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Ruslar Almanlann merkez cephesinde 
mühim piyade kuvvetlerile sidd~tli 

fiir hücuma geçtiklerini haber venyor 
Kafkas cephesinde T uapse yolu üzerinde kuşatılan 

Sovyet kuvvetleri imha ve 47 mevzi işgal edildi 
Sovyetler Stalingrad, Mozdok ve şi~~I ~a~~ ... ~e~hel.eri.n~e Alman 

hücumlarının ağır zayiatla püskurtuldugunu bıldırıyorlar 
Berlin 10 (A.A.) - Almanj 

orduları ba.tkumandanlığının teb 1 
liii: 

Kafkas çevresinde Tuapse yo. 
lu üstünde büyük bir dü§m.~n 
h'lÜltezesi kutatılmıJ ve 47 mus· 
lahkem mevzi itıral olunmuth~~· 

Stalingrada karşı yapılan mu
cadele<le ordu topçusu Volgada 
iki düt~an top çekeri batırm:f 
ve bir diğerini aiır hasara u.~
ratmıştır. Hücum kıt'aları tehır
de büyük bir binayı havaya u. 

çurmuşlardır. . . . .. 
Pike uçak tetkıllerımız, duş • 

man mukavemet yuvalarına ve 
ıehrin müstahkem ı.ırtlarına kaı· 
fi hırpalama taarruzlarına de • 
vam etmiılerdir. " 

(Devamı 5 •. ~?.~.~ .. ~?.~~~~~?.. .... ........... C81ıabı 
Alrikada 
batırılan 
mitte ilk 
gemileri 

Almanlar 141 bin 
tonilatoluk 22 
gemi batırdılar 

Amerika harb başın
danberi 320 ptrol 
gemisi kaybetmiş 

Bertin 10 (A.A.) - Ahnan or
duhuı bafl&umudanlıjuııu tebliil: 

Ainıan dem-itıları lnclMz • A. 
merikan ticaret semllerlne cenub 
Afr!lka ..hilleri açildwında aiır ka. 

7 .a,1.,. verdlmıitlercllr. Abnan de • 
nl•ltıı.rı Kap limanının hemen 
· L--ında 74,000 tonilato tut• • 

J'&DI ..-y " • • L _._in 
rında 12 ticaret pn1*1ll ua-
hücwnlarile hatnm•tlas'd" · 

(Devamı 6 inci aaylaJa) 

Garib bir hadise 

Moskova radyosu
nun Anadolu ajansı 
aleyhinde neşriyatı 
Aja,..ımı:. illr gün Stalini11 
nutlrunu alırken birincı suali 
zaptedememİftir. Ru•lar hay• 
ret uyandıran bir dÜfÜnc~ ile 
bunda ka.d görüyorlar. Hal. 
buki ajana nokaanını bilalıare 

tamamlamıftır 

Almanların dikkati 

Uçar kalelerden biri 'bir hücum e•na•ınd_. 

Lille şehrine 100 uçan 
kale ve 500 tayyare 

ile hücum edildi 
Gündüz yapılan bu akının yeni tafsilôtında 

200 ton bomba atıldığı bildiriliyor 

llıanlara ıöre, sivil halktan ölen bir bayii. lıailtere 
sahillerinde & çıkar11a ıeıisi batınldı 

Londra 10 (A.A.) - Gündüz tane uçar kale Amerikan Libe.. 
yapılan en bilyük hava akını sı. ratör ve 500 kadar insiliz ••~at 
raaında Lille tehrine 200 ton uçaiı refakatinde bulunuyordu. 
bomba atıldıiı muhakkaktır. 100 (Deuamı S inci •o>-lada) 

C Askeri vaziyet ::J 
Almanlarm bu sene zarfmda 
Moskovaya taarruz etmekten 
vazgeçmedikleri anlasıllyor 

Yazan: Emekli General K. D. 
ı _ Şarlr cephe.inde: müstahkem ev bloklarım talırib 
D" kü Alman resmi tebliii ti- etmit olduklarını ve Sovyetlerin 

1 u~ tı Kafkaslarda Tuap.eye Stalinsradın timalinden yeniden 
m~ a eçid yolunda kuvvetli bir yaptıkları yardım taarruzunun 
ıe en t' upunun Alman kıt'al8rı püakürtüldüiünü bildirmektedir. 
Sovyt :r kutatıldıiını, Stalin - Gerek bunlardan, serekse dün 
tara ın . a.n de Alman taarruz kol kü Alman tebliğinin fark ceph~. 
ır-:dın ~çınu ve hava kuvvetleri • aine aid diier satırları arasından 
lanle .~kpçk bir bina ile birlikte (Devamı 11avla 4/1 de) 
nin yu ae ......................... --. ..... --.. ···-.................. , ·•·················· /"' .......... -

Bir Konya gezisinin notları 

Millet olarak ebediliüimizi 

Vurguncu belediyeye 
karşı cephe almıya kalkt 
Zeytinyağı ve pirincin beyannameye tab 
tutulması üzerine bazı tacirler istihsal mın 
laka/arına mal gönderilmemesini bildirmişl4 
Zeytı?nyeğı ve pirincin beyanna· kilo mal bulunmaktadır. Bu 

an.eye tabi tutulması üzerine, bazı E d yet kartısında fiatların toplnn 
Jıeytinyaj'ı tacirlerinin istihsal mm. g e e 225 kuruftan ataiı dütürülm 
takalarına telgraf çekerek bugünler. 1 ~in en enalı çarenin ~bre ın 
de latanbul piyasasına mal gönderil VUrgunCU ara tlrilmesi lfinin geciktirilmesi o 
memesini bildirdikleri .<iylenınek-
tedlr. ,·ık darbe ğu ve tacirlerin diı bunu yaptı 

ilave edilmektedir. Piyasayı eUerinde tuttW.ları an • 
latılan birkaç tacirin, fiatların düı
mesl hususunda glrltllen tetebbüs. 
leri ~ alınacak tedb'1rleri önlemek 

İzmir, 10 (Hususi) - Ege 
vilayet ve belediyeleri ia,e mad 
de'erlnin fiat mevzuunda bir • 

İçin bu suretle fin1dlden mukabil l~ hareketlere ba~lamıtlar· 
tedbir aldıkları iddia edilmektedir. dır. İlk olarak Balıkesir b eledi-

Diğer taraftan aldığımız m 

mata göre pirinç fabr.lkaları, • 
aldıkları çeltikleri ltleyecek, 
ları bütün tetekküllere ve bele 
nin gösterdiği yerlere verecek 
Bu surt't1e pirinçlerin ikinci elle 
aıtaale kara borsaya ıreçmemes 
min edllıınit olacaktır. 

İstllısal mıntakalarından Ticaret yesi vurgunculara da. be tetkil 
Odaaına gelen malümata göre bu • ı.Jeııamı b ınci atıyfada) 
nJarda stok olarak 25.30 milyon \, J 

-------------------~------

Bayramımı Omer inönü'ye dün merasimi 
kutlu olsun! havacıllk turizm Br~v~_si 11eril 
Y arm ıeker bayramıdır. 

Bu sene de bayramı, sulh, 
huzur ve emniyet havası 
içinde idrak etmekteyiz. Bu 
büyük nimeti her şeyden ev. 
vel aail milletimizin •uurhı 
ve imanlı birliğine, kahra -
man ordumuzun kuvvet ve 
kudretine ve sevgili Milli .Şe
fimizin yüksek sevk ve ida':'e 
kabiliyetine borçlu bulun -
maktayız. 

Son Posta, ıeker bayramı· 
nı aaym okuyucularına tcb -
rik ederken birçok yıllar ay
ni sulh ve emniyet havası 
içinde yeni bavramlar idrak 
etmelerini candan diler. 

Gazetemiz bayram müna· 
,,..betile yarın ve Salı günü 
çıkmıyacak, Çarsamba gü -
nünden itibaren n@sir vazife
";",.. d~v,.,., edt-cektir. 

.................................................... 
Ekmek darhğına 

sebeb meğer 
ne imiş? 

Elrmelr lrarne•İ lrallracaiını a • 
man bcuı fırıncılar~ lrendilerin· 
Jea lrarnc .arulmıyacağını tana. 

ralı eltmeltleri lokantalara 

Merasimde Bayan İnönü, Meclis Reis 
Başvekil hazır bulundular, Şükrü Koça 

genç h . . yı bir nutuk1a tebr.k etti 
Ankara 10 (A.A., - Tilrk 

Hava Kurumunun yuksek mü • 
hendis mektebi talebeainin uçu~
ları için açmıı olduğu kunu bi. 
tiren Ömer lnönüye bugün saat 
16 da Hava Kurumunun havacı• 
hk okulunda törenle lurizm b1 ö. 
vesi verilmiıtir. 

Törende Bayan Mevhibe inö• 
nil, Büyük Millet Meclisi Reiııi 
Abdülhalik Renda, Baıvekil Şük 
rü Saracoğlu, Riyaaeticümhur u
mumi katibi Kemal Caedeleç, ha. 
va müateıarı Tuigent!ral Zeki 
Doğan, Riyaaeticümhur buauai 
kalem müdürü Siireyya, matbuat 
umum müdürü Selim Sarper, 
meb'ualar, gazeteciler, uçucular 
ve hava kurumu erkanı hazır 
'1ulunmuılardır. Aziz Büyük Şefimizin oilu 

Türk Hava Kurumu hatkanı İnönü busün Türk tiava K 
Erzurum meb'uau Şükrü K~ak munun senç kartalları için 
töreni açarak demi.tir ki: tılmıt bulunuyor. Batlansı 

<cBusün sevinçli bir ba~nnın tekamül uçuflarını büyük b 
törenini yapmak üzere burada tizam ve pürUzaüz bir itin 
toplanmıf bulunuyoruz. Bu tören bitiren ve yüksek mühendis 
bava kurumu tarihçesinin ferPfli lu talebelerinden olan Öme 
bir yaprağını te,kil edecektir. (Devamı 6 İnci aaylad 

Vali ve meb'uslar, sehirliler 
veriyorlar 

- ... .w. '·'ndo , .... mrda ek. dinlenen derdleri etraf md 
mek bulmak miifkül bir ha~ rel • := S-t:~ ~~~ dün bir toplantı yaptılar 
ıröre bu aıkıntınan hiçbir etaslı se • ___ _ 

bebe latinad etmediii meydı.nda • • d•l d•J ki . .1,. 
dır. Aliıkadarlar bu vaz.iyetl, fırın- Meb'uslarca tesbıt e ı en t e erın vı aye1 
cıt.:rın. pıltlrdlld«I ekmekleri kar. b 1 d• taalluk edenleri derhal yap l 
Dea1Z olarak lokantalara fazla mık.. e e ıyeye La( 

(Deuamı 5 inci aaylaJa) 

Piyangoda 25,000 
lira kazandığını 
15 gün sonra 
öğrenen köylü 

Sıvas (Hususi) - 15 Eylulde 
Ankara 10 (Radyo ıra:zete - • çekilen milli piyangonun (n büyük 

ai) - Stalinin Amerikan g&zete. . . d" v . hsulden hükümet hissesi ~ ikramiyesi olan 25,000 lıra §ehrl • 

ilin eden vesikalar 
cilerine demecinin akisleri hala Kö.>·lü Hasan dayı yeiı(tır ıg;/"~ nu söylüyor, kaymakamla : 1 mizde satılan 250159 numaralı bi. 
aürüp gidiyor. Moskova radyosu diye yazılan miktarın fctzla oh ıgu 'hayet kedirme yolu buldu. lete çıktığı halde evvelki güne ka _ 
dün akşamki neşriyatında bu münakaıa ediyordu. Kayma 

1
°'" nı w "n.i ıö.>•ledi. Hasan Dayı • 1 dar talihllnln kim olduğu belli de· 

d A d 1 · t f b b ~d l k · · · bes e 1ecegı · · w • w ildi H A A 'k d h emeçte na o u aJansı ara ın- u ug ay a aı erımızın . v, • • • ki mislını verecegım 11 I ~ . atta n ara ra yosu er -
dan Ruslar aleyhinde yanlı~lar nın cevabı: <CÔyle ise istedıgınızın 1 S d" 1 k gün Jlluayycn saatlerde: 
yapıldığını, bu arada ikinci cep- Yazan . Profesör doktor a 1 rma 1 cı- Biletinizin numaralarını iyi 
he hakkındaki birinci sualin :r.ik. (Y • 

3 
.. .. yfaınızda bulacakaımz) kontrol edin. Sıvastakl ikramiye sa- Dünkü toplantıdan bir ıntıba 

redilmedieini ileri sürmüştür. azıamı uncu sa J (Devamı 6 rncı ıavlada) ( Yazı•ını ı"kı'ncı· savfa 
~n •• .:..,.. R ınll"I .avlada.L..-~~------------------~------~~~--.-.~~~·~··=·-:..::.._••_--__ ••_•-_•_••_••_••_••_•-_•_ .. _ .. ~---------------------------------------------~~-=~ G YW.MJ11~.w.ı:u:...a.aıuu:~~--



2 Sayfa 

Hergün 
Bütün memleket 
Belediyeleri namma 
Tek bir mübayaa 
Heyeti kuramaz mıyız? 

'---- Ekrem Uşaklıgil _J 
E Skişehirde çıkan Kocatepe 

gazetesin.de şöyle bir fıkra 
gördük: 

- «Bu hafta içinde buğdayın 
kilosu 43 kınuşa kadar çıkmış 
ve birçok. çiftçilerimiz, komşu 
vilayetlerden gelen müşterilere 
ya'hu'd belediye alıcılarına hu fiat 
üzerinden satış yapmışlardır. 
Buğday ~rine konan fiat tes-
bit kararı kal.ktrğı için çihçiler 
iste'klerin çokluğuna göre yük • 
seltmekte, ve ibu yükselişi kom-

SON POSTA 

RESiMLi MAKALE: = Oç kuvvet .. 

şu belediyeleri de akıl ~mıez bir Kuvvet evvelô iç ina.nmdan, sonra irade kuvvetinden, daha Ya kazanır, ya kaybederim, diyerek meyclana atılan inana. 
rekabetle teşvik etmektedir. sonra •ilahtan ve bu üç umuru yerinde kullanmak için lazım bilirsiniz iri peşinden nıağliibdur. 

HMürakabcsiz, baskısız ve ser Kazanacağım yahud öleceğim diyen ise nadiren yenilir. 
gelen bilgiden doğar. 

best bir ticaret sistemi neticesin· --.. ···-· . _,...,, ........ ·----·-·-.. --·-··----------------·--C_o_r_n,_e_iı_ı_~_H_or_a_c_e_ 
de bir ıkilo buğdayı yüzkuruşa ( • ' 
almak zoruna düşersek şaşma - 1. e r 1 e r .- 1 
malıyız.n 

Bu satırları yazan arkadaş fık· ~------------~------------------------------------·J 
k:~~~~~!;, ~~:~?dkıs:~nd:ı~: Beşiktaşta bir Yal·I Ve leb'USlar eeb1·rı1·ıer1·n r " 
derde bi< •eş'hiş koyarak fia• yük d , '!l Olur mu? 
:~·~~\;'..~~Z~~,!·,;,~=~~~·~ eğirmen yandı dı·nıenen derdlerı· etrafında Bu vatandaş sokakta 
den doğduğunu anlatmıştır. zarar 100 bin lira .. .. . 

Mürakabe ile baskının bilhas- surunmıye mi 
Değirmende bulunan 6 bin çuval ea harb zamanında elzem biT du"n bı·r toplantı yaptılar mahkum? 

