
HALKIN G 

HALKIN KULA~I° 
HALKIN DiLi 

(1111 

Yası iflerl telefona: 20203 CUMARTESi 10 BIRlNCITEşRIN 1942 1dıue itleri telefonu: 20203 Flatı 5 1mnıf 
Sene 13 - No. 4374 

Pasillkte 
son barb 
darama 

Japonlar Yeni 
tümeni 

Genede bozguna aunıarce süren muharebeıar neticesinde 
., d 1 Almanlar 3288 esir aldılar, 108 

ugra ı ar top iGtinam ett.ler 

Salomon adalarında 
biri ağır kruvazör 

olmak üzere 
• • 5 Japon gemısı 

hasara uğratıldı 
-

Stalingrad muharebesi 
ölü noktaya gelmiş 

Berlin 9 ( A.A.) - Alman or
duları başkumandanlığl Kafku 
bölgesinde hi\cum kıt' alarmın 
ormanlarda tiddetli savaflardan 
sonra yeniden bazı tepleri aldık. 

Mac Arthurun umumi karar • larım bildirmektedir. 
gihı 9 (A.A.) - General Mac Don cephesinde Rumen ve hal 
Arthur tarafından Yeni Ginede yan kıt'alar& düşm~n taarruzla• 
büyük ölçüde yapılan ilk taarru_z rını püskürtmü§lcrdır. 
Birleıik milletler için parl~k bır Cephenin merkez kesimind• 
muvaffakiyetle neticelenmış ve hücum kıt'alar• birçok zırhlı İs• 
Port Moresby üzerine çöken teh· t'hkamı ve top mevzilerini gar • 
likeleri tamamile u%akla~brmı§- \zonlarile beraber tahrib elmiş 
tır. Avustralya kara ordusu Ja· rer ve bir mi~t~ esirvalmışlardır. 
ponları geri atmıştar~ Maneviyat. İlmen gölunun dogu cenubun. 
ları sarsılan ve mahrumiyetlerle da kara ordkus~n1a men:s~~v=ıt~~- 1ıır.. ' •• 

(Devamı 5 inci r.ayfada) 1 hücum ıt a arı ve • !llf--l ~ ---o ;:İarına nıensub müfrezel.er, tay * ~ A''{'" 

Fransa ve Belcikaya 
' kütle halinde 

akınlar yapıldı 
Akınlara Amerikan 
uçakları da iştirak 

ettiler 

, .. teskillerinin kuvveth des • .,. '-~ .. ~ ~ 
ral" 'ıle oünlerce devAm e. "f ~., ' t< lJ , . ;ı, •/.f 
teklenıne& ., kt 

"dd tli savaşlar yaph an 
den •1 e 5 inci sayfada) Maretal Timoçenlta 

(OeıJarnı -- - -- -- .............. - ....... .- ......._ ...... .- - • c AskeriVaZiV8t :J 
Stalingrad mu~are~elerinin 

artık eski ehemmıvetı kalmıyor! Berlln 9 (A.A.) - Alman or
~uları ~umandanlığı bildiriyor: 

Bu sabah İngiliz hava kuvvetleri f h "bl ·d tarafından Frarua Ve Baltık denizi E . l . . e vuran tara ' mu arı er en 
sır erı zencır · "h" b kıyı çevreleri üstünde yapılan kütle h . . ı olsun medenıyet tarı ı u 

halinde akın ııonunda. Belçikalı ve angısı O ursa •d d k • Fransız sivil halkı arasında bir ~ok h k . k g"' ır tarzda tenkı e ece hr 
öıenıer ve yaralananlar 01mu,tur. are etı ço a G l K D 
lnclliz tefkilerine Aanerlkan uçak • y . h1mekli enera . . 
Iarı da iftira!k etml, bulunuyordu. azan • Alman resmi tebliği Stalingrad 

Ahlan bombalardan meydana ge 1 - Şark cephesinde: k ehrinin şimal batıı.ında ku~atıl-
len basar dütman kayıblarına nis • Son kırk aekiz saat içinde şar § ış oldukları Alman başkomu • 
betle azdır. Bombaların büyük kıs. cephesinde muharebeler gene ;'1' lığının bir ,un evvelki tebli-

1 erlerde evlere ve ika • durmadan devam etmekle bera~ ı..e;n de bildirilen Sovyet kuvvet • 
· · tebeddül •ın ant• Ş inot ıayla,o) 

Belediye, zeytinyağı ve pirinç 
fiatlarındaki yükselmiye karşı 

şiddetli mücadeleye geçti 
Valinin yaptığı teftiş ve tetkikler 
neticesinde mühim kararlar verildi 
Pirinç ve zeytinyağı stokları üç gün, yeni getirilen mallar 48 
saat içinde vilayete bildirilecek,· gelen malların faturalarını 

müstahsil mıntaka belediyesi tasdik edecek 

ardiye 
hangi 

ılbl 
bir 

yerlerde her -
tekilde satılmak 

üzere bağlanmıı bulunsun bu
lurunasın çeltik, pirinç, zey • 
tlnyağı bulunduranlar bunla • 
rın mevcudunu, n1alın bulun. 
duğu yeri ve kime ald olduk
larını birer beyannaml ile en 
geç 3 gün içinde Vali ve Be
lediye Reisine blldlreceklerdlr. 

Milli Selin l Sulama işle_rine 
lstanbul halkına 23 buçuk mılyon 

iltifatlan lira sarfolunacak 
Kızılırmak, Dicle ve Sakaryanın mansab kı
sımları üzerinde çalışmalara devam ediliyor 

Milli Şef, lstanbulun kurtuluf 
yıldönümü münasebetile Parti 
vilayet idare heyeti reisi t-;.rafın· 
dan çekilen tazim telgrafm~ fU 
cevabı vermiılerdir: 

Suat Hayri Orgüplü 
C. H. P. Vilayet Jdare Heyeti 

Reisi - İstanbul 

Ankara 9 (Husuııi) - Mem- sahasını tefkil eden Akdeni& 
leketin muhtelif bölgelerinde bir bölgesi ile Orta Anadolu, Kızılır. 
kısım arazinin sulanması, bir kıs. mak, Dicle ve Sakarya.om man • 

Aail duygularından müteha• • 
sia olduğum •ayın lstanbul hal -
kına tefekkiW eder, güzt!l l•tan· 
bulumuzun kurtuluf yıldönümü. 
nü kutlarım. 

iSMET İNÖNÜ 
Mecli• Reiai ile Parti Genel 

aekreteri de fU cevabları ver • 
miflerdir: 

İstanbulun kurtuluş bayramı 
münasebetile gösterilen içten 
duygulara te~ekkür eder, saygı. 
lanmı sunarım. 

T. B. M. M. Reisi 
A. Renda 

ırunm batakbktan ve feyezan • b kı l .. · d 
d k 1 k d

•
1 1 

sa aım arı uzerın e toplan • 
an urtu maaı ma sa, ı e yapı - l • 

makta olan intaata ehemmiyetle mı,tır. nşa halınde bulunan 
devam edilmektedit". Bugünkü fa türlü İ§ler için 23 buçuk milyon 
aliyet Anadolunun ,arb ve cenub lira sarholunacaktır. 

istanbulda ekmek satışınm 
serbest bırakllmasmdan önce 

cok düşünmek lazımdır ! Kurtuluslarının yıldönümünü 
k utlayan İstanbulluların asil he· 
vecanlarınm tercümanı olan . tel r 
~azılal"ınt büyük bir zevk ve ta- ' 
1'assüsle okudum. Candan te,ek. 

800 bin lıtanbulludan 100 binini •abit gelirli diye kabul 
edelim. Geri kalan 700,000 kitinin hepai kazançlarını 

hayat §artlarına llÖre artırmak imkanını bulamaını~lardır. ' 1 
J küYlerimi sunarım. \. 

C H . P. Gen~l SekrPleri A. 
Zonguldak meb'usu 

J.l T ;:,..r,,,.,,.., 

Macar subaylan 
general Mihailoviçe 
yardım etmişler 

Londra 9 (A.A.J - Britano. 
vanan baımuharriri, General Ne
diçin iatifasının çok büy:ük neti. 
celer verebilecek mahiyette ol ~ 
duğunu yazıyor. 

Generalin Sırbiatundaki eseri 
Fransada Mareşal Petainin ese. 
rine benziyordu. General Nediç 
eski bir aakerdir. Bundan evvel 
harbiye nazırı bulunduğu aırada, 
Kral Pierre Generalin çizdiği tes 
lihat programmı kabul etmedi • 
ğinden işten çekilmişti. 

Birçok Macar subayları Gene. 

Kazançlarını dört beş defa artırmış olanlar; 
da ekmeği pahalıya alınca aradaki farkı sabit 
kazanclılardan çıkarmıya kalkışacaklardır 

Ya.zan: EKREM UŞAKLIG/1 

(Detıamı 5 inci ıa:vlada) ı ( Y a.zı•ını ikıncf a ·•yfanı.zıda Il'er&u··n ' t d ı t •-... n ... su unu n a !JU ucaustn ız 
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Hergün RESiMLi MAKALE; ;;;; Dünya; Clünyayı incelemeyi bilenindir = 
Sabahtan Sabaha: 

İstanbulda ekmek 
Satışınm serbest 
Bırakılmasından 
Çok düşünmek 
Lazımdır! 

önce 

~--- Ekrem Ufaklıgİl _J 
< I stanbulda ekmek. satışının 

seıbest bırakılıp bı:rakılamı • 
yaoağı düşünüldü. 

Düşünüldü, eliyoruz, zira An· 
karadan gelen rhabe.rler göıteri
yor, ki mesele henüz etüd halin· 
dedir. Etüd halinde olduğu için 
de alakadar şch:in fikri sorul
muştur. 

Zengin olduğu söylenen 
Köylü parasını neye 
Verebilir? 

l, Burhan Cahid _J 
R, ivayete göre zahiresini 

Hükumeti İstanbul, lzmir, 
Ankara grbi büyülk şehirlerde ek 
mok satışının serbest bırakılma· 
sının mümkün olup olamıyaca· 
ğını incelemiye sevkeden esaslı 
sebeb hakkında esaslı fikrimiz 

23 )'aflarında bir 11enç hademeleri allataralt, aahte kart kul· 
lanarak, bir gün Morganın çalı1ma odaıına girmiı, yazıhanesi
nin önüne dikilerek: 

ncr •ahibi cloğmUf •• 
. it arayan, uğra11a uğraşa aradığı ~i bulur, fakat bulduğu da· 

hi.kada muazzam bir makinenin eıkiJilıçe değiıtirilecek baait 
bir vidası haline gelir. 

yü.ksek fiatla satan ~~ftçi 
bu yıl adeta zengin olmuş. Oyle 
köylüler varntlş ki yirmi bin, o
tuz lbin liraya para demiyorlar
mı~. Dünkü gazetemizin ister 
İnan ister İnanma sütunundaki 
fıhada Anadoludan evladlık a· 
rayan şehirliye köylünün verdi· 
ği cevab da bu vaziyetin ince bir 
mizahı sayılabilir. Köylü artık 
köylü sigarasını bile bırakmış, 
pahalı sigara içiyormuş . Bazı 
yerlerde koltukları para dolu 
köylülerin harıl harıl içki aradık 
lan söyleniyor. 

Alpulluda şeker .fabrikası ku· 
rulup civar halkı yüksek yevmi· 
ye ile çalıştıkları sıralarda da 
böyle olmuştu. Orada derha l bir 
kaç meyhane açılmış, saz takım· 
lan gelmi.. gece alemleri başla· 

- lı arıyorum, demif. 

olmadığını itiraf edelim. 
Morgan karııaında durana bakmq. Şa cevabı vermiı: 
- Zeki ve becerikli olduğunu görüyorum. Tek kuaurun etra. 

lına bakıp diifünmemeldir, bu kuıuru da tamamla, iatikbalin 
adamı olurıun. 

Biiyü.k ~eka, büyük kabiliyet ve bafarı ifi arayanda değil, 
Yafadığı çevreyi incele yerek, ihtiyacı görerek, o ihtiyaca her· 
keate~ önce ceuab vererek ip icad edendedir. 

Delille: 

Bu sıebeb, tahmin ediyoruz ki 
geniş halk tabakalrmın hayat 
şartlarım fiat artışına göre ayar
lamak imkanını bulmuş oldukla 
rı düşüncesinden, bu düşünce
nin bir ne ticesi olarak da hüku· 
meti faz1a yükten kurtarmak. 
isteğinden doğmuş olabilir. Bir 
defa bu esas kabul edilince şöyle 
bir muhakeme yürütmek kabil • 

Bu mülakattan J.a ayak ÜMÜ lokantaların mWtakbel milyo. - Dünya: ".!:!!ayı İcelfttıeyi bilaıindir, J.emiftir. -------------. .,._,._-·········--·-· ......... --- mıştı. 

[ Ş ~ h .- r il a b e r 1 e r 1.• J Giresunda fındık mahsulünün '-' toplandığı zamanlar barlar dolup 
taşarmış. Oralara gitmiye n e lü· 

:--'~~------------------~:---------------------..................................................... ____________ ..J zum var. l&tanbulun eğlence 

dir: 

Adapazarh tacir ı· ·ı· .f b. ) r~-----.;;;.;__, yerlerinde en çok görülen çehre
ngı IZ maarı ına ar Okuyucu ler yapağını, afyonunu, zahire· 

Yanhş tedavi yü- . 1 sini burada satıp şöyle" bir alem 
- ((IMadem ki kazanç oluğu· 

nun başında yer alan tüccardan 
hayat basamağının ilik eşiği ile 
iktifa eden işçiye kadar heTkes 
eline geçen paranın mik.taYıru 
eskiye niıJbetlc üç dört defa ar
tırmaya muvaffak olmuştur. Bu 
tabakaya hükumetin zahmetle 
topladığı erzaktan hisse ayırmak 

f 
maktu bları yapalım diye Beyoğluna geçen· •• d • ••Jd .. ? ot grv f • • d •• lerdlr. Bunlar araınnda binlerce zun enmı o u . o a sergısı un y d liralık mal sattığı halde m emle· 
ar ımcı öğretmen- ketine dönerken !hemşehrilerin· 

Adapa:z:arırula hculalanan va fe· 
davi neticaıinde aiırlaftıiı için 
ıehrimi.ze 11etirilen oe bUTada 
ölen tiiccarın aileıi bu iddiada 

bulunuyor 

fazladu. Eğer bük um et bu yük· İstanbul Müdldelumuınillği, dün 
ten sıyrılacak olursa; memur, vulmbulan bir ihbar üzerine bir fÜP. 
mütekaid, dul ve yetim gibi hü· beli ölüm vak'asının tahkikatına el 
kfımete bağlı oldukları için ka· koymu§tur. 
ızançlarını artıramamış olanlar İddiaya nazaran tahkik mevzuu 
hakkında daha büyük bir alaka alan hadiııe ıudur: 
göstermenin m addi imkanları ~dapazarında Kuyudlbl mahal· 

ld d.1 b·1· B" 1 h t lesmde 3 numaralı evde oturan ve e e e ı e ı ır . ınaıena ey s • 1 k d '- est li. et"l 
b 

f • A 1_ 'b" b~ . ayn aza a 111.er e car ı e meş-
tan ul, 1Zll11T, n&ara gı 1 u· pi olan ömer adı.nda bir nt, bun. 
yük ~hirlerde !ka m e usulü yal· dan 3 gün evvel birdenbire hastalan 
nız h ükumete ibaR:lı sabit kazanç mıftır. Adapazarında bir dokt01' ta.. 
sahiblerine hasredilerek nüfusun rafından muayene edllen tüccara 
mütebaki 'lmımı için ekmek satı· görülen liizmn üzerine bir enjek • 

be b k 1 lıd slyon yapılmıf, fakat bu tedbir Ö. 
sı ser st ıra ı ma ır.)) 1 ha tal y b"" bü"tün" tt · d h b mer n s ıgını us ar ır • 
Eğer . gazetlere aksd en ~ :r mıfbr. Bu sebeble evvelki ıüıı Ada-

lerde bır yanlışlık y oksa huku· I pazarından tehrlmlze tıedavi edil • 
metin defterdarlıktan \ıükumet· ı mek ii:ze..,. ~irilen bas.ta, Şi,li Sıb.. 
ten maaş alarak yaşayan• sabit bat Yurduna yatırılmıpa da 10 da· 
kazanç ısahiblerinin sayısını sor kika 90nııa ötmiiftür. 
mus olması ekmek satışının ser Kereaıe tiioca.rının beraberlncLe 

· k l İstanbula gelen alleai efradı dün 
best bı rakılması müm i\n o up Miiddeiumumillğoe müracaat ede • 
olmıyacağı düşüncesinin ... bu şe· M, Ömerln Adapuarında yapılan 
kilde muhakemeden clogmuş o· yanılıt tedavi yüzünden bu akıbete 
lacağına kuvvetli bir delil olarak uit'adığını iddia etmltlerdi.r. 
kabul e.<lilebilir. Fakat söı..e baŞ"' Bu Jhbar üzerine cesedi muayeDI! 
krken de söv!ediiHmiz gibi mese eden adliye doktoru, ölüm mahiye
le henüz etü<l halindedir. Etüd. tinin hakiki .ebehinln aıılqılması 1-

h l. ~ -1 klug" u irin de fstaınbul · çİn ölünün Morp kaldırılmasına 
a ı rn;ıe o 'S lüz.am Öltamlflİr 

şeh r inin mütaleası sorulmu~ur. g • 

Caz.eteler bu mütaleanm vakit 
g.ecirilmedcn ve men fi olarak ve 
rild iiiini sövlüyor1ar. 

