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Kafkas yada fena 
havalar ba$1adı 

Müsait olmıgan şartlara rağmen Almanlar 
geni toprak kazançları elde ettiler 

Stalingradda çarpışmalar devam ediyor 
Ber:in Volga ve Don nehirleri arasındaki Sovyet taarruzunun akim 
laidığını bildiriyor, Moskova da Stalingrada karşı yapılan yeni 

Alman taarruzunun netice vermediğini söylüyor 

Stalinrradın 11azıyethti ue taarruz ıarıltamecfertni ,öaterır laarıt• 

Ber!in, %1 (A.A.ı - Alman or. ·~mıyetti aurette ıekteye uirat • mı İçin s-*11 1enl topl'llk lı:azanç
dufa,.ı b.fkcmıutanlığanan tebliti: mıttır. Miiaald o1mıy11ın prtlara rat ları elde ~lerdh>. 

P'iin devam eden fena b.va Kaf- ın4!111 Alman kuvvetleri , hava 1'u•. Sıtall...-ad'da çarpıfl'.'IAlar de • 
luısya batıstndaki ÇU'plfmaları e- vetler'lnin yardlmilıı, taarruzun deva (D•&1amı 6 inci .aylada) 

Mareşal 
Smats'an 
beklenen 

Mısır cephesinde hava 
çarpışmaları arttı 

-------------
nutka Kuvvetli hava teşkilleri arasında sa-
-- vaşlar oldu, birçok tayyareler düştü 

Smuts da Rusya- . - . . . 
Kabare, 21 ( A.A.) - Orta tarlı: 1 cesl }imandaki ııemı l<!re nı uhtt>lıf . . , ti d m ı.1ılllz kuvvetleri müıterek tebligl: l tam iaabetler kaydetmiılcrdlr. ya SUr a e yar 1 19/20 lrktqrin ıec"'ll devri}ele- Hafif bomba uçaklarımızla deniz 

d•ı • • • d• rlmiz faaliyetl erine devam etınlılerl uçak•anmız Sldi Haneı ve Eldeba e 1 meSlnl ISte 1 dlr. Ağır ve orta büyü1<1Jkteki ınüt. hava alanlarında yerde ıerpili bulu. 
teflk bomba uçakları Tobruk linıail nan uçaklar arasına bombıJar isabet 
teılJerile limandaki ticaret gemile! ettirmlfler ve yangınlar çıkannıılar
rine taarruz etmlıler, ve 19/20 ıe- dır. (Devamı 5 inci •ayfada) Haçlılar 

harbi 
"Bahis mevzuu olan 
5osyalizm komünizm 

değildir,, 

«Almanya için olduiu kadar Ja· 
ponya için de yalun felaketi ha· 
ber veren alcimcl {er belirdilli 

•Öylenel,,ilir" 

londra, 21 ( A.A.) - Bugün 
1ngiliz parlamentosunda Murc· 
te.1 Smuts tarafmdaıı söylenen 
nutkun hüliısası: 

Taarruza geçmel< snnti..·ırslClı· 
iı :zaman fazla hnzırh~ lf apma· 
inanın ve bu suretle ele ,geçiril~n 
fırıatın kaçırılmaııının b. de1ililc 
olacağını söyledikten ~onra 
Snauta tunlan ilaVf~ et~ 'r: ~ 

(Devamı 5 inci •aylada!_ 

Gazetecilerin dünkü toplantısı 

Top'anrıJan ılıi intrbc 
Basın Birliği menı;ubiarı <l"n muhtelif meseleler roruıı,ılmü~ 

saat 14 de Eminômi Hnlkevinde ve bu arada bir b~sın koupc-ratifi 
'bir toplantı yapmı lar-dır. Bu kurulması kararlaştn ılmı~tır. Top 
to~lantıda ıünün iht1yaçları, ba- lantı hayli münakatah olmuf ,.c 
iın m~nsublarım &lakadar eden aaat 17 ye kadar devam etmittİl'. 

Hububat alım ve satımı 
hakkında· yeni karar 

Tagin olunan müddetlerde 
teslim edilmigen hububata 

hükfi.metçe el konacak 
Ankara, 21 (A.A.) - Ti

caret Vekaletinden tebliğ e · 
dilmiştir: 20/10/942 tarihli 
Reami Gazetede hububat 
mahsulünden muayyen nıik .. 
tarların hükumet tarafından 
bedeli mukabil\nde satın a
lındıktan sonra geri kalanın 
aerbest bırakılmasına dair •>
lan 366 sayıla kararın l, 2 ve 
8 inci maddelerini değiştiren 
391 sayılı bir kıırar neşredil
mittir. Bu karar 366 ·sayıla 
karara •Öre müstahsilin be
deli mukabilinde hükumete 

Ticaret Vekaletinin 
mühim bir tamimi 

Belediyeler 
vezif elerini 
yapmıyorlar 

Gıda maddeleri fiatlar1-
mn mürakabesi ve 

ihtikôrla mücadele için 
daha esaslı çalı~acaklar 

aatmak mecburiyetinde oldu
ğu hububat miklar ve nisbet· 
leri üzerinde hiçbir dcğiıiklik 
yapmamıtlır. Yani bu nisbet. 
elr yüzde 25, yüzde 35 ve 
yüzde 50 olarak aynen kal
maktadır. 

2 - 391 sayılı kuarın 3fi6 
aayılı kararda yaptığı deği
tikliklerin esasiaı·ı ı;unlardır: 

A - Hükumet i~t ... kler;nin 
hı:r tarllfta a hm r.v•rkf'~),.,.j. 
ne teslim edilinciye kadar 
942 mt1hsulünHn satılması ve 
mfü.a10.ı .... ;7 nakli mitli korn.,. 

k 1n'!ununun muadd,..) 

14 üncü maddeıine mU.teni. 
den menolunmuıjlur. 

B - Bir cinı mahsulün hü
kümet hiaaesinin tamamının 
teslimi nihayet bulduğunda 
bu nevi miktardan ~eri kalan 
satıt ve nakil tabdidleri ma
hallince yapılacak ilin üze
rine kalkacaktır. 

C - Herhanıi bir cins 
mahsul yerine nahiye veya 
kaza mıntakaları itibarile di. 
ier bir cins mahsuliı ikameye 
ticaret Yekli salahiyetli Jo. 
lınmı,tır. 

r n.M·-... , /; ; .. ,.; •avlada) 

Dün gene · bazı ·semtlerde 
ekmek sıkmtısı görüldü 

Memurlara ı erilecek ekmeğin 
f iatı da bııgünkünden biraz 

daha fazla olacak ,-·-----· ····-· ... ----.................. -................................. -, 
i Belecli)'c taralınclan lta~ırlanan liarneler ıay baflnclan c1111cl i 
İ dafılacalt, cu ••lirli oataıulaılara ela ucu~ ekmek temini i 
J etraluulalci Cetlailcl•re devam olunuyor i 
"-··-································· .. ··-················································-·····.J 

Bi.rkaç aündenberi 19brimizin zıları ise kaad~n aünde bir aa· 
muhtelif semtlerindeki fırınlarda bah, bir akıam olarak iki defa 

Mü.ta1ı•il oc mÜ•tehlih böl,ele-r bariz bir ekmek darlıiı aörül. ekmek çıkarmakta ve böylece 
heleclİ)'eleri ara11nclı1 •tkı hir if'" mektedir. Dün bu yUzdea fmnla- karaatahktan istifade ederek 
6irliii )'apılacal«, her beledi.ve r .n önünde fazla izdiham olmuı· hamur ve ·eksik ekmekleri alir-

fi«t miiraltabe &1• ihtikarla tur. Al&kadarlardan öpendiii- mektedirler. Belediye tkbaa4 
mücadele heyetleri lturacak mize söre fırınlarda aörülen bu Müdürlüiü bu tekilde hareket 

e ,tmek aıkıntasının iki sebebi var- eden fırınlar hakkında takibata 
Ankara, 21 (Hususi) - 371 dır. Birinci aebeb Toprak Mah. baılamıthr. 

aayılı koo~inaıyon kara~ile mül- s:-.tleri Ofisinin tehrin ~kmek ih- Yeni ekıe" "ırıelerı· 
aa liat murakabe komı•yonları t yacını karıılayacak nııbette un 1 1 
vazife ve aalabiyetleri belediye 'ermemesidir. Ofis tarafından 

( Deuamı 5 inci say/atla) bütün fırınlara eski miktar üze
rinden un 9erilmekle ve yeni se
l en miıafirlerle taha•vÜI eden 
un ihtiyacı nazarı İtibara alın
mamaktadır. 

Diğer taraftan faranlardan ba. 

Belediye matbaaunda hasır
lanan yeni ekmek karneleri düa 
bütün kazalara tev~i olunmut
tur. Bu karneler birlikler vaaıta
sile ay başından evvel halka da
ğıtılacaktır. 

(De&1amı •ayla 4/1 de) 

1'1rklyenln 
ay anıklığı 

Bir Alman aazetesinrn 
"Harb karşısmda Türkiye,, 

başhkh yazısı 

Mekteb programlarma ahlök ve 
muaşeret dersleri konmalı mı? 