~e:~~ :ü~at:~en~~:s::~~ 0!i; undan mühim bir kıamı kurtarıldı Dün matbaamıza bir ka • 

hakikattir, bugün İngiltere ve Evve&i gece sabaha karıı Betik- dm geldi. Kendiai., ldiçük yaı 
Amerika gibi hürriyetin beşiği lafla Köyiçtlnde ''Sebatı> değirme - Dün öğleden evvel Parti vilayet Bu toplantıda meb'mlarımızın ~. an~e~inin "• bcıbaauıuı 6Ô• 

aayılan memlekellerde bile diz - ninde yangın çıkmıt, değirmen kıs. mtrkezinde Vali ve Belediye Reisi kuıaı.rda balkla yaptıkları temaa.. zu.. ~""'!-de ~ailnıe•i 6ibi 
oin hükumetin elindedir. Fakat men yanmııtır. Dr. Lutfi Kırdar parti idare heyeti larda ıe.tk. l'k ve tesblt et.tikleri dl • m~h.ıı. hır fıu:ıa ile karıılaf • 
~ 1 y --L-h ka ... d , lekler zdmı 1..:ıo..: •• : B tıgı ıçın, korku ile teeuürle 
müraka.be ile 'baskının serbest an.gın _. a rıı saat • e .reİal Suad ffayTI Orgüblü İstanbul ııo ııeç ~~r. u ara. haatalanmıı, tedavi olmtıf 
• • IA k b' k.l dlğiıımeınin makine dairesinden çıi- eb'---1 nd al K: Ka.. da 'bazı bakaliarda teker bulumna· • .1 . F k ~ 

tıcaretı tam ve mut a . ır şe ı - mıı, müst.abdem.ler o sırada derin m umarı an aıener ~ım Ylfl va:zılyetlle de meıgul olunmuş.. ıyı e§mq.. a at %aman za • 
de ortadan kaldırrmısı ıcab et •

1 

bir uykuda olduklarından ateJten rabe~lr, general Refet, Zıya Kara- tur. man bu haatalılı yaluuına ya-

mivec.eği de bir hakikattir. vaktile haberdar ol.mnamı§Ja~, çok münel, bayan Fakihi, Hamdi De. Meb'usların tesbit etli~ dilekler 1;:;r;:!~~::k::;;~lıB:a~~",.~: 
Biz lbuhranm ilk safhasında kı!a bir zamanda alevler bınanın ni:z, İsmail Hakkı, Ali Kanu Ak - uasmda vilayet ve beledıye tara • 1anlar d ne çare arıyan bedbaht kadın 

mürakabeyi, baskıyı ve tam te· ahfl'.h ab:ımıoı sarmıflıa". yüz, Vali mmvlıııJ Ahmed Kınık, fınd'llil ham ıniim~ ı° . h kkı:J; vatandaş, bugün kendisini te. 
kayyüdü ayni zamanda tecrübe Değimıende 5 bin çuval un bu - belediye reis muav1ni Lütfi Ak.sayı hal yapılacak, ıger erı a la dafli ettirmek imkanından 
tfk Aldı- t' . ıb" lunduğundan yangından nıaJuınat. ~ kayıma1camların İ§tlra.klerlle bir da alakadar yüks.ek makam ra m.ahrumclur. Ayda 4 lira ile 

e 1 
• d ~ırr:ıı~ ~e ıce:;:.n b~r tar edilen Beyoğlu ve t.tanbul itf~ toplantı yıapılmıJtır. · ,müracaatta bulunulacaktır. 6qinmek mucizesini 6 t;ste • 

aynasını a a un, u v a ır iye grupları det'hal yangın mahalli- b" l 
E::;kisehir dnğil, bir İstanbul ga· ne re"mfıltt söndürme faa'iyedne ren ır .zava lı. Mesele ~ura-
zetesinde okudum: 1 ge.-ı1"s1erdir.' r····· .. ··········· .. ················••H•••····\ Fatma Jaleyi öldüren da değili Ba kadın, bütün 

"!'·· belediye hastanelerine baş 

Orduda uzun müddet 5ubayı itfaiyenin_:> saat süren faaliyeti Bayram Pazartes·ı sabık polis 14 seneye VUTmUf, fakat kabul edilme. 
olarak hizmet ettikten sonra ga· sırasında de~mırnde bu1u.~a.n un - miştir. Sebeb? Sarsak bir va-
zeteciliğe intisab et,miş olgun bir ların ve bugdaylarm nıuhım h'r 11 11 mahkum oldu ziyette olduğu için! Peki bu 

l K - krsnı kurtarılmıftır. gu n u va:ziyet-4 gelmif bir ha.ta, 
arkadaş geçen ercle onyaya gı- p _ . ..ı d L:__ h ki 1 ____ ,, __ n __ ,_L- T -'- h t k b l d'I d' aliba · d'andı apazyan auın a wr şa sın - _ Ka yoııcuA~ urunç auaa • aa aneye a u e ı nıez de, 
hıy;r, g. ~ ~var~ b" r, J~ : ruı buhmduğu bu deiimıende- y&n.. ğında bundan bir müddet evvel bir sağlam adamlar mı alınır? 

u o cıvıar C'Vl ' ır gısı glDdan miitevellld zararın kat'i ol- Iatanhul Müftiliğiııden: : dinayet iflenmlı ve Mustafa Yük_ Buna çok hayret ettik. Ala • 
vardır. Bu arkadaş yanında bir ınaımaI<la beraber 100 bin lira ka. Btrinc&t.-ınbı on ikinci Puar.: kado.rların derhal 1'u vatan • 

Rl adında bir polis memuru müna- d h kaç tanııdlğı ile Çomra ovasın - d.r olduiu tahmin edilmekted"ır. tesı giiıı.ü Bayr:am oldo.ğu iın.tı atııı;. aşın astaneye kabul edil -
dan geçerken sağda aolda bir sü- Atıqla. ne suretle ç•ktıiı hakkında nı,ıı-. sebette bulunduğu Fatma Jale adın.. me•İ için emir rıumelerini 
rü tepecik görerek yolda~laTın _ zabıt.. ve Müddeiumumilik tabkl • SADAKA/ F/TIR da umumi bir kadını tabanca lle bekliyoruz. Kendini tedavi 

k t apmaktadır Kuruş Pua kamından yaralamak suretile öl - imkanlarından mahrum ve 
dan ne oldu\k1arını soruyor. on - a Y ---c· --- lıcutaneye "atacak kadar 
] b. edd d · d"k dörmii§tü. Dün 2 ncl ağırcezada " 
ar ıraz ter Ü geçır l ten s k k t d ec acıyı Butday umandan 63 20 ha.ta olan bu ko.Juıcağtzı so. 

sonra ınihayet: B a Of aS'f a 7 En ıyl ı:vı bakılan bu dava sona ermlştir.Mah. kaklarcla aürünnıeğe mi mah-
Pİir'etka"rlaf keıne snrlunun ((Fatma Jaleyi ben r_ A d • - Gordinasyon dağlan, di - soyail ....._. Klll"U!J KllTU'j -T RUnt e tteğız? 

-- -- öldümıedlm, kazaen keıadi kendini Ol ,,. 
~or}ar~e b~nun 7 demek oldu· Yeni,ehıird~ Turan caddesinde Ke:uakf zeo 184 öldürdü!n tarzındaki ifadesini na - Ur mU :' 
gıınu ~ ~ ~tıyor ar. .. . ecracıJıık yapan Klrkor adında biri Bayram namazı mart itibara alımıyarak katll lcasdile \.. ____________ , 

Meger e oyma reıımı zama· evvellrll gece geç valGlt Kasımp~ada ~aat Dakika öldürmekten 21 sene ağır hapse • k 
nında köylü hem malını vermek Bahri~ caddesinden ıeçerken üç - -- mahllôm etmlpıe de DaZI baelflıeticl Bir şır et müdürü 
istemez, hem de elinde alıkoy • phaın biicumuna uğramqtır. \ " 

53 
sebeblerden dolayı cezası 14 sene karpit ihtikarı 

maktan korkarmış, düşüne dü - Meçhul müt.ecavlz'er nıeye uğra • •••••••••••••••••••••• .. ••····················•' ağır hapse indil"rlmijtir. 
şüne nihayet bir çıkar yol olarak dığını ~ran euacıyı kolaylıkla yaparken yakalandı 
buğdayı samanile birlikte alı - yere yatırmıı.ıar, üzerinde bulunan Amıaaltında Aykut hanında 1 

para ae bir altrn saatini karmanyo.. 
koymak çaresini düşünmüş, so· la edip )m...mı-lardır. ı· 5 TER İNAN, numarada karpit ticaret! yapan ve 

1 · 1 k · · h ·· k. y-.o' ,.. <ıhgi komandit •irketh müdü...:: bu-
ran ara ış eme ıçın enuz va ıt v ,1 .... ._orun vu·kubuJan müracaati " ... 

1 k .l n.; rK J0 S T E R 1° N A N M A 1 lunan Hasan Dllman kllosu 120 ku. bulamadığını söy iyeye ceza~an üzet"ine zabıta bu cür'etkar &OY&UJl· nıta satılması Jizım gelen karpiti 
kurtulurmus.)) cuları dün yakalemJtUr. Kadri, Ca. 190 1ru ........ sat---"-en Emniyet ka _ 

b d L k f H "d d-.:l-'-1 L- ·- , Görclüğünii.z rnrm AVTapa- •-y- llAl Bu müsahedenin ir e nü • er ve ursı a ıınıwLK uu cm et • çakçılık bürosu memurları tarafın. 
· ed _tLL b' karlaT Müddeium mili!?'e teslim e. nrn en tanmınq bir mecnuıa • mü ihtiva en a01na acı ır çe· - dan cünnümefhud halinde yakala. 

dı1miş.lerdir. aında çıkmıftıT, Adliye Veki. • U 
şidini Trakyalı bir okuyucumun limiz Hasan Menemencioğla • ı narak mi i korunma müddllumu -

11 d ~ k bd d ·· d.. n1itiğine verilmİftlr. 
yo a ıgı me tu a a gor um, mıyacaktı. Çünkü buğdayı haT· nun re1Jmidir. Fakat mecmua- Suçlu Hasan 2 ton karpit için 
bir cümlesini aynen naklede - d d da Harı'ciye Vekilimi• olarak 3 ı: man a saman an ayırmayıp sa· ,.. 800 wra lstemlt ve bu paranın 
yım: manile çöpile ahırlara koyup nefredilmittir. Mecmuanın yap 1400 lirasını fatura harici almıştır. 

- «Zannetmevin ki bu ka • • b 'k d ayırdde' • tıjı bu yanlışlık birinci defa --o---

b. . d·-. · b "d d ıca ettı çe saırnan an 8 1 d" · · b" · ınenın ver Hll ser estı en o- d' ı Ik' .. k satacakJay· uôki olmamalıtadır. Ayni re • e e ıye seçımı ıttı 
ı k .. 1 .. b -d . k ıp •oe ı yuz urusa 
ayı koydu ~g ay!};_tmış .. uru· dm · aim Türkiye Hcırieiye Vekili Belediye seçimi dün akşam nlha-
şa cı a,r ı. eger e5'K1 xarar uze - . ilik fha d diye ayni mecmuada bir defo yet bulmutf:ur. Muhtelif mıntaka • 
rind .. durulsaych köylüden yüzde .!31z ibuh:anın sa sın a daha baaılmıştır. Avrapanııı lardaki sandıklar dün ~aza parti 

· · lb 'İ almaik da kahil ola • murakabeyı, baıskıyı ve tam te· çok genif imkan ve vaaıtalarcı merlrezlerlne getlrilımlıı. ve •imdiye 
yırmı e ,~ ""d'" "'be 'k E- b "' .,. .................................................... ıt0:ayyu u tecru ettt . ger u malik bir mecmuaaında dahi , kadar reylerini kullanmamı, olaıı 

il 1 AKvlM 1 . t • tecrii'beden aiZ çok memnuniyet böyle yanlıtlıklar olabileceği • vatand.flar dün saat 20 ye kadar 
ncı eşrıu . . bi . _ 1 1 d- ı_ ı ıı d 

-----,------~----il verıcı r netıce aımış o say uıı.. • •• t · "t'b ·ı rey erini ku anmışlardır. Bun an "'. go• er.mes_ı .' ı arı e fayanı M. Menemencoglou.. · 

~ Rtı
~·1 ··ne 11 Arab ... -~ bu'hramn ikinci safhası bizi gene d kk t b 1..~.J F 1.. t , soma reyleriJ1ı tasn;/ılne baJlamnl!I _ ~ __ ı a ır na.u:ıse... aRa son m .. ,. Jn .n. 1 ~ dt b' 
1858 Pa-r _ıSGl ayni yolun üzerinde bulacaktı. .zamanlara kadar bayrağımı • <;.., 1i, W'

1
, u• lr

1
,, r 1111

1

'~~ ! '•·'~ . )r~ı~ · ve yeni umumi meclis azaları tes ıt - ... lJ on <o ~~"~ "l'ı:>nu~.ı urlu J~u• P•n olunınuştw. 
E l"I H H lbuk" tam-- 1anması belki •ın reamı·nı" ter• l.asan, Türkü ıonı li '·' , .... H,1'1•ftt r.r art•ın• -ı ..... Y u Reıımi sene !1ır a l aunı "" " l k ;;;~m l. vıı ~t hun« nvrndatıt t>1;;ad;~. Yeni azalara belediye reisliği ta-
"8 1942 11i9 b"' .. iL. ·ı . . b"l . kA falvarlı ve yatafan ' olara ••Rer n<ııtrtt. M Numa~ MtO<lt«rı~-ı .. , " utun ıoır nesı ıçın ı e ım ansız t , d A b ,:-; ...... ıı ~pruımı• 4 011., l.mıık ·~·;·; rafından hayranı sonunda tebligat 

GÜNEŞ j iMSAK sebeblerin tesirile menfi bir ne- asvır e en vrupa asımnın 1 ~eııt• 'lcı • Jlıi 1" 11"" <f·•"''.-t • yapılacağından uınumi meclis 2 
R iki uekilimizin reamini karq - "' • '"~ "' ""'"""""' ı, '":" 

S U amazan s D . ,__ d L 1 emlek. İklnd.te§rin Pazarte5İ günü toplana.. . . · · tıce Kial'Şl'Stn a !Ka ınca rn e- tırmak gibi ba hatasını niçin 
7 07 30 5 29 timiz için en d.oğru yol olan scr- mazur görmemeli? Hatta biz diğine dahi inanıyoruz:. Fakat caktır. 

ı:.ı i9 10 6l best tica:rete clöntlük. Bu yol Ü- bana ~ükretmeP";T- lazım gel - ey okuyucu sen: Osmanll Bankasrndae: 
ô~e llcindi Akşam Yatın zerinde kalmamız, fakat setbest ı 5 TER İNAN, 

s. D. s. D. s. o. S. D. ticareti mürakahe ve baskı ile 
E· 13 oı 16 ıo ıs ·6 20 07 düzen1ememiz laz1mdır. 1 S T E R ı· N A N M A f 
v 6 24 9 83 12 l ııo · Konya.ya. giden meslek{a~ • ..) 

Şdtıeır BayJ:amt ıniinneb"tıle, Osma;n. 
h Bankıasnım Gala.ta merkezi iile Yooi. 
cami ve Beyoğlu ıııubelıerl 12. 13 ~-e 14 
:İ:Jııteşııi;n 1942 eünJıeri Jra.Imlı bulunacak. 

Jrarinciteşrin 11 

Çay ve kahveyi 
eski f iattan 

satan bayiler 
Çay ve kahve liatları bir miktar 
indiği halde bayilerin eski fiat· 

tan sattıkları tesbit edildi 

Kahve ve çay flatları Ç.arşamba 
gününden itibaren m:mladığı ve çe. 
ldlhnif kahvenin 630 ve birinci mm 
'çayın 1700 kuruşa setıhııaaı lazım 
ıelıdlği halde buı bayilerin bala 
kahveyi 684 ve çayı 19-20 liradan 
sattıkları inhisar idaresine ihbar e.. 
dilmi§lir. 

Bu bayilerıln hatta 1300 kuruta 
lbmlş olan ikinci nevi çaylar.ı da 
2000 kurup satmakta olduktan 
tesöit edilrniF. Mezkür bayiler 
hakkında takibata başlıyan idare ay 
rıoa da diğer bayilere bundan böy
le çay ve kabvelerin üzerine nev'i 
ve flatını gösteren etiketlerin kon. 
mıuı lazım geldiğini ve buna aykırı 
hareket edenlerin bayilik tukerele
rfoln alınacağını tebliğ etmiştir. 

Münakalat Ve'dlinio telkikleri 
Bir müddettıenberi ,ebriınlz.de 

bulunan Münakalat Vekili am lral 
Fahri Engin dün mıntaka liman re. 
isliğlnde me,gul ohnuPur. Müna • 
kalBt. Vekili bu anda kömür bav. 
zasııidan yapdmakta ohm nakliyat 
lşlel'I etrafında izahat alnuştır. 

RADYO 1 
Oç günlük program 

Çıkuuyacağımız günler oLl.ıı Pazar 
l'aa;a.rlıesi ve S:ı.b günlerme a.ld prograuı 
iana.µğıda. Verl'Jij'Ol"UZ! 

PAZ.\B. 11/10/1942 

' 11.30: Saat ayan, S.32: lla.rşlar !Pi), 
8.40: Ajıa.ns ha.berlerl. 8.55-9,30: Uvertür 
m ımaTŞlıar (Pi.), 12.30. Saa.t R;Jan, 
12.33: Karışık progra.m (Pl.). 12.45: 
Ajans haberieri, 13: Onıu h&valan. şa.r. 
lıılhr ve tii:ı'küller, 13.30.14,38: Radyo ıa 
lem orkestrası, 18: Saat e.ya.rı. 18.031 
~:ltvo dan$ ortr.straıu. (Şef. Xihad E
eengin), 18.45: Nlha.vend ma«..-:ımından 

[(aırıkıılıa,r. 19: (Ziraat saat.il, 19.15: Mu. 
ba.yyer ma:kaınmd;wı "'-ı:kılar, 19.30: Sa. 