Doktor Lutfi Kırdar letanbula 
bu'hranm baslamsınd'an önce gel 
nıiş, hem vali, lhem de belediye 
reisi olduğu için buhranın na sıl 
doğarak nas1l bir seyir takib et· 
tii!ini 'herkesten iyi görmüs, se
bobl · · "ncclernis't.İr 1-1-erhalde ennı ı 

bildi· mütalcasını. menfi olarak 
rirken dayandı~ı mucib sebeb· 

leri de ikTl*l e<lici bh- sarahatle 
an1attnl\'! olac,akhır: 

1stanbu1do<\ hor Rfin 3 !bin çu· 
val un earf~dildiğini, kame usu-
liitıün !kalkması halinde~ bin çu 

(Devamı •ayla 4/2 de) .................................................... 
TAKVlM e ı nci teırln . 

Rumi ıcne 10 Arabi -
18.'18 1"61 

Dün bazı yerlerde 
ekmek ve şeker 
bulunamadı 

Dün ıehrin bazı semtlerinde, 
öğle ve aktam üzeri fırınlarda 
ekmek bulunamamıştır. Son gün. 
lerde, bilhaua aktam üzerleri 
fınnlarda ekmek bulunamamak. 
ta ve İ§İnden dönen halk çok 
mü,külit çekmektedir. Diğer 

taraftan ıehrimizdeki ı~ker aı • 
kıntm önlenememiıtir. Dün he
men hemen hiç bir yerde ıeker 

bulmak kabil olamllmı,tır. Ba • 
zılannm ellerinde külliye tli '§e
ker bulunduiunu ve bunları pL 
yaaaya arzetmedikleri yolunda
ki fayİ&lar bu aurelle teeyyüd et-
mektedir. Zira., teker tirketi, la
tanbula muntazaman -.eker ver • 
mektedir. 

Vail. tarafından açıldı lerin haklı dilekleri den borç alanlar da vardır. ls· 
tanbul ne altın babası mirasye· 

Yardımcı öğretmenler im • diler görmüş ve hepsini tertemiz 
zaaile dün fu mektubu aldık: edip aç, çıplak brrakmıştır . Eğ

Y ozgod, ortaokulu talebelerinin resim ve elişleri 
sergisi de vakmda londra Halkevimizde açılacak 

V alı şr.rgıyi açar•en 
İngiliz kültür heyeönin Ankara. vat hazır bulunmutlaı·ch:. 

dan sonra ıehrimlzde lertib ettiği Eminönü Halkevinde eerıılnin 
«İngiliz maarif binaları fotoğraf tertibi münuebetlle Ev Reisi Dr. 
sergiaiv dün aa.at 17 de Eminönü Yavuz Abadan davetlllıere ve serci 
Hallr.evlnde gijzlde bir davetli küt. yl açan lnırllizlere fU hitabede bu • 
fesinin huzurile aç.ınıftır. lwmıllflur: 

Serginin açılı tında Vali ve Be • «- imanı ık cevherinin özüııii 
lediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar, Örfi tefkll eden bilgi, f&lr tarihinin ba,
İdare Komutanı korgeneral Sabit langıcındanberi ruhları asil bir ltti. 
Noyon, Üniversite Rektörü profe • yalda bıtufturarak, bütün befl'İ cep
sör Cemil Bihel, tehrimlzdekl meb.. beler!I kendine çeken kutsal bir a • 
uslar, İngiliz konsolosu, san'at ve maçtll'. Bilgi veren müesseselerin 
kültür ilemimi.ze mensub blrçoık ze. (Devamı •ayla 4/2 de) 

r. 
iSTER 
İSTER 

İNAN, 
iNANMAI 

(Ulua) refikirimizin fıkra 
muharrirlerinden biri yazıyor: 

Ankarada oturan bir Çinli 
zattan fU hikayeyi dinledim: 

Bu zatın Çinıle kitabcılık 
yapan bir dostu varmıf. Bun· 
dan yıllarca önce, daha Çin • 
Ja-pon harbi başlamadan ve 
Çan-Kay.Şek Çin milletinin 
hQfına geçmeden, kitabcının 
mağazaaına yaflıca bir adam 

tab kal.ın da parannı gönde • 
rip aldatayım, olma~ mı? 

Kitabcı: 
- Ne çıkar efendim? de • 

mİf. Kitabı alınız, başka bir 
gün buradan 11eçerken parcuı_ 
nı uerirain~. 

Yaflı zat güliimsemit: 
- O halde , demi,, aize bu 

kitab için hir uenel» vere • 
yim • 

«Oniveraite mezunu oldu • lenceye para mı dayanır. Bu fa· 
ğamaz halde l 939 yılından • daların tarihini yazacak değiliz. 
beri yardımcı öğretmeniz. 
Hayat pahalılığı .zammı da Fakat bugün hakikat olan köy-
dahi{ olmak üzere ayda 59 lünün biraz p ara yüzü görmüş 
lira gibi a.z bir ücretle çalı~· olmasıdır. İktnıadın ana kaidele· 
maktayr..z. Orta oltul me:z:un. rinden biri de şudur: Say ve a· 
ları bile bizden daha fazla melde en az verimli olan toprak 
maaf aldıkları bu aıralarda işleridir. Ticaret ve endüstriye 
birçok mali aıkınlılarla mü. 
caJeleden ıon derece muzta- nazaraın ziraat fakir bir istihsal 
ribi.z. Bu hazin durumumuz v e kazanç sahası sayılır. Fakat 
karfısında Vekôletimizin tak- böyle buhranlı zamanla rda gıda 
dir ve himayeaine fiddetle maddelerinin kıymetlenmesi çift 
muhtacız. Bu huausta Maaril çinin de yüzünü güldiirür. Cü· 
Vekaletinin nazarı dikkatini zel. Fakat ~imd'i köylünün fakir 
çekmek üzere gazetenizin kalması gibi zengin olması da 
delaletini 8C1ygılarımızla dile-

bir mesele mi olacak!? 
Tl%.>) 

\.. __________ .) Bir arkadaşnnız Anadolu için· 
de yaptığı gezintide pazarlara 
mal getirip satan köylünün dö· Bir tavzih 

6 Birlnclteırin tarihli saytmızda, nüste sarrafa uğrayarak ziynet 
o.kuyucu mektubları aütununda bir alt;m aldığını görmüş. Bu da bir 
karilmlzin, Hayriye ~isesi ilk kıa • fikirdir. Fakat bu altınların dai· 
mında okuyan çocugunun ıehadet. bo k h ,.. 1 
nam 1 1 ali k ekt b id 1 ma ayıarları zu , ve atta ya· 

es. n r en, m e arec • . ... 
leriııden bazılarının dürüıt muame· dızdan ıbaret şeyler oldu~unu 
lelerine maruz kaldığını bildiren unutmamak lazımdır. Köylünün 
fikiyetl 1ntifar etmltti Bize alika • elindeki parayı lü!ks eşyaya içki 
darlar tarafından temin edildiğine h " · al ' • 

·· L"di ;;_.,eki tal b eı· 1 · ye ve atta zıynet tınma ya gore, 114 se mwr e e v ıs nm • • h 
biraz sinirli hareketinden doğmU§ tırması hem kendıst em mem· 
ve müessif blr mahiyet almadan bir leketi için zararlıdtt. Eğer baba• 
noktai nazar ihtilafı halinde kalmıı. ca veva dostça bir fikir edinmeli 
tır. Vaziyeti tavzih eden bu beyana- isterlerse onlara su tavsivede bu 
tı aynen kaydedlyorU2. lunıacağım. Paxalannı devlet es• 

J"ff... lQ k hamına yatırsınlar. Bugünün en 
1 ııe uruş zam karlı ve emniyetli işi budur. 

Tıcaret Vekaletinden birlikler p .. Yüzde yıedi faizi pesin olan bu 
len bir emirde ti~ fl~tJaı:ına 10 esham ellerinde bulundukça ile• 
kunıt zam yapıidıgı bıldlrilmelcte. · 
dir. Bu rnıktarm 9 kurutu fon ola- ride büyük arazi satın almaları 
rak alıkonacak ve 1 kurutu da tüc. işlerini makineleştirmeleri. hatta 
cara bırakılacaktır. muhitle rinde birer zirai endtistrl 

kurmaları im'k~nı vardır . Hazıt 
Müoakalat Yekiliıio tetkikleri para biter ve elde au!mnz. 

Birkaç gündenberi §Chrimiz • Dediğim gibi yaparlarsa dün• 
de bulunan Münakalat Vekili A- ya tabii haline s:!"elinceye kadat 
miral Fahri Engin diin akııama alacakları faiz bile onl a.n eski 
kadar mıntaka ı liman reialiginde köy ağalaTı kadar refah içinclct 
meşgul olmuştur. · di _IL")'.r 

g.eçın reoı ı . 

d3ut!han Ca/,id lktısad müdürlüğü taşrndı ................................................... Ve hemen orada, bir kağıda 
giTmİf: bu kitabı aldığını, bedelini Belediye iktısad müclürlüğü, 

- Bana demİf, Atatürkün borçlandığını ya.zıp altına da dün belediye fen heyetinin bu • Osmanll Bankasmdan: 
hayatı hakkında bir kitab ve· imzaaını atmıf: lunduğu binaya taşınmıttır. lk · 

- camarı..ı 
Eylül Reami sene 

:ı7 1042 

-liızll' 
lfi8 

rir mi.iniz? Çan-Kay-Şek. .. tıııad müdürlüğünün yeni binada 
Belediye seçiıi bitti Kitabcı iatediii kitabı mÜf· Kitabcı aonradan paraaını bu ııabahtan itibaren faaliyete 

teriye uzatmıf. almıf amma, bugün Çini idare geçebilmesi için tatınma iti dün 

Şeker Baonraımt miiuasobeüle, Osman, 
h Bantıııasmm Gaı1at.a merkcsl 11.ıe Yml 
cami ft Beyottu şubelerl 12, 13 n l' 

İllııl'eşrin 194% rü:nJeıi ~ bulanac:M. 

tır. 
GONEŞ Ramazan 

lMsAK 

s. ı>. s. D· 
7 06 29 5 28 

12 i 7 10 öO 

Otle 1Jcindi Alqam Yataı 

s. o. ·r ·r s. o. 
E.t 13 01 16 11 18 lf.7 20 09 n v. 6 :.ıe 9 88 12 - 1 80 

Belediye seçimi bu alqam ni· y aflıca zat ceplerini araf. eden zatın vaktile imzaladığı geç vakte kadar sürmüştür. 
hayete erecektir. Muhtelif mm- fırmıf, cüzdanını bir türlü bu.. kôğıdı kendisinden geri istiyen • • .. ,. •• 
takaıardaki aandıklar bugün ıamarrn': olmadığı için, ıimdi buna rok Beledıye ımar mudur muavrnı 
parti kaza merkezlerine getiri • d ı· b" h - AfleJersiniz, emİf, cÜ2:· kıymet l ır atıra olarak ~ak. Ada vapurunda vefat etıı· 
lecek ve fÜndiye kadar reylerini danımı yanıma almamıfun. Kı· lıyormuf. il 
kullanmamıı olan vatandatlar bu Belediye imar müdür muavini 
sece saat 20 ye kadar reylerini 1 s T E R 1 N A N, İbrahim dün vanfesi ba~ına gelir • 
kullanmıt olacakard11". Miltea • I I ken Ada vapurunda kalb sektesln. 
k.iben reylerin tasniiine ha§lana• S T E R N A N M A f den vefat etmiş.tr. Merhumun cena· 
-o~ 'llA ..ar;Jttda ~A7Ananlar iJ~nıLIL--~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ •• w~,J.u,aJctta._..A.JbJ:LLJ_~.Lf.4~~!R!Jll-~:AJı!aı?:!Ai, _ _L~~~ 

Leman Atalay 
ve 

Şefik Simay 
evlendiler 



10 Biriadtefdıl 
SON POST~ Sayfa 3/1 

[ Bir ·anadolu seyahatinin notlan.J 
Pamuk kale sırtlarında 

C avac1.l1.k ~ 
Pasifikteki hava kuvvetleri 

Halid Fahri Ozansoy 
( "Son Po~ ta,, nın havacı mütahassısl yazıyor ) 

Yazan: B alen Paaiföl.in en hare· 
ketli kısımlan Yeni Gine 

_ 9 _ ı Ne ,örelim! Hakıikat.en, hıe7~ dan 9011l'a dost olduk, anlafbk, _bi. ve Salomon ad:ılandır. Japonlar 
kireçli bir d v JO iri bir köpek! Bazan durarak, aonra bere varınacaya kadar kendı ı.ne şimdiye kadar Uz·•kdoğuda ve S embeyu ılardaıı ~ blrıclen ileriye atılarak1 10nra Y~ her türlü yiyecek iicı:am . ~· Bil- Pasifikte teşebbüs ellerinde ola· 

tundan, R~ lund w durup bot manasız göı.lcrle bıze mem kavun da yedı mı ıdı? Fa- rak birçok yel'leri işgal t>ttiler. 

dilen meydnnlard&n kalkacak u. 
çaklar ve uçak gemilerinin uçu
rabileceği uçaklar iştirak edebi
lir. 

Adalardaki harekita iıtirak· 
ten kasdimi:z kara kıt'alarile iş 
birliğidir ve bunlardn hava ve 
kara komutanlarının birbirinden 
pek uzakta olmamaları ve sık 
ııık görü melerile ;yi b"r surette 
temin edilebilir. Yani nisbeten 
tabiye sahasında ksra l:irliklerİ· 
ni destekliyecek hava kuvvetleri 
bu adalardan uçun:lmak mecbu. 
riyetindedirler. 

Sevkulceni maksadlar için İ8e 
Yeni Ginedeki üııleı den kalkacü 
aiır bombardıman uçak filolan 
vazife görürler. Ayrıca Avaa· 
tralyadaki - Thuraday island • 
Cook town • Cairn~ • Atheton -
Towns ville ve Ayr Ü&lerinden a· 
çurulacak uçaklar bu vazifeler· 
den başka bilhassa buradalu 
kıt'aların çok ibtiya(,. hissedecek
leri her türlü ikmali de bu üsler. 
den temin edilebi!ir. 