1.Wü tahass s a 
·----Peyami Saf 

ediyorlar? 
diyor ki: "'\ 

"Türkler hakikatle 
yalanı ayırd etme

sini biliyorlar,, 

Ankara, 21 (Radyo gazete
si) - Almanyanın maruf ıaze
telerinden Volk1şer Beobahter 
aazetesinin Türkiye mümessili 

uBir memlek~tte .a~lak leaadı~ baı~an~ı§•a artık alılah kitabınm, 1 
hatta ıerbıyl!•ının yapacagı hıçbır ıey kalma~. Bünyeyi 

kurtarmak lôz.ımtlır.» 

(Deuamı 5 inci ıaylada) 

Yurdda 
ekmek 

vaziyeti 
Gemlikte ekmek mısırdan 

yapılıyor, Karabükte 
ekmek fiatı 32 kuruş oldu 

Mekteb procramlarına ııhlik va 
>nu .. ıeret derılerı konulmalı ını 
ıııevzuu etrafında tanınınıı ilim a. 
damları ve mkt~fekkirlerimiz ara• 
••n .. a açtığımız anket büyük bir a.. 
laka toplamıflır. Ark":laşımız dün 
de değerli edip ve tlklr ada ll· 
larımızdan Peyami Safa ile görüı. 
tü. Peyami Safa diyor ki: 

n- Bır'7ünkü ahlak fesadının baı 
s 'bebi, din ahlakının bo§ kalan ye
ı "n dolduramamıt olmamızdır. Fa 
b.nt bu aebcb, her sebeb gibi. ayni 
:ramanda bir neticedir. Neden la
ikli'< din ahlakına mani olmadığı 
ha · .. onu bu·aktık? Neden onun 

Karabiik (Hususi) - Karabükte yerine bir ~ ılllet ahlakı koyama. 
600 ~am ekmek 26 kurutlan 32 dık? Çünkü ahlak bir taazzuvun 
kuruta çt1arnıttır. Demir ve çelik ifadesidir: Bir miUet, t1p1n bir vü
fabrlkaları müea~I k~ndi n1cnıur cud aibl, böcrelerl (ferdleri) blr-

<D•t1amı Mıy/a 4/ J d•) (0.'10m• •y/a 411 tlc) 

..1 
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Hergün ~ı RESiMLi MAKALE: --= Çinli sözü ... 
-----------------------------------------------------------------------

"Hess,, hôdisesinin 
Bilmiyenlere öğrettiği 
Hakikaflar 

\., ___ Ekrem Ufaklıgil _J 
«Hess» tarihe şimdilik iki de

fa geçmiş bir isimdir. 
Birinci defası harbin en kız

gın günlerinde Almanyanın gö
beği nden kalkarak tayyaresile 
Jngilterenin göbeğine indiği za· 
mandı. 

İkinci defası ise harbde kötü
lü'k yapanlarm harbden sonra 
muhakeme edilmeleri fikri mü
nasebetile Rusların [ngilterede 
esir bulun.an bu devlet adamını 
hatırlayarak derhal onunla ise 
başlanmasını istemeleri müna~e 
betile oldu. 

İngiherenin bir şeref geleneği 
ve göreneği va-rdır. lngiliz adalsı 
rı içinde bu şeref gelenek ve gö
reneğinden dı~n çıkılamaz. 

Dünyada Üç fey vardır ki hiç biı zaman geri gelmez. Ağızdan çıkan şÖz; yaydan çıkan ok, ve geçmi~ zaman. 
.....____ .... ·---·-··-······--..................... - ...... ._ ..... .__ ..... _,_., ... , ... _ ........ ..._ •••••••• ...-w .... ~~~-...;.-----'-----·------

297 bin dirahmi 
kaçırmıya kalkışan 
Yahudi yakalandı 

Kasımpaşada kaplam 
bıçakhyarak öldüren katil dün 
suçunu tamamen inkar etti 

Halka verilen 
şeker miktan 
artırılacak mı ? 

Birindteşrin 24 

Sabahtan Sabaha: 

Kanserden, veremden 
Kurtulan insanlık acaba 
T opton, bombadan do 

1 Kurtulacak mı? 
\ Burhan Cahid 

E ğer dünyanın sakin bir za• 
manında olsaydı İngiliz 

doktoru Hayd'erin kansere dair 
verdiği müjde her yerde sevinçle 

karşılanırdı. VeKoch'le Pasteur 
dan sonra adt sıraya geçirdi. 

Belki bu mahşer ııünleri sona er
dikten sonra bu keşfin rjPğeri 
anlaşılır ve bayramı yapılır. 

lngiliz profesörü kansere çare 
bulmak üzere olduğunu haber 

vermişti. Hilkatin en karışık ma 
kin.esi olan insan uzviyetini ke • 
miren ölüm habercilerindPn biri 

de k~nserdir. Mikrobu bulnn ml• 
yan, hatta irsi vevahud u?vi ol

duğu anla~ılan bu merha•Tietc:iz 
derdin bugüne kadar m'1lum 
o1an tarafı sadece tedavi] .,.,. .. ve 
ameliyatlara rağmen ölüm! .. ni• 
hayet bulmasıdır. 

işin ameli n"'kt?qı ihtiq::ısımız 
dışındadır. Yalnız 1nQ;iliz .. nrofe· 

sörünün bu müjdt-tıile şu anrla 
hastane köşelerinde kansarh da

yanılmaz ağrılarile kıvraMn bin 
lerce rnunarib İnsanın iir"'H ve 

Hususile «Hess}) Almanya 
Rusyaya saldırdığı zaman Al
manyada değildi. Bir, bir buçuk 
aydanlberi İngilterede bulunuyor 
du. Alman orduları tarafından 
Rus topraklarında şikayet çeke
cek bir hareket yapılmış ise bu 
hareketten do1ay1 mes'ul tutula
maz. Polonya, Norveç, F e1e
mPnk, Belçika veya Fransa top· 
rak1arında i~lenmiş bir suç var· 
sa. o suçtan dolayı da ııHessıı e 
hisse ayırmak gerekse iddiane
rneyi tanzim edecek olan elbet
te Rusya değildir. 

Edirnede trene elinde bir aepetle 
binen Muaevinin Uzunköprüdl! 
aranılan •epetinde 291 bin drah
mi çıktı, •uçlunun döviz kaçak. 
rılığından 'müteaddid •abıkaloıı 

Dinlenen şahidler, katilin Ali Rıza olduğunu söy,edi
ler, katil masum olduğunu iddiada israr ediyor 

Dünkü tevziat esnasroda 
tehacümden bayılan kadm

lara tesadüf edildi 
'' teselli dolu bir nefes aldıkhrm• 
dan şüphe edilemez. Şifo bul • 

1 

maz hastalığın artık tedavi ça • 
olduğu anlaf'ldı 

lngilterenin Rus talebine ver
diği cevabı biliyoruz: 

resi bulunmuş o1ması tıb ale -
Gümrük muhafaza memurları Üç gece evvel KasımpB§ada De.j Suç.L.ımı bu ifadesinden sonra Bakkallarda dünden itiba- ı· minde de derin hir sevinr. ııvan• 

bir ğirmen arkası mevkiinde bir cina.. I okunan tabki'kat evrakına nazaran, ren ekmek karneforinin Ey· dırmıs. tır. Çfrnkü yıllardanberi 
evv:.ll;i ~n çok ~üı·'etkara~ .. . yet ltlemnlı, Ali Rıza adında b<lri, mazmm Ati Rızanın Kaptan Sa1ih- lıil - Birincilefrİn yazılı kısmı ı 

- Hess 1ngittereye sırtında 
üriforma taşıvarak gelmiştir. 
h;1rb esiridir, muhak~me edile-
mez. 

I<; eğer bu noktadd kalsaydı 
« H 0 .-sn ad • nı ikinci defa olarak 
tarihe gecirrniye belki fırsat bu
larrıı'-•aca.ktı. Fakat Pravda gaze
tf"qinin bir yazısı imdadına yetiş 

ıekıLd.e y~pılmak ıs.tenen hır dovız yo·unu beklediği Salih isminde bir l le ukadqlarını Viyana içkili gazi. mukabilinde yarınıfar kilo· 1 binlerce ilim adamı bu i~ iize • 
kaçakçılıgını meydana çıkarmı~lar- kaptanı bıçakayarak öldürmiiftü. nosmıdan itibaren adım adım la. ıeker tevziine baJlcmmıJtır. 