ıııt ayan ve ajans haberleri, 19.45: Ser. 
best 10 dlakllil.. 19.55: Seaııı.i, karkı V4I 

tüııkiiler, 20.15: Kanusma (Dertleşmt 

ı;aoatti), 20.30: O<f:ı musiklsl. 21: (E,·iu 

-.aıtı), 21.15: Fasıl lıeyetl 21.15: Anka 
m. Sonbıılıa.r at ~l.ı.rırun netscele'l"i, 
92: Opera aryta&ırı (Pl l, 22.30: Sa.:ı.1 
a.yıı.rr ve aj:ıırıs h:ı.bl"l'forl. ... 

PAZARTESİ 12/10/1942 

7.30: Saat ~ı. 7.33: Vucudumuzu 
çıalıştı:ralma. 7 .!IO : AJa.n,i balıerleri, 7 .55-
8. 30: Rıadşo salon ol'kestzası, l2.30ı 

Saat 83'aırl, 12.33: K.anıtılı proJmMll (Pl) 
12.45: Ajaruı haıbcdeıi, 13.13.30: K~ 
~. 18: Saıa.t ayan. 18.03: Fasıl he· 
~·elli; 18.45: Rodyo da.na odre....._ 
19.30: Saat ayan, ve aJa.ııs haberlen, 

l9.45: ~ 10 ~ka, IB.66: ~ili 
maJııamtı,nlaJl $3Öiliu', %0.15: Radyo ıa. 
fll'!esi. ZQ.45: Bir haılk tiirküsU öğJıeıni. 
yomız. 21: Günün meselele-rl, 21.15: 
Jtoımıııın81o.r (Pl.), 21.SO: (KLbb snaıle:r 
saatl), Radyo IHDfalıJ orkestrası, 22.soı 

Saaıt. ~. &jaına babel'J.esi 't'e bonalu". .. 
S.ALI 13/10/1912 

7.30: Saat a.ya.rı, 7.32: Vüt·uılomuzu 

çallıştıll'Alnn, 7.4.0: ~ ba.buleri. 7.55. 
8.30: Senfonik pa.rça.lar (Pi.), 12.30: Sa 
arta.yarı, 12.33: KaJ'ııır:nk program IPI.), 
12-4.5: Aj:uııs babcrlrırl. 13.13.30: Kan 
rn1J1k ~. 18: Saa.t ayarı. 18.03: Rad 
:ro satım odrestrası, 18.45. Fa~ıı heyeti, 
19.30: Saat a.ya.rt ve 1Lja.11s h:ıberlerl, 
19.45: Haike,~i F()L'~•kır 'l:ta!i, 20.15: 
Rıa~o 1t:L2e:~. 20.45: Alice Faye ve 
J)orotıhy Lamaıu;r <PU. 21: Evf.rı saa'ltl, 
Zl.15 Kip pfyano edebyatı.ndıw par. 
!)aibl' <Pl.l, 21.30: Sağlık sıı.a:tı , ıt.45ı 

Kla;k Tiirk müziği proı:ı-aım. 22.30: 
Saaı• ayaın, a.t.ıns haberleri. ve bor'SQJ31'. 

lstanbal Borsas1 
10/ 10/194.2 J\i:ttı;; • kapanış fiatbrı 

Açılış ve IU\.pa.nış 

Londra. 1 Set.rlin 5.24 
New.York 106 Dolo.r 132.20 
Cenevre 100 İs\•içre Fr. 30.365 
:\ladrid 100 receta 12.937 5 
Slokbolm 100 İ.weç ıtr. 31.16 

Bir altın lira. 33.30 
24 a.yarlık bir gTam k.ülçe 
a.ltm 458 

F3bam ve Tıı.hvlIAt 

İzmir Eı.ına.f \'e Eha.lıi 

BaıııkUt 6.90 



:ıı:: 

C Bir Konya gezisinin notları ~ 
illet olarak ebedil"ğ"mizi 

ilan eden vesikalar 

Sayfa 311 

Söz Arası r da : 

~ünyan n en m şhur aşçılar 
Ingiltere Kralı yedinci Edvard'ın başaşçısı bir amiral kadar maa 
alırdı, son çarların saraylarında dört tane başaşçı bulunmakta id~ 

Çok esıllıi zaınanlaT<Lınberi boğaz• öğrenmesin. 1 d i _ 
mesele$i ıinsanların kalbi ihtirasları b ı &te gl afÇlsının saray intif. Yemeklerini tercihan Fran• 
kadar bayatları üurlnd.e hakim ol- P~~~çısrn~bu plin ne mlkdar ~çılarına pi~lı:tn" ve bwılara bir j Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 

- ~ -.. like~en. bizi öyle bir lllebaretle lı:ııfilesi tabidif"ld $eyrine doyulınH • inli§ ve tesir icra etmittir. Eski Ro- su ko' dr;;:, r ~ ve ne ölçüde glli~ aınlrahnın aldığr kadar ayl 
K onyalı demır tüccarı Kay. kurtardı k1 onun en bas.it vasıtalar. ı yan bir manzara tetkil ~er malılardan Lüküllüs'ün sofrasındaki 1 ğı şu Y ~ı.:: u~ zaman aldı- venr.mlf. 

mak :ııadel~. dükkanında - la ~ardığı it, bu makineyi icad 1 Konya s~kaklarına mektebli çdı- haşmeti ve zenginliği kim lfitıne _ fak m~~~sını ~ kı Fran~.'~. nı~~ Bu afÇI sarayda dejil tehirde 
ymı. Bu alknin reıa.ı Kurtuluf bar· edenin bile &'lpt..rnı uyandfracali rderi hakimdir Türklüğ'-u"n m"ıb--'- mişıir?Yenıeğ-ini bazı nadide kutla olmalıdr . Bi kA ~e d~umıuı ikametgahında oturur ve her sabi 
bi hat laruı la · l>i vafak • · l'a&.. r · r ase prrınç ·· k b" ıra ı an ttyor. Fahrettin r mu lyettir. larrndan birisinde çatlayan bu di rın en lezzetli parçalarından seçe- rarı ı.ıma, s .. 1 1 ' go:ı a- ır saray araba.sile saraya celb 0 

Papa oenub .cephesi kwnan.danıdır. Bir tal'aftan bu eD&'ln zekaya hay ses: sevgi ile dinledim. Türkiyen~~ cek kadar mutfak İflerine d~ün. Zamanının ~uç «o mc k teblu:ı:.'~ ! narak hükümdarın o gÜn için i 
Konyadan bır heyet çağırtyor. Yeni ran kalıyorsunuz. Fakat öte taraf. hec· tarafında olduğu .,.lbi ve her liik gÖ$leren bu zengin Romalının söylenen bugu··n~·~t ail~ınıhük' .~ldıgl diği Y"1lekleır bir liste haliııde teı 
k 1 Le t' lar b ı..-. · ·· ·· ta da bu ~ kend' • d efi ek ek · · u ng ız um - llğ olun uru.an ı a u ....,,.etın onun • n ya ısıne yara.fır yerd~n fazla Konyada ınektebler • ı, n s yem yem ıtıyadında dannın dede3i ecı· · Ed d ut1l'DU§. 
d • ba bn ba alda 1 halar ,.,,,..,.n .. ını im üzül" b l · l · · • · y mcı var da Boı,erik " lnd l 

_en srySia··-~rı lhnf yrT .. k rbaa ge.. s.a -r-T·,,-...J. -~ı~. a.mı~ d :- dolup taııyor. Hayırlı eller, kaza- bu unanlmmsan ar lçın tarihı bır sem- boğaz diifkünü insanlardan biri re,J.lln eo evve kıl R 
~tyor. ,...._ s.arı lf ur yra- ~mu:. urM;. -.aııl tanur evrm J.ardan gelen çocuklar için bir yurd o! o uftur. --=:=============--_:,<_D_e:..:v:.::a:=m::::_ı _::ıt::a:::y.:_f:_'l~4:_/~2~.-/~e~)~J 
gt muhaıtabmıda ne kad~ ac~ bir daı. ~ad deıvrine geçmlye hasret kwrnu~1ar. Fakat tehacüm 0 kadar iyi y~mek diifkünlüğü , bittabi ~ 
lntıba bıraknu, ohnal• kt tel~ffuz çekiyor. faz:la ım, oteller, hanlar okumıya çok mabir bir takım &fÇllarln ,öh- ''So~ Posta,, nın bulmacası: 25 _ <•s> J 
ederk"n gözlerinden tufan aı"b~ Yaf - 4 - gelen -~·~L-Jarla dolu. Konya b-1• 

b~--• D ·.::....ı L.::..::'-:: 90kaklar, bo.ıı:u.k ~ aı ~ıyor. ar,. 1&•' "'"'5'.. kının en güzel adetlerinden birisi 
.. Lot bir ~iiklirı köft'51~e yaslı ka!dımnlar Ü$tÜnde se~.d~l.e~rek ve evlidlarının yetl,nı.eai için hiçbi~ 

T urk bayragının ço~urdugu b~. yq 
1 
pe·k çok_ toz yuW:ak yuru~ken Ko~· fedakarlıktan çekinmemektir. En fa Bunlardan 30 tanesini· hallederek bir arada yollıyao her 

lar kadar ruba emnıyet ve guvan ı ya ;vıl ıÇln bedmn tahım.:nleı·e du· ı lcir sınıftan ana babanın, ç<><'ukları okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
Ve1'eoek ne vM<lır? Bunlar nı111.eıt o.. 1 ıep.ınlz.' F~~ bahçe. ~~ısın~~n ! içlln göze aldıkları fedakarlığı anla.. Soldan ~a duğ 
larsJc: ebedilitlmizln vesikalarıdır. lçe1'i gıirdJgınız anda s.ızı hır sur. tamam rıı: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lf) 

Konyanın Seydi,e.hlr kazas,nın ı priz kartılar: Evin huJu v~ren te ........... :......................................... ı - ist.:ınbu!du l n--, 
1 

1 
Kese-clk köyü ... KÖylli Hasan dayı, m.iz)iğ'i, dünyanın hiçbir şehrinde Vergidenkaçm3k için dükka- bir semt (9) il 1 
hükut'\e't hi.esi olarak tahmin cdl- ı1 solrnkla ev böyle bir tezad göstCl'- .! - TenıiL ı.arı 2 ---- --.-1--------
len hığdaym fazla yazıldığrnı Kay ~ez. K~~ya ~vinl_n iç~; .temizliği UllJI akrabaS!n3 S3fmlŞ b t 4J. BeG"atıer llJ · • 
nıakıı"'ıa anlatıypr. K.ayakamın ile- cihana ogretnllf bir ınilLetın canlı " "'k k kk 1 3 - Ptk J'Ulll- ---------- - -- ---

ri sürdüğü besablar Hasan dayıyı bir an'anesi..ıl aksettirir. «Yağ d-Ok. DOZU en a a da. bit.ecek bir a. 3 • 
tatmj .. etmiyor. Fakat Kaymaluım 1 sen yalanırıı tabiri bu evlerin iç! Bey.oğlu Balıkpazarında 23, 25 ra.bi a.y (7), .Bir 4 ------------- --
lrestir- ..? yolu buluyor: Köylünü~-~~ blça.klnl'~~tamğkealı db!\:dhiye değil, Anuml-'-~al~ı.dükk&nd. da ticaret yapan eıı:iı·~2Bl.ı'ı· kad·- _ _ ___________ ı. 
reoeği buğdayla bududlarımı:ı:ı oen.- 1 KA"UU n. 151 

• • • • • e...-nu.-os a ında birinin son se- '"' _, 5 -- •--• --- -
leyen askerlernl2iln besleneceğini 

1 
Fakat lst~ıu:ı: kend u:.;~ı. YI?e j ne!er zarfında maliyeye borçlandı. i&mi ı :> ı . Nota (2) 

11 
__ 111 _ _ ____ İİİii 

aöy}ijyor. Hasan Dayı en ince ye.. bedblln fikirlere kaptıı·abllirsıinu. 1 ğı, kazanç vergilerinden kaçınmak 5 - .:\Iülk (3), t il 
rinden tutulnıUftur. Bütün iddiala- Evinin içalkini bu kkak~ t·e.ın~. tutbö~~· r için bizzat sermayesine sabib olduğu ret ~~-~I a~drını lntac etmiştir. Şark.. Teı-si ( iı.ıe çt>k) (2) __ __ __ __ __ _ ______ _ 

rını bir and·a unutuyor .... e gönül do. len bir h , so tf. ıATlnl nlÇ'!n Y· bu mağa~sını bir akrabaaına mü· ta, oun ar an maa?c-;ef pek a:.ının ü - Şölımt 12), 7 
lusu bir heyecanlıa Kayınakanıa: le mühmel tutuyor? Çü~ü . hu, v<aZaa suretlle devrettiği zabıtaca isrn! mahfuz ka\mıttır. Buna ınu - •:Jıkm.:\.nı.ı akı;ini --.---- --------
((Öylıeyse ben istediğin.izin iki mlsli· Kon.yalıtan çok faıda fer~ı?·elçı ol. tesbit ediLın:., dün bu açıkgöz dük. kab:I garb, d~ha ~dık bir blyograt11 Y&PS'l. (4). 8 111 
nl vereceğim)) diyor, mala11ile a)akadardır, beıkı de so.- kancı cürmilin~ud halinde yakıa· meydana getırmege muvaffak ol - 7 - Kııbul ('i. ____ ____ 

111
__ _ ___ _ 

Menıl*et ve müdafaa ş;.JUrUmı kağın imarını yalnız. ~fodlyed~~ lanmıttır. mu,tur. Bu arada meşhur Fransr.z meil. '9>. 9 il • 
bu bdar derin olarak y.qatan biri bek!·emek gi°!Jıl .-numı hır ternayu- Hile yolilıe devltt.e olan borcun. t:skofye yemek. hazırlama meseJe51.. j 8 - Dn l<'U.t.rİ11 -- -- 1 

mil!etin yıen:erııiyeoeğİ bir :ııorluk lün netioesldıir. dan kaçınan Aleksandros ka~kçı • ni hak~ki Mr fen ve .bir ııan'at hali· at&meti 14l. İnı;:-i. 10 -- . - - - - --
var mıdır? - 5 - lık suçundan Müddeiumumiliğe tes- ne getırenlerden hirı olnıuf{ur. U:ıı kı:ıı 13). -ı--..:ı~~=-:ml::c::d=d=~=-=d 

• _ 
3 

_ Konya bir erkenciler diyarıdır. lim edllmiftlr. Garb ile prkın mutfak itlerind~ 9 - AOl (4). l 5 - Ekılııtrik çwgır.ıj'ı (3), Biır fi 

K<OQya i\e Seydişıehir arasında Ot•f.niııin pencerslnden giren ses- fark bilhassa tundadır ki garb mut- 10 _ Tür1t p:a.l"M'l (4) , Biı' merv.,, (I) litmuınlmctn bmi:ni ,eren a.d:Lm l'l). 

yiiz kUometre!lk bir ~ vardır. ler, tabahın b~inde, nihayet ~b- Avukatlar toplandılar f~ı daha ziyade ~lçülü hareket ~ Yı*ıand3n ~va dotru: 6 - Temel, a.<;;ıl (4), 6 umd 
Bu yol üstünde ı,J.eyen otobüıı.ler ~ sanda her sınıf balkın uyaudıgını Jnllf, bu ııebeble bırçok yiyeceklerin 1 _ İzmit civarında. bir Ytr (l9) bi:ri (4). 
kimi,, ve toförliik blt- nevi İp ~ size anlattl'. Mevlananın bil .. ayak- İ'Stanbul bal'031Una kayıdlı avuke.Lı hazırlanma U$Ulleri mazbut kala • 2 7 _ U.t.if rü:qiu- (iil. 
bazlığı baline gelmi§tir. Bu yolda ta ınedfun olduğunu kabul eden ef- lar dün saat 15,30 da Eminönü bilmiş, ,.arık da ~ gö:ı ve el kllf"art - Amerlılıanrn remzi 13), AMıe 8 _ Noıta (2), .An3do\alla lıır 
aidet4kıen ve gell~n bindiğim oto saııe Konya rtJbunun kara.kieristik HalJn.llınde yıUt.k top1antılannt ya -ı va.iiyete hakim olmuştur. (3) • Maısubi~ ek.1 ('!). (G). 

biiNn ınak'loeıılinde arızalar haf gÖ$ IJ!r belirtl.-Kffr. paca1cılanlı, fak.t ekseriyet hMtl ol-ı Vaktılle i&ta'l'bula gelen kraltçe 3 - S.ünıw: (5), Ziya.ret ed«ı ((). 9 _ Kedtt (4). Kay;\k (l). 

terdi. Henüz• yirmi Yatına basmaınıı 8jr Maarif nıenaubu için bu er. madığından ~op!anU .:ıelec.-lı Cu • ı Ojenlnin Abdülaziz sofrasında peki 4 - Külhıuılıe.li t.abin (4), Parı:aJıa,. ıo _ Esir Ddm (S), «Seu.. in 
ale ıof& dai batında kahnok tela bncitcr aruıncla renç nıelıı.t.~r maııbeaiye telör edllnuştir. l beğendi,ji. bir pli.vın pif\rl\ınes:lnl ma (5). (3), 



«S0n Poata» nm edebi romanı: 13J 

- Beli ağa oG'hnn. tıCerrah kalarım menayleyüp 
Mahmud» gelmiş dersiz. gidemez misiz? 

koendini:.11 kalan uekiz yü:ııüı> dahi alacak· 
sız. 