Burada Anıerikım hava kuv 
vetlerine düşen vazife; donnnma 

(Devamı •ayla 4/1 de) 

ilk saray harabesınln bu.. ugu bakar~ il~eyen bir köpek! Abi· kat oradaki bekçinin köpeği olduğu Ancak Amerikal:laı biraz kendi. 
ndktaya çıkıncaya ~dar guneflen liğ bakm ki. biraz nvel, yok~ nu tahmin ettiilınlz bu hayvan leı·ini toplayarak yavaş ya-.•aş İş· 
ve yorguluktan bltkuı bir_ hale l'el- ~ vardığımızda biri<açımız vw,runcu elinden jcurtulmu, İnsan- gal edilmiş bölgelere asker çıka
mlştlk. Fakat a.ağ'ımı~akı sırtların : bir açla.k ~it ve ıçimlz lar gibi gittikçe öy'le ymnutadı, Öy· rıp Japon İşgalindeki Salomon 
her an bizi hayretler i~ode bırakan ~en ~z olduiunu :;ayin ede- le gev~i, üst~, bir ın~d~l tat· adalarına yayılmai;-11 çahsıyorlar. 
değlfik manzaraları, vucud~u~ ~- med'w I biri i elindeki börd< tep· lı tatlı oyle bır uyku kes.tırdı ki . . Bu ihraç hareket' mühinı bir 
:ülirken gözlerimizi ~~ırmıftl. mm:!~ 1;.İi k&ğıd AJ'Jlba'ajını Daha harabeleri ge:zmeğe, bıthaa- kaç deniz muhart-besini mütea· 
Dogrusu bu da olmasa ıdı, bu çfkıt-" ıtı _.

1 
Hepimiz elimizde bire!' aa daha ötedeki kayar suları gÖ,..llel kıb yapıldığı için şayanı dikkat· 

tahammül etmek daha ~~eldi. ~ · tar•Y harabe.ine doğ'tu ğe vaktimiz vardı. Kamımızı do. tir. Mercan denizi ınuhl\rebe!İ, 
Yarabbi! ne tepder-! Do! mıuua.. .... ~ İft köpek, tam bu )'W'Titak faslı henüz tamam olma- Alüetin rnuharebt"', :\lidv,.y 1nu. 

larl ne tabiat harikaları! l"!_e nıeee- yuruy • 1 e,çıla°)lf bulunuyor. mıpı. Bu esnada bizim arabacı da, , harebesini takib eden bu ç:.k"lr· ( "S p b J 
ıa, timdi yanından kıvrııdıgımız fU anda k.-,.m - arabayı yukarıya çıkartlllf Kral 5&• malar Japonların çok büvük de· on osta'' n 1 n u 1 m acası: 2 4- ( 1 S) 
yamaç, ti ~ıdan, yolun kenarın- duT . dakikada Ahmed Çınla- rayı harabesinin bir kö11esine bırak niz kuvvetlerinin kuşı k<>yması· _ 
dan yukarıya kadar, aed .ed, ~lr ~ 0 

ld" Köpek ona doğru mıftı. Beygirler orada dinlene dur·ı na maruz kalmnmı'itır. Zira her .Sı.ldarı 
deniz bahçesi. 11"b~, tablatln oydugu nın. :..du.e B:den ıqırdı, sağa at- sun,. kendisi de cebinden .bir ra~ı üç d~ni:z muh<ırebe~inde J~pon ru: 
geniş tepsi biçlmınde, tabud, ~aha rak i~ed· e o f&,.-kınlıkla ~psl tlıesıni çıkararak, mezelerı de bı. lar bırçol< harb gemısı ve bılhıu. l - b:la.nbu?da 
derin ve çukurQa birer _saksı ~.~ınde ~ba W:.:tt7 Tep~iyi aldını. fa. zlm yemeklerden ve kavundan le- sa uçak gemİ:.İ kayb,·tmis bulun· b.z sı-mı tSı. 1 
tarhlarla 1>ezenmitı! kil teressu1>atı· ~ k?.• ~ b~ defa beni aörnıÜf, ınin ederek içmeğe batlanııftı. Ben,ı duklarından çok sarsılmış bir 2 _Acı l<I', u. 
nm ve kal'honunu hava~a t~kt'<le. ist~;~I 'tdıtrar tepıinin bulundu·ı içimden: halde id;ler. fşte bundan istifade bay \S). 2 
rek ka et"le,en wların kimb•lir. kaç v tar f çevirmişti. Ben de Ah· - Eyvah! dl1onım, ya ııe,-hoı eden Amerikalılar epey zaman· 3 _ Bir isim ~ 
asırdır ipeye lfleyc vücuda getirdi- ru d' a~ığını yaptım, tepsiyi yan oluna?... da bazı adalan çıkmışlardır. (t), n ·r renk (2) .. 
ği bu tıı.bü çiçek taraçalarını ~ncak, :;.;: devrettim. Derken köpek Korkumu Ahmede .söyledim. Japonlar bunla.r~ temizlcmeğe 
kuvvet j bir ressamın flrç:MI bır de- elnıi.fti. Biz de durmuı- - Korkma dedi, i.dmanlıdır. çalıtırken Amerıl.alılar tulun· 
receye kadar tasvir edebi~. Ne !::'ıın+ıza i g e ıelince, köpegın, lwy- Hakikaten idmanlı imış ! Çünkü mağa ve seııiıleme~e çalı~ıyor· 
renklft" ne harder! ber tablı ııak. - · eps fıayarak sağımıza, sulumu o ılıeyi bitirdikten r.onra ikincisini lar. 

4 - laharrl el... 
ımk ıGI. 

5 - ·o~ (21, 

lşletiındt Jl 

(5). 

4 

5 

G - Sucu (4) 7 
Dmnlryo~ (3). 

'1 - :ıuutfıı~ eş. 8 
ya.'imc\;ln 15), Ce 

ı.e~n bir k'ısmı ~ 

8 - ntr ıua.m~ l (, 

1 2 3 4 5 6 7 8 

!lı-. -

il 
sının c::ıtasınclan ya otlar, tah~d l rugunu &a I emasında, artık elden çıkardı. Bu kesimdeki hava harekatı. 
cinsini tayin edemediğimiz ga~I u ır~e>nlu. Nihayet, Melihat: Su, testide azdt. Ancak hepimizi na gelince; hareki.tın cerey;ın 
bir talam çiçekler serpilnJf, cünetm ele g~ ha van aç dedi, Ö••Üoe idare edecek kadardı, fakat bi:z:im ettiği Yeni Ginenin bilhansa doğu 
aklJerile parlayorlar ve oymalı,' .. - talı.!! ' Ahmed Çintanın yeğeni Ri.ichan'ın kısmı çok dağlık ve arıırahdır. 
dantelli aed.Ier, böyle, iç içe geçere~ bör~~ ı: demesi ile, koca bir dilim bir huyu var. S~ gördü ~ıü dayana· Ma~d.u~ bazı !«;rl.:r .uça.klara el
balkal,.naraık. ve daha yukanya dog .. ~~ b fırlatması bir oldu. mıyor, be.men ılk bardagı -;ioldump verışlı us olu.bılrr Nıtekım bura
ru bazı yerlerde aanki }odos vur· ~~eı" :r::tt bir lokma ~ti ve içiyor, SıOIU'a alı,ıyor, ve mütenı&dL daki uçak al~ıl&l~ı d~ SalRma~a 
mUJ hir IU aathı cil>I sert bir çev· Ko~. oğndd Şinıdi ıne~leyi bal yen içiyor. Yani, nasıl diyeyim, suı etrafına serpı!m• i hır hııldedır, 
rlnti il~, sanki da1galanı, çukurlatır telcr~r ~ u~rayın ortadaki ka· tiryakisi! Onun bu halini. gören ve esasen bu ke.ıımJc 25-30 esaslı 
ve kabarır gibi ..,klller)e, :ılev alev tebniftık. Taı ha anı besleyerek ve I testinin de drbi geleceğlnı hisseden' uçak alanı vardı~ ve bunların 

d b' bot! ~ d ğru çt· pıstna kadar, yv I k '"rü- Ahmed dayanamadı· batlıcaları · Alex.,t af en • Boana. 

(4). ~ 
(!?), Dede (3), A. -:::aıı1-.m=:;:;;;:::::::;;1mı:ı-ıiıı:::=======i=:::a: 

k
yananla urgun ır uea 0 mütem~ çarklar ç.ev rere yu l ~hını dedi huafl biraz da Bulolo. Bu

0

lwa · Dampu • Finshha 
ıycr r. . • .....lrtik. ,_ .._ k 'bl- bırak ' . Fen. Lae - Sa!ıı.maua - Part Mo-

~ anla dost ouııupı . ze su · B 1 d 
H benin yanına vardığımıula Artık bayv . .. B Hay' Rüchan ihlin•sl kartıiki tepede resby • Radabuldur. un ar an bird;:.ire lff.yri Öz Aksoyun fer: Hatta biDın aevknlı _akt::a.re:fe eıi- gördüğü bir kuıüheyi hatırlanılf ol· bir kismı Japouların elindedir. 

dil .. _'--.Jlk Bizden faı.1.a yorul- ri 1'1Pba edilecek b .. c -•-·nd' d 1 k'. Bilhassa Boaud ve Ra baul bunlar ya e UJ°P""""' • , bafına d~.. ur u. ma ı •· d d 
dvğu, bizden :zayıf olduğu için belli ni hayvanın - Ben llU bulurum! arasın •. ır. •. . 
idi Fakat bu feryad, pek öy\e aya• Biz: Dedi Amerıkalıları~ lıava .. uslerı b'! 
w • lan bir insanin bayltırııına - Aman! h t' t 1 ya git bul! mıntakarla olduguna gore Yenı 

bengı tutu. ıd Hep birden· Diye haykırdık. Fakat . ayre · B y üz~rin~ yolda ba"ka kö· Ginedeki har~ki.ta rahatça İtlİ-
:ııeımNıyo u7. • KÖpek, ad«a bir insan mınne~~a1 r- _.,_.1l'~lun k .... 'w~ak ihllrraİini dü· rak edebilirler, fakat Guadal ca· 

- e var b onun aynı-> a· pe& e: e a . T l . d d Dl sokulduk. EHie ha. lıiı ile, emen yere, - .. ek lılzlm deliqnlı arabııcıyı nar Ye u agı e cereyan e en 
__ı_ _ _) ~anı~, 1 gö.ıerek: ' rıın dihine çökımez mi! Mqer nej ~(D uamı •avfa 4/ t de) harekata ancak c;ra\arda teıis e· 
~ İ,ıe '::"c1a. dedJ .. K.öpekl mlıı&. aktlU bayvanm••! artık o an· c 

kıl (1Clri ıt:ürkçe) (%). 5 - Oenubi Anadol:uda bir yer (5). 

9 - Aklm1 lk beden (4). Bmr .._ 
IDl'Z her :ve knrl$Ul ( 5) • 

10 - İhtlra&ın neticesi (ol), Bir ınL 
m:ıri otana ( 5) • 

Yokarndan ~ doi'rıt: 
ı - Bir renk (5). Ses (4). 
2 - Jfü ~öz rengi ,sı. Asitlik IG). 

3 - B\r eıiidl ismi ''>· K.eder rı d'3S1 
(2)' Bir h3.l'f (2). 

4 - A~ verdiği (41, Bir harf (!), 
Ya.pda.n fCJ (2) • 

6 - Asgari del:'it \5), ı~ hıikua

tb.ılıl.r blıŞliarJmL takıufardı < 3) . 

'1 - 8oşMlma (5), Bit M~ IRll 
(t). 

8 - !'u (2), ~ücreti 14), Bir 
b:LJYan (2). 

9 - Akden!ze dok~n bir nehir (J) 

H~!c (eSlı:i) bir tabır (6). 

.ıo - GünırıııiD ®iduta 1tt !3), ıura. 
im (5), 
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Köse sakallı çenesi kıpır4anır gibi 
kendi kendine oynuyordu. Nö· 
bctçiler oldukları yerden kıpır· 
damadan rordular: 

- Kande gidcrai:ı: 1 
- Sarayı hümayuna. 
- Ya, kimi görcceksi:r.} 
- Şerbettar llyas ağayı göre. 

ceğiz. 
- ı ... 
Tehlikeli zaman olmadığt için 

saraya gitmek yasak değildi. 
Köse adam orta kapıya doğru iler 
ledi. Hem gidiyor, hem bu sa· 
ba.htanberi gördüğü teYlerden 
akı! ve hayale gelmiyecck .şÜp· 
belere dü~üyord;:ı. Zaten İatnn. 
bula döndüğü gündenberi hükü
metle '-Etmeydaru arasında euar· 
lı bir şeyler döneştiğine kani ol. 
duğu için bu aırlı düğümü bir a
yak evvel çözüp aydınlatmak U· 

ğuruna elinden gelen her ~yi 
ynpıyerdu. Bir defo c. Urlu ı> mc. 
aeleainden i~lcillenmitti. Sonra C · 

airci Şüca Çelebinin evine saray 
adnmları ve sadrazam kethüda
ı.ının gizlice gelip gitmeleri işi 
de onu vesveselere dü~iinnü~tü. 
Hele dün Zülali hoca ile Deli İb· 
:ro.him efendilel'i on yedinci or· 
tada Patrona ile yeni bir ihtilal 
b~langıcı üze,.ine konuşurlar· 
ken de kapı dı.,ndan dinledikten 
ve bu &abah ta Zülali efendinin 
Kınm Hanını ziyaretinden son. 
ra, hu fÜpheleri ~olt artınışb 1 

Zülali Hasan efendinin Kırım 
Hanını ihtilale i~tiı·ak ettirmek 
için ziyaret ettiğini de biliyor du. 
Fakat Kırım Hanı Zülali bocayı 
savar :sııvmaz ne diye sadrazama 
ko~muıtu? Ya, şimdi sadrazam· 
la birlikte ne yapmak için sara· 
ya gidiyordu? Bütün bu isler ara 
sında bir bağ vu mıydı? Sonra 
Kırım Hanı iki tarafı da idare 
etmece çalışmıyor muydu? Ya· 
bud bir tarafı atlatıp ötekisine 
ss.dakat göstermiyor mıydı. D.ııı.
hası da vardı: Bakalım Kaplan 
(':"ray Han Zülali ho~ ile giirüş. 
tüklcrini sadrazamn anlatmamıt 
mı, bunun üzerine birlikte padi. 
ıah birinci Mahmudu a:örmei:e 

gitmiyorlar mıydı~ Ah, şu kör 1 dar belki yarım :saat geçcct?k, 
düğümü bir defa çözebilip i~in halbkuki kendisi o zamana ka
içyüzünü anlıyahiluı) di, o zaman , dar elinden geleni yapmağn ça· 
damad İbrahim Paşn meselesin· lı~acak belki de muvaffak ola
de olduğu gibi kendisine esaslı caktı.» ' 
bir h~r~lte~. yolu t:ıaarl?~abile. Kapıda gelen ziynretçileri içe. 
:k, uçuncuA Ahme~~ devı~ıp d:ı- riye haber veren nöbetçi hade· 

adını cellada te:ıüm ettırmege menin avucuna usulca üç altm 
muvaffak olan oğlu cı Patronaıı bıraktı. Hademe altınları görün· 
Halile, yeni «yollaı· > gösterebile· ce sırıttı: 
cekti. 