1 
rinde kafa pathı.tıyor, göz nuru 

dır. .. . KatiJ All Rıza dün, meşhud suç. kib ettiği anlaşılıyordu. Dinlenen Ancak bir kınm bakkallar ı döküvordu. Dünyanın en hm • 
Edl!"°e~e oturan ."!e evv_elce dovız l lar kanununa te-vflkan hakkındaki ! tahidlerde Kazım. İsmai) ve diğer feker almadıklarını ileri sü· ~ık zevk ve e~lence yuv"'hrile 

kaçakçılııından muteaddıd suçları tahkikat. evraklle 1 inci ağırcezaya İsmail de rüyete möstenıld fahadet. rerek halka tevziat yapma. 
bulunan .Barulı Bahaı: . .. adı~da bl.Y sevkedilmif, öğlede~ sonra duru-ş· terinde fU ifadede bu'ımmu,Iardır: 

1 

mıflardır. Bu yüzden diğer j dolu olan Paris:te, o çılgınlık, se• 
Yahudlnm PazaıUI gunu el.nde .bır mwuna b&§lanmıftır. .,_ Salih Kaptanla birlikte Vf. bakkal dükkanlarında fazla fahat ve sefalet deryası irinde 
paket olduğu halde İstanbul t~ı~e Kasırnpa§ada Camlikbir mahalle yana içkili gazmosuncİI\ oturUl"ken 1 tehacüm olmuf, birçok kim- ı1 bile bir en titüt"iin sakin kö~e • 
binişi nazarı dikkati celbetmı~tır. sinde De'bağlar sokağında 22 nu. içeriye maznun Ali Rıza girdi. B~ seler feker alamamı~lardır. sinde ömrünü bu dava-=- hı'!o]::ı· 
Bımun üzerine mıntakanın gümrük maralı evde oturduğunu ve ayni sırada gazinodan çıkmakta olan bir Fazla tehacümden kadınlar- I J" 

muhafaza memurları trende terli • yerde çuvalcılık yaptığını söyleyen müşterin1n yanındaki kadına iM dan bazıları da bayılnu11tır. mıs, bu u~ırda saç sakal ~ ğ:ı rt• 
ti. · bat alıır.lar ve Baruh Baharı tren Yu. katil dünkü durufması sırasında altı ve bu yüzden aralarında müna.. S. eker firketi müdürü dün 1 mı~. nire fen adamları vardı. İs· Rm istt-7inin lngilterede gör· ,.. 

. nan mı takasından geçerken kim· kendisine lsnad c;lunan suçu tama- kllfa çıktı. Biz müdahale edettk iti §eker vaziyeti haklnnda aiti· I veç, Danimarka. Almanv:\. Q'ibi 
di;·;i kar~ ıl · k bu gazeteyı çok seyle temas etmemesine dikkat et. men inkar etmiştir. AJi Rıza hadi, bastırdık. Saat 24 de gazinodan kadarlarla görü~mek ü:zere l tababet üzerinde ileri h"'TTlleler 
sinirlendirmiş olacak ki, $0rU- ı mlfleTdlr. Memurlar Uzunköprüde seyl fU suretle alatmı,tır: ı kalktık, Kasımpaşaya dozru yürü. Anharaya gitmi11tir. Ay ba- 1 
yor: mezkUı Ya!ıudinln sepetini aradık. «- Vak'a günü akşamı üç ~n meğe başladık. &Ji Rıza yirmi a- frndan itibaren lıa:ıen tevzi e- gösteren yerleN:le · ayrıca krrnser 

_ Hes<; bir c?ni midir, yok- ları zamaın sepefn alt tarafında bir evvd tanıdığım İsmet adında bir dun geriden bizi tak1b edi.yordu. dilmehte olan yarım kiloluk cemivet1eTİ kurulmuş, büyük 
sa f\lrrı;:p,.van•n f noilt,.,.ede rec:ı- b•z tor1>a içinde 297000 drahmi arkadat'~la Kasımpaşada bir l~ey-ı Bir ara~k bizi neden ta.kıl~ «:hne-~- iatihkak miktarınırr. artırılma· f servet sahi'bleri bu cemivetlere 
mi İr miirnl"."'"ili midir. Bunu ni-ı bulmuşhrdır. Key•lyetten gümrük hanede hır.kaç b.ardak rakı •lçtım. te o!dugunu sorduk, ı.Keyf:nıın kah •ı etrafında tetkikler yaprl- Q'eniş ölçfüle vakıflar y.-nmış, 

_,L• ~ k 1.. d muhafaza bll.flllüd5rlüğü habeordıır Saat onda onuTtla beraber Beyoğlu yası değilsiıı:iz ya!ıı dlye ters biri maktadır. kanserin mikroıbunu veyahnd te 
h,,,.ftt te-~ıt e ..,T!"e. .l

7!m ır. . edihniı ve kaçakçı Baruh mahfuzen na çıktık. Burada da iki meyhane cevab verdı. Biz yolumuza tekrar \.. ) j 
Su,,] agıT, ımalın alt·nda P'lZ· ehrimize getjrilm;ftlr. do1aftıktan sonra Viyana gazinosu. devanı dtik, tam D~ğirmen arka- \ 

1

davi çaresini bulacak ilirn. ~~a: 
lt>nen itham i!e c;;üphe daha ağ·r- ' na geld'.k. Vakit geç olduğu için •ından yüriirl<en, Ali Rıza arkamız.. Çırılçıplak soyunarak mına mi.ikafatlar vade.dılmıq.tı. 
d•r. Halka Ka" nunlardan gazinoda bi-z.e lçkıl vermediler. Ar- dan ;etift,i, Kaptan SaHhin üzerine vücuduna eroin Beserive-ti hu kadar samimi his· 

Rus P'" 7 e•ele,.i bizimkil,.re kadı.tımla oradan ayrıldık ben Ka- bıçagı~ı çekerek saldn:dı sonra da lnle i]çril,..ndiren hu davamn ar• 
L -nz ....... ezler. Bizim gaı:etele~de evvel maden kömürü sımpaıaya dağru }'Üriinıeğe haşla. kaçmaga başladı.» zarkeden genç k .. ··1 .. ı h kk k 
Df" '"'" dım. Kınakol oiV3.rında Değirmen Bu tahidlerden sonra Viyana gazi. tı co7n mus oması mu ~ a 
c· 1~~~ ~ir makalerıin müdafal\ et • veriJmiyecek mi ? arkasından keçeıicen üzeri~ birçok nosu milit.ahdlmlerlnden M""ri, Nina Emniyet kaçakçıhk bürosu me ki yalnız ilim diinva.sı icin değil 
fr;j 'iıkir, viizde doksan dokuz k"ms .. ler hiicum ett:ı--r ve heni yet'e ve Mualli. adındaki kadınl"" dinl"n mulan evvelki gece Fenerde so- ı be~er tarihi için de bir hadise o • 
v.,,2 .,., 1., alt!"::\ im7:ııım1 ataPın Kömür tevzi müessesesi birkaç y111tır:ıırak bir hayli dövdül,,.r Bu mi~'eı-, bir müddettenooi gazlnch,.1 kak ortasında çırıl çıplak 11oyu- 1 ı_t 

. B' . . . k d d · · ·ı · ar"ı< ır. -m~lı olmas•na kars.ılık Rus g " · gündenherı ırıncıteşrıne a ar davak yetmiyormuş gibi, üs.tf'lik de n11 d .. vam ed"'ll Salih Kaptanın cok narak vücu una ~ırmga ı e eroın 
l •-·· g,. d?kikada Kanserin elim ız· ··d r tt·~· f"k" beyanname veren memur ara rıo- J',.,,', lsıe cckatil!ıı diye beni teslim eL uys-al ve sakıln bir adam o1du.ır.wnu ••rkeden Refik adında bir •ahsı z40t•<>İnin m" "raa e ıgı - ~ ır .. ~·· - v b1 _ ıL 1 k 1 

h k mür tevzi etmeğe başlamıştır. tilar. vak'a g~I katil Ali Rızanın blT yakalamışlardır. Dün Emniyet tır::- ::.,.ını CeıKetı ~r artı n'1 ı:ırın yü7'Cle vüz partinin veya Ü ~- l ] k _, t 
Yalnız halka yapılmakta olan Ben ne kimseyi vurdum, ne de rniJ .. t 0 rlvle O"ada kav(!'a çıkarmak Müdürlüğünde sorgu•m yapılan ~r·h,.ilo ortak o an ar ar;:ır ne• 

m~·i.,dir. kömür tnziab ~imdilik durdu. Y"'" .. 1adım. bn h1r31c da benim de- u.t...ni~İ'lİ söyl~l,1-eidlr. Katil tev- Refik şu hazin itirafta bulun- qp,.1 hi~l,,.ri yıpranmamıs olanlar 
Bu, böyle olduğu içindir, ki rulmu ... tur. Durdurulmanın ııebe· v•lrf!T. JQm bilir Sal~h kaptanı kim kif ~;'ımf•, durue.ma batka güne mu .. tur ·. t v 

r l l · v .,. v v d·::ı derin ıl ir haz içindedir f'r. e• Pravdanın yazısı ngi iz erın bi müessesenin elinde stok kö- öldürdü ... ıı bırak•lmıftır. ,,_ 4 senedir bu müthiş zehiri l 
meoıhur cıTaymisn gazetesi tara· mür bulunmamaındır. Alakadar-

1 
d k k h remin mihobunu bulan hir A • 

a ıyorum. Bu yüz en yü se ta - d '\ ob k f ~ b · 
fmd;rn llÖ7 önüne alınarak üze· lardan öğrendiğimize göre halka Hava~azinden şika~ el er Mühendis mP.ktebi önijndeki silimi terkettim, yersiz yurdııuz m::ın \ı, mı T unu eq e on ır 
rinde düşünülmüştür. ancak Kanun aylarında kömür t h ~ ! d 1 b" • ld B h" r:',.8 nq17 <1'1 1ranı.«erin şifasını bu • 

R veri.le'ıilecektir. Tevzi müesseır.e· ar IYOr S8 8 ag1Ç aO lrf IYO( ır serserı 0 um. eyaz ze ıre , . t ·1· 1d F '-
Taymis gazetesine göre us o kadar alıştım ki., artık burnu- ları dı:ı C" ı·r ngı ız o u. a l(::ıt ne 

1 t ·1· b · • t" J ı'htı"yac bevan Havagazından fİkayetler •·ün Belediye fehrin muhtelif yerleri- I 
teklifine veri en nıp ız cevr 1 111 ıs 1''"'" 0 ursa 7 

- r ma çektiğim eroin beni tatmin 0 ]urdu ilme, medeniyete böy e 
k tah namelerini mahrukat ofisine ve· geçtikçe çoğalmaktadır. Bilhas- nl agwarlandırmak •· f al' te 

Ru vada beklenemiyece ve ,.. uzere a ıye etmez oldu. Bu sebe'ble fİrİnga 
b de· recek ve mahrukat ihtiyacı odun- sa gaz tazyikinin çok az olınası- geçmlftir. İlk olarak yüksek mühen 

mi., edilemiyecek bir ceva la kars.1lanacaktır. na rag-men saatlerin e3kisi gibi i.le eroini vücuduma zerkedi.yo. 
Ö dis meıkıtebi önündeki sahaya me. 