Hademe tekı·arfad1; - Elbette giderüz. 
- Cer~ah M:ı~m~d. Burada köaenin donuk hakan 

• . .B~lt>. ~err::ı ı ~ .. nb .ud cbr· ı ye~il gözleri parıl parıl yandı: 
... • btzı bılüler. - iıte sana pe~in iki yüı: aJ-

Hademe koş3 ko~a "BabüssÜ· tın! 
eleye ı giden ağ .. çhkh geniş yola Koynundan bı"r ke k 

d B 
.:lc-L"1 __ _. .Se ÇI Rrlp 

vur u. •. ~~ ~ •'? ~eçıneuen uzath. flya& keseyi almadı: 
tekr r goründu, elile ışaret ve-- ilkin hizmetı· 1 ) _ - an ıya ım, e-
rerek çagır.dı: . vet badehu söyleşürük ! 

- Buyurun t...fendı buba. İh • . . d . 
P tr Hal·ı· b-L- • tiyar sesını aha pesle•tir· a ona ı 1n iUJaSI sevuıç· d" :<' 

le içeriye abldı, «Ba.Düssuadeıı ı: 
lı:apm dıfmd.a ~çi ftyas ağa - Baka benim canımdan aziz 
ile karşılaştılar. oğlum İlyas ağa. Sahibi devlet 

İlyasla çok eskiden, «Tamı~· Mehmed Paşa ef~ndiıniz sarayı 
var» te&linıi zan:.anındaıı t&Dlfl- hiimayuna relmiştir, Kırım Hanı 
yorlardı. Üçüncü Ahmed diiJtük- dahi beraberdir. Şevketlu padi
ten sonra fly~& ağa birinci Mah· ~alnmrz anlara şerbf't ikram f"Y· 
mudım şerbetçi!igi vazifesini gö. ledikte kadıasker Zül.ili Hasan 
rüyordu. Yapraklan dGkük bir efendiden bahsedip etmedikleri
ağacm çıplak gü·ıdesi ardına çe- ne kulak verecek3İz. 
kildiler. llyas ihttyarm elini tut- Şerbetçi gülüm3edi: 
tu: - Zülali efendi ş.eyhh\lam mı 

- Hayır eJ.a henim bu ham? edilecektir Benim hub~m? 
Köae Gani ~fcuıdi a.z durum.

sadıktan sonra pzlerini kırpma. 
yarsk söyledi: 

- Baka oiluın iJyas, bin altın 

- Alt ya!lllnı soı·man, s.ı.lt a
nın adı geçer mi geçmez mi hu 
ciheti tesbit eyleyii~ avdetinizde 

Altın kesesini bfr daha uzattı. 
Şerbetçi. İlyas teklifi çok basit 
bulmuş, köse adamın Zülali hoca 
hakkında padişaha bir şey söy· 
lenip söylenmediğini anlamak İıı· 
tediğine hüküm vermişti. Altın 
kesesini koynuna indirirken et
raftan görenler olup olmad\ğına 
dikkat etmeyi de unutmadı. fh. 
tiyarın omuzunu okşayarak ağaç 
dibinde kendisini beklemesini 
tavsiye etti, rüzgİlr gibi Bahüs
suadeden içeriye daldı. 

Dışarıda köse Abdülgani efen
di: sırtını aiaca vereı·ck bekle· 
rneğe başladı. ııİiyas» ın ne açık· 
göz bir adam old11ğun11 yalcın
dan bildiii için kenı:fo.ine iyi ve 
işe yar&J" haberler getireceğine 
inanıyordu. Sonra şerbetçi İlyası 
şüpheye de d~ü.rme~, ond:t 
"Zülali Ha.san efendinin ~eyhis
lamlıiı hakkmd~ padi~hb sad
razam arasında bi~ "<!yler geçip 
geçmecllğini anlamak istediğin 
kanaatini uyandJrmı~tı. 

(Arkan var) 

kazanmak ister m.iıi.n? 
Şerbetçinin ha~ı döndü: 
- Bin altın m1? 
- BeJ.G. bin altın~ 

Tieare~ ve sanayi odasından 
Kürk ve eldiven imalatçılarının 

İlyas şakaya vw·AYak bu ka
dar külliyetli biı· parayı ne diye 
kendisine vadettij'ini anlatmak 
içm ima. yoluna. saplı· 

- Vezirizızrumn böğrüne bir 
hançer mi saplatmak istersiz yoğ 
İse? 

Bp sefer ihtiyar cüldü: 
- Ana hin akçe vermez idük ! 
Birbirlerinin g&.derine bakt:ı-

Tevzi e-.ffilıe~tıK dkiş iplj,ii.n:ft:n keııd.i~etıinıt lüzumu ı>llan i.pli.l!i al.a.l>ilıtcr'.ı. 

>'eri ~'ıı. kı'U~Jlndlk:bn iplikleiin her ne~ !.ılıdeın \"e o iplik:Jede imal eti UJ.eri ına 
om. rruıİİ:ırJnn b"ır.cr nıi~ il!! birlik iC DJS.mtD'ilitıı için iab eden iplik ihtl. 
yaçJar.ıın.ı t<aıtb!l e m~ olabilci'Ck ?'f'Slliİ Ycsai.!de biııl!Jııte 15. 16. 17. 19 9J2 ta. 
r.~;i ~ Dö:roün.cü \':ı-~ıf Ua.n üç .ıı:ııoü kııı~ \ic!lretı ve s:wayl odası sana.-

(453) 

Ticaret v sanayi odası ıdan 
Çimenlnd1n mamul mal çıkaran müesses~ferin 

Onları evvela sıkılarak dinli. 
yordu. Sonra eğlenmcğe başladı. 
Yarabbi dünyada ne garib tip. 
ler vardı. Hepsi ayrı ayrı rr.C§gul 
olunmağa değer bire::- ucube idi
ler.Fakat, yavaş yavaş parlamağıl 
ba,lıyan neş'esini Li~· hadise bir
denbire söndürüverdi. Hararetli 
hararetli poker oynayan ve aklı 
sıra espiri yapıp e~raf.ındal..ileri 
güldürmeğe çalışan, kel kafalı 
müteahhid bir ara, onl:ıra baka
rak: 

-Yab.u çocuklat, diye seslen. 
eli.. Oraya tıkılm1!? çan çan edL 
yorsnnuz.. Halbuki karşınızda 
meşhur bix çalgıcı var, pıycımo
llun başına götürün de eğlenin 
biru .. 

Salonda birdenbire bir soğuk 
hava esivermişti.. İclal, dudakla
rını dişlemiş, gayri ihtiyari elini 
yüzüne götürmüştili lfütün: göz· 
ler Vedada dikilmişti. O, evveli 
kıpkırmızı olmuş~u. Hjddetle ye
riı:aden kalkmamak için kendini 
güç zaptetti'. Küstah, kendisine 
çalgıcı diyor, etraimdakileri eğ. 
lendirmesini istiyordu. 

Sakin ahna.ğa çahştı. Koltukta 
'f'akur bir yarım dör.ıiiı! )lapb; :;öz 
terinin aks.ini umumi bir lasvihde 
göreceğini samp, salona bir sa.. 
ğukluk çöktüğünü görünce şaşı
ran saçsız ıniit.eahhi.de: 

- Eğlenmek niyetinde olan
lar, çalgıcıyı piyano h~ına otur· 
tacaklarına, zatı alinizin ıanına 
toplanır, demindenbcri hıç dur. 
madan. tuluat tiyatı:-osu11dalci i. 
hiş komiğe taş çıkartan bh· usta
hkla yaptığınız nüktelere güler· 
ler. Beyefendi ha:zrell.eri durur
ken~ sıkılanları ~ğlendirmek b~-

Iıı:r. Köse adamı titreyen sesmı 
alçalttı: 

Tevzi edilooek çiınoıvf>ıdıı.n knllle.rinc !iizu:.nu o!l.tn çimentoyn afabilnı•lt>. nim haddim mi? 

- Şevketlô cfendimiı: ••ma
beyneıı geldüklerinde ~rbet tu. 
tan siz değil misı:r.? 

İlyas başım ıalhufı: 
- Şe.ı::bettar oelanlar dahi 

vardır, amma ed::;e~· bizi lerdh 
eylerTer! 

- Va. siz ist"!düiHnizdc ba§-

Pi ~n h:ı.Ttiki İfl'iynçt:m.11 1Q~bit-e mı>doıır oıcrb!!Tecre. ırrsrni Vl'Slli!t n .. birlikte Mukabele çok ağar olmuştu. 
nilııa.~-. 24. to.94" tı:ı.rJhlne Ju.dar Döı-dünoü V~:cı:r Hm 3 üncu k:ı.t t.icarl"! ve Lakin, müteahhidin kırdığı po· 
Bllll!l.Vi ed:ası s;m:t\Yt şubesi mfüUir'liüğüno ınill'aea~ı j.an olunur. (54t) 1 tun büyüklüğünü anlayf!nlar, o. 
----------·--------------------- ımn buna müstahak oldu!hmu 

Üniversite Rektörlüg"" ünden: 1 teslim ediyorlardı. Müteahhidin, 

,N•k;e.ı1:ilıı d:.-r. ~einf.n yıwlı v • •rizfü son .imnıa.nılıır.t 26-'X.9l2 l'ün::ine bdilır 

ynpı':nmJ obcaıldlır. it:Hi ~ı bıılerin ta::lnı bıllunma blaat mia-.ıc.ıatl:ırı:. 
(5H} 

t>ltlak çehresi kıpkırmzu olmu-s-
m. Bir hareket yapnıı, olmak 
için, öniindeki fi~leri, biraz daha 
kendine do,tru çekti, asahi bir 

hareketle ~lindeki k.iğıdları ka -
rıştı:rd1. Kim.sıe bir söz siyi meğe 
cesaret edemiyordu. Hcı·kesin 
kend:sine baktığını görünce, l&. 
fın altında knlmamdk için, cür'et 
kir ve küstah bir eda ile, yarı 
ciddi, yan şaka, ~i gürültüye 
getirmek istedi:. 

- Camın efendiu1, niçin bir
denbire hiddetlendiniz böyle?. 
Bi:zim memlekette saz çalanlara 
çalgıcı derler. 

Vedad, vaziyetini hiç bozma • 
nu;!b. Ka.şlart çatık, kıpırdama
dan dınuyordu, vücudunu biraz 
daha öne ee.ğrek. kollarını diz_ 
lerine dayadı. 

- Bizim memlekette saz ça
laıılara, sahneye çrkanlara oyun 
cu derler, peki niçin ba.zıı miiteab 
hidlere dalavereci de.me:ıler. 

Müteahhid, elinden kajıdları 
bırakarak, geri çekildi, hu heye
canlı münakaşayı kenneğe kim
se niyetli görünmeyord'11. 

- Çalgıcıya para v~irler, çal 
dırırlar. Mütealıhid teahhüd et -
tiği işi yapan ciddi bir adamdır. 

Bu. mantıja ~ülmemek kabil 
midir! Nitekim Vedadın yüzün
de keak.in bir istihza gö:ı:üküyor
du: 

-Evet, çalgıcıya para ''erir
~ çalar, müteahhide i~ ha,vale 
ederle1: yapar. Çalgıc.ı iktidarı,, 
san'ati ne ise onu gostcrir. Baz1 
müteahhidlerin yapt;klan yolun 
iki günde bozulmasına, inşa et • 
tikleri binaların kötü mab.erne 
ile yapılıp, bir hafta sonra sıva. 
lanmn dökülmesine, duvarların 
çatlamasına ne huyur.ursunuz? 

-Bu adamına göce değişir! 
-Çok güzel, saz çalana çal· 

gıcı ve.ya san'atliıir demek de, 
adamına göre deeişir. 

- · ÇalgJcı ile san'atkar arasın 
da ne fark vardır! 

- Ağzından çıkan sözü bilen 
le bilmiyen, sıvacı ile. mimar, çal 
gn:ı ile san'atkar arasındaki far. 
kı takdir edenle edemiyen ka · 
dar .• 

l:clal, münalpışamn tehlikeli 

bir safhaya. gd-diğini görüyordu. 
Poker ma$a:>r başındaki, yakın 
d~tlarına, oyuna devam etmele
ri için göz işareti yaptı. Za 
ten, müteahhidde de söz söy 
lemeğe pek yüz ve mecal kalma
mıştı. 

- Devam edelim! 
- Haydi, kağıdları dağıtın! 
Sözleri arasuıda mimalu:ışa ke 

sildi. 
Sigarasını yakan kı:ı: Vedada_ 

eğilmişti: 

- Çok iyi yapbru:ı:F hu adam 
bu- dersi almağa. .ha.k kazanmı,b. 
Y arundakiler de iikr.i:ne iştirak 
etmi:ş_lerdi: 

- Brav0y şn kü.atalı adama 
haddini bildirdiniz. Sizinı rribi bii 
yük b~ san'atkara ?lgtt:ı- demek 
te.rbiyesizlikth-. 

İclal, yanına gel~ti1 yava~ • 
ça~ 

- Çok üzüldüm Vedad ! De· 
di .. Sersemim b:irid;r, maamafih 
\ayık olduğu cevabı aldı. Yalnız 
neş'eıı kaçmasın:. rahabı:z: olma, 
çok üzülüriiın. Bit"az kalabalık -
tan sıyrılmak istec misin 'l Seni 
kaı-~ıki odaya geçireyim! 

-Fena olmaz! 
Y anmdakilerden m&aade is

tiyerek kalbı:. lclalle beraber 
salOndan çıktılar. İdil!, cnu çcık 
güzel dö~miş, balle>nlu bi~ o· 
daya: sok.muştu. 

(Arkan ıtaT) 

(TİYATROLAR) 
İsl.a.nbul Bclcd.l.}'esl 
Ş!'hir Tlralrofurı 

Bu akşam saa.t 23,30 cJa 
Dram kısmı 

KIŞ JUASALI 

YMAlıll: W. Sbakespcare 

x~di 1ııamı 

1"'.ALA."fCI 

Yatmrı: t!:. GOliloıı.I 

~ Te P:ızıır ~ri 15,30 ek 
maline 
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Bu g .. n ya ı cak lig maçları 
F enerbahçe Mersine gitti, Galatasa~a~ da iki 

maç yapmak üzere Ankaraya gıdıyor 

.
'- Askeri vaziret :J 

( Baf taralı 1 ~ci ~ayfad~J ·· \ mittit-. Bugün, önü.~üzdeki. kışa 
çıkarılan umumı mana, dunku kadar Almanlar ıçın emnıyctli 
yazımızda da kayıd ve ifaret et- hareket zaınanı olarak da ancak 
mİf olduğumuz veç.hile, Alman bir buçuk ay kalmı§tır. Ancak 
batkomutanhğının Stıı.liugr d bu zama.nm bir kuımınm RuS}: 
fdırine karfl fazla zayiab icab arazisinin fiddetli yağmurlarla 
ettirecek sert ve tiddetli hare • aüratle çamur ve batak haline 
ketlerden içtinab arzusunda ol- g lmesi yüzünden boşa gideces-i, 
duğuna dair olan hab leri te - fakat buna mukabil yakınlarda 

-lfıe yid edecek mahiyettedir4 Alman harekata imkan verecek dontu • 
İstanbul li"' oyunlarına bu2ün gmln~ tertb ettiği tefe iki '!r' Te la.nn Kafkaslardaki nrcketlcri.. rın baıJaınasile bwıun kısmen te. 

Fenerkbçe ve ŞC&"ef sahalarında de dört tekler arasındaki müsabaka~- ni de bir parça gcvşetmiı olduk- !&fi -edilebileceği de unutulnıa • 
vam _edilecclı:tir. Fencrbahçe takım; ra Galnta•raysn en $&ilam bir eln. larma ve bunun en başla gelen mahdar. 
Merame giUlği jç.İn Kadıkoydetd IJ'i ~Irak etmiı olacaktır. sebebinin oralardaki l.uvvctlcrı. Muharebe hatJannın hemen 
F n~~çe - Beykaz nı çı teblr e- Gal 'asaray takUil Aıkaraya nin miktarını bir hnyii azaltmış arkasında böyle iki büyiik kuv-
dllmıttır. BUgÜn yapılacak m lar l olmaları malüm olduğuna göre vet gnıpu ulundurmalan ve 
twılardır: ç ·d G 11 Y8f .Alman ordusunun ~rk cephesi- bunlardan baıka ıbaber alınam•-ı 

alatasaray - Takaim . lan nin umumi heyeti üz.erinde bu- yan daha diğer yerlerde de baıEl 

J ( Bankolar caddesindeki dünkü kamyon kaza1ı1 ) 
rF ......... 