O - Ne ferman eylersiz anlta· 
çüncü Ahmedin diiştüğü ıre. 

cenin sabahı 1atanbuld n ayrıl - nım. 
Köse adam gülümsedi: 

mıt olduiuna .~mdi bin defa p;f. 
man oluyordu. - Naçiz bir zahmetiıniz var 

Orta kapı önüne geldiğ[ za. idi. Şerbettar llyas ağa vardır. 
man şöyle bir hc.;nb yapıyordu: H deme net'Pli neş'eli başını 
«Şimdi, sadrazıunla Kınm Hanı Balladı: 
bareme gidemezlm-. Mabeyn kıs- - Beli, küçük İlyas ağa efen. 
mına girecekler, oraılan padişa· dimizdir. Anı mı cörmek hler
ha haber verilecek, pnditah ha· aiz? 
:ı:ırlanıp mabeyne çıkıncaya ka. (AT kası rıar) 

Davret Demi -yolları işletme U. M~ 
A.;ıixb lsıul, mulıamme.n bı:ı.le!i ve ınu,·ııı&;:ı.t. tem!!ruı.tı ayn arrı ;ösreril. 

ın · o:Un muhteı:r m ·x~n · E:i/ 10/U4Z P3/Qı'rteı;J ı::ünii ~t ı.; den l.1baren 
1':aps.'b zarf usulile Anl;a.r.ıda id~ binasın&. sun ile ve ayn ayrı ır .. ~e 
ı.omnuştur. 

Bu ~ gi:rıMılt i6te) enlerin llstclerl hlz srıwkı l'il:r.tlı muvüka.t teminat ne ka

DDDllD ~in e!tlii v~s.ınları ,.e tddif.cr.i cı.ynl ırüı1 ~ ı ı t'lt: kadu komis. 

)"On r • tine vcr"Jt1.clM liı ı.ıtnd ır. 

$ruıbAme!er paı-asız olamk Anlıa.t'atla M;ı.neme cbin'5Uıdcı1 ve lla.> dıorpaşada 
Tasel."iim Şefij,ğin!ien tanin edilir ve nümwııo?tt ~ i\IAixı!me <LW-csfn.. 
de ıor.iıleb!:llr. 

Eksllıtmeyc koruın mıılzeme Mııbammen bOOcl 

1 No. kı liste muhlffly:ıtı l!iOO adod 
peçete. 
2 'o. [U l iste muhlc\-1.vat: muhte!if :ra.. 
~· ya~:. çarş:ır. ~.ti n k.ıbfbl'. 
3 No • .Lu lis'.e ınuht'l!'Vlyat.ı k.lll'ıa.pe w 
şei!ong"br. 

4 No. lu liste mı:htevf.vat• 750 tule:l kii
çim ve 100 ıU!ed bü Yilk bll:ot toı'b:ısı. 

ı.ın 

33'75 

1C589 

GD55 

4759 

253,13 

1244,18 

521,63 

3511,93 
«'13) 

Hele senin, de layık ol· 
duğun saadete kavuşamadığını 
gördükten sonra büsbutün üzül
düm. Bu hayat bana cazib gel
miyor. Bak, hissettirmemcğc ça. 
lışarak şu insan~arı bir süz. Hep
sinin yüzünden riya akıyor. f~te,, 
şu radyonun yanırı<laki koltukta 
oturan kadı"' görü~ or musun'! 
Açık filizi renkte bit· rob var Ü· 
2erinde .. Karıısınd. ki kadın, ko· 
casının metresidir. lki•İ de bunu 
bilirler. Şu ahbablıklıırına, umi
tniyetlerine bak.. Abajurun ya
nındaki saçsız: baslı adam, çok 
zengin bir mütcahhiddir. Hara. 
retli hararetli bir şeyler ıınlattıi't 
genç kadın, henüz bir sene ev
vel basit bir memurla evlendi. 
Adamcağız az ka~nnıyo~·, halbu-
ki kadının gözü yükseklerde, bir 
yolunu bulup ılO yeteye girdi. iş. 
le böyle zengin adaııdarı t·~ııbir 
ediyor, bu suretle tuvalf"tlerine, 
pokerine para buluyor. Bütün 
bunları kocaaı bilmiyor rpu sanı· 
yorsun? Demin !ligcırnnı yakan 
kızı gördün! Başından bir kaza 
geçti, aevi~tiği genç tarafından 
iğfal eclildi. Şimdi annesi ve bn. 
bası, parasına tamasn bunu yu· 
tncak bir bud:ılıı aramakla meş· 
guller .. Diyec<!1uin ıı.:, sen bun. 
lara nasıl tahammül ediyor, evi
nin kapısını açıy.,r:ıun ! Meclıu· 
rum buna, sen l>ilznem, bu mec. 
buriyet kabul .;de:- misin? Kocn 
mm vaziyeti itibat ile biz de bu 
hengameye katılmağn ınecLuru'2:. 
Bu erkeklerden bir çoğu da bana 
kur yaparlar, kocllın bununla if· 
t;har eder. Ben ltöyle yeti~e
dim, kapala bir aile sistemi İ<;İ!l· 
de büyüdüm. Y adı::gayorum, fa. 
knt pot vermiy?rum. 

Dinlcdikce tc.Jai gözünde bir 
kat daha yükseliyor du. 

Eğer o, bütün hu söylcdik\e. 

Üniversite A. E. P. Koınisyonundan 
Ttb Fa."ılilltesi b-'rlncl <'trr:ıhi klhıiğinıle yapt.m~ (JZ 133) tim ke,ilfli 13 

IGılem :madeni ~n. 15.X..!lı! Perşem~ '1hıil ~ 15 de Rcldörliiktc ~b 

1 

rinde samimi ise, bu sari cemiyet 
mikrobları arasmd1l, sağlam ka· 

1 h~ı şayanı takdirdj. Daha di!<· 
1 katli bakıyordu {imdi onn •. 

ihale i'C1i'leccldir. 
is1.ekn-.r. IW!e ve ııutuameslni Reldö.~ cön:bllb". (f:JS) 1 

Yüzü, vücudu, giyini~i, şuh ve 
7"rif lıareketleri!e !dal. en mü~ 

külpesend ins:ınlımn bile '!ü~el ı tavl cılann trafuu sardılar: 
bulacakları bır kadındı. Gı-ıye - Vednd Beyefendi pokere 
kaçnn gözlerinde ekseri ltadın- şeref vermezler ıni 1 
larda olduğu gibi şt!ytnııi J§ıklar Mna~:nrdan davet <-rliliyordu. 
yanmayordu. - Teıcklı:ür ederim, dedi. Ben 

Boyanışı mübalağalı snyıl· seyirci kalmağı tercih ediyorum! 
mazdı. Yüzünde bir genç kız Genç kızlardan bazıları san· 
masumiyetini resmeden çizciler dalyalarını çekerek yanına yak
vnrdı. Tavırları uildi, ya,Şad\ğt la,Şmışlardı. 
hayattan ba§ı dönük değildi. Her Sualler yağmağıı bn§lnmıştı. 
ı-:_y~en Önce ruhunun t~mi11igini Yeni bir eser hazırlıyor ıııuydu? 
hala muhafaza ettiği görülü- Bir daha ne zaman lconsr vere. 
yordu. Ona gittikçe büııbütiin ıaı. cekti? Avrupada ne kadar kal. 
nıyor, bir yakınhk duyuyordu. mı,tı? BüyÜk koınpozitörlerd<!n 

fdi.I: en çok kimi seviyordu? [Si7.jm 
- Şu oyun pal'tisi be~lasın, aan'atkanar arasında beynelmi

seninle daha rahat konuıuruz, lel çapta kimse var mıydı? 
müsaade et, misafirlerimle biraz Bir taraftan bu suallere cevab 
meşgul olayım! yetiştirmeğe çalışıyor, diğer ta-

Diyerek ayağa kalkmıstı. San- raftan miaafirlerile meıgul olan 
ki, misafirler, onun Veda'dta ko· İci.alin, i~ini bitirerek yamn gel· 
nuşmasını bitirmesini bekliyor- mesini, kendisini bu müz' iç in. 
lardı. Her taraftan: sanların elinden kurtarmasını 

- Daha bıışla.mıyor muyµz bekliyordu. 
lclal Hamm ! Konuşurken hepsine nyrı ayrı 

Diye seslet" yühseldi. dikkat ediyordu. Genç kız ve ka-
Kel kafah mütcahbid: dınların hemen hepsi güzeldiler, 
- Hemen başlıyahm, dedi •. cazibdiler. Fakat bir tarafları 

Gene sabahlara iuılırtz sonra.. vardı ki, bu bütün meziyetlerini 
Metresi ilave etti: siliyordu. Hepsi sun'i hareket e· 
- Kim kim oynayor11:z? diyorlardı ve çok :ı;Üppe idiler. 
- Bu akşam ilci kare yapabi. Kibar mabfcllcrin insaıılnrı Jiİ· 

liriz. çin böyle tereddi ediyorlurdı. Sa-
Hizmetçi, salonun yan taraf. mimiyetleri riyakar, konuşuşları, 

taki camlı kapılarını açmııtı. birbirlerine karşı '·aziyetleri gü. 
Burada iki poker masası hazır- lünçlü. Olmayacak §eyler konu. 
lanmış bulunuyordu. Oyuncular şuyorlar, başkalaı·ınm hususi ah· 
ve meraklılar buraya .ıkın edince valine dil uzatmaktan cekinmi
aalon hemen hemen bo~atmışb. yorlar, en küçük ~eyle i;tihza e
Köşede de iddialı bit· tavla maçı diyorlardı. 
başlayınca, bo,ta kalanlar da (Arkası var) 

İstaubul C. Müddei Umumiliğinden 
İslanbW Ceza ve ":l'evklf eyinin 9-12 maU l"llms aJj SOU bin tıln el..'1nek ilı. 

ıı.racı öı>a]ı zarf usulü ile eksiltmeye taonu!m ise de teküt edilen bedel li. 
Y* hadde ı:örühııedltlnden psza.riıkbı s:ııtm ı:ılınaeaAıtır. Mulummcn bedel 
51 ,000 lim muvakkat t.emına.t :t825 lir.ıdır. Ekmek bııclıe!.inin ~isesi esna.. 
mnda blk.iiın1e vergiler idare urafmdwn o.tmecdd.ir. Paurhk 2%/10/!)42 Per. 
şrmıbc günü ~ 15 te Cı-z;ı ve Te,1clf evi bi.na8nı:b ~ J>llacakıır. İ!f.:ı:J 

buna alcı o;ı,rim.mtyi ı.ı.tllden maada her gün mcsa.i ~ifcri ılabllindc mezkür 
müdüıfıükte girebilirler. İstck?ilerin lı:anuni vesDıra.3..-"1fr.ıe b\:Ukte fllbrd..'l )UO 

cü:n ve ~ Sllllanahmettc Cea ve Tcvklf mn4e komlP'ona müracaaUan 
Din •lanar. (%Cil 
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Havacılık 
(Baş tarafı 3f 1 de) 

ile .İfbirllği yaparak Japonların 
adalara yapacakları her türlü 

Bir Anadalı seyahatiıiu ıotlar1 
yardımı menetmelc ve esaslı ha· (Baf tarafı 3/1 de) Şimdi Rüchaa, k&Tfıki kulübeden 
va üsleri.le li.maularını bombala- da yanına alarlik ıuzaldattı. Hakika. taze gelirdlii 91Ymı !bardak bıırdala 
maktır. ten yirmi dakika geçmeden, boşa· tadına bakar ve arabacı ikinci §İfe-

Japonlar İse. Jıarhe girdikleTİ lan testiyi doldurarak avd"t etmiş- .Yİ tamarnlamaia çalııırken, .biz de 
sD"adaki deniz üstiinlüğüııü te- ~i epeyce clin!ennıi§. kamımıZl dO)'UI'· 
mine çalışarak elde ettikleri ha- A'ltında barındığımız saray lıara_ j ınaı ..e tq sarayın !iGlceli ~ 
va üalerini eeniıleterek takviye besi pek muht~m bir yerdi. Ze- da, yanda.Ki bpl..dan esen hafif 
etmelidirler. mini toprak halinde kabn1~, -~akat ı bir rüzgarla serinleyerek yarı uyku-

Hülasa, Japonlar ana. vatan· yan duvarları, dehlizleri, buyuk ve la W.. hal alm~ttık. Hele Hayri Öı 
dan binlerce mil uzakta bulun- kiiçiik 'kapılar ve ıbiDıas.sa tannı .aboytm zöderi •kfamdan ,._.ım 
duklarına göre bu ada.lan ikmal u - :L! k l - s··t- b du L_J __ .---4-- d __.____J_ • . • d d L b"' O'IUtıgU gtm a mı.r••. u ı:m u · lliilllOID .,..__ eovam >aLITl:lK .-. Fazla açıkgöz 

k;... ~c'1ıuun ~ülmiye 
Annem: Ben açıkgo:z çocuğumdur. A

çıkgöz olduğumu heı·kes bilir. 
Biraz da aç gözfüyüm. .. Bunu 
herkes bilmez. Ben de herkese 
aöylemem amma, nasılsa h.urac!:ı. 

ı4mde Amerıkalılaı an ana ~- varların .._apı\arın ve b"ütün hu ta. I'- • 'tl:&..-.- ...:..:.:.ı-~ L-...C 

b J_.:J J -:!I. •• k••rta d la " , ft •ZllS ile g1 UDIOj'I: .....-.UUln:"g'C 'Uat"amlf-
D_§UWJ.I ar. yua.Am~kulal marl uz bur r, ~ vanın M iri tat kiit1e\erlnd~ vücu.. ti. Halli bmle de böyle ~ir J8l'ZU 

- O ne ltal! 
',ra merı a ı ar yanız aşına ~ . . ·-· . _ 1 _ a. ·L......_..ı 

t l dan bile faydalansalar da getırıldtgını bt1mem ki soy eme· yok d"eg"ildi. Fakat ıft.lllDeO Çimen: 

Dedi, babam kaılarını çatb: 
- O ne o, tarla cadısına ben-

d zemışsın. 

buıün ağzımdan kaçıver 1
• .. Cevab verdim: 

Açıkgözüm biraz da aç l~oz· - Saçlarımı kestirdim de ... 
lü. Bir seferde fazla aç~ö:z u o• _ Hanci berber kesti? 
lacağım bu yüzden de razla a• İşte bu sualin cevabıuı vermek 
çak gözİülük yapacağlm tuttu. cüç oldu: 
Pi,man oldum amma, elden ne - Şey, feY berber. 
selir olanlar olmuştu. Dedim ve kaldım. Dahamın 

Hele size anlatayım: çabk ka,lan bir l<at daha çatıl-
Saçlarım uzamşıtı. Babam o. dı. 

tuz kuruş verdi: - Hangi berber ç.abul< söyle. 
- Git saçını kestİT. k t' Nasıl çabuk eöyliyeyim ... Ba. 
Dedi. Gidecek sBçımı e• ıre- ıba.m isi anlamıt ıibi idi: 

ek lecektim Sokağa çıktım. \nu yalaaa zevkinden bayılacak S d. ~ · t •-e ge • t 1 d - ana ver ıcım o uz &uru.. 
Berber dükkinının yolunu :tu · - Ne olurd ram o aay ı fU ne yaptm '] 
tum. Şekercinin önünden ge~1!°!' da bunlardan alsaydım. • _ Şey yaptım, şeye verdim. 
·.ıum. Gözüm caoıeki.na. . ılıtti• Diye dütünürken, cebimdekı _ İf anlaıaldı, de~ galiba 
Aman efendim o ne hal bır sıra otuz kuruıu hatırladım. Babam otuz kurufU yedin. Saçlannı da 
esmer güzeli teklinde çikolata- otuz kurufU hana saç kestirmem kendin kestin. 
1ar sıralanmıf, hele fon?~1d; için vermişti. Ne olacak beraber Sustum. Babam d~ündü: 
Ne olur. senin ağzına cırıp makası alacak, tıkır tıkır kese- _ Senin bilecetin İf., dedi, 

cek. O kadar iıi aynanın k~~ısı· uç kestirmek için baıka para 

aizının içinde taib tatlı dola§l
•ersem demek iatiyorınuı gibi 
halleri· var. . . Renk, renk 
çeşid çe~id akideler, p_a~l parıl 
parlak kavanozların ıçınde ne 
de hoı duruyorlar. lnsau akideyi 

na geçer, kendim de yapabıhr • 
dim. 

