 

Mecidiye köyunde Balmumcu çıfUi~i 

arazisinden müfreı 13 pafta, 2 ada 
3 parsel No. ıu 28920 metre murabbaı 

arsa. 57840 4142 
390 

1 
Mecidiye koyOnde Balmumcu çiftligi 
arazisinden mi.ıCrez 13 pafta, 2 ada 
13 parsel No. lu 23600 metre murabbaı 

atsa. 23600 1770 
Yukarıda yazılı gayrimenkuller kapalı zart usulıle arttırmaya çıkarlı 

mış ise de talip zuhur etmediğinden 28/9/942 tarihinden iUbaren bir ay 
içinde pauırlıp bırakılmıştır. İsteklilerin muvakkat·teminat makbuzları ve 
nufus hU\·lyet cüzdanlarile birlikte bir ay zarfında haftanın Çarşamba ve 
Pazartesi günleri saat 14 den 16 ya kadar Mılll Emlak Mudürlüğüne mü 
racaaUarı (374) • -

/stanbul Defterdarlığından: 
Muhaımnen 

Dosya ~o: Cinsi bedel TenHnatı 

Ziraat Bankasında kumbaralı •e kumbarasız tasarruf hesaplarında 12151/485 Bliyük adada Karanfil mabaııemnın Karuı 
1il sokağında 43 pafta, 175 ada, l O pnrseı .-_ 

en u 50 Ura:ıı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ıle aşaiıdakı ki 9 yeni 11 No: ıu 8671 metre murabbaı ar 
pllna &öre lk.rnmlye dağıtılacaktır. .. 

1-.;tikli'ıl OaJ~ No. 294 1 sanın 6/8 hissesi. 12618,25 Ma8 t .... ı..-t LINlık 4.00I UN 100 aıiM M UNllls .... UN 
Fransızca, lngilizce ve • • - • .... • ... • • • .... • fil2l7/1114 Mecidiye köyOnde Balmumcu çiftliği ara_ 

4 
• - • t.a. • tlO • • • .... • 65 zisinden müfrez 5 pafta, 42 ada, 8 parael 

A!manca lisanlarmda • · • • • ...,. • N<>. lu 6246 matre murabbaı arsa tıtSM 11.,. 
Yukarıda yazılı gayrimenkuller 6/11/942 Cuma eünil •at 15 ta llilll 

/J{ŞANI KURSLARI DiKKAT: Besanlanndaki pa alar bir .:er;e ıçlnde 50 lırndnn a ği Ernlhk MüdürlugUnde muta ekkll Komisyonda kapalı zarf usulile ayn ayrı 

GRiP - NEZLE - BAŞ ve DIŞ AGRILARI 
SOCiUK ALG I NLIC.INA KAAŞI TESiRi KATI ı.R. 

2 lık zarf ve 20 llk tüpleri 

T. JŞ BANKASl 
K.TAS.ARRUF 

HFJ)APLARI 
2 İkincit.efirin 

KıJtidesbae aynlan 
lkıam.iyeler: 

1 adet 1000 Liralık 
1 ,, 500 " 
2 ,. 250 ,, 

14 ,, 100 " 
10 " 50 ,, 
40 ,; 25 n 

öO .. 10 

b~ E<·zaneden arayınız. 

"' HAI<'TADA 3 DERS 40lmiyenlere ikramil"' çıktığı taklırde % 20 f., las:lyle verllecf!kl r. 'atlacaktır. ı teklılerln 2490 sayılı kanun hQkümleri dairesinde hazırlaıunış. 
AYDA 5 LİRA ..,.._-!ile aört cJeıfs 11Hart,11iladran,11 Ey• tekl t mektupl:ırmı lhale gumi nnll4 de kadar Komisyon Rcisllfine tev_•================.:============================ 

Tceıı."oo dersı parasız. 111ft11 Blrinclkinaa taribleriDde ~. rl <'lcr 'e o t'fuc; h'I\ iyet <'uzdanJ;ınnı ibraz eylemcl~ muktezidir., Sahibi: A. Cemaleddin Saraç'>ğlıı; Ne;•ivat Mlidür'i: M. 
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