IJlg maçla.rtnda Fenttbahçe ve &yramda iki maç ~.;esi lunan en az üçte ikiwe diğer toplu kuvvetlerinin bulunması ih 
Beçlkt<l§la maç yapm.a.dıi:ı için Ud Galatasaray futbol = •Galata.. müttefik kuvvetlerin büyük kı. timalinin mevcudiyeti Alman - Dün Bulca1ar cıaddeslnde Lir ,.ıtmaLta ot.. ık.a OllllD ~~k 
hafta sahada g~:"--i.ven "-la•--- - . "-•-- _.d r ı 1 d b 1 ._ .._____ la • ler _ ... _ " unwn..., ..- - ıünu ru--:ra "'. 'Genç&. •ım arının nere er e u undult • lann bu aene aıaiı Volgaya ta_ .-uyonun ._u ... _. parça nmau i aauna koaın119 • ' tak z1 
rayın bu maçı hakikaten enteresan.. ...-a1 llUmu l)emnpot" ft tan bugiin cidden merak ile a. mamen •e Kafkaalara hiç ohnaz le ndir.:clıı nen bit kaza ıol!:nllf, bu ~rad.. DJ'Jlllf L ":"On :en: 
dır. l.Jlg lllaçJarını yakından takib blrliğıile maç yapacaktır. raıhrılacak bir mese1c halini al- sa kısmen hakim olmakla bera- mes'ad. Mr ~ eeeri ola~ _ınü- llcencli. ıesa-. çıalc- m•yilU o!an 
edenlerin bomen bütün merakı c.. M•rbıı bıksir kiiçiik Kemale m&J~· • bet- Moakovaya ~l bir ilareke- n.ç. l.ir zayiat bydedilmemiftir. mer.divenl" rcıbftae il.akalar ~·d· 
lataaaray&n takımını gömıek ve an.- 11 • • d Bıs. l>unc!an evvellu yazıları- te ceçmek tuaYYUrundan da he. iBe:Yoı.\cm&a Ser.darda-em .oka -~ doğru ilİİnıtle ıiamqe batla. 
trenınan kudreti~ ölçmektir ı•f ıfaf yapıl 1 mızdan birinde Alman başkomu- nüz vazreçmemq ofduldnnuı fıada 107 ~ı evde oturan mııtJr. Gddeı biiyiik btr tesadüf 

İfte _bu balun"'*ı Gala~arayt~ WrıeL en tıelutik bo:uörü tanhğının ~ylul ortalarından iti- cöatermdctedir. Bakabm ve ge- Fili,p oi~ Oya admda bir toföriin eseri ol.ak. siiniin l.er- u.athade ka. 
yapacagı maçın hususi blr ehenımı· Meaı b IR k"" ük Kemalin kab- haren Stalıngrad sahaamda an. ne çok mahmul .görülen önümüz idare~ 4234 numara.'lı .YOQ., lab2.l!ll lmaan.. c-.Jdede yııdı. 
Yeti vardır. o~ ıııer um .. ~tile diia Feri· cak bir kısım kuvntile harekete deki yakın günlerin olaylanm 1 dün ısaat IS te S.-kaS.r aıdded · .-ırn sür.alile ılıerle,ea kamyon biı 

1. Spor - Süleymaniye rl~n ~ -: çok ı.u.ln bir me- bqlad.ıiının biuedibne1.rte ve Ö· laekliyelim.. niin ıilıl ktanu•da ~lıınaa S- ~j faciaya MIMiL ~ Wr c! .an 
-~~ Ugdeki vaziyeti köJ ,:uflır. :Merhumun me· Dilmilzdeki .kı~ Ak~~u benüz 2 .- Diğ~r cephelerde: Anı~uıt• ilılallaneliDe odu. cetır. toslayar~ JPm\ ' mlfbl', Raln; 

~lamdır, Süleymaııiye bu 1lllf' • ~ ,.,,_ topr.- dodllırı diin mevcud olan ıkı ~la.iki b~u~ ay- Birkaç ~n eYVCI Fransız haL mlp. . _ _ .... _ baya llV'~ ~...,_ol 
anı b1nu daha hafif görünmekte -~ bc:ıiııılörü bir kere O.- ua- lak hareket mevaunınden aatıfade kana radyo ıle veaayadn ~uhman iHutanmin ONmdc Yülaini ı..o -~ ba:'lde aödıt:ıij'OI'. 
dlr. İki klüb arasındaki rekabet Ö - f t 

1 
lwllm.Penltr. ile M~kova mmtakaaına karşı Birl~ik Amerikahtar, Fran•ada

tedeoberJ malUnı olduiiu içia bu ..... Dün .. ı;alan ı:nera,siıwk G..,_.. büyük bir harekete girişebilmek ki At..aa nam hedeflerine tev • 
lnaç hakkında bt'i btr biiküım yÜ-

11
,;: iııiwed\erl ft boka aja. için kuvvetlerinden mühim bir cih ettiklerini beyan suretile teh. 

rütmek pm kolay dej:lldlr. -;{emalin mesl .den.den ?e mu- miktarım §Üna1e ve ağlcbi abti. dicHerini kuv•eden fiile çıkanmş 
Vela - DavuJpaftı 01 f-&ıklyetiıerin.d~ behseıtnıiflerdir. mal ~l. -. Woronej mıntaknsına hr ~e 500 a.anın !himayesinde 

Birinc1 ligde taze bir ~le, ;;-w.. . kWe. lsbınbal bölıge- nakil ıle ıtıgal eylemekte olduğu dört motörlü yüz deT bombard1-
parl&k neticeler elde eden .DaYUcl • .ıl •de bu :ü 3 .,.,.,. mezara birer gibi RacheT aahaaıııı da aynca man tayyaresile LiHe ~hri civa. 
paşa takımı ~Vefa k.arfrsında çeAet* ~ır. Dcğoerli bir kuvvetlendirmekte olduğunun nndaki Fran-.ız çelik 'n'l lokomo
nıühim bir imtihan geç1n:clkt.!r. ?· için yapılııan bu merasim birçok hususi haberlerin hüli. - tif fabrikalarmı hombardıman 
nun hakiki kuvveti baldunda b~P" ~ bd.irfh..ttğ1ntn cmıll ib1r te- sasından anlaşılmakta olduğun - etmiflerdir. V.e bu sıra& zanni 
yapacağı maçtan sonnı bir flkir el-~. dan ve esasen mAJttıki OlaTak da olarak F.ra.naııE aivil ihaikına da 
de Etmiş o.lacağız: ~ bu ta.r:ıda hareketin en doğru !,üyiik insan ve eıya zayiatı ver-

Befiktaf - Kasımpaf~ JOl olacağtnduı bahaetmittik.. dirmitler.dir. Bu akm, menfaat 
Lfg ,amplyonu Beffkla! içm Ka. • Haberlerini daha .eenif kaynak • ve zaruretlerin tarihi sempatiler 

SUTlpap. ile yapacağ• maçta h~"- T arifenuz lardan almakta olan ve bunlnrı ve ,ükran:la.nn da üstünde oldu _ 
g'i bir endlte nıeV%l!ubahs değı cHr. daha etraflı bir 6Urette tahm im ~nu ve bir milletin mcnfaatl 

Davudpa.Ja kartısında afır b1r Tek sütun s:ant!nıl kinlanna malik bulunan Radyo ieab ettirdii'i -zaman meaeliı bun-
ınnğlulilyete uhtyan Kasmı~~n ···-·· ..... --. ...... gazel-esi dahi dün akşamki. neş- dan bit- buçıtk asır kadar e"'·e1 
bu kadar zorlu Nr maçh monrlriin BCJ§lıh maktu 500 Jrunıf riyatında Alman\ann fimdiki kendi hayat ve ir.tı'ldi1inin mu. 
mertebe müdafaada kalmuı en e. l :net sahile 400 » halde Woronej bölgesinde lae - haf azaMna yardmı, daha doğ -
kıllı bir oyun sbte.nıidir. 2 ltCİ -1ıile 250 • nüz o bö~edoki muharebelere rusu bunu temin etmiş otan diğer 

ômer Buim 3 nei .ahila 200 > ifrirak etmemiş 50 tümenlik bir bir milletin bugünkü nesline bile 

G 1 t~sarayll ku"'rekriler ~ ncü sahile 100 ,. ltuvvetlerinin Rschev. salıaaında za~~ v~irmek_t:n. çe~in~i • • a a U y .. sahife 60 • ıda kezalik ora\ardaki muhare • yecegınt gMtennesı ıtibanle lkİn 
İZIİl8 Iİltİ iç ,,.,ı. ·ı~ ~fJ belere iftirak etmem1' dört ordu ci dünya hami hadiecıerilc hir -

" . 
1 

clıiİD iz _ Son halinde :ikinci bir 50 tümenlik Jikte insanlık tarihinin sayf-alan 
Galıııtasany km~ .. • kuvvetleri bulunduiunu bildir • arasında çok ehemmiyetli bir iz 

b....:kacakbr, miitalleaaıadaya. •u kere A:tli.ıab'"kte ve Af.:iikanın 
Mıar c:eplaeSin.Cle Pdcletli hva en cenü ıucanda:lü Umidou.rnu. 

harMeri d=ik••, tarafeyn Lir - un bir.az p.n.lind • K.apgtad' 
b.m~ ce~ elerinia ec:.ı*e .~ :tebri uhillerine çok yakın l>iı 
nlenm e di,ier ıe'hemmıyetli ı- n'hacla yeniden 47 000 ton1u\c 1~ 
man ve sahalarını ~iddetle bom- l il" A "ka' '--
b dnn k d. ....... k.. Al n,g ız - men ,;~pvru - • 

ar an etme te ır. vu:n u ı d ... ı_ d • ltıl 
bı·- · J__ ı· b- ıt ·1· bnn"'ı;ar ır • .n.uııan emza a man te ıgı, n.uvvet ı ır ıngı ız - Atl A • • • d". bölg 1 Ame:-ı'lta bava tetckkülünün Al- ~mn a.ndtiiklın ~er.1 1 

cb~ 
ıt 1 h ti t 

• rinde batır ı arı gcmı er e ır • man _ a yan a nrına yap ıgA 
~ bir taarr112da lcu.men din ilde .aoo hirkaç &iin i~dc -ce ; 
O.taryalari.le yerden, kıamen de uıaJ?' _ 14!,000 t';>n hetcmındc 2 
Alman - İtalyan tayyarelerile lngilız - Amerıkan vapurunun 
havadan yapılan mukuelel r batırılmı§ old$ da dlin rü Al
neticesinde ağır zayiata d~nr man tebliğinin h beri rİ cü le 
edildiğini 'Ye bu tevekkillden 48 sindendir. K. D. 
tayyarenin düfürüldüğümi bil • 
dirmektedir. Bu bal,, Mihverin 
ehemmiyetli bir muvaf!akiyeti 
obnal.la beraber Mmr cephesin. 
de son zamanlarda 1ngifü: - A. aayd~ Nümune hast.tı. ı:~ 
merika 'tayyarelerinin 'ÇOğald1ğı· göz müt.ehnssı.'!l 

) GÖZ DOKTORU 

Nuri Fehmi Ayber' 

nı da g'östermdrt-edir. lsta.nbuı Belediye klU'$llll. 
Almanlann halyanlarla birh"k ~l Z!!\Z 

te deni:zalb faaliyetleri <de de - ·~·-•••••••••' 
•am <etmektedir. ı81a denizaltılar 
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RilKara)th111e.t (Baf ta,.alı 2 nci aayluda) 
mız oraya vardığı zaman buğ -

Sı·vasdakı· korkunç 1 İzmı·rde dayın ~oo kiloluk kilesi 4z, ıi -rayrnış. iki gün sonra (:lO) ye, 
(60) a çıkmış. Köy ağası bile 

Hergün 

Ahmed Hergelecinin çırağı olmuştu 

f 1 
Evle!!meler .v'! doğumlar •rltı, hayrette: 

Cı•nayetı•n yenı• ta sı• a"" tı •on ~çb•e~e ~~ıdndeld2oğ'!mbunldartrı - İnsaf be, diyormuş, 60 li- - Dramalı uata çocuktur. Aç 
nı• etı yu:z; e yı u u b v-'-- l "b'' 1rözünü Ahmed .. 

raya ugaay o ur mu, 0 ur mu- Dedi. Ahmed de olduğu yer-
lzmir, ( Huauai) __ Eylul 942 harebede 'bile el1iden fazlaya çık- den kalkıp famail ağanın yanına 

ayı içinde İzmir ve Karta'l•\lı.a madrydı. gitmeğe davranmııtı. Maksadı 
evlenme dairelerine evlenmek ü- Fakat öbür muharebede 50 Dramahya karıı hazırlanmaktı. 
zere 175 çift müracıu•tta bulun. den fazlaya ÇFkmıyan buğday Fakat cazgir, aüre,in yarma kal-

1rüreıler kuruldu. O gün hep ne
ticeler alınacaktı. Kara Ahmedia 
içinde mütbit bir hıra vardı. Bil
haaaa Hergeleciye çırak oldu
iundan dolayı keyifli idi. Onda.a 
ne 1rüzel oyunlar öirenmİftİ. Her 
geleci, oyunlan Öğrettikten son· 
ra çıraiına tunları aöylemitti: 

Cinayeti tertib eden Turan maktulün kızı 
ile karı koca hayatına başlamışlar, Turan 

her şeyi tamamile inkar ediyor 
... 

' 

mut, 144 .. çiftin r.ikah1arı kıyıl· şimdi 100 Ü bulmuş.. dağını aöyleyince duraladı. Her-
mıttır. Muracaat edenlerden altı Esk" h' 1. I kd 'b' geleci: 
çift bilahare evlenmelrhn fera- ışe ır 1 l'll'C$ e aşımız gı 1 - İyi olmadı bu iş... Bu1rün 
l'at etmİf, bir çiftın evlenme is- Konyaya gitmiş olan meslekda- güret olmut olsa idi, yÜzde yüz 
teii de kanuna uygunsu.r: l'Öı-ül. şımız da mes'uliyeti buğday sa• yorgun Dramalıyı çabucak dahi 
düiünden reddedilmİftİr. 941 yı · tın almıya giden belediye heyet- olmaaa evire çevit·e yenerdik .. 
lı Eylulüncle e.lenenler 145 çift lerinin yekdiğerile rekabete gi- Dedi. 

- Sana ıöete,..diğ:m oyunlan 
aakm ola kimaeye 1röaterme. Ba· 
ban dahi olaa ötretme ve &Öyle
yip tarif etme!. Bu, oyunlar ulla 
ıırrıdır. Ne öireni~en H1ninı. 
kalaın ... Anladın m1 Ahmed?. 

- Evet uata!. Kat'iyeo wyle-iddi. dBu s
1
enenin Ey~ul ayınd~ 1 rişmiış olmalarına atfetmektedir. Hd~krtgeleci, Ah~~d11e .• ka~~mı 

a e aza ma Yaraa ıua umumıyel D k l ık. .. k bed ver ı en aonra aoz ennı teııLrar- mem. 
itibarile bu ıene evlenenlerin ıa· e~ 0 uyor 1 mura a en ladı: - Seni, kızdırırlar.. . Söylet. 
yısı arlmıttır. ve baıskıdan Önce ele alınarak - Demek timdi böyle .. Re- mele iaterler. Aizını pek tut!. 