Karranını vermiştim. ŞekeJ"ci
ye girdim. On lruru~luk çuku1a. 

ta on kuruıluk fondan, on ku.. 
ru'tluk da akide aldım. Tatlı tat-

lı yedim. 
Saç kesmek meselesi k~lmıştı. 

Kolay iş, eve döndüm. Kımseye 
örünmeden odama Ç1kt1m. Ma

fası elime 'aldım. Aynanın kaT§l
aına berber gibi, bkıT tıkıT s.açlB:
rı kesmiye başladım. ismi sankı, 
keatim iıte. ~ 

Yemek vakti gelmitti· Anne. 
min seaini duydum. Yemeğe ça-
iınyordu. Karde1lerim, annem, 
babam yemek masa.sına oturmuf 

vereınem. Böyle gezersin. 
Kolay kurtulduk aanınııtım. 

Fakat aldanmıtım, ertesi ıün 
mektebde öğretmenlerim, arka
da,Iarıma ma&kara oldum. So· 
kakta beni ıören çocuklar: 

- Şunun aaçlarma bakın 1 
DiYe alay ettiler. V•lhaaıl faz· 

vus ra ya - h ? T" • d d..._.4! •---.ı1t . i e temin edilecek kazanc Ja- ge acet Tal' mt • a tepenuz e, - Aman, "'"• •euu mıw. .,.. 
:::lardan fazla olacakbr. H. U. 'laflardan biri oyuğundan ~ym.tf kuya kaptırmıyalım, bir daha 'llya· 

Yeni 
bilmecemiz 

fakat mivuıene kanant1na bile "8y- namayu. Sonra fiiphesiz ki .aeç ka· 
rete dÜfÜrecek bir !flkllde, yarısı lir.az. MalUm ya yol 'U'Zlln, bir ıuıl 
içeride, yarl51 dıpncla, as.1b ka1m19 sonra h•eılra ebneliylz. 
ti. Bütün bu taparm ne demirle, Hali.. vardı. Bu bir saat 2.IU"ltn... 
ne alçı ile, ne herhanvi perçinle- da. biraz da ıkarfıkl bmabeı.i, 
ytci bir madde 'ile tuttımılmam•, ı"-tık.1 tepeleri ve aynj zamanda 
olması ve asırlara böylece mnkn· kaynarcaları .eyret.mek lizımdı. 
vemet edeNk, yalntz bir kö~lerlne Buraya yalnız bal .sarayının harabe 
kare değil, hafif üçeen biçimi vetiı· ı shıi görmeğe ıehtıemiftik ya .• rn
mesl sayesinde takıldtklart yerde ğer cörülecek harabeleri de bılhu
yapı,ık dunnası cidden şcqılacalı: sa, bqıda, e6ki !Mı- tiyatro harııııbe. 
teYdl. Hatta tavandak1 müthiş küt.. si, bir amfi olduğunu fadcettliinı 
ld..erden biri vaktile dü§müı, orada helezonlu kabartmayı da ~ldlp eör. 
açtk kalan delikten gök yüzü görii- meli .idik. Yalnız bu tepeden n Lepe 
nüyordu. Biz life, bekçinin 'bvlun- ye fır.laylf pek o kadar kolay ol
madığı bir zamanda. bir öğle üstü mıyacaktı. Bmıu, biraz 90Dra a1ak· 
bu saraya misafir obnuftuk. Şunı& larnna, vücuduma ve ı...tti yüzü. 
da M;yleyeyim ki, bu harabeyi zl. ıue fıfkıraca olan çekirge ~ 
yarete ge1eodt olan seyyahlerJn top riıaden .anlayacaktım . Fakat bir ke
raklarda otunnanıasJ için Den1zli re inad etmlttiw, Amfinin yüka.el 
Belediyesinin buraya yoftamı~ oldu- diği ve sonra çukurla'1ığı tepeye 
ia demir bahçe iakem&eleri üstünde de muhakkak gidecektim. Nasal ki 
ohlrmllftuk. ÖRiiınmde, Jooakoca gittim. yarı yolda eördüğüm kay· 

• '... bir tahta masada vardı. Herh&ldto r.ar ıUlar aleml de büsbütün bafka 
~ - Robeıu.on, l&llZ adasına diiştüiü bir alemdl. bunları gelecek y&Zl41• 

m...:;ı:L.~O:....rtiııl~....,; ...... :iiiıııı.6ı~iiliiila zaman bizim hazır bulduğumuz böy da nakledeceğim. 
Biaikletteki çocuk köpeğini ça le eşya ile ka11ıla§mı1 değildi. Halid F.ahri Ozansoy 

iınyor. Acaba köpeği nerede? 
Resme dikkatle bakarsanız, bu. 
lursunuz. Bulursanız olduğu ye
re bir işaret koyun ve resmi ga.• 
zeteden kesip bize gönderin. 
Doğru bilenlerden bu· inciye: Bir 
ıife kolonya, ikinciye: Bir Ata
türk tablosu, üçüncüye: Bir kas
tet, diğer 3S kİ§İye de ayrı ayrı 
güzellikte hediyeler verilecektir. 

la açıkgözlülüğün 4f ezasını öyle 
çektim ki •• Bundan böyle fazla 
açıkgözliilük mü') .•. Tövbe töv. 
be. 

Pazarlıkla kereste ahnacak 
Devlet limanlan işletme umum 

Müdürlüğünden: 
İlıkeleltt ta.mira.ta i~in muhteliI e:b'.adila kılnSlıll bai"bmahk döşemelik oh. 

ralt gerek İstanbulda "e gerek )ludanya.4;ı. tes'Em edilmek ~rUte çıra.h 1'21.m 
orak pa:ı.arlılkla 270 il;~ :?s:ı me!.re ınil.ô.hı ~ sahn ahnacaltt:r. 

Uhk paril ol.a.r.ık va.ki olacıı.k ~Jerln na.zara a.hnaeağ-ı talihlerin şartına_ 
meyi hngün Levaıum MüdürLüğüue müraca.:Ltb. görebileceıi;\ert ve lekl'İ.flerin 

nlbaıyet 15.10.942 Perııcm'll~ günü akşamına 'kadaır Leva.zun '.Mudürlüğüne tevdi 
e&1l'lımesl ilan olunu\", 1386) 
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==:~~~:::~~~~~~k~et~-ha~--~~~~!=--=!!~!f~]~(;;:;;ıı;;::mBaı H-tara~-ı ~~-c~?-==11Fad~a) ~i~nu~ill===-. z ı=-==m=-==aa=rif=-===b==--in-==aıa=rı=f o=to=ğ=-r===af==:===l A=sk==:::;~~be~ı:~~d.~~şle~ri 1 
*"' , valm aerhaJ. 6 bin çuvala çıka· seruı·sı• dull n açıldı Eminönü Yerli As. Şub$indeD: • 

iz mitte 
8ef-eJiye intihabı b•ffadı1 adi 
•• .,.,. yedek asalarcre i.imleri 

ilô11 eılildi 

l.zmı·rde cağını, ibu 6 bin çuval unu getir A.şa.ğıd:a ismi ve sicil 11>•. lan yaall 

1 
mek için 60 vagona ihtiyaç ol· oa.at.l::ırı ııa.n olunur. 
duğunu, şehirde mevcud 200 1 - Kadi.r!Mue mah.ı.lleli No. ı dııl 

Su firledinin !,>ct!ediyeye deori fırmtn 100 muhtelif kişiye aid (Baf tarafı 2 rıci sa:yfuda) \ Tomsonun hitabeıtlnden sonra ofıura.n P. teğmen .!\.lebmed otlu FuM 
iıleri ü:aerinde müzalıercler olsa bile tek elde telakki edile· he~ yerde v.e herkes için ayni kut - Vall ve Belediye Reisi Dr, Liıtfi Coşkun (SlH

5>. 2 
-

1
· Yııl». ~et 

b C · h · b"J · il k ha ( l bl b !328.c.24-0), 3 - Lv, Tfm. llüsol yapı.h'Jlor, u İf um urıyet ı eceğıni düsünecek hele buh· 5 1 vası e sarı ı uunnıası u Kırdar serginin kordelasını tertib 
J b . · 'l k · · • ' ·· d dl Soyer (39636), 4. - 8. s. adli haki• 

Bayramm _a ıtırı ece tır ra.nın ilk aylarında ı·stanbul fırın yuz en r. ı> edenlere teıddriir ve ınuvaffakiyet 
O 

Ziyactııin !1139), 5 - 4, S. Hl. Me. 
· l ·· d h k r. Yavuz Abadandan sonra söz tenıennileı'lle kesmif, müteakıben bmit (Hmud) - Şehtimiade t-L (u _____ e) _Ankara it_ arınm onün e er gün te errür l · ._,_ b ' MchmedLütıfi (18007 1, 6 - P . 114 M- DJMr ~ ya g ed a an %ngiıiz kültür birliği heyeti re. iitü.n davetliler cidden enteresan 

Beledf}'le l~bı. ~ır. H nılt ~ su firlııet>f murahhasları en vaziyetleri gözönüne geti· İsi Tomson da türkçe bir hitabede fotoğrafları ihtiva eden sergiyi gez. Nuretıtin 1929"c·74 >• 7 
- Tep Üstğ'm, 

~~J~~ı:ı_Pv~I.~eınclu'ryu··k~ Nafia V~iletinde ayrıJıa.n bir heyet. receık olursak. lstanbul .valisinin bulunarak ezcümle demiştir ki: mişlerdir. Serginin gezlllşini müte. Asım Fahri Yunlakul ıu3uoı. 8 
- ıa. 

;ı;eu ~..,.... ~ ADm- uu un fi vah k d Tektn. 329 (50811). O - P. Ttm. l\le-.h.. 
9evgt ke•nan kıymet.ti tıJuılyıetlere le t41l'laaa baflamf,lardır. Satın al- soruya m

1
en ce verır en a· ((- Ne için buradayız? Çünkü, akıb misafirler büfede izaz edibniş.. med ~lu !U. et-mil 1333_.u;;ı. 10 _ P. 

Yet"meğe bqlam.ı,tw. Paı-tlnhı göı.. mağa ıttdll.ur beyete Nafia Vekaleti ya-nm1ş o acğı mucib sebe'bler • ünyantn diizeni, ahengi için mil • lerdlr. Şehrimizde ilk defa açılan Tim. Hilmi Yei'kend 1325!15). 11 _ P. 
t.erdiği namı>eeilerin lhte.i ,udur: ecnebi ~ müdürü Emin ip. dıen lbir kısmını biz de anlamış Jetlerin birbirini tanİması, dost ol. bu serg,i bir ay müddetle halkın zi • Bnb. BaJ.id özca.n (331-ll7I. 12 _ p, 

Asli aza: llkçl de tlabadır. oluruz. Kaldı ki İstanbul ~ehrin· ması lazım geldiği kanaati ve ina • yaretine açık bulundurulacak, mü • Asttm. Ornwı Saka !4!>8191, 13 _ ı 
M!!.....-L--~'-- p · .. ·· 1.-.; _ _ı_ 800 · teakıben de Burs.ada açılacaktır. 

Kem.al x. Fer:.. A-' F··~ ç-L. ~-e azarl.ı gunu ~ ere yaşyan bin kisiden 100 n1ndayu:. Birbirini tanımış, anla • Dl S :111. l\le. Sölr:~ma.n Sıactı 118-49'., 
uz n. ~ - -= lamn MüaJc ı · · bl fb& · ğer taraftan öğrendiğimize ğö. 

bi, Melrınad Yiic~, Mllhittln &en, lfllr. ere er ıyı r sa • bini :karneye ve yardıma tabi sa· mıt milletler muhakkak ki dünya 1 Eminö .. H lke 14 - Top. Tetm. Me-tımed Oi. Camf 

O. Zeki A~u, Saba1i Akçanı, ~aı de'WWt ~ eılmt~~~- H~~aldl ı.I bit !kazançlı vatandas olarak çı· düzenine yardım eden birer eleman :~~:ç:~ıL:n ı:;e etrafmd:uç; bü : 152801), 15 - P. ı\.stğm. Abmıed ot. 
V __ , Akbaş K--,-ı Sel .. ı. Se g m za gore sa .n -ua m.-... &e es lc'ar ·ldıktan · . al olu lar B d m lek ti' h tı Rıefik 15018'71, eyaeı ~ çua. ı k r · ura a em e n aya ' yük' bir a'"' 1-a a~plıyan Yozg"'d or. ' ' • en kıM bir zamanda ikn1ala edilip sonra genye an k ı ı lilK "" " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •·····-

dat Pek, Sadi Ata,gerin, fAat De. tlrket tesisleri lzmlr bdediyeai tara. 700 bin vatandaşın hepsi de ka· ü türü hakkında siz ere izahat ve taokul talebelerinin resim ve ellşferi 8 1 d" 
mlraoı:r, Yusuf Bilc'tsu, Davut Ba· fından devren alınacaldı.r. zançlrını hayat şartlarına göre malumat vererek ve sizlerden ayni sergisi birkaç hafta !'ı;inde Londra - e e IY2, zeytinyağı Ve pİrİRÇ 
yar, Müiit Saner, İbrahim &nıt, mukabeleyi görerek ga)•emize yak. daki Türk Halkevinde merasimle fiatfarfRd8kl. y"kseım· e k 1 
A.hm d Ba aklar Hl~i Eğle Sa'b Nafia VekaLetl, su ,irk.etinin 120 dört !beş defa artırmak imkanını la§tığımız ümidindeyiz, » açılacaktır. . • 0 IJ ars 
ı-i Po:aın, ~hnet 'Bar-az, H~ a bl~-~P.altklmbCr ~~~ ®~:!_:~- bulamamtşlardır. Bunların sayı· ----------.::..."'----------- Şiddetle mücadeleye geÇfi 
be ~ıu R Akytlma.z HasN1 veoçe eıçı I! oıııın. uavanın :MU-· sını o imkanı bulaıbilmiş olanla· Mısır maliye müsteşarı Reşadı"ye cadd . e 

.yog ' . ~ Mahi K tını ve netloeeini lzmir defterdalı • k d f k h eSIO ray (Baf tarafı 1 inci aayfada) 

bYükse~ ~'=-~Man, af :_,_ ıtın- iından IOl"tnuft\ır. Satın .:ıhna ~ rın ylmaansı • a a:ı. :ı-rzetme t~k a· ı memleketimize geldi dU" tenmesı· bl0İfl0 bulunacaktır. 
ay, J"Y:Un ...--, ust a ~ız. L •. T..1 • • nd .. L.._ ta o sa gere.dır. Bu mı tar Y 
Yedelıı: aza: ,:-2v0~.000n:7;'raranzada msı_L~~ eod~~~-·ktllJ'Uır' . da'ha az, hatta onda biri kadar 1 Mısır maliye müstıeıarı Jehrlmize Rep.dlye caddesine demlryolu 4 - l\ler fabrikator mahallinde 

b J. .. 4ll3UU uece h' gelmlflir: Mü&teşar Ankaraya gide- dö~esi ifi ~ ermittlr. Geriye mübayaa ettiği veya edeceği mal • 
A d~rahmı Kra~ln, Y~ Su şiıbtl tesislerinin Cümburlyet olsa bile onda bir zavallının ı- oek ve orada iki memleketi alaka • kalan ufaktefek bazı it'ler bat çalıı- larla mıktarını muntazam sureür 

Karaç~ M:nıned F.ınin T~loı.. Bayramından evvel belediyeye ge. maye edilmesi zarureti bize diğer dar eden mali itler etrafında temas- maia baJladıktari sonra da bir iki her hafta sonunda bildirecektir. 
lu, .N~ ~· H~~ Salman, İb.. çeceği öğremllmip. onda dokuzu yersiz bir vük ha· larda bulunacaktır. Bu arada mem- gün devam edecektir. Her gece 10 5 - Çeltik fab.,,lkalar;nda bq • 
rabım Oi'Wtil~. Hilmi Koruc:uoğlu, ı· d b' ·ı· h ı· ı-ı'- · · M lil '-- 1--ına ald mal bulund mı taık~lr. s. Fehmi Al?ldtin Salih Keteb\r · Ed" d d k 

1
.. ın e taşımayı ır vazı e a ıne eKetınııze ıaır yo e yapılan ltha.. vagonun bop.ltılacağı tahmin edil. tillllaC u.,.- u .. 