ğildi . yazdığı ileri sürülmt:ktedir. nü- tJ rum. Beni bu menhua beladan 
O hald,,. R.usva bu te'k1ifi ne· H Ik • • k müzdeki hafta içinde vilayette rasimle a~ç dikilmiştir. k ağacı kurtannız.» · a partısı aza k h · Be1ediye Reis Muavini Lutfi Ak!Oy dn vaptı? Bu suali lnı;ı;iliz hüktı· bir toplantı yapılara avagazı Refik, asliye 5 i.nci ceza müd· 

l · kongreleri vaziyeti görüşülecketir. dilrımlttfr. Bu sahaya iki bin ağaç deiumumiliğine teslim edilmiştir. m~tinin öne-mle ince emesı ge • daha dikilecektir. 
rel-•ir. tnn-il;z hüktrmetinin ya- aybaşında başlıyor A!trn gene yiikseldi o--
pl'lr ., ğı in,. .. 1..,,me sonunda vara- 1 o 

d d Parti kaza kongreleri 1 kincltc,. Altın fiatı dün sabah 37.80 ldürüleD kedi Ve köpekler cı:·"ı pe.ti,.,. T aymis'in şim i en rm tarihinde başlayacaktır. 1 ikinci kuru•• kadar yükselmi,se de öğ-
v·::ırJ""l•<; ol...ln~u neticeden farklı teşrinde Adalar, Sile, 5 İkincite§rtn. leden sonra 37.15 kuru~a düş- Son bir. ay içinde 6595 köpek, 
ol ı...:lir mi? de Yalova, Bakırköy, 9 İkincileJrİn· mü~tür. 1050 kedi itlaf olunmuştur. 
T"'ırn"'t·o',,. '"'Öre Ru-ı teklifi iki d Eml .... 14 1·._ı 't • d K r ,. e nonu, " ncı e~rın e a • r. -

sebehden doğmuş olabilir. tal, 15 kindte,rinde Fatih, Sarıyer, ,. s TER . 
(Dr··~ _..., tV" 'I"' A 

11 
,.1,. l 21 İklncitetrinde Beykoz, 22 İkinci 1 1 N A N J 

tetrinde Eyüb, 23 lkinclteşrinde • R İ N A N M A J 
1 AK Vllvl • 1 nci teşrin SIJi.vYI, 26 klncltetdnde Çatalca, 2sl 1 S T E 

Rumi sene 
Hl!'-8 -1 nci teşrin 

9 

GÜNF.Ş 

~- o. 
7 

l~ 

19 

fı9 

22 Arabi Mile 

nerşembe 

Re•mi aene 

1942 

Şevval 

11 
İkindi Aqnm 

s. u. $. o. 
16 57 18 19 

11161 -Hızır 
ı70 

IM.3A 

s. u· 
6 'u 

11 20 

Ya .aı 

s. 

Aradan günler geçmif, ni

hayet Vaali Rıza Zobudan ar. 

İkincitefrinde Üsküdar ve Beşiktaf ~ Arkadafımız Nusret Safa 
kazaları parti kongreleri yapılacak- Co.şkun Şeker Bayramı arife· 
tir. ainde dostu şan'atkar Vasfi 

Rızaya bir tebrik kartı atmıf. kadaıımıza gelen cevabın bir 

Bir katil 15 yıla mlhküm Kartın üzerindeki adrea ıö;yle 
imi~: 

Bay Vaali Rıza Zobu 
Şehir Komedi Tiyatroau 

T epebaJı • Şehir 

parçasına bakın: 

«- Evvelci Ü•küdara, •onra 

Fatihe ve nihayet Tepebaıı'na 

gelen kartmu;ı dün aldım . .. ıı 

Ticaret mekteblerine 150D 
talebe müracaat etti, 

fakat yer yok 
Yüksek lkbsad ve Ticaret 

mektebinin gerek orta ve gerek· 
se lise kısımlarma bu yıl liae me. 
zunlarından müracaat edenlerin 
aayıaı 1500 ü mütecavizdir. Oku· 
la gösterilen bu rağbet ve alaka
ya rağmen müracaat edenlerin 
büyük bir kısmı yer darlığından 
dolayı mektebe alınamamakta· 
dır. Mekteb müdürü, dershanele· 
ri tevsi etmek ve bu suretle tale. 
be kadrosunu yükseltmek üzere 
,Sultanahmedde YükEek Ticaret 
ve İktısad mekteblerinin civarın-

biivük !hizmetler yananlar 'kur • 
tarclıkları hillk?ıtn kmhı.,larınİ 

gene !kt"ndi eserle-ri olan öldürü· 
cü icadlan ile imha etmemiş ol
salardı/ 

c23ul!han Cahı'd ..................................... .-............. . 
Yab1ncı dille yaZ1lmış m11·buz 
ve evrak kullanan şirket:er 
Şehrimizdeki yabancı tir"etler. 

d«ı bazıları bilhassa ıon günlerde 
ecnebi lisanlarla yazılı makbuz vesr 
lre kullandı'kları hakkında ticaret 
müdürlüğüne ihbar yapılmıştır 
Mıntaka ticaret müdürlüiü ticarel 
kanununa aykırı olan bu vaziyd 
ka"'ısında yabancı lisanla yazılmıı 
makbuz ve evrak kullanan tirketlef 
hakkında fiddetle takibata baılan. 
mı,tır. 

Konservatuarrn tarihi Türk 
musikisi konserleri 

• 
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Jeopolitik : 

Anadoluda vazife 
kab etmek Veni Avrupa 

Yazan: Seyfi Kurt bek 

• G G.nUmüzün en revaçta 

ıy nler dair mevzularından biri de 
gelecek zamanda Avrupanın ala
cağı tekildir. Harbden sonra 
dünyada bütün milletlerin hak.. 
larını gözeten bir İnsanlık ve a· 
daJet nizamı kurulmasını düşün
mek hiç bir zaman tahakkuk et· 
miyecek bir hayale kapılmaktır. 

Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 
Maarif Velr!ll!lğlnfo bir tebiiiüı-J dmı bü,;iık bir pftet olamaz. Eier ~ ~ za&nall " kalb bi. Yeni nizam galibin • veya galib-

den öğrenlyonu: ki Anadolu.da adi o «tapaıı Anadolu ohnasaydı latan nıkmaz. ler arasm<fa en ağır bn&anın 
•.ız.if~ almak kabilk.ctı İ~a bulıda Türklüğün nUfuaı çoktan tü- 81 dört hak ve menfaatlerini temin ede· 
tardmıcı muallim o!anık kalmayı lııenlrdi. Çünkü l.tanbul da her bü- •• • cek bir düzen olacnktır. 
tercih eden büyükce bir müa.evver ,.ük teWr' P>J bir nüfm m.akteUdlr. Şimdi banamen aramızda koır.ı.. Geçen harbden Mlnra caliblcr 
~.anır •İ vardır. Bunludan .,erçek Gerçcıberı lstanbulda otumıayt p)mı: Evet lstanbuı güzeldir ti - bloku dağılıp da Fransa, e'i!l'1e
trıücblr ııbbi Ye a.He.i mazeNtlerl icıab ettiren pek as ha.talık vardır. ! rindtr. Bunlar doiru, doğru :mma ki kazançlarile yalnı.< başın ka. 
<>lanları bir tarafa bırakalım. Her Halbuki ı.t..nbuldan çı6'ıp yaylaya yarchmcı öğretmen aylığlle bu gÜ· lınca çürük olım. Ver3AV d üzeni· 
lıaiık btiyük bir kıamı Anadoluyu ~ı ~ctir- ~ -" L--•a. na~ __ ...!!L!->t _.J. ? Ş nu da ni sağJamlAmak ıst,..di. İste o za-
ı.. .-.~··~r ıer -- yça 'ı'- ~ ZeI.&mıı.en 0-1ıu12 ncuır. u b" J'ğ ' p 
~ili " ta.,-aıı uymakta ve bayalle- lı.k vardır. Batta kanstzlıkların çe.. lfp edeydtm ki çoğuuuz karnınızı man .< ~vru~a ır ı ı • an~ur'!· 
t'lıltfe y?,,şattıkbrı bir <ccehenne • pJdli. olmak ~ ..tnir zaafla,-ı, mi- ııöyle böyle doyurmak için resmi ve Pe) fıkırlerı. orl