Yapılan tetkiklere nazaran düzenlenecek lbir saha karşısında raber gidecetim. Öyle iae lamail ( Arlıa•r ıJar) 
merkezde aon j.ic; yıl içinde evle- bulunmaktayız. 1-tatırımıza ge - ağaya söyle ve ban• haber getir .................... _ ............. --........ _ 
nenlerm en büyük kısmını san'al lenleri sıralıyalım: - Batilat~~ u!ta!.. Söz arasında 
karlar, kücük İf sahibleri, vilA. I y d ib"t" '--}--1' _ - Zaten l'Ureıın yanna. Da· - ur un u un oc: coıye h k (Baı taralı 3/ 1 de) 
yet köylerinde de köylüler te,kil l . . kdiv . k l kl a onuturuz.. r-lık haneduunm mutfüı d .. 
etm-kted1T' . erını ye germe ya ın ı arına Dedi. ~.. _ 

~ ~ ve lblİfaılWle töbret bal-Yine tetkiklere nazaran aon ve yol şebekelerile münasebet ~ Kara Ahmed, lsmail alanın 
üc sene icinde f.zmirde doğum lerine göre muhtelif gruplara yanana ıeldi. Hergelecinin aöy- IDllf olaolanllındır. Son çarların -. 

f 'l raylannd. c:löıt tane baf llfÇI 1-. nisbeti bir hayli artmıatır. Bu ayırmak. lediklerini söyledi. amaı afa, lunurclu. Banlartn içinde, gerek aJ.. 
hİııbet yÜzde 12 elit·. · •) _ Her grup için bir tek sa· memnun olmuıtu. Derhal Herge. dıtdarı ayltldlır. ___._ kendilerine 

- _ ı ____ ,ı. • k leci llwahimin yanma gider-ek , .--

E 
. d p 

1
. L I • hn asma meKanız.ması yapma t kkü etti verim W:ıit'ır\e büyük .ervetW 

rlllCll 1 lf 1 ılllfe en ve bu mekanizmaya bir tek faa- eı_: O;lum =~~i HYdiiim Kara yapmlf olanlar nrdtr. 
Enlncan (HWUIİ) - Ciimhurl- liyet sahası göstermek, saıtln alı- Ahmedi aana -verelim. Kraliyet Fransuının töbret bulmut 

,oet Ha• Putla ocak ve nahiye kon nan maddelerin naıkli için rüc· Dedi. qçı1-ından biri ele Kon.de Prensi. 
..-eleri bitmiftlr. Koncrelere her yıl- han hakkı vermek. İtte Kara Ahmed, o cünden ;: =.:: ~V= 1;! 

Yu,and• dnavcrf üzerinde e'ar _..,.dt!•İni kaldırm•g· a mfftHıflalı dan d~ fazla üye ce1mit ve rnem- 3- Her belediye fınnınm ya- itibaren Hersel~i fbrahimin çı· fMeıtte olmlık iizere .. ...,.; -::..-ıe " 
" leket Uıöyaçları ve balıkın dilekleri da b' v raiı olmuttu. Gureflerden aonra _,_ •--

olan adlıye oe zabıta erltanı, •olJa katillerden Ufak Ntir.ım, .. inde ~-'---' !!--'--- 1 ol nın ır eatış magazası açtır • H 1 · Ah d ·ı i anda ...:.-.ı, otuz kel•bahk aofra-4 uz« .. --~• m~e er er.re ecı, me , amaı a a ve ,,.,.°" ı• 
Gf'liıda tiıccarın öldürülüp 11öm_ültlütü bOf eu ve BQflıomı•er ımutt&r. Bu .uretle devam eden kon- mak. arkadatlan bir yere toplandılar. kuauraua idare edermit. Bu hal, v~ 

Hayrı Can 1Telerde ~ faydal. karlar verilrnlt 4 - Büyük şehirlerde toptan Yatmadan eVTel Hergeleci, yeni telde ~ bir-lhtlau lmit. ee.. 
Geçenlerde Sıvuta korlnaç bİ1' ReMla rebe blrruftw. Ölümünü büY.üklerlmize tazim ve' beğlılık yiyecek salanlarm depolarda ve çırti•nı kendi elile bağlaclt ve a.lr sün, efendi.inin davetlerine 

cin.yet okmq, Şevki Dafdan adın. mütedaib yapılan muayenMinde bir teleri çekilerek koncrelere son ver. buzhanelerde uzun müddet mal oğcfu. Ona bir iki oywı öjretti. buıTladıiı bl""1• yirmi bet "°'" 
ela 60 yaılm'ıncla bir tüccar nlkibaız buçuk aylık bir çoc:uiu olduiu an- m1tlerdlr. saklamalarını maddeten imkan - Dramahya aaaıl girif yapacaiına Nidan hir tan 1 ~ Jn kızartmuı !*' 
karısı Safiye bu kadından olan 25 iafılmıftır. h l k le tatbik ettirdi. Alttan ve üstten mğrldet pçialıJf. Bu ~ Vatel'ı • 
y.,Iarmcla k;zı Rel~ yepnl Tu- AJTICa cinayetten bir R'iİn · l'OIU'a Safiyeye bttakmıftır. sız , a e .. oyma . · . 'bel . göaterdiii oyunları ameli hald• kadar mütıeıeealr etmlt ki erteli cüa 
ran ve Uf&iı Nazımın tertib etökle- Uflllr; Niz~m, Safiye ve Refika pfek Ka.ı~ .. Nuım ile Tur.nın ~ı~e. oyle g~~ıy~r kı edıy~: tatbik aahaaına koydu. Ahmedin kıenclilılnl .. ~ ar17anlu om 
ri bir tuağa diifürülerek feci bir te- aökmed:m ~ DqcI.nın mağaza.. Şevtdyl oldurup p~ı~n .on lernnızın yek.dı~erı. k~şısına. hı e!i oyu.nlara yatıyordu. • Hercele- blıy• pzledai kapuılf bulmUfııo 
kilde balta He parçalanarak "ki" sına gitmider Şevkinin cpelrincle ra altın ~ini ele .öktıiiıkleri, alıp rer rakib 'halındc dıkılerek pıya· cı, yenı çıraiını betendı ve: lar. 
riib~~ CI -ı ütMldb o a- bul !dıtda; anahtarla ka.a eve ceıtirdlderi anlafımuıtır. sa üzermde mrarlı birer rol oy- - Aferin Ahmed. Bö,-le at- Meva geaİf, zaman dar oldgp 

..,.._ na,.-. m l(eDÇ up a . 1 Y1 ~ Suç&ular tamamile auçlarını itiraf .. .. k derae çok ıeçmedea bqalbna için bu boiaz Wali üerlnde fazla 
ka. .pmdan köpükler uçarak öl mıtlar, içınde bulunan 17 bin Urahk _..,ıe_, __ 1 L_,_._ !...a1-_~ bl _ __.....: name.larının onune geçme sa- .. • • 1 y Dr lı '-'·---- -• --L&... Çünkii düa.o 

• __,_..,.. --· llÇMIU... r Dı.Y1U D h'l' T' V • ·ıı ıureıaram • ann ama yı ıu _.._. ,,_,. ,,.__.. 
miiftü. sıv.. mubabbimJzin verdiği ~ı nakdiye ile 7 hm alttnı alıp aabl'bi ollllı TW"an badi.ede bahan. ym a ı ıye ve ıcMet eKı e- gösterdiğim oyunlarla J'•D ba- yanın dıımek bu...,....ıiı bir devre 
mütemmim mahimata ~ Şevki. eYe cetlnnqlerdil'. Burada paralar nwlıitm, lıi~ bir haberi olmadığı rimiz için yenilemiyecek bir güç kalam.. ,..meiln sunutfndea babMtnıek, 
nln y-efenl Turanla kazı Refika cıi- Turan terafından •1ıbı1, hundan nı IÖJlenMldıe, WW- etnMkt.e ıvıe lük arzetmez. - lnıallah uıta!. bir~ da ı..fifllk sillıl geliyor, o. 
nayettıen eonel ve aonra karı koca bin ... ....., upk Nbtma vercllktenl bu ne de rWlp plmecliil üserlade G I 7J _ I * - lıgla ._,. ı..rde luai,ana. 
alaiyqem.,. -.ı.mllbır, bu eracla ..... pri Wen parayı tıldnamile ....... 4*neldeclir. ~kl!em 'IAfak ÖJlad-._..llDI~------~-~------



11 ...... , ... POITA 

Ve Telsiz Haberleri 
~U SA~~~Kt .. HABERLER. ı:~~~i~~ni'l:a:,f,~1 ... !)(~ ÇJ;:T -; '- 11 

laglUz Yısrve uore Alınanlar Grozmye turizm Briivesi ~'*·AL ~Mı N D~ 
btkGmet1 yaklaşıyırlar, Rıslar petrol raa, .:.!:!~!~~"-·) dej~.:;~"~;~~;;~r 1 S: :?~,~::ı!i:.. t: 
bl ·re,treebtalii kıyıl ı rııı ta~rı·te ~ası , ~ılar nüyü bu ltqarn t •• dolayı ha- yaz mevsimi artık sonuna yak-ı Amerim m.lbuatının ve Ame -va kurumu namına Lebrik eder • Ia,maktadır. Havaların m·· rika riaJlaJn bu vaziyetleri lual'fl. 

ve. ken~iaine turizm bröve.i ile ~ bulunduiu bir mev-... - .::: ~· -Wcümbur mister Rooee • 
al&metı larikaamı vermekle ifti.. bi idame ve idare etmek batkadır• Melt la phaj miime..ili mi.ter w •. 

Esirlerin bağlanması 
meselesinin hakiki 

mahiyeti r. e .. ir? 

Vlfi, ( .... ) K:4L JMh• a..r duy ... -. kıt 19incle bu ... .,... ,...._..; 4el Willlıi'• .... ~a temm. 
da ...,.:ı.A.lıama .;j.:;. ..,._ =:• -........,. oldulda- Omer İnömi, .... kurumwı• gene hafla J.ir 111...Jedir. Bu .ebeh. ları sırasında ikinci cephe meeeılm 

__. :a... mr ..-ıı • imi ~'tl'r. . • kanatları .Mili il~ ıerefle ha- leclir ki clıiba ,filndiıiea pıll -~ -...ınde ........ 1.-et .. tiiindı 
.,n1r l"lf .UulıM"I, Greaıır pet. ..,..,.,_ felıırwww ... 11ldarında tırlıyac•ktır. Seni iBl 11ÇU.ran ba sinin vaziyeti ve bu cepheni ala l1tilav11zlığı büsbiltün hnn Nil...,._.., lllllw• -.ıtlerdir. \W'P.'tmalwr.ın sona enlljıfni bildir- yuvayı mautmunak, Tiiırk laava - cai• ...._..,. ... b11ı: _..: Ju.ror. Bir tarafından ıac:a lf .. 

Leaılr1qa 11iirc mlftir. • cılajıaa biJs!nle, ~le her mlnlere mevzu tetkll ediyor: Bun.. meselesinde Mister Roo.e,·elt c~ 
ı...n, 11 (A.A.) - Yec'll :W ~ avaıwla R..Jar Al- zamaa yardun Te hizmet etmek. dan ~ aün evvel bir nutuk ter ç::-.:1 fte atJL L-D-_ıı ....... L--ı 1--L.o......ı L h • • • d • ~:::,• L.....d .. V•'jl'& Jli -at ...-rrncıe 

adanberi tanldwr tn-ealwr ta-a.. ~ ~-lr•r. ep-rz• eeıuen ıst...-.ı 178 ur. söyleyen Ahnan hariciye nazırı ıfoa bu1unmaz ·· ·· ·· 1 •--- .. b .. Lond ı· (A • -ry- , il ----'I L!.ı_ -L •• E d . w• • de L,._ •• gorunur erııu:ın o ur tara. 
ra, a .A.) - Esirlerin relerle bücmna ..p.yaa StaU.....-d ~ aaıowııe ,, .... ız mevzu n caa aa ı~anwz -..gua .Rilalaa1tn4t mJlwer .ınt.derinln bu fın4.n MWer Reo ek'' • 

:~~r~~i':n~~~~ı;.:;ais;a::t::~n!.ı: ::.~ver ıc...vetı.ını c1s ==n;·~=~ir~U&. ~ü~~.»her itin«le mUYaffak ol.=·~ ==~Y.:ı.~~i~~u•*:hl~.._ ~il~= C!:~ 
cere İngiliz hilkümeti bir demeç Bu durpuılujun BMlvakkat Ol Bir dÜfnıan laburu Don uğ ce. Kmum •fb•mın llitM_.,dea ' Lı t \ ..._ .se.&.srada br. oW.p aoae ÇMplyOI'. 
•etrebniıtir. -....a.:.. -'--·•---•~ up nabtna aıeçmİt be de aiır zayiatla son... lliİyS Milel Mec:llei Reisi 1 !_ı_• f ed t~-- Hele bir 1n.._ AnıiMz malftlle. 8 . .ı olm-..._. sonra a • ..,..~ır. -::..1#:....::~:...l--1!.. Abd'~-ut R-.ı- .K._ __ t •• •• •• f ~-• en DmQl1Dlarda yapıla. rhtt• 'l-..:;_ j-'lırıu .. _; •• --..a.. 

u <uemece göre Dieppe akılll o·· A1 .. - - L __ ~ı .._ ...------·~· UllllUla -, "IDS ınonunun r•aı kavdo'--- ·•"-LJ ~..;:.!..11-1:.:ı:.ı • ..,. -.ı- .... , __ .... oa uç -
••naa d un man aoz~ _. • ---.. 1i __._ Jıl•.__ k ··~ .. ..__.. L-.. • • '"-eti - ,, 1811.mD -ye ~ • ... _\U t......ı :a.:.. .ı_ •• • olrn 
~ ın a taııdıklan ~vraln iın • h f da- • ua~- tnVer ıtaatına kail' gogsune w;unan ...a.aırun a1AU1 le vaziyeti miimk'" rtebe_ _. l"C'ITT cepın:ue ..... ~ fttÜ8aİc) t • 
.. ~ ede..._.eleri zımmuda ınüm. fıa ,,_. olıllıDrruz * 111 1 için .ı.. ulmkar çarplflllal.r ppılmaktadır •.ikaMnl talmı1t ?e Öm. lnöni L-... _ 1 .L.__ ua me araın. yan vmiyetlerde miıcad.ele -.. 

~;~i~a~0~~n!7:d\==; -Ruslar A1manların merkez cephesı·nde . "'.=: ~'7H:7:~a -;:u:.=~=.::~: =ı·~htit~~.!'1.rı~·= ~ ahıyetaiz makamların emretti- nun hr1%lll brövesini :shnaia mu- f&p&I didrat lııir iMIİllrwıiıald' söse .Lad, glbi .harbin ldar• de ıittlı· 

:~ahl= ~~~ mühim piyade kuvweflerı·ıe (!•ıd"effı' :".;'.t~...!~B=~ = ~-~ ~~;;::':::: 90 .....ı.ıiJe mi utn.or? - ** 
:" "-M~klan ewaln imha ede- Y U rarlı11 temm eden Ha.a K..-..muna ,... _..,. lıııatııkıacbılli demeı '111 EtHe ular ·a •n 
·~~:r~::u.:t:..=':7.i:..: bir hücuma gectiklerjni haber veriyor :.t'"..Z".'"~...::!.: =~...:.~.="iı...-:t: rs .. ~~~,. ... ~!,.d.) 
e ...-ınia b-:ıı.ı.--.8181 elftrettiti 1 el.ki 111yıa hoc:alarnna fiikranlarnnı nm. 1 llHl.iiıııı -.. J'mtwt ....._ 
~•ı1rıuıt;:. Alman hükümcti. . . _..... , ten pyw J", "'"ir. Ba 7UI •lllıi • etleoelt .....ete ze,tfnyqı top • 
n~ tilca:reti JmeriDe Jneikere hü.. (11.f,.,..,., 1 mcı eayl-.,) _ ....._ delldı:lemniı ctü,mwn piyadeai Sap• -...., 9ğiitlednis ve dl- yetin nezwbtl iw'lne sözleri çek- taa fiadarlnı teshil .eylemlftlr: 
~'-eti derhal ı.•kikat icra et· Alan...~ ~1ıklan ~tal'• ve Volgaya ulatmaık için iki teteb.. Wdet-lnh _.... itim pek kı~li- mektı.ir. ~ık. Edrem~ DürhaıJye, 
t~~ •e hu teldWe Wr .-ir .e· V~a ~e limua !~l~ • W. 711PJD.,_ .. ı.. lldal de -'dm clir'8-. Bütün haJlllltntda a-alz Hava S. •uel~ pe htcnis batv .. dli ,..._.e.hm 1 ~ -- ka -
~Wiji ortaya çı~ cl«hal rile ikmal :rollarmm .tahrı~ 1fıne bwa•u&nuftll'. Birbç p.cletaba-I Kurumumuza bi.zmetlerde ba1unıma ..._. Ç~ .....,,..._ 1942 .e. 41s .ı.nlaıa loptan aaaıni 120, 
ıptaJ edilmiftir. faalaeaz clen.m ~ler~... diifman laNEındwn 9'Wrilmit oma i• ~cqmı.tı neaıiBcle llhw:I bSr cıepl.e aç•lacağı 3 lıılWe ..._., 110. 4 1-çak ati. 
~ ad.nada _.e i!ldilen s ~lamel~ )imal ba <ıN:ıı lııWiii cliifmaa llonlowa ,._ Mfa ::fitler hiifıede ej&rlandaktan l'laldEtnda So.,.et R.yaya ~·- de lc.lara t~ eN.wh+lwra 

A..._ _.__ llottan Jraçmama- raJ batb ~nclaki fafU'bBa ta- rarak w.attl böı.-t ~lne lk.. 90lll'a Htma ........... ee-itier ve vadin mahiyeti, Almanlar ---..e 95, ....... lcııpt.a ao k_,.. &.. 
ı.., için • •iJeriıae re&bt e. amadan ~ kalnu.ftır. mıftır. 300 düfm-ı öldiiriihn~ saat 17 de dağthn.,ı.e.r. -.. Y.....-k w ~-mı.inde • t.,.. & ll)ıth-. &. fiall.dıwa 
~- ......... eeleriıain kollanma • c:~;,- :.:-.!. ~ ~ ke. Staliap.lıa ,imal Wıaında Sov ~ Nıri Deıiraıw tayyarı a1anm- m-.. ....... ! ..... ·=•s• - l.ıtanbal, Anbra, t.n. ....... 
u-ıt•-.-. - ·-• . . . mı:ı: yet krt'alart :zaptedllen mevzilmi ... • .-ete,-ıe ION • ..,,.. laılr flmdi bDerclw ~clilırni,lenlir. 