F. Nu
••-.L .• D-1-in, 1 

lla!J.Ljt )tttt.. •• , Sa: ırne e e arne usu o getirir 
1 

hususile kazanCIIll dört l.a.t Ve tran&İt l§le.rinln mevzuubaha tuektedlr, de bunlartn da ayrıca bildirilmetf 
nııcn. ~ n•.._ Y ~ b _ıı_f l b k olacağı anla.tılntaktadır. li.zımdır. 

dettin ~f, A~il Girgin, ~~P Ka- aybaşında kalklyOr .eş ~ :a ~~nrıış o an u ısım ---------111ııııı.. 6 - Ayni zamanda miDtah.d 
ya, Mehmed Cıral, Nail Bilca, 1sma... şımdi ekmegı pahalıya alınca ver 1 R A D y o 1 r ' olan fabr41kator1arın istlhnl ft! .. 

il Önder, Emin Terz.loğlu, Mllıltaf• Edime (Hususi) - Önümmdeld diği ~arzla pcvayı çıkarmak için lstanbul Borsası t.anbula maliyet flatlarının kaa .... 
. Sad . ö ayın bl • 1 .... d . Jbar kar ... ----------Çeliker, Halit Nefler, etli~ z - nnc ~ ~ en it .eo . • kazaıncı.na zam yapacak, 'bundan CUMARTESİ, ıoılO/lHZ -· .. ·- dirl)nesi med>urldir. 

emek Ali Ayva:&, Haaan Gokyar, ~ kalkıtcagı ~n ~iye ıkıl kiti· da · km k hah • d h' 9/10/1942 A91']ış • kapan14 fi&tlıan 7 - Yukarıda bildıirilen esası. 
Ahın~ H.-ndi, fbrabim Ttueu., lik bir heyet buğday satın almak • yıne e • e 'Sın e ımaye 7,30: Saat a.ya.rı, 7,32: Vücudumu'llu hilafına hareket edenler batckınd. 
Cevdet Moralı. i1zer'e KDllyaya göndermlp. cdılen sabıt kazançlı vatanda~ ~. UO: AJans ha.berleri, 7.55: CEKL&R milli korunma kanununa aöre tald 

'Ik ft ··t · l kt Senfomk pt"()C'l'QolQ CPll, 13,30: Sa.a.t a.. .. Belediyemizin bütçe darJığı vazi.. l .~ a mu eessır o aca ır . ..A.ı .. ve 1ı,:a.pamo bat yapılmasına encümen tarafın • 
U !.l _ _ı __ • k' b l d yan. 13.33: Tüıkçe plaklar, 13,45: A. ._...,. 

T k b 
~d "b ,.~ mali'im olduğundan mübayaa mıa eoerız, ı ' u mese e e .. __ ....__ ı .,..-._ s.ı2 dan karar verilmlttlr.Bu karar Vd ra Yaya Ua ay mu aylası jıwoıs babeıteri, U: Riyıı,seticümhur ba.Ln. ,.,.,._. ı:;ıçw-

lıçin muıl«azi para merkezden Y•· .kat'i ılcarar verilmeden önce çok "'cw.Yorlt 100 D«>m 129.20 Dr. Lutfl Kırdarm teft:.ı...i netice dosu, H.:ıo: AnJuan. SC>nba.har aıt b>şu. ,, .,,..,. 
Edirne Hususi) Alpulluda dım ıuretfiıe yap•lmıfltr, düşfu:ıülecektir. lımwın tıaJımio1eri, lU-0: Tcmc:il: «Su Cenevı-e 100 isvigre Fi'. S0.70 sinde alınmı~tır. 

Kaymakamlar ,,,., BelecUye Reisleri- J;; / '7 / iL l P&ıtaftıtemn yapt.Jğını doğru builu;yOI" M.a.drid · 100 Peçeta 12.89 ----<>----
nin ittir.kile Kııidarıeli Va&i Vdıill Bir çift öküz 800-1200 lira GktJe#t u,,.şak ı9i mU.'IWlıUl?» ıs.: Saat a.ya.rı, 18.03: Raid. Stokholm 189 İsv~ Kr. 30.&0 fizik pavyonu 800 bin 
Tevfilı: Özk.yanın relJfil akanda H ,_'.L_I__ (H A) 22 E -- - - - - - - -. - - -- - -- yO da.us Ol'~ - Her teld~n prog' Bir attın ÜN 33.30 ıı·raya ı"hale edı"ldı" .. • • &yr411U0.1U u1&ısı - Y· ~447--~~•x•n.-.- _, ,.,,. 24 a.yal'h1t biır gram kfilpe 
nıübım bir toplantı yapılmııtı.r. }1!.ı Sal ...• ı.~Ja H --L 1u Vatcuada• ramı, 18.-iS: Radyo çocuk klübli, 19 30: 

B , _ _. ~- !~L li i""'- !.LJL ı.u 1 ll'JDQ ~ yan a.Y:nu•O "'~ "'--• M~o .... ~... 1 ri 19 aiftm 458 z b H 'k ~ u tıop-ıu. _...sa m AHU M&•11• -•- Sen net'e içindo bayramını ,_.... 4'!Yan ve a.~-"" ......,ere , ,45: ._ ____________ _.. eyne anım onagınm yeo 
laddmize kafi gelmediği neticesine 1-Yvan panayırı her taraftan -•n kutlarken y dım beldiyen ço.. Seılbest 10 clakika, 19.55: Fasu bcye1J, F.ı;Wwn ve Tahvllit rinde inşası kararlaştırılan Fel' 
varı'8tııf, hariç vilayetlerden tüccar· lllkın gelen satıcı ve a1Jcılar1a ~eçeo. cukları da ~dirmek istemez t0.15: Radyo g~tesi, 20,45: Şaı1n ve ve Edebiyat Fakülteleri binala-
lanmız v~ Kırklareli, Vize ~e nazaran çok hareketli altt misin? l!Urtciileııı, ~l: (Kendimhl ıtanıyoı'bm), :iıııı:ıamfıydı % 5 938 2o.t0 • nndan fizik pavyonu 800 bin li. 
lk!ediye .rel-'erinio Adnado~ Vertfe ~ •• ohnakta.dır. . Çocuk Ewgeme Kuruma 21.15: Di~ci Jstıelderl, 21.45: (Mes- ilııra.miTeli % 5 938 Er. raya müteahhide ihale edilmit-

ınübvusın. lerN' vuikıüt Bir çift öküz 800-1200 Iİno(a ka. Genel Merkui lelder laımUŞIJIYOI'), 22: lta.dyo sa.1.on or. ga.nı 22.15 tir. ~akanda inıaata ba,Ianacak· 
-ı-.11 ~- 'at.Si: Saat ayarı. &Jıws b,a.. \.._ _________ .... w __ ,J tir. 
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'l'elgrd, Tele:fon Ve Telsiz Haberleri 
BU SABAHKi HABERLER 

iiDıanlar Astrakan istikametinde Kalmik 
eyaletine girdiler, süratle ilerleyorlar 

Soyyet tebliği Almanların iki meskun yeri aldıklarını bildiriyor, 

(B;;1~j;;r.~;;®) ı' M1;~.:~~!~ d~~~~:d-;1 
zayıflayan Japonlar timdi Owen tarib1ı' yAol e ı dıkJeriııi, 9 Eylial ederken Almanlarla le .e •. valıa 
S 1 d 

man rem· t br·· d ıı_ ngı ız er 
tan ey aglannda seneriyane limen siiiii a 1_ e l&"I e aar:tıhkh olarak ve müt k b"l 

dolqmaktadırlar. Düfll'aa aayı _ bet yir.m' ~d-~L~~unda oa ltirbirlerinin sebebiyet :~.kı lell 
üh' ,__ b' A . ı &'Un ......._., cere .. 'dd' .....-uı e.. ca m un o.-yan ır menkan den müd f :raa e. nnı ı ıa ederek bunun k d 

kuvvetinin yardımile Avuatralya mevzii Alm: a~ muharebe)~ feci diğer bir harekette ;.:; 
ordusunun Milne B1&y'da kwrdu- ainde be, tW: aa~arı ~elice- b•lunmuşlardır Ye bu ha k t, 
iu ~~zağa. d.Üf~rek aon beJ haf. yet k•YVetİ_.:ne ~ n bı~ Sov. Al~~nlar!'° aon Dieppe akı~~n~ 
ta ıçınde ıkıncı defa olarak bü- 3000 küsur esir iJ b' edı!erek fqılızJena alclıklan bir miktar 
-k b" b ğ t e ır mıktar Ahn • .. >:u t1" o.zguna u ramı~hr. s. harb lllAlaemeaiain altndıiını "' • ~n enrmın evveli eL 

tikbalde bıle Japonların donan· e.ir miktannan az olma.amm Scw lerinı bailachklarmı, sonra da 

L d 10 (AA) S 
malannı tehlikeye sokmadan yet tümenler'ıne verdı'rı·ı . bunları pl"angaya vurdu:klarım 

on ra, • · - ovyet j berler bürosu Ladoga civarında p en za) ıa laaber ı ı 
bunların limen gölü civarında bulunduğu tahmin ediliyor 

Pravda lnoiliz ve 
Amerikalı lan o 

hüsnü niyetinden 
emin değil 

Roma, 10 (Radyo) - Stok
laolmden bildiriliyor. Moıkova 
1razeteleri ıün ıeçtikçe ikinci 
cephenin bir an evvel açılması 
hakkındaki yazılarını şiddetlen· 
dirmekte ve Anglo 51lksonların 
timdiye kadar yaptıkları hare -
ktleri tenkid etmektedO-ler. 

Pravda saz-eteıi aon defa n~! 
rettiii bir makalede fnaıiliz ve A 
merikalılar.m bUsniini.,estlerin -
den fÜphe ettitini ifade etmek
tedir. Bu gazete ayni nUıhasında 
lngiltere aleyhine bir karikatür 
ne~retmiştir. 
_...,._....,.__,...,~ 

600 tayyare Lilles 
şehrine hücum etti 
Loadra, 10 (A.A.) Dün 

100 uçan kale ile 500 av uçağı 
Franaanm Lillea fdırine taarruz 
etmi§1enfir. Hüeum yijksekten 
yapılmııtır. Binlerce ton bomba 
atılmııtır. Avcıla1' ıatırtma uçuf 
lan yapmıflardır. 

f uçan kale kayJptır. Av u-
çnklannın hepıi gen dönmüıtür. 

Lillea §Chrinde senede 100 lo. 
komotif inta edilmektedir. 

Ruıyadan ıelen en son haberle. Rus fırkalannın revrnerek imh ort Moresby'yi yeniden tehdid tın pek fazla olmasınd ·ı : a ma arı üzerine mi~ille -
.. Alın ld h f"fl "' a edecek.teri şüphelidi1". •eldi~= bil•1r111· ekt--1!r~~. Fı aerı_ me olarak üçmiali ı .. mz e .. ;..ina· 

re. • 0

1
re aniaa ırd11•1• a 1 e- edilmi .. oldukları hakkında AL • ..... ıcva ,._.- pr -

b 

,.. Vaııngton 9 (A.A.) - Bah _ kat bu tebli~lerden b. • . . d aaga~a vuracaldannı ilan e•· 
m.lf o maaına ra men uşman a mantar ta f d k 

1 
. . 1 ~ d d.. k , 5 ırıncısan e lemelerındea ·ı.a tti' ,, 

reketlerine de•am etmektedir. .~a an an çı arı an ıayı nye naZlr ıgın an un a tam yok edilen Sovyet kuv ti . h k 1 . . 1 ft r. 
StalU...-ad muhareb•l•Mndelü a.lan kal• ıurette tekzib etmiı- t.ı.lit edilditine göre, uçak ... landa miktar mah 1 ve e'.' t af .. n~•hzlerle Almaaludan han.. 
harekatm değifme•i planı henüz tir. milerinden kalkan uçalda~la ft - ailat zikredil~edii7 1T~~in:i 1111~u; .. bu 1~iı~ hareketin hakiki 
mevki Eüle konmamıttır. Aatrakan iatikaınet;nde mal Salomon adalanndaki Japon ainde de bazı müphem kt 1 mcı u u o qunu ıu dakikada 

En son Sovyet t~bEği yeniden Viıi, 10 (A.A.) - Berlinden ıemileri topluluiuna yapılan bü- bulunduğundan bunlarınn~e 
8

·~~ kat': ola~ak bilemi)oruz. Yalnız 
d

.. t 1 t d bildı'n"ld"ı~-e ... or·· e, a. ı___ kuv· cumda biri aj'ır kruvazör olmak ainin de •ark cephcsı"ıı"tn r ı ı. mea al kım olursa olıun "U mu~ 
utman aam.ız arının ar ını &•.. .. .l'UJD4lll .. b d" .. il ,.. umumı hakkakt ki d . ,. 

bildiTmektedir. vetleri Aıtrakan istikametinde uzere eı U§m&n gemuı uara durumu üzerine ehemmiyetli lbir ha ır: . me enıyet t&l"ihi, 
Birk•.- gündenberi çevrilmi .. K l 'k l . d uğratılmıttır. Bunda 4 büyük ve \esir icra edecek hareketi l - orta, tta _ılk çağları hatırlatan 

-,. ku '.l' a mı eya etme erince girmi;f iki küçük deniz uçag· ile, 2 bom. madı.ıı:... mwvdandadır. er o bu b.areketı çok ağır bir tarzda 
olan bir Rus kıt'ast rtulmuş ve let'dir. 

1
" -; t kici d -birde bir mahallede müdafaa.. ba uçaiı tahrib edilmiı, 6 büyük Bu aebeble, Berlin rad en ~ e~ Ye müstak'bel in.. 