0
1'l"'.a çıktı. Am~rı

tnin" ~e d~\ek için tah.si h.. I de, bana" butalıkları.. . Bunların h119U8i melctebhrd.e otuz gaat den k~ devletlerı ıthlıadına. h;~z~r 
ttı haJ ve terfi'9rlni feda etmekte· L_.._ I ylad .:ıa btJL- • ..::Lt-.ıikt b' d b su•; bır Avrupa df"vle tl.-r b<rhğ•nın 
d. ~· ya a ra rur. ,...__.._. en .onra ır e u - d .. 1 · • k. 1 
ırl~r. • • ders vennek tıoretile sıbhatini'tf hır. mey ana ~etırı mest ım as•z o · 

Mem,eketln hu yüzdMt btr zara. BU, iki... palamıya mecbursunuz. Bunu inkar duğun~An Br!an.d, '! ~akit Anu. 
l"ll uğrad ığını 7.aımetmJyorum. Çün- H11Di ıatıln1erin bir atıl aöm· ,.ar- edenl~e gazete llinlarını gösteri • pada.lıktı.sad~ hır bı~ldı~ kuldrmak 
it·· b - 'd • ·p.....: • · d • '-L _ b ıı· ı ııureh e sıya~n tesanu u e e et-u mcnw ~ u::u rn ı"'u 1Çm en dır· ııROlnlada "'inci olacağıma köy rlm. HwUSI ta~ arıyan u ıın a ;ı:.• d"" .. •. tli 
t!' k · 1 b .. ük b" 1 t k 1 · meı;ı uşunmuş . 

. ~ıma iÇ n en •• uy ır 1 e de birindi olmayı tercih ederim » rttı çoğu yardımcı hocalardan gel Ne ,artlar altında olursa ol -
ttııetermlyen ve hali <ıtap-aıı lıorlru.. .J-ler Bir yardımcı muallim ahan. mektıedlr. Şimdi böylece ~af'tada b" A b' ı··· A ı S k ile .. acın • sun ır vrupa ır tı;:ı ng O · a b·· ta~ıyan bir zumrcdeıı esasen ! bm atmosferi içinde ez'llr, phsl • kı~ s"at den verdik.ten eonra ban.. sonların menfaatlerine aykırı dü. 
le. llYü.k bir hizmet _bekl.ınntc~. ~a. • yeti silinir. Ömrünün sonuna kadar et kafa ve vücudla lst~nhu'un esiri 'er. İngilizler bu birli"e domin-

at bu ynzı~da bm:at ~end1knrun 00 ei2lk phslyet lçmdc dolllflnak gieelUğlni tatrnM< kah ldlr acabe? yonlannı feda edemezler. Ame-
~la~'.nı go:.termek latryorum: ve taayyüı etınek .. bu pek tatminkar ftU d3 be$ rikaya gelince: Dağınık olan 
~ ~ zuınreye dalıll e>lanlarda.n ço- bir fC'Y ohnau gerekt-lr, ••• Avrupa elconomhi toplandığı tak Cr kaW>al.lc h~r evde t~pl~llf Hatbı.-L:I bir Anadolu l<asabasın- Anado1u ıehlrlerlnin konfo.rsuz!u dirde, AmPrikada olduğu gibi 

deş, dayı, amca kltleıı ıçlnde d ... . .J... bütün ahslyC"tini İn.. iu bu zümreyı· korkutan scbebler büyu .. k ve kütle halinde istihsal 
)'ııı.~- H f d k"" -::ı. d 1 !l ogr..-uuen $ b 
,... , er er u~. e 0 

•
88 

tn\L kipf dtlreı..;ır, Çl'.>nkü birinci plin- arasındıadır. Fakat unutulmamalı ki yapabileceğinden Avrupa ve ~-
~l'°)'en b:r kazanç lemm edınce bu I da gelen bir varlılttır, bu şeh:lr'erin çoğunda oturulacak bir nun hakim olduğu !'ı.ya ve Af:•· 
et-dler bir çatı ahında geçinlrl.r .. ev -fstanbUldaki gibi bir oda değil· ka pazarları Amerıkn ekonomı • 
't~nl taayyüş ederler, böylece ken- BU, UÇ... yüribeclk sokak, akında kltab sine kapanacakt!r. Bu aebeble 
dialtıe mL'mıs bir ev ve yuva sahibi . b okunacak elektrik vardır. İyi dost. Anglo-Sakaonlar ıçın Avrupanın 
<>lnıaktan ebedly~n mahrumdurlar. Sonra Ana.dola mtanı.. u g~r k. la", mlndttar bir muhit, sıhhi bir iktısadi bir birlik teşkil etm~ • 
~Ü böyle bil' mimakil ev açmı- çekt~ tanınmıya liyik ~lr var 1 • lkfm, iyloe doymllf Mr mide . . . meai ve fakat ticaretlerine sekte 
)• gelirleri yetmez. lıte ncınacak tır. Eğer l;tu tnsanlv.dan bu iki d?51 Bütün b-.ın'arı toptan hesaba katar. vennemek için de İ5tikrarlı bu. 
bı,. tnahrumlyed ri budur. Hııfbuki kuanahiirs~z Sizı temin edermı 99nız İııtanbul aşkınızı blı nevi sa- lunması şarttır. Böyle bir Avru· 
0 bcienmediklrri Anadolu kasaba- lı:i !stanbuldakl bütün mace:-aluı • bit fikir baltnde gö .. mek kablldlr. panın nümunesini geçenlerde or-
1-ı-tna gh.eler ka:ıançlarlle müıııtakll nızın topuna faik bir hu tt'min e. A~a gene ıh bilirdni:ı. taya çakan bir Amerik"'h profe· 
biJ. ~ açmanın tanf olunımu bir debll!rftnılz. Ve fU fani dünyada Eğer lçlnl?Xle hu ıatırlart yaza. &Örün haritasında nördük. Av 
~ddini tadacaklardır. İQden, yürdden dost kazanmaktan nın da Lh:nbuMa çal1§m&kta oldtLI t"upa 't'e Asya tarihlerile Yftkın· 

B b" daha ıüzel biç bir fey olanıu. İs- ğuııa ıdc&una-:e.k bulununa derhal ttan pek alakası olmadıii't anla • J!.., lr... tımbalda da FJpheaiz iyi imanlar söyllyeytm ki Anad.oluda çah,makı sı1an bu zat binlerce yıllık to.rih-
van:lır. Fakat İııtanbuld& bu çeıld için b1ç bir fırsatı kaçtrmadrm ve! leri, an'aneler, milliyet ve ırk 

y&fl• her hinnetl bbale de canla bqlal hiıenni, nihavet idcoloHk kuv • 

ıonra yepyeni bir dün)'a nizamı ı ondan da zayıf: Geçen harbden 
kuruyor. Bu arada bize de iliı · sonra Polonyada ku'\o-vetli bir iç 
tiği için layık olduğu ccvabları birliği teessüs edenıedi. Asırlar
aldı.. Biraz tarih karı~tırsa idi ca Rus, Alman ve Avusturya ha· 
bu arslana dokunmanın tekin ol· kimiyetleri alhnda yaşamıf bu 
madığını anlıyabilrdi. Şimdi bu üç türlü Polonyadan yekpare bir 
Amerikanvari Avrupaya bir göz devlet meydana çıkamadı. Şimdi 
atalım: buna, Almanyanın yüksek sesle 

Avnıpa müvazenesi zayıf ve bağırmaaile yıkılıveren bir (Çek. 
sırçadan bloklara İstinad ettiril · Slovak - Bohem-Ruten) mozayi" 
mistir: Finlerle bahkçı Norveç • devletini de ~atınız. Hasıl olan 
liler bir grupa grmi~ler. A!lırla.r- halita profesörün Avrupasında 
ca mücadeleyi unutmu~ lskanJi. büyük bir müvazene unsuru o 
navyahlar Avrupa müvazencsini lacaktır! 
temin edecek bir t)lok vazifesi a · Cenub bloku ise pelt sahP-serdi: 
lıvorlar. (Cek - Leh) birliği İıe (Df!vamı savfo 4/2 de) 

/" '' "\ 1 Son Posta,, nın bulmacas1! 4- (l6) ı \.. ______________________________ __,) 

Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan okuyucula.
nmızdan 80 kifiye lıo,tanna gidecek hediyeler vereceğiz. 

nı~old3u 8&i'a dol 1 2 3 4 5 6 1 8 9 111 
1 - Amerllmdtl 

meşhırr bir 7er 

(11 , Rerabcr 1:0:). 2 
2 - Hiç blr tıe-

ye aldırış e!rnl.l en 

C'7>. Erl«-k m. 
S - Bir ne-ti .( 

kalın ku.nıii,j (3) , 

Nota (%). 5 
4 - Nota (2), 

mr ısım es>. ( 
4 - lstanbwda 

bir semt (7). 

G - Kıı.!>ul et. 
memek ( 3 ) , Ayı 

vuvası (2). 

7 - .\mmi c!e-

<~> . l v 

=--

f:il (6), CeylJiu 1 • 

8 - Bir yem~ ~=--=~:=::11ı::a::::::ımm=ıı:::::==:::::::==========::=ı-===· 
(S). 1 

9 - G~ çıkan 1e1 ('J), Asker 
(%). 