B lan .... .,_ilerine gö.. batan ile bitirilen harebt1er bM:iıu etmiflenlir. da da mUISil ya•tlKH twr'1lte 1lir ceplae açslm..e f't.riıae Ba fladar pJya.. ffat......._ 
tü ..... ~ lıir AJmaa kıfluınra ,.._.,ı .. ~. Moldcık çıeueaude, bir miktar .. . w Anlerilm CÜlllls&sWi -.. mtiiua- yüzde SO vaızclm . 
.ıi .......... seç zr1r ildia edip"° Uzak J .. •We Alman ~ba tank htma,alnde hücum ed 1ııir Yeti)köyde Nun De~r~ !•Y!.W. -------------........ -'----------------
du. Ewiırlaia .. twmaia laa.eiaı- açaldan dun, &'ece Kola körfe • iliitn-ı alay piilWiırr~.. ..en • re alanında Bayramın uçuncu ili • ••••••• ş.,...Iı Wr laODmı açthıı: 
an.ı.n fimı -. .ılWü iiw~ a- &iacleki düfDlan haYa alanlarını aünde Sovye: .kJt'aı:: :~ Bir nüne tesadüf eden 14/10/1942 
teı .,..,. 1 .. öWfiriilnaiitlerdir. -..ı..ı. .. ,1arc1ır. er öldürm.. miilaim

1 ~kl .. Y ve Çarpmba günü tayyare uçuculuk ve Bayramın 1 c1· gu·· nu··nden itı·baren 
c.-e.re -••tmU•ada esirle. Souyet teltliii Uf, mat yu u 1 O yapıcılık taUmlerlnde muvaffak o.. 

rin elleriain hailanmamaaı hAk· Mo.lmova 10 (A.A.) - Gece kamyon tahrlb etmiılerdw. l~ Yilrsek Mühendis, Üniversite 
kıııtda Jaiçl»r ka1ıd yoktur. nep-ecll1en Sovyet teeliği: Voronejin cenubunda bir Macar ve Mühendis mekteblerile lise tale-

A1man talebinin muharebtc-ye Stallngrad çe.raindıe, kıt'alıarı • piyade bölüğü Don nehrini reçmi1- heleri arasında; (mekteblerln açıl-
aid __.ta aiti olduiu görül- mız clüfman J.iicaamlarını piillairt • tir. Sovyet toplarının al:efi 80 Ma- ması do1ayıai1e) devTe UÇ"Jf imtl • 
nıeldeıiir. müflıerdlr. Şehir ır.-.rlarında tank· carı yok etmi,tir. hanları yapı1acaktır. 

H..t. emlerine kar31 misille- Bu talebelel' 12 teyyare ile filo 

nıe laareketleri Cenevre. muabe- Cnıbi Afritnı batınlln ı une t••rı·oe ffttl ırın ble .. .. ;' 1 .._.. •• ., ....... kir llÇUf-
de.ile menedihni,tir. 41H JUU .,_ '" lar. para,it atma söaterlleri ya,._ 

~ i1en sürt'Hı1'ıeri ıiitteflt lllileri 500 flJJıre ile ~icıı nil• uldard ... 
insaai _..-eleye aeHnce Lu (8af taralı l inci aa;ylattl•) . l..tl elle .,... ... " Tairk I~ 
urt1Ara 'lflre de~. ...... Almaa denılaalttlarl ela ba.. (Bat taralı 1 ınci .,)11-ı.) fıen el'lııa1tı tarafından idare ediı.n 

Sırf( cepllasinde kış 
banrlıkları 

tı A6ıllıııa MNU.clıe Friwtowa iiMe Bu- rajmen •iiıtlıwıfiklcr ,alnız bu tayyareerle ziyaretçiler arası• • 
açıld...ında ve cenub Amerllra sa. bir U9af '" dirt hGllllta •çaiı 4-n kur'a ~ .. ıı• hte,.. 
bin.&. ~ J-1=! • .nı--'- .- kaybetmit1erdir. Atır bomba u- 100 tallWI C h it • 

- - - -- ._ "'"' -Ll lier T"-._ ..._ __ .. l.!ıır • .-.ı Ad-=t .... ıi•'-dl f~ ç 11M Lille ..... i ile dolayı...ın· ura 119~ 
rqmen 67,000 tonilato tutarında d~i fabri~~l~ra ~--- ~rken w 

le Aıın1t- ............. ı 11 1) 1roldenle büyiik fichletfe hüküm ftaü Urlıjw sebl~ 
JDRhr. 8-larıa aruıada BiıJük •ı Miren çarpıpaal..da bet Alman .... , il İIİ' J 
..... p ~ )')7ecek mad AT&f uçatı diqürülmiıfttir. Dö- ... f ı 
deleri ft :-an.... et ptünnekte o- nütte pilotlar f abn"kalaruı du - (lla, taralı r İlleİ ~ada) 
lan Andalouri. Star adındaki 15 man bulutlarile kaplı olduiunu tıwrda ...mıalarile a.11 «mel&tecllr. 
bin tonil&tıoluk IDl(fü aoiutucu se. görmütlerdir. Buralardan muaz. ler. Z'lna birçcıll lobah-.la ~ 1 _.N ...-.. zam alev aütunlan Ç&kmakU idi. tıb +mek nrlliltii bill _...... ı 

Bar IUlıelle Almaıl ~lları, Vicby'de, r•men bildirildiği- l'edtr. Ftrtnctl.t t.u ....,... ıevke-

ALEMDAR .___.MiLLi 
• 7'I ·········11· ...... ] -hteteın Mr '98Zell llÇt7Cll' 

ÇÜNKÜ 
Bu sene tP- t.iiyük feclalrirllklada 

Paramount, Metro Goldvin lla;rer, 
Varaer Kross, Onited Artist, Foks 

Fi1m1erini angaje etmişlerdir 
DL; • ~ ftiılıdEt'lnıi yam. (Al FW>All) w (MIU.l) ie 

seilıeW Wr' · · 
Bayram ıerefine bldnci PIOllmll 

Bu senenin ilk yeni fl1niler1 : 
lJoNE L BARRYMOR'un barilsalı ee..i: 

CEZAlll ÇEKECEKSİN 

Vitf.. 11 (Rıtdvo) - Rllll\acla 
çıkan C.'liwN Delıla S-,.. ..-e
tesi muhabirin:a1 bildirdiiine sö
re Ladoga gi>lündcn Don dirae
iine kadar olan hattı harb
cle prek .ür--lar ve 
gerek Ruslar itıtihkamlar fticulla 
setirmekıtedırl«. Her iki -.f 
k-. hazwlıklan görmekteMa :Is. 

~ ~ ......, aabalwrında 141 ne söre, baıvekil Laval, Alman- elen iımil ele, ... sünlwr4ıe ekmek 
bin tonlliıo aıutarınd. 22 clütınan yaya aüratle büyük .. yıda ifçi ııı.ne.lnin lrw' rriı 1 ı' L dol&. ~--
semlel l.ılırm1tl.rclır. •önderilmeai huauaunda ıarar e- ..... yialar ~. ICsae usuli 

Türkçe 

1 P
0

fltrol tlentİ•İ ~ayiatı _ den Alman ... f)erı· 1·ıe aiır ve kaldırıldı!'f- •nr.a. 1 .ti' rlndea Japonlar Guadalcana , -r- , w ..:;_ı- ~- k Bwbn 10 (A.A.) - Aekerı •ahim .aayılabilecek müzakereler brne can~••-...- ame 

adasına çıkfJar kaynaktmı bildiriliyor: •apmı-"ır. Mihv• radyo ve ba ı.e.bı ~atını~ fınn. 
1 T A 0 k 1 ' Y" • cdm- b ,-... barelıletl fazla.rille 

Vaıinwton, 11 (A.A.) -:- Gan. ·ı ~ı ız_.. merı an petr~ ge. .aın yayımı Franaazları hır an ev ...... ıa:........-r Alilmdwrlar 
clalcanal adaaında ,iddeth .6.me. >ıı erı n"n'""'~sının aza maıı vel Almanyaya sitmeie iknaa M' •• •• , • en{ 

Ye 
V ALLACE BERRY'.nln ~ı tı1tnıteu yeni filmi 

KARA BULUT 
:ı-.. devam etmektedır. çalıtmakta ve akai ha1de tedbir- keme. uaulünıiİll kalkmaa1 IPn v 

riltan hava üstün1üğüne ra5 ... -n Birletik Amerikanın harbe gi- ler ahaacağını bildirmektedir. llWlt bir karllrlll mevcwl ~adıit Bayramda devamlı matineler J 
Japonlar karaya asker çıket'lft•· riıinden .eonra petrol semilerine Al 1 .. iti Ye karne kaldırılta bllıe, carı ol.. 11•••lıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİl-lllİİım;;~~;;~;;;;;..:===;.-.. 
ia muvaffak olmuş1ar11ır. k ..__ ı· • k bl man •a 11ore -=-.,.-- · 1 flrmcdardaa ı..ab iste- lllf il\ 

aid ço . aaymet ı .t~ııaJ ayı arı Berlin, 10 (A.A.) _Şimal Fran ~ ıç n • Ba)'J'llllDtn birlDdl, PAZARTESi pnii matinelerden itibaren • 
4 

birdenbıN ok gıbı Eırlamı, ve Belçika çe'YN)e • k .. aeoeglnıl ~lrlel'. K.rne • p E 
lzmir kazaların a harbin ·•m•sım t.akib eden ilk :. ve ılan m . nn~ arı• gun. .... .,.~~ t~. olarak .-eıneyea 1 K 

' dört ay içinde denızaltılarım1:1.1n YllP uhtelit dUf111Dll hava ft bugünka ~ ııkılllıyı yarat • 

ekmek 4n kuru(!a BirJetik Amerikaya kartı .JAplık· tqkllleri taamızı...1 SODWlda çok tntf olan flnJICllıar ,lddetle ceza • 

Kabkahw • Zevk ve 

Ne,'e haftası 
U y lan ı.areketl•le topye'kun fk1cletll ~ 'Glmat w ,._ t.ı.l•llacM'-dtr. 

11 jd• 84i4,100 tonilato tutarında bet arada miltftıddid motörlü btr çok BU GÜN••• 

Y111tse , yüz pıniye balij olmuıtur. o dütman bomba uçaıdarı diifüril • ' 
U 1\ ~ iad.U-i BirleJik Amerika kı. miiftür. Bunlardan butlan •imal Gti1ııne1L. ,.,.,.,"- M4 ~ ce • 

fnnir H (Hususi, - lzmirin S lan aÇ&jında, Caraib deni.ı:in • Amerika yapıııdır. Bizim tarafımız 9'nMk tııııtı....- la1' d~ünmeden 
aerbest ekmek sallşı yapan ka ~ ~ı Atlantikte, batı Afrika k1~- dan ywlnız bir UÇlllr luayt,edilmlftfr. 
•.alanncla 800 ll'&mlfk -ekmeğin ı:;, açıiında, Buz denizinde ve Fransız •1Yil halu arasında ölenler 
ıfiatı 40 kur"!& çıkmıştır. Ekmek Akd izde batırılan petrol ge • Te ,....1an...I... olm-.tur. Telarllt 
fiatının yükse]mesi ünriae nıüs.. .

1 
~ · sayısı topyekun 2,400 boın....._ı lllnııf l'llCI• ....... Wif • 

•-h !11_ ıb __ ...1:1 ~_ .. ___ • mı erının ' . 
.... •nırıı:rr er ......ue ı:- aynı b. "l"t tutarında 320 gem•- tir. 
•iabetl..de yiikseltmektetlir:ler. ::' ~~~~;i,tir. Böy]ece Mayıs lngı1tere cenub kıyıları açığında 

Y Yd l1kteırin iptidaıına ka.. 'Wil A-.. ..... ~ p.düz 

E km8.,11· k una ~:.n d~:man tarafında~ ka'!"edi.. yapılan çarplf111a1ar sırasında altı 
1\ len petrol ıemisi tonaJı, bır bu- lngillz aaker~ ç•k_arm•. ıemlsi batır. 

Patates karl(!ttrılıyor çuk milyon ton~~todan fazla tU• mi~~ df.- iW.laİ Yd)m ...... 
Y tarda 215 genııyı l>uhnuıtur· . ra uğratmıtlardtr. 

Ankara 10 (Huauı;İ) - Yur- Muharebenin ba~nıdan'berı 

tıan ____ _.....__ ... hıl• 

~ :rrldaı: 

GiNGER ROGERS•i 
SeYTeilrıııler.I lıılılıkalaa • riiiiiiren, 

~tlend lı'f!ll 

t1un baz• mıntakalarınd• eı..-.nek 4,600 bin tonilato tuta1'11lda• Amerikanın Rusya 
lik una patates karıttırıldığı ve fazla an,man petro1 pmisi tah· } o • v • gt n;+:f.; flımiıılıle ciirünuz. SES Sineması. 
'bu suretle elde edilea ekmei&n nb olwunuıtu1'. e çısı aşın ona 6 ana Şehir Tl)a.trosunun esıı.ı komecM 

111 G i S t 1 i t L l f 1 M? 

tle ı.e,.., yllllM r " ı.. =ı it- ! ı1W. IBuıuin mutin.eler saat 
aetli eWuju &nıa,ıWıi .. :laa T~ s Şlilerci j Kuybdf~~ (elA._~) -. Biri 'Stl~lk ıı • . .ı -. "e .her &'t111kü gibi 
CM-et Vekaleti bütm vilaretlcıre R. Ml STAFA ve MAHDUMU Amerika .-.,.- ~· amra ~nd IUO da, 16.3t 11&, ltt30 eladır. 
au • ı!_.ı_ L--J:- •-•-· s.ym m~ Bayıaanm L- tc.ybl,.Eten hava yoJlle VDf'Da .,,_ "" ..._.-_ naStllllU •-- -e__... ... pa ... ~ a ._, elılllİ)Iİr .,,...llllfJ· " --. 'llrılıeloa: 49369 
kantbrılmaaını tavsiye etmiıtir. ' lw.tlar • tona ı..nıllıet • -.ı••••llİ••llıillılİiiiıiİİ.,,, 

Sinem5sında 

LOREL • HARDi 
DBNiZCi 

, ' Zafer Göklerilne Yükselen ... $eref Ul.eıerini atan Büyük Film 

Buelln LA LE Sinemasında 
ERROL FLYNN - BRENDA MARCHALL'ın a.tt w 

DEliZLER ISLAif 
Asntnıata etini .-.ı,..eii ... 
~, ...... fil 11.enzeriai yarllbıMı~ı ..• 
Ge11t1lleı4n aunıelllae esir olaaıil bir phserclıir TeWoa 

Dilkat: Bu film ayni ......_ tzMAR.•41e Uu T=.~5915__ 
nuıiu-ı ... .ı. ,;· ·~. W nn •-

.... tlat 11 .. ..aıatb ..... 



8 Sa,.fa 

SAYIN BAYANLAR: 
Yüz ve ağzrnızrn güzelliği, 

Dişlerinizin sağlamllğı ve gUzelliğif e kaimdir. 
Güzel di~ler, cazihenizi temin eder. 

• 

Diş Macunu 
Dltleri. beyazlatır ve inci parlaklıjın1 verir 

SANİN DİŞ MACUNU 
Dit etlerini kuvvetlendirir, anteaeptik ve hot kokuludur. 

Garib bir hadise 
( Baı taralı 1 incı sayfada) 

Bu demeç münaaebetile Ana • 
dolu ajanaının yaydıiı telgraf • 
larda bir kaad, bir kötü niyet 
olmadıianı aöylemek lüzumsuz -
dur. Öğrendiğimize aöre birinci 
sual gerçekten Anadolu ajansı -
nan verdiii ilk haberde çıkına • 
nuıtar. Fakat bunda bir kötü ni
yet sezmek hayret edilecek bir 
feydir. Bu d emecin tam metni • 
nbı verilememesi teknik sebeb • 
lerden ileri gelmiştir. 