T"-"ya •eçmiıtir. Stalin(ITad ~hrinin yardımına deniz uçağı hasara uğratılmııbr. 9 tarihli neıriyah araaı:;:u;~n ı~n nes.ıllerı de bu hareketi hi-
• kotmakta olan birçok takviye L- • kaye edecek olan tırl t.. ı Şehir cenubunda Rusla1" ltitab &ate fayan olmak Üzere vel·diği • .. sa arı uy e-

düten Almanların Üzerlerine sal- kuV"Yetleri hedeflerin.? •asıl ol- Pavlı adası fU haberi de but-aya 81kışhnlık - n Hw:permeden okuyamıyacaktı.r. 
madan yok edilmiflf!t"dir. ta bu-A k ,,. unutınam rrı.k b d11"Dıtflar ve onları büyük zayİ&· c• d t n aoftl"a &""n Ü yaz1m1z1n 

7 

• ' T- &enç D' 
ta utratmıtlar, hareket üuil ad. ıvarın a ersane f&l°k cephnine aid olan kıam1nı au~y ik~ Yemene &itnıiıtim ve 
dedilen bir yerden atmiılardır. B 1 ı Ankara 9 {Hususi) - Pendik. aona erdireceiiz: t~lih benı bazı arkadaıiarımla 
Kafkaslarda Almanların tank ve Cttrl Qn ngiliz te P~vli adası civarında teraane iır... «Stalingradda bugün batlıca bwlı1de Yemenin iç ve mi"~takil 
piyade oaldorotla" k•nlm•tbr. ,.., ,.ı. ı...ı.11 karamamele• ya • muharebe .. ı.m. §imalU.d ı.· bti kmmannda çok enle•eaan b" •"-
Sovyet tebliği düşmanın iki meı krUVQZQ•• ru•• kında Hey~ Velclleye ~~oluna· yiik bam' fabrlkalarile a.:...iara yahate. aevke~.mİf~ O uman 
kun mahalll zaptettiğinden bah aııltttr. Aminin 1atlm1ild 1ti ta - aid amelenin ikamet naa.hall · Yememn bu nnıstalril kuumlarm· 
aetmektedir. Bu ma.hallerin fl • Londra, 10 (A.A.) - AmiraL mamlanrnı,tır. de cereyaa etmılrte .. So.y~'-::; da ~ ~naail4; bir ilk ~ağ ha. 
men S!'Ölü dvarındn olntaıı müm lik daİl"esi COYentry adındaki her taraftan aıetirttikleri ihtiyat .r•~ı hukum ıürüyor ve bızım de 

kündur

•• • lnkarıda la"ı"'ıı tesı'satı ~ L--ka kendi ... uıtibak etmeie .mecbur kaldıiı-
4000 tonluk knnazörü dütmaa ~ nuz bu hal be itada 

Rmlarm ı,;, teft~ibi tarafından babrıldııw ıru bildır· _ Anlmra 9 (H ") Ankar kerlerini tetci ebnck lizere Ge- k' · nı Ye ar '1-n-& - .' Ulllllal - • pen memuilarını dahi at ... Mtb- mı, aan ı bın bet yüz ıene evvel. 
Londra, 10 (A.A.) - Rus ha mektedir. Jiiım temaatı ayın 26 ıında .at- na aiirmektedirl•. -:r ki bir cleYircle yqıyormuıuz ıibi 

1 

~ lllonulacal«ar. Uaale yapıhna St 1. d . . sanö bir bia alt .:ıı. b--'' d 

1 
"I" ; d ., b Efl • k 1 IDf&M 1946 MıDeSind ecek a ıngra şehnnın merkezini ınua uıun uru-llleR ıo BRaR nan cenı lft· enne e eaçe vınlan tir. Bu it. in 7 mile.:;;~ rfol - İfgal eden Almanların Volaaya !.°adu. Bunun.la beraber, şahid 

da 5 Rus tu 
.. meoı· ı'mba ndı"ldl. b .t. • J · • nacaktır ıç yo a .. u- kadar varmıt olmaları Stalin • u~~ ~arçok taYler araaın. ..., 81,u esır errntn sayısı . srad muharebeıinin ,eklini de. da bızı en zıyade yeiali düşünce-

( Baf taralı l inci ıayfada) gittikçe arttrıhynr Romanya ı"le tı'careıı·mı'z tittirmi,tir. Alman as'keri mah· lere .. ~tkiklere sevkeden hu -
sonra önemli çevreler iııal et- filleri bu auretle stratejik he - auı, kabılelerin birbit'lerile yap-

miıler, 5 Sovyet tümenile 2 si- . (Ba1 taralı l inci ıayfada) Ankara 9 (Huwai) - Bun • deflerin elde edilmit olduiu ve tıkla? ~uharcbelerde aldıklan 
lihendaz livasını bozıuna \IS • ~ıye . ~ar:ırlıimın ceçaniıteki ve dan bir müddet evvel Romanya ~rin ıeri kalan kısmının :.ı:aptı ve. zı~~?:e ':unrak ça1ııtırdıklan 
ratmıtlar veya imha etmiılerdir. pmdıkı rıyakir aözierine rağmen ile aramızda bir ticaret anla§m& açın uiraımaia artık lüz.um kal. eur surulerı obnuttu. O zaman, 

27 Eylwden buaüne kadar Alm~n. harb esirleı inin huıunet. sı imzalanmıştır. Bu anlaşmaya mayıp bu kıamın ağır ve en ağır bunları ku~k iç.in çok ç~ 
3288 eair alnıinıf, 13 aı1i.blı tank, le zıncıre vurulduğu keyfiyetini göre Romanyaya pamuk verile. toplarla tahribi cihetine gidilme- lı~~ıı. old~um~zu! elde edebıl-
108 lop, 400 mitralyöz, 123 bom k~bul etmemittir. Binaenaleyh cek, buna mukabil akar yakıt, ainin .makııada daha uygun dü. dıgnnız n~t!~en~n. ıse. ı~de~ bu 
ba topu •e daha. bqka birçok Dıepp~'de esir edilen 107 lnailiz makineyaiı ve bir miktar da ~el- teceğı mütaleaııındadırlar. bedbaht sürülennın buım gozle. 
ıı_iyade aililhlan iğtinam edilm;ı- •u~ay•le 1269 lngHiz erhaıı ve Hlüz abnacakbr. ŞimaU Kafkasyada ahiren Al- rimizin önünden uzoklafbnlma· 
tir. Sayılan Sovyet ölüleri esirle· en 8 tlktetrin günü öğle valtti manlar tarafından zaptedilmi~ ·~. olmut bUlunduğunu hala teea. 
rin üç mislini bulmaktadır. bailanmıılar ve bu tedbiri icab Ticaret gemilerinde olan ve bir demiryolu ile Grozni aurle habrlarım. 

Sovyet tehlili ettireıi aebebden,, daha evvel ,ehrine merbut bulunan Malgo· Fakat, o tanhlerde bunu ya-
Moıkova 9 (A.A.) - Gecele- malumatlar edilnıi,leı·dir. Aıke- telsiz tesisatı bek §ehrinin ehemmiyeti de ıu panlar, yan hederi insanlardı. 

yin neıredilen Sovyet tebliiine ri papazlar, ııhbiye efradı, ya • Aı*ara, 9 (HUIUIİ) _ Ticeret malumattan ayrıca anlaoılmak _ Bugün Dieppe bedbahtlaıına bu 
ektir: ralılar ve hastalu bağlanmamıt gemilerinde alıcı verici telaiz teıi. tadı~: Malgobekde birçok petrol hareketi tatbik eden millet ve 

Londra, 10 (A.A.) _ Bu aa. Rua lot'aları St&liacrad çe• - !ardır. ..ti Tiic:ada pbrlbneline baısüaki ta•!ıyeh.aneleri i~e, motörlU bur- .devletler ise zamanımızın baki. 
hah burada Çin ile fnailtere reıindeki Alman kıt'alarına kar. 8 _llktef"in aktamı Britanya Mırb vaziyeti dol.yılile .inıWD be- 1ru a11ala~aneleri Ye hafkeca lııir kateD .. medeni ve en büyiilıı: 
araamdaki müna.ebahD yük- fi pcldetli ... atla~-- ver?.'iıtir. h~ıye ~~iı 10 llktepia p bmmadağından a•nilerde üle11 çok fabrikalar ~evc~cl ve So• • devlet ve milletlerinden ikit1idir. 

Çinde kapitülasyon
lar kaldınlacak mı? 

oek .,ı...,,...;yetiae d.ür bir bey• Tanldu-m dutelded•ıı d._an •u ojledea ,ıaı.,_ a..U miktar. mevaod ı..ı.-. .....,..ıı ..ı.ıa poa. yeller, lıuadaa ÜO:. dört.~ eY• O •alde, ~le bir. b~oketi ihti· 
t e ilmittir. piyadeoi menileMmize kart• a• da Alman harb .. irU.e kelepçe tala.-•n•n 1943 oonu~ koda• kul Yel buradan pek oaeml• m•ktar- yara na"I kendner.n• ..,,kedebi.. 

na! v .rlt e b"'-:.-.. •= l4 Birinci ğır hücumlarda bulunmuştur. Hü •e pranaa vurulacaiını bildir - lanıhnasına izin verihneal Vekil : da petrol iatihaal etmiıJerdir. » liyor1ar) Bunun ceYalnnı vermek ncı er UA..-U mJ b" f L....!L • d . t" Ev b 11__ B 1. d b h b "dd ı.· 
1939 18 

EylUI 1940 il cu ar u- -~anm avarm a m•t "· ,.,. u yap•lacak olur • - H.,...nıde bndaftı. er •n ra yoounua • a e • c• "" çok pçlilr ve bu hu ... ota 
;"~ uı41 ta ihlerinde ;apb bilbaıaa tlddetli almu.. fakat .. Alman ordular• bqkuman • Mnden fU uetice çd<maktad .. , ki ollylenecek yeaône OÖ• .......... az:ıran & be r 

1 
d ç· d bütün bticumlar düpnana ai" danhi• 10 ln.teo..ı.. rrtı•• atle • - b-dan oonr• Stallng.adm için· ihtiru ,.. ldnin "" m..İeni ..: iı umum• yanal arın a ın e k b erc1:_:1___;k •• k .. tülm' •• den itibaren İM- mi r f d deki muharebelerin eh~mmiyeti bil ... m in••nları bı"le aaX. ve, ·-1-

k itülAa l k ldınlmııuna ayı • ~ puı ur Uf İ . . -~ ı ı aza aayı a En büyük be41yf91 .. - " _, 

h

ap _u:.:..::mb"'d~ ,_.. tür. Bir noktada d;;,.nan iki oa- nl'hz harb .. m.e kelepçe ..,. aulacok ve daha ziyade Volaa • lana• aönnez ve tarihin aman"" 
azır uııu ... -u 11 ırın19 .. r•. Wa l'lrm'Afİİr racaktır. J\;ı Don d~ıeklet'i ara.san._ki -:h-- mea'aliy~i diifllnm~z Wr 
Şimdi lqUtere hükıimeti bu Moıdo~ ccpheıinde A tla 5talınarad lanule J6d•hlen laale ıetırelukliğidir. Ancak, le. 

menuda daha ileri ıiderek Lon MOMI'* -~e kıt'alarımı:ı. Macar sıbıyları ıeıerıl R llıüyilk -~dan muharebe.Ue .elli duyulan biı- nokta Y&rdl1". ki 
dradaki bu imtiy&zlarm kaldırıl 

4

r ~ piiıık"Ltmiiit M Kafkaalardakı muharebeler ar • o da, iki btıy6k ft medeni 

m .. baklnnda yakin bir iıtik • ...."!:'."' ·-- ,..ı...;. ı.,ı~ Mi~ıilevicı yır~ıı etıisler A ... !'"'"~ ....... ede. ı.ı.et"" milletin bir h>m h;:: 
bald<ri mllzal<ereler• ba~· pıdedl ....,ı.r yapdm•ot"· Giln.. R cektw. . larak ıir;ttikleM ba •in" hara-
tım ye bunlann der"hal feaheda. 'd" 

2 
Atman piyade t.lııuru yok (Baı taralı 1 inci ıaylada) 2 - lloh A.,,..,.,. nplaaiıaıle: IMııtte uaua zaman ısrar et i 

lecetini ve bir m ... hede miiaved ..;.. . .llila ri&immet Wırlb ral Mihailoviç kuvvetı..m. ik • A ._ 1':1üte:;:ı ~,... a~lan ••feci» ceklwine dair olan bvv .. ~ Y~ 
deai bazırlanmaktA olduğunu ~ ve mal, iaşe ve malz:eme temin eL Ba 1111 c)inya Lüks Slipe.r fllm'er "e ımeı .,.""' tavane mukte - middir. K. D. 

Çin masllhatcUzarına bildirmit- olat~ıın•ıtr· ~nde tankların tikleTi için ölüme mabkiim edil- Sfton.mu ~l)'or BU HAFTA 
tb-. ~I= b" taydan' fada bir mitlerdir. Bu hadiseler cenub do ıSapi tst.ınbul allelen clunr.uıım 

de.t..-u 15'' ır • • • • iu Avrupada Hitlercilere karı• en llüıb ~ :rUm 

Ruzvelt: "Vilki ver- AJman ~~e-kun'eti menilerimr muhalefet eden kuvvetler ara • (MARMARA) do 
:1e ._,, sind• ildillıe m~~ak • ıında tahmin edildiğinden çok 

diğim vazifeyi ,-iz 6 laiiculD ,.aplll~·~· 8üıtün bu , fazla sakı bir iıbirliii bulunduğu 
bücdllllar ~- 600 AA11-111u iıbat etmektedir. 

mükemmel surette man...., ~eri olcfiirilerek 9 - -----------

yapıyor,, diyor man taSı =~;:';!11'§lir. . ( TIY A TROLAR ) 
Vaıiaston, 10 (A.A.) - Reia Sta1efeo1m 9 (A.A.) - Stalin • ı.tanbııı ~ 

ROOMYelt, selecek .ıOcakhafl srad ~n ölü noktaya gel il &dılr Tlyat.roıarı 
mUMlaakM»ni önümüzdeki. Pa • difıı1 ve llnıhilk bedellere alafllmlf Bu alı:pm .aaa.t 2010 da 
z~rteai ~ii. Y9;pacatını. &3yle • buhmdutand-' dolayı ba ~eye . DrMD kwnı ' 
mı" M. Wdlde ile olan aıyaai mli fala ~cudlu kuneller gönderil· KIS MA. ALI 
naaebetleri hakkında izahat ••· meııiDhı lüzulftaas oldaia BerUnde yeun: W. Sbakegpeare 
mekten imtina etmif ve phai mu .c;.,ı1mın..-. H.lı ile tte Abnanlar 
rahhaaanm eeyahatine a\d olarak 
baamda neıreclilen haberlet den ileri ~aehtecllr. Müd.ElleNt 

Komedi kıenu 
YALA.'lılCI 

Ya&a11: C. Goldonl fazla malümab otmadıtını ileri elrad ve top baknnmd•n takY'lye • 
aü-'- M WilL' • t d" uı \er --•·"'.: ... 11". A1ımanJar tarafından .---....., • aıe ye ev ı eıu- .-.·~ .__ ·· llllirt"l eumaıtesl n Fuar ııinlerl 15,30 da 
ii ıırazifenin mükemel surette ya .,...,ılıaa biitUn taarruzıar pu u • m&thıc 
pıltlıtma emin bulunduğunu bil- miifiiiır. Dunım azıçok lı.tlkrarlıd~r. 
dirmifdr. Don nehrinin tefkı1 ettlii dlneiın Sadi Tek Tiyatrosu Beşik~ 

pee tCEBENNDI" 1 peırdıe 
A,.-mıca 1 pt:nlt' komedi. 

bu 

1"ôııeblleceklt.rdlr. 

Başnm proıramı 

8&Yl'Nll'ID 1 tnd pnüncJftı ltt~n 
Ba ~ ilk siiper flbni 

KOÇ OK 
NELLI 

~ - lltti\kİ Te .... 
....._ aerlni 7 .............. : 

JUDY GA.Rı..um - GEOK.GE 
MURPRY 

a,nea: 
GEO&GES lllL&NT - BEVBB.LY 

ROBEKT'ln 

KADIM HIKIMIYETI 
Baftlaıbafa renkli 

'ç tarafında mUdafllere ıönderilen 
yardnncı ordu, nehri .reç.mit ..e düt 
manin muvaaala hatları üzerine yap. 
tıtı b.kıyı artınnıftır. 

mesaJ·ınm ne~rını Bir Alman qenerali VlJii 

Sovyet elçisi Japon 
gazetelerinden Stalinin ~· Beyazıdda : M A 1M1 R 1 Sineması nsttinde , 

• • 
Y 9tcılmolrn 9 (A.A.) - BerUn -

rica etmi~ elen eelen heberlere ,öre, .enerıal 
Tokyo, 10 (A.A.) Basın KurtmüUer, doiu cephesinde öl -

konferansında htikfnnet aözci\sll miiflilr. 
beyanatta bulunarak Sovyet elçi w.· söylemiftlr. Sorulan ıuallere 
alnin bltiin Tokyo 1ıazetelerlne cnaen bunun ne makaada bina· 

MABMABA GAZiNOSU 

TAKSIM SiNEMASINDA 
Ölmez: l.lr lııayat faciası .•. İhtirasla dolu hir afk romaaa H et 
ve tevsi ile yanan bir kalbin acı feryadını. .. htırah ve ~ ~~rn. 
de kı...-.-ı bir kalbin heyecanım Saadete -···mı ı · · titr bl .• "•'"- • . • - 11 8891 ıçın 

tlJ"'ll) r ıon\UUR eB yiİkM 1'Ağmelerlnl te --<t- - .ı 
( ·-··-· .. -----· reanuuı euen 

i ZEYNEEii"tlAŞ-Kil 
\_ Türkçe .. Sözlü - Türkçe Şarkılı E ______________ __..... ............. -......... .) 