10 -~ (2), il'ufth:tmm m. 
Ytftarıd:Ln ~ clotru: 
1 - Bir denbel tabiri ( 1) . Bir Avl 

(%). 

ı - Mmr Mlu (1), Satıa (1), 

f - Silbaş !5) , Arel (4) . 
5 - ınce ... elişl m. Zemin (S). 

K.tm zaman m. 
6 - Teni bir taalr it) , Nota 12). 

Yok etcDS !f), 
'I - Be:1~ir ,._ (8), hlaa (1). 

8 - Bl1' ~ (5). 
Si - K.a"'* ll1l (5), Blr ....... (2). 
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Daha .. ı v rdı. Esirci Şüc:a I - Yok, o dahi anın olsun. ((İki• Sadrazam Melımed Pa§a 
Çdebi de acele acele aadrnzamm el bir ba.t içünn derler. Elbet 

1 kethüdasını tanur mısız? 
l.onağınn gelmİ§, içc.t"ide bir saat «nan para» mizi baska laraftan Urlu kızardı: 
lmd r 1 lmıfb ! çıkannız. • _ Tanımnyuz. 

Köse Gani Efendi ortalık yer· Köse adam cevab vermeden _ Bir kapıcılar kethüdası f b. 
de muh kkak olar k bir takım bir dakika k dar düıündü. Kar· rahim nğn vardır, Patrona Hali
ı;ı21i şeyler döndüğüne inanıyor· ıısındaki kırıcı adamın oğlu Pat- tin canciğer dostudur, o dahi 
du. Üçüncü Ahmed zamanında ronnya çok kırgın olduğunu an- Halil ile «beyninizi tclifeo gel • 
olsaydı, bütün s rnya, hatta de- hyordu ki bu da oilu hesabına medi mi? 
mnd fbrnhim. Pa~ya bile nüfuz büyük, çok büyük bir tehlike idi: Köae adam burada §C:ftanca 
edebildiği için, :her ieyi bir bnm· İçindeki §Üphcleri ıimdi daha a· bir manevra kullanıyor, Kırım 
lede öğrenmek onun için işden lev!eniyor, Urlunun Patrona a . hanı ile veziriazam Mehmcd Pa· 
bile değildi. Fakat timdi .. Pa · leyhindc bir tak1m teıtiblere eir· şa arasında mekik dokuyan İbra· 
di~ah değişmiı, hükumet deği~ · miş ttlduiuna daha ziyade inan· him ağa Urlu ile hükumet hesa· 
miş, devlet ve saray adamları mağa baılıyordu: hına bir anlaşma yapmı~sa ara • 
h~p ve baştan başa deciımiıler· Kazanlıktan htanbula geldiği· larma bir emniyetsizlik kundağı 
dı ! .. .. .. . . ~ ne ne kadar iyi etmişti? İki üç aokmak istiyordu. Urlu istifini 

Bulun umıdi Urlunun ag:z:ın - cün içinde oğlu etrafında dola • bozma den omuzlarını kaldırdı: 
dan kapabileceği şeyl<!re bailan· ~n tehlikeleri hemen hemen - Olabilür, bu adeıni tanıma· 
mışlı. meydana çıkarmak üxere oldu· yuz ve Patrona ile yoldaş oldu • 

Urluya yavaşça· sordu: iunu düıüncrek sevini) ordu. Kar ğunu dahi cenabınızdan i~idüriz. 
- Neden Etmeydamna arel • tuııntla aessiz ve dütünceJi diifün· - Anın ıarayda olduğuna 

mcuiz? celi palabıyıklarme buran Urlu· bakman, eyü ademdir ve gizlüce 
Urlu kaba kaba 6Üldü: ya birdenbire sordu: Halile bağludır. ( Arka•ı var) 
- Ulu çınar dalına aııtlnıak 

için mi gelelim derler? 
jhtiyar bir elini kaldırıp göz· 

lerini açtı: 

- Y ook, öyle söylemen. 
- Ya, nice diyciim !.enim bu· 

bnm? 
Patronıının babuı gülüm&edi: 
- Gençşiz, g~nç adem başın· 

c!n türlii buralar eser. Patrona 
nın kasdi sizin kötülüğünüz de· 
ğil idi. 

- lli:z:e bir odalızı çok görmÜ§ 
idi Şu devirde, ııde~cyi hamuru 
il •arlar!» 

) -.ilgani efendi, bir daha 
gülümsedi: 

Baka oğlum, hı:ıksı:r.· 
sız. Deveyi hamuru ile 
yutanları i temeyüz deyu kılıç 
çekip meydana atıhının ııserçen 
kusunda dahi gözü olmamalı 
idi! 

Urlu öfkelendi: 
- Ya, ne demek i .. tersiz 7 
- Gel seni Halile götüreyim, 

ı;İzi barıştırayım. 

- Yok. buba. Biz gay-ri bu i~
lt>rden çekilsek gerek. 

- Ya. sekbanbaoı dt'!!iil roi • 

Gayri menkul açık arttırma ilanı 
Bahke6ir icra Memurluğundan: 
Cnıııaj A;:bayıağa borçlu O!ilJUln Ekreml'n :bercuna mukabil h;wıi~i oluo 9a.... 

~.!!m sıra relen Orhaniye köyünün A.ı:;çı esi mçl'"ldind'e ve .sıııı:wı 942 
tarih ,-e 74 yJfi 7360 mel.re murabbaı ve her b!r 919 met.re murabbaı a.Jt.ın~ 
lira ld)'llLfllUıi ve yine ba kô)ÜD köy cl~r.ı m.eWiitıdc :Sfsıwı 912 tarih n '15 13.. 

yılı %U7 metre swrabbıundau ibaret her ıblr 919met.re1m2'a.bb:u 35 Ura Jdymct.. 
ll w. ayni üyün Kul'tdere.si mevklinde EJ!ül 312 tarih ve 17 nuına.rah 9190 
ımıtre murablnm .uı ibaret her biri 919 metre mmub'baı :rlnrıl beş ih-a ki)mdo 
J1 huıb.ı/1 ve eva:ılı ID.ximeJeri ~c.;lnde yart\ı üç JKU"oa tarla. bııgündm 
..., ~ açık aT ıbrm.ı. Ue SQitış:ı. çıkarnlm?Ş ,.c ardı:rma ~ıım.esı herkes t.ı.. 

mfmdan l'öriilm~ Uz.ere 1/11/9-12 ciCD it•ôuwı icra dh'llillhaneslııe talik edil_ 

mis 01/:ıcaıı!.ır. 

İşbu g-a.yııi ın~n birinci ~aı, a.t'ttımu ile 83t mm 13/11/912 tarlh!ne 
müsu!H Cu:m:ı r:ünii ~t 15 dtn 16 ya bClı.r ve loobı:nda 2 ucl a.rt1ıt'm;ı. ile 

rn 23/11/942 Pazıa,riesi cümi ayni saatıerde lem dairesi muamele sa.lo. 
mzrµa yapwbeaktır. 

Aaaca!tb.rı 1~ kayıdlı obtr'.ı.yan cıJ~ıkub. ıı.likada.ranın ve irtifak 
h:dıltı iplerinin bu bU.bnnı Ye faJz ve ntalll'3.fa cblr lddiall.l'mı ilan t.a!'jbln. 

İ!'ftl fübıu'Cn 15 cün için:'!-: f'VRl.kı mil'lbltelerUe bll'likte memurlyetlmb:c mü. 
rMQQı'l&n. & kdirde alac.akbt'ı tapu •a müsc("ocl o4nyan ııllknda.rb.nn sa. 
hş hrlarmm pa.yT'ltŞmaSıııdn.n mahnım ka.l':lCSk'!ardıB'. Arıttınna.ya iştirak için 
p rı1i ~n muıa.yycn k-lymel'.ih:rl:l1' güre yfuf 7,5 nl belirıd-? 11ey ak. 
oesl d~po •lunmıısı veya mllli baııkadon ~ nıdlllııtbu ibraz ed(ılmesl, dc'JA 
Eye, ~n T<: m; rbsı:ım ''e hıırç mısrafbnnd:ın m:ıadJL diğer bllümum 
m~ ve ba.rObrm s:ı!ıs tut.n.rmm öilvı~ı ve saıtı.,; h:ıkkna:ı fada m'l.lüm'.lt 

• ~ ~ cö~ rz.u cde'tl~ln 9t2/258 dosss numarasile me_ 
ı- ~"1Mı lüımmu ilin ohmııı!'. (9f2/ZSS) 

«Son Poata» nm edebi romanı: 141 

Gönül, elinde tepsi, gözleri fin 
canlarda, hesabh adımlara ya • 
vaş yavaı bahçe merdivenlerini 
İniyordu. Sustuk. 

~ir ona, bir de Semahale bak
tım. Yarabbi, iki Semahatin, iki 
çağın ortasındaydım. İfle o za· 
manlarda böyle, babasile bahçe
de oturduğumuz vakit Se -
mabat bize kahv~ pişiriı, geti • 
rirdi. 

Alçak ökçeli spor pabuçları, 
kısa beyaz çorapları: muntazam 
bacakları, mütenasib vücudu, si· 
yah dalgalı saçları, ateşin bir ze
ki. fışkıran gözleri ve yü7üniin 
keskin hatları, bu ahenge yaban
cı ~lmamağa çalı~an zarif ro -
bile Gönül, itiraf P.derirn, anne -
ainden de eüzel r.örünüyordu. 