Tas ajanıı haberlerini daima 
kablo ile verir ve Türkiyeye bu 
haberler daima ceç kalır. Bu se
bebden Anadolu ajansı Sta]inin 
demecini telsizle Röyterden al • 
mak mecburiyetinde bulunuyor 
du. Hava vaziyetinin bozukluiu 
ve fazla parazitler yüzünden ilk 
gün bu demecin baı tarafı alına.. 
mamıı, ancak diğer iki sualin 
cevabları neıredilmittir. Ertesi 
cün ise birinci sualin cevabile 
beraber dijer iki aualin cevabı 
tam metin halinde neıredilmit -
tir. Bu se1'tebden bunda bir kötü 
niyet aramak cidden hayrete de
ier. Bura.da tunu da ilave edelim 
ki birinci ıün tam ınetnl alabil. 
m•k iç in Türkiyedekl Sovyet 
mileuesatına müracaat edilmit, 
onlar da bunu tam olarak ala · 
madık1arım söylemiılerdir. 

Diğer taraf tan Bükret radyo
sunun yaydığına ıöre Moskova 
radyoaunun Anadolu ajansı aley 
hindeki iddialan Bertin siyasi 
mahfillerinde büyük alaka ile 
takib edilmektedir. 

Türk gazetecileri Kanadada 
Detrolt 10 (A.A.) - Kanada 

hükumeti tarafından miaafir e
dilmi, olan Türk eazetecileri bu
raya gelmi,lerdlr. Ottawada te• 
reflerine btiyük bir nüınayi.t ter
tib edilmit ve bu münaıl!betJe 
yüz tayyar• uçmuttur. • 

lngilizler de Alman 
esirlerini bağladılar 

Londra 10 (A.A.) - Röyte -
rin diplomatik muhabiri y.ızıyor : 

İna-lllz ba.rb eeirlerinia pran -
ıa ve zincirlerinin kaldırıldığı 

hakkında Almanya tarafından 
§İmdiye kadar hiç bir bildir\k 
neıredilmemesi hasebile, lngille.. 
re hükumetinin misillemeye aid 
tedbirleri bugün öğle vaktinden 
itibaren tatbik mevküne geçiril
miştir. Bu kararan tatbikat saha· 
sına airmesine aid bütün tedbİl'· 
lerin alındığı sanılıyor. 

Piyangoda 25,000 lira 
kazandığını öğrenen köylü 

( Baf taralı 1 inci •aylada) 
b:lbl henüz müracaat etmedi!» dl -
yordu, 

hd &'Ün evvel Yıldızeünin Yaza. 
lıpınar köyünden Sıvasla inıaat a. 
melelijl yapan Zeynelibtdin Erdem 
ton rakamı 9 olan biletlere arnortll 
çtktığını haber alınca biletini satın 
aldıiı KıGll~ le.itesine l'İtrn..İf: 

- Şu benim bilete amorti var • 
mıı! diyerek blletinll uza.tmııtır. 

Bileti gören gİfe sahibi Süleyman 
Naci BoZkurd: 

- Arkadq, senin l>iletlne amor
ti deill, tam 25,000 lira çıktı! de
mittir. 

Köylü bu sözler ka..,ııında ev • 
veli f&flml lf, sonra çok sevinıniı ve 
'l 5 ründenberl cebindeki blletle 
~in olufundan haberi obnadığı. 
nı aöy11yerek paralarını almıı, te -
ıekkür ve sevinçle gişeden ayrıl · 
mıştır. 

Bir lnuiliz kruvazörü bat1rıldı 
Yiti l o ( A .A.) - İngiliz aıni

rallık d&ll'e&I Coventıry kruvazörü.. 
nün batırıldıiını bildılrmektedir. 

Bu kruvazör 4300 t.onili.tolulc o
~ 1918 1eneeinde suya indlrl1ml1-

İkinci ilan 
5/10/942 

lstanbul Ticare ve Sanayi O asından: 
Bilumum fabrikatörler ve sanayi müessese sahipleri ile keza 

her n~vi büyiık ve kiıçük imalatla ittigal edenlerin nazan dik· 
katine: 
Odamıza kayıdlı ve kayıdsız fabrikatörler ve ııanayi müeııse

ae aahıbleri ile keza her nevi imalatla iftİgal eden atölye sıı. 
bibi ri ilan tar:hind n ıtiltaren en Ct"Ç bir ay zarfında odamız 
san yi şubesi müdürfüiüne tifahen müracaatla tevzi edilmek
te olan aanayi ıııicilline aiti bedel iz matbu beyannamelerden ala
rak ikmal He sanayi ,ulııesi müdürliığiıne imza mukabilinde İa· 
de etmeleri ehemmiyetle rica olunur. 

Mitddeti zarfmdıt vf'ya müracaat etmekten İııtinkif edenleı• 
Tice.ret ve Sanayi Odaları kanununun maddei mahauııunıı tevfi. 
kan tecziye edilec klerdir. 

NOT· Odaya knyıdlılar sicil vesikalarını kayıdsı:dar İse ün
van tezkerelerini hini mürac.aatlarında birlikte getirmeleri la-
zımdır. ( 320' 

A varyah Mal Satışı: 
Avaryalı 411 ıand•k İnp.at çivisi, 25 sandık ikundUN çivisi, 311 
k.afea .and4t 'beyaz çlnl, 40 balya kafıd satılacaktır. Taliblerln en 

aeç 15/ X/942 tarihine kadar Galata E*i Gümrük sokak Öıner 
elendi han No. 8 de Sigorta Elaperl Raif Oğurhıya müracaatları. 

Telefon: 41674 

Kulekapı maliye şubesi tahsil şefliğinden: 
Şubemhe ka.u nç vergi~iııd .-ın borçlu mühendis isak Tam a.pota. a id Anp_ 

eami mahallesin in Voyvoda caddesinde 69 • .No . lı mahalde haciz aitma a.lma.n 
eşyalardan Poşel born ve ın:ıhemesi neranıann m alzem esi, zil m.ı.lzemesi teı 

ve ka.blo lıı.r AnU,-con m a.lzemesi, akihniili.t-Or ler laml)a Glopla..-ı reflektör ve 
pr-0je.ıctork!ır, Şalter ve d eına.rürl~, volimetre, a mper m etre v-: voLtm etroleri, 
eı~trlk sa.a.t tesısa.tı hurda. demir Ory<>n ma.r'ka. radyolar R ad yo lı1mbal:ırı ve 
dalııı. bazı malzeme Criya 19.10.94ı Pazarlesl günü saat ooda.ıı itiba:rer, mez. 
kür ma.bal:le aıreni müuyede suretııe satııa.oa.J<tır. 

Bıı hususı& da.lr daha faııla. ızahat almak Jsiıeyenle:ri'll Qa1.ı.tad.ı Tunel ya. 
ntnda Söj"ütlö aıokl\..tınıl.-.. e<ı';i Posta. Jıannıda. Kule'ka.pı .~>1.llye Ta.h.811 ŞetU;i. 

sorı POST,( 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Yeni ve fevkalade bir 

TEBEDDÜL 
MObalifah ıa1rl tabii 
"Makyajı .. blmıdl. 

• a 
' 

n z gri 
' Cilde türülecek 0«11rt m.er't 

yeni bir pudro, tabii bir 
güzellik verir 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Parisin sık kadınlan, yeni bir 
moda icat etmfşlenilr. Bütün gün 
sabit duran ve hiç parlaklık izi bı
rakmayan. bir ıill teni veren yeni 
bir pudra bul.muşlardır. 

Bunun sırrı: İpekll elekten üç 
defa geçırilmış en saf ve en ınce 
pudrayı iki defa krema kopüğü ile 
karıştırılması usulü ile izah edile
b ilir. Fransıı klmyagerlerinin se
nelerce araştırmaları neticesinde 
elde edilen bu usul, Tokalon mües
sesesinin inhisarı altındadır. Bu ye
n i Tcıkalon pudrası, artık parlak 
burunlara ve yağlı ciltlere ebedi
yen son vermiştir, Cildmize, sekiz 
saat zartmda "Mat,. dur an nefis 
ve güzel bir renk· verir. Rüzgarda 
ve yağmurda ve hattA terlemede 
cild inizi parlak göstermez. " Fin1 
Mat,, Tokıılon pudrasmı kullanı.rsa
nız simanıza bir gül yaprağının tazı:
liğıni ve güzelliğıni bah~eder. sevim
l iliğiniz! ve cazibenizi bir kat daha 
arttırasınız. On muhtelit ve yeni ca
zip r enkte olan Tokalon pudrasmdan 
bir ini intih ap edini:z.. 

.................................................... 
Son Poata matbaası: 

Neşriyat Müdürü: M. 811.m. Ka.ra7el 

SA.BİBİ: A. Ekrem USAKLIOlL 

'Namlr Türk Sucuklan 1"
AP l K Q G _ u 

fa.bnlık!a..,1 ı.ıahibl , sayın müş'.erilre • 
cine Baıyramı se vg-1 ve sııy gl ile 

ırtufllar. 

' MÜJDE: '\ 
Urun müddet tecnib ~ edllnıi~ 1 

AV1'1Jl)a Pl&.klanna muadll, her 

yeı!ılen da.ha u cuz ve teminatlı 

AKOMOLATOR 
PLAKLARINI 

WaMs edeıbil?ıi.rıslnlz. İstanbul. Bey. 
ojılu Aynal'()eşm.e caddesi No. 16 

PRÖF. Ha.!<kl ~aratan 

~----·--" 
Üniversite A. E. P. Komisyonundan 

Tıb FajjiiltJes l birinci cerrah i kliırltfn ıle yaptmla.oaık (12 1331 lira ıı.-e.-;ını 13 
kalem madt>ni eşya 15.X.9·12 Perşembe ıiDrü saa.t 15 de RekıtöTlükt.e ııaza:rthlı.Ja 
ihale edilecektir, 

İstdı;lller, ttste ve şa.rlua.mesini ReJd.öı.1liikCıe g"Örebi.llr. ( 4:!5) 

~-----1----------------------1, 
HACI BEKİR ZADE ALI MUHİDDİN 

Ticarethaneleri 

PAZAR ve 
Günleri 

BAYRAM 

ADEMi İKTİDAR 
VE BEL GEVŞEKLİGİNE 

KARŞI 
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA 1(. 228 

IUSABLABI 
1 ikincitefrin 

ltetMtealne &1'l1laa 
ikraml1eler ı 

i Met 1100 Ural* 

1 • 501 • 
• • 151 • 

16 • lot • 
ıt • ,, • 
.. • u • 

REÇETE il! SA 1 WI 

1 iSTANBUL BELt::.DiYESI 
1 

İ L A t'\1 L A K 1 1 
Ta.ımm btcWi 

bfther metre iA 
mllllabbıın Waıi.natl 

Şal'tn.a.me be. 
deli vesa.iTe --- ---

100,00 571%.50 4,46 Tılıılilmde ClbnhurJyet. cadde&iııde eski-Me:ıaıı1lık a.:rsa.smcian müfre-a 'l parsel Nu. ve 892,59 metre mu.rabba.ı a&ha.b &29 

100,90 5712.50 4.,46 1) • » J) » • )) 3 )) » 892,50 .. • » • 

100,00 $362,50 f ,11 • • • » » • )) ' • » 822.50 • • • • 
100,00 sssz.so &,11 • .. • » )) • )) 5 1) 1) 8Z2.50 • ıt • • 

100,00 5862,50 ( ,ll lt » lt lt l> J) » 6 lt D 82.2.50 lt 11 lt » 
100,00 5362,50 t,11 1) lt J) l) il • il 1) , l) • 82.2.50 • " • • 
100,01> f640.llO 3,39 • • J) • • 1) il 8 » • 878.00 il • • • 

ıoo,oe '605,oo 3,38 cı • o » » • » 9 » • 671,oo • ıı • • 

100,00 5%57.60 fOt il) 1 J) D » 1) il lf lt il 801,50 lt U lt ıt 

100.H &250,0t 4.,06 • t » » • • » 11 » • 800,00 ,, " • • 
100,ot 5275,00 f,00 • J) J) • )) )) 12 J) • 805.00 il l' • • 

100.00 5275,oo t.oo • • » » » • ıı 13 » ., sos.oo » .. • • 
100,00 5240.00 3,9!> l) • » » • » » 14 )) • 798,00 • • • • 

100,00 5187,50 S,94 » • 1> ıı » • ıt 15 » » 78'1,50 • » • • 
100,00 5257 .50 4,00 • • )) 'D • » )) 16 )) • 801,50 » • • • 
100,00 S257,50 4,00 D » D » )) lt l) 1'7 il D 801,50 JI lt lt • 

ıoo.oo 38so.oo 3.51 .. • » )) • » ıı 11 >> • 100.00 1) .. .. • 

ır.hmin bedelleri ae Hk temlna.t rnlkdııntart Te me.9aıha.I satbly~leri yukanda (Tazilı Talıslmdelti JnC'.Za.mlt arsımndao müfTez 2 ila 18 ~ numaftlı 1'J 

parça a.raa ~ı veçhllıe bbı.a.la.r ln..• eıtnmek ü:ııeıre kapah zarf usullle a.ııt!tırma;ya k~btır. İhalıeleri 15/ 10/ 942 Peıtı1embe .-ünü saat 15 de h ' anbul Be 
leııllyesi Da.lm.i Encümeni odastld.a yııııttl~. iki anab.ra aid prtııa.me; proje vıesa3r evl'9.k y\Jka.n.dla biza.la.rında ıö-ıteııflen bedıe'fler üzerinden He9a.b bif'rl 
MM.üı:1lüiünden alınaoa.kıt!ır. Şemirtl ötı:'eıimek l!lte-y<eri)er her gün Belediye tınar Miidüı:;tüti.lnden maJfıma.t alabilirler. Ta t1b?erıl ilk teminat mıkbuz veya mek~ 

tubla.nı ve kaınuDen •bt'aZ1 hhım ~ı>1"'11 dl!''°.'r \'e.sLlııa'!:w!fo 2490 numara.Ilı kanunıımm tıa.ifaıtı çıe\lf"eSiıı~ h:ulrlayııcıı.kla.n telııfl f mt"lrlubbnnı ih a;\~ &'iinü saaıt 

H de ı}Mdv Daimi Encümene 11ermeı_,ı •muıdn'. (189) 

t Saçınız dökülüyorsa, ba.tınızda kepek varsa? --•,ııııı.. 

1 MAJiK SAÇ EKSiRi 1 
'9 Kullanınız. Tesirini derhal görürsünüz. , 

Köylü ve İsçi Elbiseleri .. ' 
UCUZ· SAOLAM ·DAYANIKLI 

Toptan Satış Yeri: 
İstanbul, Su1tanhamaın, lı:faniye çarşısı, numara 18 ~ 19 

SALAHADDiN KARAKAŞLI 
Satmak lst.iyen tü<;car ve esnafa flat ve çefid liste3i gönderilir. 

1 
Mısırç~mın lıaınlra.tı miıt.eahhit namı b esabma kapalı zarf u~ulıiyle ek. 

siltımeye kıonıumuş1.ıur. Ta.'dlen tanzim o'. wııa.n yeni kıeşlC brd eH (392650 ) llra 
(40 ) kurıuış ve ll:k iemlnaıtıı ııl94~ti» liı a ıı2 ıı \cın'uştıur. 

Mukıavelıe, Eksilt me, Na.fıa İşler i Umumi Hususi \'e F enni şa:r•,namelerl, pl"O 

je l;!eşif hüıli...,asiyle buna müteferrl d'iğer ev!':Jı'.t ı<t9 ., lira "Gb kuruş muka.bl. 
!inde Be~lye Fen h :leri !\Iüdıirlüğünılen verileeektir . 

İhale 15/10/942 P el'$Cmbe giınü saaıt «15" de Daimi Eneüm l"lld e yapıfaeak.. 

trr. 
Ta.libFe!'in ilk temina.t m al•huz vt>ya m~blıa~ı ihale k"trihlnden (3) g ilD 

evvel Beled iye F en İşl•-"l'i :\lüdürlüğüne ımürac~tıtla s.ltacak!:ırı fenni ehliyet, 
im7Allı şarlna.me ve ınüteferri C\'T:tk ve kanu nen ibran lazım ;wlen diğer ,·asi. 
kaflariyle biırtiktı~ 2ı90 ~o. hı '':rn•ınunfıar falı çe\'llt'Si·nde h:ızııh) acakl:ırı tek 
lir meı~ubla.111.ru ihale ırunü saat CJılı e J.-.ada..r Daimı Eneiım<'!ne vermelrri IL 
01mdır. ( 188) 

Mısırçaf'Şı&t tıa.mimt ve fadlftt lslerf tçin mtUıoobhfd4 n'lmı hl'<ı'lbm:ı :vt"'t't. 

den a.çılmıe bulunan '<n.n:ı.l ı zar f eke.-lltı.m('S!ne a~d ilk l'l'mlnrıt mtkbrımm ya. 
zı haıtası ile 19456.02 tıra. yr ine 17456.02 1il'm okı:rak çıı<tıh &nl~ılmışbr. 

Mezkur ta.mlmt ' 'e ta.clllat lşl~l'I n. temına.t miktanruın 19456.02 n:r.a. otdutn 