Mmlü bellekirı 8-t rolde: Elmecı aıi· Okuyanlar 
kemani _. filminin bat-tisti SUAD GÜN 

SADf ILA Y AZiZE EMİR Settar Kömrükçü 

40 Wfilik kime aaz heyeti, ayrıca 25 kltilik koro it ti 
B .... 1 de t "'itil . eye matine. --111• film Bayramı)\ .ı iacl sinünden lt~ ..._, ...... ,, 

T11YYa.re ıaıneması.da perllecekdr. 

--
• Baynımıo lııirfaci, PAZARTESi ..;;,.,,ü __ a,!__1---1_ ' •-·· ..__ itibaren 

1 PEK sineıasında 
-----,~-'LOR E L-tl 11 R Dl ı1A 
~ ~\\ VJ;NlZci ıZ~--

, %\ T LİR K ç E s dz Llı ~ '- ' 

Kühha_ Zevlr ve 

Def' e blıftas ı 

verilmesi ve neırl rlcaıile Stall en yapıldıiuu bilmediiini IÖY- bir kahkaha kıuırpaı. 
~~~~~-t v.a.nahnın ın•b'l~•·~n=i__:;..v•~r~d~i~~~_.:::l.Mn::::::~"*""~~·~~~~~~~~~~~-===:::::::::::::::.:..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 



. • Sa~ 

~KURTULUŞ ' 
Doldorlar, l>anb.cılar, katlbler, 

mabendl.ler velhiaıt bütün mü· 

rddııebli kalemle yazı yuanlar 

miftlııkeb1n ceblerlne akma. 

ıından, kunıınumdan 'H u. 
cun bosulmuındaıı kurttran 
,...ane 

HAKIKl 
KURTULUS 

P. 8108- 6318 

DOLMA 
KALEM 1 

Mm•eiıkepll kalemi. 
)'UI yaımıtık mecbu., 

rlyetindıe olıan halla 
fwHaet4lll bu eııi
yetlen kurtannıttır. 

UCU aştnınaz bal 
ıürekkeJ ahr. 

Kuvvetli basıhr
sa 4 kopya çıka
rabilir. 

Bozulan par~ların , .. 

cWderi tamir ü<ftti a. 

lıomabızın yerlerine 

bıkılır. 

KURTULUŞ 
tr.aleml Mklz P#çadu 

l...,.et olup ber bir parçul 

bulunur. AÇIK bırakıldıiı 

INılde her ne tekilde dururaa 

dmwun mürel&eb a1&mu .,.. 

lawumu. 

KURTULUŞ 
en ıailam .-e en kullanı,Jı mt1. 

rekkebli kalemdir. 

HER YERDE 
ARAYINIZ. 

iHTAR: Halkı f&flrtacak de~e, bir çok yeni markalar çıktı
i•na nazaran, •ym mütterllerimh:ln nazarı dikkatlerini celbederiz. 
G•antlli olan yalnız İKTİSAT VEKALE11MİZIN P. 8108 • 6318 
numaralarını ve KURTULUŞ iımlnl taflyan dolına kalemi baki • 
kidir. TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ. 

KURTULUS DOLMA KALEMLERi DEPOSU 
1STANbUL HAVUZLU HAN No. ı 

6m--• SÜMER BANK---~ 

Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdüriyetinden: 

MaOazalar için 

Satış Memurları Alınacak 
ftıtanbul ~ l.t.anbul barlol maiualarımıııda münhal uam1 

100,- llr&ya kadar ücretli aatıt memurlukları için maiazalarda 
uzun müddet aalıt memurlutu yaparak reyyon idare etmlt bulunaa· 
aı.r alınac:a1dır. 
A&~ lıııbmetini ifa et:mlt olmak prttır. 
tatıektNerln qaiıda yazılı veeilcıJ.rla 20/10/942 tarihine kadar 

Sult.anl.am.1mında Katırcıoilu hanında MüeMeıee Zat İtleri Şefll
flne mürecaat dıneleri lbımdır. 

1 - Nüfus hüviyet cüsclanı 
2 - A*erlik veaikuı 
3 - Tabaı1 veelbaı 
4 - Hl~ ki.fıdı 
S - Vea'lka lok>jrafı. 

As. Tıbbiye Okulundan ı 
~ıwaı fiı'ıneie laktlll Te DMnMlll lıa111l ol&ıı tablb, kiot)a müheD'lisl 

ft .-acı ~ 1mau.ııan lltB!r4DOl~/HZ tarlblnde Fen FaJriiltıe., 
llldıle J'aplıı.oaklr. Okahtaııu -.nMlll ..,_'- olwrbrın lmUhan .. slreb1l_ 
m.t '9Ja '*81ıumm. kalemin~ m~ ,,_.. alımaları rtoa. olumır. 

(13!1~) 145Z) 

Saçınız dökiilüyoraa, bafuıızda kepek vana 7 

MAJ"K SAÇ EKSiRi 
~--•• Kullanınız. Teıirini det-hal görününüz ........ ., 

lıcra alya lkrallllye ikram yo 
ad•di mik arı tıltarı 

Ura Lırıı 

i SO.ıUO 60.000 
l :ıtı.000 :.ıo ouo 
1 10.000 10.000 

' 6 .000 20.000 
ıo ~ .000 20,000 

"° ı.ooo 40,000 
80 oOıJ "1.000 

400 100 •o.ooo 
tlOO 00 40.1.00 

4.000 10 '°·o o 
8 1.000 2 lli0.000 

85 IJ,7 Yelcılo 4.tSQ.000 
laıa bilet 2 li a yarım 

bilet 1 l ı radır. 

Doktor Hafız Cama 1 
(Lokman Hekim) 

Dfna1ohında 104 No. da has&a 
U.ta kabul eti •• 

--~~~ 

Doktor 1. Zati Oget 
Beled119 ~dak1 mua,..ne
hanande otıeden aonra haıta-

lanm ta.bul eder. 

ION 

IZMIRDE 1 
ANKARA PALAS 

OTELi 
fzmirin en temiz, en modern 

ve mazbut alle otelidir. 
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KAŞELERi 
HükV.met karıııında deni.M 

nasır .,.. sayet la.avadar, lokan· 
ta, putahane ve kıraetbaneyl 

cami .,.. lft'Ylıi sayet munta • 
um.dır. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütiln ağrıları derhal keser 

Telefon: 3438 
Telcral: İzmir Ankarapalıu 

Sıhhiye VeklJetinin ruhu.tım haizdir. İcabında ıünde 3 kate alınabilir. 

Orhancazi uliye hukuk ha • 
kimlitinden ı 
Orh~ Geı!elek ltöyiinden Jlü.. 

lle;Tln blrwı Veli)-e Sönmezin Orhan • 

• MAKSIM'de 
Kıt menlmi .baflangıcı ıerefln Bayramın birinci cününden itibaren: 

memleketin .evlmll muranniyeti 

m:ttzEYYEK SERAB 
Yeni repertuvarlle kemani NECATİ TOKYAY ve tehrlmizln 

en cüzide 24 kltllik SAZ HEYETi ile 

SEANSLARINA BAŞLIYOR 
Ayrıca: Memleketimizde eşi aörü1meyen ve tanınmıt aan'atlıirların 

i,tlrakile oynanan çok ze'11'1n mizansenli 

EFENiN AŞKI Büyük milli revü, 7 tablo 
60 artist, 500 kostüm. 

razlnin C&mtiUblr maha.Iksinden Da.. 
'f'Ud ofl'U Nlltll &teybine ikam~ eyledlil 

pipll~ brv ııa.ı ha.k\mdr. daıTaDolıD 

aSJ!ye huk1* ma.Jıkemc"lnde J'apılmak. 

ta ota.n duruşması MNeınth: navtimın 
)"el!l bıetli o1mıadıkmılan linm teıbDtaV 

~ ve duııu9DA1Wı da 4/11/9'2 
Qa.rıamb& -.at 10 • btralnbmasm:ı w 
cbvalmm meıdcdr &"Üllde ma.hk~eye 
~ ~ btr vekil l'Ön~mıesi trıb. 
llt mabımına blm olmak ti.zere Dln 

Yazan ve besteleyen: MUHLİS SABA.HADDİN. Sahneye koyan: S. ATILLA. Orkestra: YANKO. 
ŞEFİK, Baleyi he.zırh.yan: MIŞEL 

olımur. (942/ı62) Dk reoeye mahsus orkestrayı bizzat MUHLiS SABAHADDiN idare edecektir. Temsillerden aon. 
ra ber ~re vesaiti nakliye vardır. 

ZAY.t - 938.939 dıen 7ı1m<b Dentııll DİKKAT: Bu PAZAR rünü ton olarak MODERN KIZLAR rcviisü. IÇKISJZ MATiNESi 
llsu!I orCra. bmımdıa.n almıt oTd.utum Bayramın üç gününde saz Ue berab~ EFENfN AŞKI, saat 15 ten itibaren İÇKİSiZ MA11NE 
dlpbnayJ k.&ybcttlm. YC'Dlshıt alaoa. "---------------Telefon: 42633 
tımd.:m ~ hükm:ı )'oktur, 

Den1z!1 Şah lsma.irlor mnha 1 lıeJılnden 

Hbıtt;yin oflu lblid A$3.D 

Edebi. ~l.Qn&i, ootrafi. kadın, çocuk, 'lllbımna, spor. mi.%ah, elhasıl her <;:ıhada A~ıumı yüksek ne$ri.Ja&uıdan 

16'tif:ıde ~ lstıym: 

DERMOJEN 
Sayın Halkımıza M:ühim ilan 

Y1*aır:lda. •1ctıtımı.ı neşrlJ&tbrdıan b&tlb ıünlilit, haftalık pz.eteler. ~ hMt> mecmuah.n ve bllhusa. 

YANIK, ÇATLAK., S1'ZEMA n 

CİU> YARALA.RiNA tnk&IU. 1,.t 
S 1 G N A L ~~::::~:t;~,::~0' N 0 S H A L A R 1 N 1 

celil'. Derial.D tuelt-..... na " 
Bö4ıüın "11 .,ucte ve mttmuallU'ı molituama .1 t.alılb tıılebllmtk lç'ıı ABO:"lE rAm:i.,,, tanlye ederiz. Gerek at>one 

.am. ye it.« tüdü mal61DM alrDlit için ~ki adre8e muracaaı edllmelidiır. 

Terkiye Ummmi Milme11ili: JOHANN BAYER ,,_ ......... De laJ-el .... . 

mut BCZANED• BULUNınL 

' Ea1d Gümriik aolııiık' No. sa. Gala.ta • lst.nblll Posta x.. ısao. 

HACI BEKİR ZADE ALI MUHiDDiN 
Ticarethaneleri 

PAZAR ve 
Günleri 

BAYRAM 

~- Avaryah Mal Satışı: 
Avaryalı 411 sandık İnpat çivlıl, 25 &andık kundura çlvlıi, 311 
kaEe. andlk beyaz çini, 40 balya kijıd ..tılacaldır. Taliblerln en 
reç 15/X/942 tarihine kadar G.atata Etki Gümrük sokak Ömer 
elendi ban No. 8 ele Sigorta Ebperl Raif Oğurluya müracaatları. 

Telefon: 41674 

~açkada satdık arazi 
Maçkada tramvay caddesi üzerinde 110.20 
metre cephesi 156. 10 metre derinliğinde 
ifraza müsait ortasında sefarethane binası 
olarak yapısı tamamlanmamış büyük kagir 

bir bina ve ayrıca iki ufak binası olan 
mahal satılıyor. 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
B8a6 No. Yeri Kl)'llleU Ne.i Mcs:ıhuı TemJn&h --
ıns BeşlkJ&ş Vlşncza6.e ma. Lira Arsa ve meıtnde 

bal&e6t l\laçka ve Teş_ 1.199.US na.tama.m kirıü' 153U.SO l\lı f.lra. 

vik.iye ~leri 2 mü. biiyÜk bina ~ay. l19.9U 
lııflrrer numaralı pa.t'ta rıoa eki ufak bi. 
66, ada 703, par~el 4. na. 

tz.ahatı ,.aa.r.m. yı.nh pyri mf'niluller IJ'f'IWin pa.ra ile ve &&pah urf u,uıııe 
alıb<'akıir. Kapalı zarflar 21.10.9'% Ça.rp.mba pnü sa&l H de banlc•mız 

18 anl>ul fQbeSi sa.t., komi. yonu hwUJ'll ile açıla<...& ft' en Jlik!tlt ~ldli mer. 
ke.e bDd.lıri'ecek ve haddi layıık r:orüldütıi takdırde Mall7e V«*J.letlnden hU.. 
ıı:an eclierdt mumka.t cova.bl alınd*.tan 90nra kat'ı ihalftli yapılacaktır. 

İflfıldl olanlann Anber. meı1csi Ue iat&obul, İzmir. Burs&, •ubelerlmlzden 
b'rtt lir& muka.bllinde bir ,,..r!name edhııettk bıa ...,tn&111e .ıhkimı daiffi!lndit 
tansim ~rl Wtllf makbıııınn11 tavin tdll.en 21.10.H2 Çarşamb:' ıunu 
saat 1' e lı:ada.r t.'a.obul şubemia müdtlrlütüne tndi et.ıneleri llıımdw. S11.tış 
btdellı*ı ödenmMinde alıcıya blna ~e ana.nan ipol.tıil ma'ıablllnde )(olaylık 
JÖll·~r. Faala lubat almak tırieyenlerln btanbol fJUbeml& emlik ser. 
vfslne mü.ra.caatla.rı UAn olunur. (10250) 

Kulekapı maliye şubesi tahsil şefliğinden: 
~ubetnluı kasa.nç \.erır• inden borçlu ruüheııdie İsak Tı&mapol.\ alıl Arap. 

cami maha.llt"Slnin \'oyvoda ı·~d &1nde 69 .• ·o. h mahalde haciz aitına. alınan 
~ya.hırdan Poşel boru ve m.ıhemesı n'rc-maruı mahemcsl, zil m;ı.lzemcsl '"• 
ve kablolar Ant.iıron mıılzrm , akilınuli.törler mba Glopla.i:ı rcflt'ktör ve 
proJetctörier, Şalter ve d.e.uu.rurler, volime!ıre. aınper melJ"e v-: volt.metreleri, 
eldttrlk saat tai.iı&tı hurda. demir Ory•ın nlU'lra radyolar RAdyo lılmbal:ırı ve 
da.ha bazı mal2ıeme c.,ya 19.10.94! Pıazart.e81 riıniı sa.at ondAn ıtibareı. m ez. 
kur ma.halie almi muu.yede suret.ile satılacaktır. 

Bll hususa da1r da.Ju fa.ıla izahat aJına.k lsteyenl~n Oa.1Atad4 Tünel ya_ 
mıub ötüWi sokatıııcb. e!ikl Posta. lJanmda Kulekapı M:.ıllıe Tahsil Şeflltt. 

ae ~ .t;meta-1. Telden No: (49US) 1'60 

NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 
ve bütün ağrılan derhal keıer. Her 

T. ~ BANICASt 
L TABAJLBW 

DllABL&IU 
1 ~tria 

~et14ealne ~ 
tkraml1elerı 

1 Me& ıtOO 1lral* 
1 • &Ot • 
• .. ıs• • 

1' ,. lM • 
11 • lf • 
.. • u • 

Son Po.ta Matbauı: Nqriyat Müdürü: M. Sami Karay.& 

SAH1B1ı A. Ekrem UŞAKUGIL 