Kahvelerimizi yudumlarken, 
arözlerimi bir kelebek hafifliği ve 
zarafetile çiçek tarhları arasında 
dolaıan Gönülden ayıramıyo -
rum. Semahat de böyleydi. Böyle 
gençti, zarifti. Bir ara hissettir • 
memeğe çalışarak ona bakıyo -
rum. Gözlerinin ve dudaklarının 
yanl~rmdaki çizgiler gözümde, 
siyah bir boya kalemile çizilmiş 
kadar büyüyor. Yüzünde eski 
parlaklık, gerginlik yok! Yalnız 
gözleri eski canlılı;mı muhafaza 
ediyor. Vücudu bira-z daha irileş· 
mi• ve hantallaşmış.. Zaman, ne 
korkunç ve ne İnsafsız •. Bu f<a
dın, biraz ilerideki r.en~ kızın 
ayni idi. Halbuki şimdi.. Onun 
bu çöküşünde kendi ihtiyarhğıını 
da görüyorum. Evet, ya ben! 
Kim bilir o da benim için ne dü. 
şünüyor. Semahatin saçlarmda, 
henüz tek ak yok. Halbuki be· 
nimkiler bembeyu: .. 

Semahat, zaman zaman gÖ;,ı;· 
lerimin Gönüle kaçt.ğmı görmüş 
olmalı ki: 

- Gönül ne kadar büyüdü de· 
i:il mi? 

Diyor. 
- Evet, tam inkişRf çağı .• Fa

kat ne kadar sana benziyor Se
mahat! 

Yüziincf r acı 1'ir t"be"süm • 

- Seni tanıdığım zamanki ı Gönül, hepc;i k~famın i~inde. 
b_en .. Lakin, yıllar ne çabuk geç· Bir kafaya beş dişinin, sevgi ba 
tı ve biz ne kadcır çabuk ihtiyar- rem inde dereceleri; his tasnifin· 
ladık ~edad ! de yerleri ne olur::;a olsun hayal. 

- liiz iki defa ihtiyarladık. lerini sıralamak insanı tazib e· 
Bizi hem üzerimizden bir silin • diyor. Gözlerim Füsunu arıyor. 
dir aribi geçen yıllar, hem ızta . fçli mektublarma pek kuru 
rabımız ihtiyarlattı. cevablar verdim. Zavalh çocuk, 

- Köye geli§ hem sevindirdi, §İmdi sadece arkada, melttub -
hem muztarib etti beni.. Eski ları yazıyor. Saadet, ruhumda 
günlerin havası içindeyim. Ye~il- şehvet kasırgaları estiği zaman 
köy bizim afkımızın be§iği.. benim için bir sığınak olu>·o~·. 1c-

İlave ediyorum: lali, evinden kaçtığım geceden 
- Ayni zamanda da saad~ti· sonra pek çok gördüm. 

mi:ıin mezarı .• O gece, misafirlerini bir an 
- Yeni ta4ındıkları için işleri evvel savup, bana kofme.k için 

olacacmı düıünerck, akşam ye • can atıyormuş. Bir aralık, yokla-
meğine bize gelmelerini söylü - mağa gelmiş. Beni bulamay\Dca 
yor ve kalkıyorum. 

~a§ırmıf, üzülmüş. uSeni sıktığı. 
Güneş aırtımı öyle güzel ısılı- mı anlamıştım! 1 dedi. Snhaha 

yor ki.. kadar ağlamış, erle.si sl\bah tele· 
Her taraf yemyc~il ! fon etti. iki gün şonra buluştuk. 
Kalbimde tatlı bir heyecan .. 
Yürümek, gezmek, dolaşmak. Kendimi mazur göslermcğe ça-. 

taze bahar kokularile ciğerlerimi lı§tım. Asabım bozuk olduğu için 
doldurmak istiyorum. Üzerimde İçmek ihtiyacını duyduE"unıu, hu 
bir hafiflik, İçimde kabına sığa· yüzden apartımandan uzakta, -
mayan bir neş'e var. Parka doğ· tığımı, sonra da dönemed=ğimi 
ru yuruyorum. Jler şey bana söyledim. Dostlu~nmuzu arka -
gençliğimi, Semahati, 12:tırabım1 daşhk hiiviyeti iç;nde yürii me • 
hatırlatıyor. Tatlı bir bahnr gü ğe cal•ıı•vorum. Ne İ!oe, kocası 
nünde insanın bütün gayretine geldi. Simdi eskisi kadar beni a· 
rağmen kendisini genç bulama . ..1tm1yt\r. 
masa, yahud genç tevf"hhüm et • Pnrkt , hemen deniz kenarın· 
mesi ne lCorkunç ! Elll!rİm cebim· daki kanapelerden birine otur • 
de, dalgın dalgın yürüyorum. dum. Ooh, ne ı,rü.ı:el hava .. Kar· 

Füsun, şımda deniz buğular içinde .. Ö • 
Saadet, .. ~;rn, ten .. m mıtsmavi.. Etrafım· 

f clô.I, da çocultlar kofusu:ror. 
Sf"mAhııt, (Arkası urrr) 

Leyli tıb talebe yurdü müdürlüğünden: 
ı - 19f0.19U ders nlı iıımu hntihanmda muvaffak okımadıldarmd:ıu bir 
~ müdd'a:.!e J ıuddan çıkarılmış olup 19U.19.f2 d~rs yılı imtllıanlannda mu. 
\-affmı o:nsı Tdı Ta.l'ebe Yurdu taımıc.ııeınıı:ııt 2/11/942 giinüııae.n IUbal"<Cn 15/ 
11/942 günıüne kadar: 

2 - Sıhhai \'C İçtimai • IU3Vftll'l VckMettnce bu yıJ J-eıtlden Tıb Tıılcbc 
Yomuım kabul olıundukl.trı kendi.M!rine J.ıtl.dU!ı!miş buluımn talebclord~n Fin 
Fckii~nde )'aıl>ıben ıniis: b3lm. imüJı:ımn.d:ı muvaffak olan t-ıleb<otcrln 2t;/10/ 
!M2 günütıd.Mı i.Cöb:ıren 15/11/942 günÜ'bt' kıı.C!t:ıır Vckülotin v•l'llğl foNllüle 
uyg-un şekilcle not:crliklfl're tanzim ettll\'cctleri b:ıhhiid n~dlertıe bl,.,lll<U 
Yunl:ı. ı:-elilP kaJdolm~tırı ve bu tariJılcnlıen sonr:ı geleçck ol:ın ta1 betmin 
,nl2'd:ı. kabul oTunma ac. klan tebllt; ilunur. (762) 
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l
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~8_0f .tarafı ~ w.:i ~a)'iu~a) . Sovyet ve Anglo - Sakson 
Bmncı seheb harb ~ ulleı:ı- alemleri yalnız müşterek düşma 

ni muhakeme etrnok ıçın İng1l- k k L _ _ıo_ t~ ·· • d b" 1 
• 1 nı yı ma neae:n uzeırın e ır e\i 

tere ile Amerikanın vermış O•- t"l n... JLeclef" tı" e 
kı q__ R d ı er, ıou ın ın ge recegı n • (Ba• tarafı 1 İn<.i sayfada) du an ..K.ararı usyayd. anışma ti' •• · d b"l 'k" ta f ·· "' 

Dün gene bazı 
semtlerde ekmek 
sıkıntısı görüldü 

ce uzerın e ı e ı ı ra m u- Yeni karneler iki kısımdır. Bir 
dan venmiş olmalarını protesto "d •L ya1· kd"V · d k f b"" • 

_ı_ _ • mı ve na ı ye ıgerm en ısmı devletin masra utçesın-

etmektir. Bu hHaxOKlbetk?gır bır l faTklrchr, farklı okluğu - kindir den para alan sabit gelirli, di-
hata olmuştur. rl u ı bu ha- k" f · S t f · · • k D-erleri de mütehavvil gelirli va-.. .. .. .. 

1 

ı za erın ovye za erı mı, yo - .. 
taya duşmemek mü.mkundu. A l S k f · · ola tandaılara aiddir. Memur kat"t-

• L _,ı_ 1. R sa ng o - a ·~n za en mı - k k 
1 

. k 
ikinci seocoe ge ınce, us v r h tib. k dar ları sarı, hal &rt arı g't"l ı·en -

hkldeti Avrupa.da bir ikinci cep· cat g• 1.:~a.ı ah ınf sondecunakt. a te ve küçük, büyük, ağır işçilere 
R aze ıgını mu a aza c ır. mahsus olmak üzere üç çeşiddir. 

he açılmamış olmasının u~ya- Miişterek emek1e kazanılan Memurlara verilecek ucuz ek-
da doğmduğu. hayal sukutu ur. zaferin lha'k'kaniyet ölçüleri dahi meğin bugünkü fiata nazaran 

«Eğer 'bu ikınci cep~e ~çılmış linde paylaşıldlğı şimdiye kadar birkac kuruş fazla olacağı anla-
olsaydı Hesden bahsedılınıyecek h' .. ··1 edi şılmaktadır. . . ah h . ıç gor:u m ı. 
tı. <<.Hossı> ın ş sının e emmı- 'Jl 9 Ih t an Diğer taraftan mahdud gelirli 

· ki M '"h · l • ' un su masasına 0 ur - olan ve devlet masraf bütçesin-yetı yo itur. u ım 0 an şey ların sayısı L-- ortaktı önce faz-
.. f"kl d t t ·· b" ~~ ' den para almayan vntnnda!tlara 

mutte ı er arasın a 5 ra CJ l ır- la kaharnnıs iştahları görünce Vil da ucuz ekmek temini etrafında 
liğidir, pofüika birliğidir: müs: son kızdı. 

0

Httk sandığını alama- tetkikler y&pılmaktadır. 
takibel Avruvanın gelış.ıncsını a darı\malk sıra~ında ikinci- Bu v~tandaslara verilecek ek 
temin için müşterek planlar ya- ~~ncltalvaya düştü. Japon mu- mek fillltnan memurlat'dan fazla 
pılmasıd~r. ı> • • • ralh'hasının kon fe-ranscı aldırdığı ve halldan !'oksan olacağı zan-

Tayımıs ga2ldtesının bu ~kılde bil~ voktu. Kala kala Fransızla nedilmektedır. 
hülasa edi~n yazısından çıkan fngiliz dünyayı düzeltmek vazife , · 
mana tef•ıre mulıtaç olmıyac~~ sinde baş haşa kaldılar. Nihayet,,,,. Ookıor 1. Zatı O JBl 8' 
kadar açı.ktır. Bu manayı ıkı l ın arası <la a .ıldiı konfrans ı ı ~l~dtye h!"S'..!tndakt muaVf"n• ı 
n~k.!a .. ile ?ülasa edecek olursak ~: :)h muahede6~ de' bu ~rtlar bane..11nde etit'detl 90nra huta-

goruruz kı: .. . . idntle tezadkırla. haksızlwdarla "-- ıannı tabut eder. -~ 
1 -· Ruııyad.a muttfıklcrıne d l l !k Mtf 

•- :ı_ _ı_ l k d o u o arai ı. nd f . .. --,_~ bel" xarşı 1no nucnıuz u var ır. •F h Kl sı a za orı mü'teaJUb ıren ay 
,..,. M" f·kı d ransız mura ası emanso lıkl n... f'fl "-- l . b ,__ .!. - utte ı er arasın a lh k f d rı arın •na ı ~l:ınne crı u Ka· 

.. 1. "k d su on eransın an sonra yo- d .. ı_ı__ h sah- .J. k ne ıstrateJı, ne po ıtı a, ne e e- l L _ .ı ] h l ar guç OIO'U)'\Sa er aaa ye -
k . lb. ı·-· . ed'l . ru muştur, nd:illa anmıştır, e e d'"' .. k" d .. 

1 
.. k ll onomı ır ıgı tesıs ı memış - C" iL • • •1 . . ıgennın ıne zı o çu u anan 

tir. d u~'.nurrelııkcıı dscçı meyıt nce ı5çın - ortakların birlik kalmaları elbet-
R L· b 1 ld be e uır acı · UVi1nuş ur. eya- da'h .. h A • kA 
usyanın ·oır uçu < yı an - ,,_ .L d.. .. t 1 T d te a guç, atta ım ansız o-

. d d. ] d 'k" · b' na:te ÇLXıiyor, onııc; e ne on ra 1 rı urup ın enm.e en ı ·ıncı ır w k .. k ] . l . ıur. 
h . ] . d'v• b ya ugrevara muza ere en ngı- A l Sak cep enın aç.ı masını ıste ıgı, u 

1
. 1_1_ l _ 1_ "d t . , Zafer eğer ng o son • 

h · d · · ı.,. mur"rrnaSi o ara.K ı are e mıı;ı . 
cep eyı açtıramayınca a sınır- I Lo d C . .. .. A So~t alemine mukadder ıse o-
lendiği meydandaydi, müttefik - j ~ "'n Y ~~~ u gor~~r. F ra- na daıha ço'k zaman vardır , böy-
ler arasında strateji, politika, e- an geç.el ~1 . mu .. ot 7.abetr ln ? b'ran le olduğu halda günün ölçüleri 
k ide 1.. b" r-· b 1 sız - ngı ız munase erı ıraz 
d °..no;;:ı ıh TP .an dır ısç. uf unma- dalha so~umuştur. Kleımanso : dahilinde, mahdud sahalaır üze-
ıgı lerd ı ~~fıylor u. .. arla ~ız ga- - Bize adeta düsman ~"bi rinde !bile muvalkka.t anlaşmalar 

zete e w:: a arca soy enıp ya- . · .. 
1 

.1 tam olarak temin edilemiyorsa 
21Jmı.,...1 muaımele ecTıyorsunuz, cum esı e . I . "k'-·t· d v w · .,.. · .k.. _:1· manıa arı ıstı oa ın oguracagı 

Bu bakımdan Taymis'in mezi şı ayet ~nyor. k b"' "k fı 1 · d:.:ı_ Co • d ço uyu rıtına arın sım ıuen 
Yeti gizli kamış bir derdi keşfet- Loyd .. re ~ . 8 : v. düşünülmekte oma.sınd~ aramak 
rnesinde değil, taraflardan biri - Gorenegvnız degıl mi? doğrudur. 
olduğu 'halde bilinen derdi dile cevatbım alıyor. «Hoss» hadisesinin, bilmi
alıp övlemesindedir. 1914 Ün iç poli.ti'ka, dış poli- yenlere de öğrettiği hakj.k&t işte 

Kf"..şfcdilip, teşhisi ortaya ko- tika, din, 'kültür, ekonomi saha- budur. 
nulara~ söylenen her derd bir larında ayni hie, menfaat, göre-

Mekteb programlarma ahlök ve 
muaşeret dersleri konmall mı? 

Yurdda ekmek 
vaziyeti 

(Baf taralı 1 inci •aylada) 
müstahdem ve İfÇİlcriJe ailelerine 
ucoz ekmek yedirınek gaye&ile f'k. 

f · · f J ) Mili" d'" la ·u· meil 17 kuruftan vermekte ve ek· (Baf tara ı 1 ıncı say a a ı taazzuvun upnan rı mı 1 adal. 
15 

ku f rk 
birine sımsıkı yapl§arak, tek hedefe ahlakın da düflllanlarıdır .. Birı;ok. ~t~ı: ar ek o:iı l'Uf a 1 

göre ifleyen bir uzviyet haline geL memleketlerde bunlar, lçınde ya- e . .1ye ~ b t b'·r· .. k I .
1
.w. fab-

dl -ı k b h" l · . ._,! Muessesenın u uyu yı ıgı g zaman, artı u ocre erın ga- f&dıkarı mıUetten daha iyi -gıuı lkalar bl 
1 

t f d ük 
yesl, kendi kendileri için değil, lıa-

1 
veya açık. te§kllatlıdırlar: Ajansla- ranla ıt..-~l ~. ara ın an ' • 

ld t 'kl · ·· d ı · r _,,, anıntlrlr. yatını ame e tı erı vucu çın ra üniversrte1ere liselere maarif • .. 
_ ,ı...... Bu ı · b d ' ' ' Yarından itibaren muessese ken. 

yapmı•:ıır. parça • r ıca e erse bünyesine matbuata sokulmu§lar- d" nsub. ı d (B) k sini 
'- d·ı 1 • b•·t•• 1 1 f d d 1 r , ı me m n en a ne 
~en ı eli nı u un ç n e a e ere. dır; giz)! veya açık milli taazzuva, hamil olanlara ekmeği 600 gram 
Milli bir taa:ızuv içinde de ferdle. milli ideolojiye kartı cephe ftlmıı- üzerinden verecektir. 
rin i~eall, kendi kazan~ ve~~nenfa- lardır. Halkı ve gençliw büyiik mil. Gem ı"Lfe 
atlerı, kendi menfaatlerı degıl, men li idealinden gayri hedeflere doğru 1 
sub oldukları camianın aelametldlr. kaydırır ahlakın tek payandası o- Gemlik (Hususi) - Cemi~ 
Ahli:k, ferdin kendisini topluluğun lan mflİi taazzuvu fesada uğratır, bir müddettel\beri ekmek bir gün 
saadetine vakfetmesidlr. Kendi sa. onun muhtaç olduğu teıkilatın ger- 300, bir gün yüz ell! gram olarak 
adetini bu tau.zuvun arızasız fonk- çekletmesi aleyhine çalııırlar. tev:r!ı edilnıdrtP.dt• Fiatı otuz dö"! 
• nd ara n kendine Lunu .. 1 d - lbl bu-'"'· kun .... '*"' ~·ı elanddr.r iki ııyonu a ya ve '7 Taazzuvsuz ahak o ma tgı g ı "nd':r": · -:r _____ ..ı • al dilme 

ideal yapan fen! için herhangi bir tqkiliatısız taazzuv da yoktur, da. ~ ı..~ı-~~ır unvnoan mı e 
ablak kltabmd•n alınacak hiçbir .ki fh b" ge """TMU.Jnlflır, 
itlyad yoktur. Ahlak ki bir ltiyadlar ha doğrusu, bu •on 1 m um ır- Ad d 

birinin aynidir: .Taazzuv veya teı- apazarlD 1 
yekfuıudur; kltab onun kendisini de- k!llat = Organizasyon. Adapazarı (Hususi) - Kame 
ğil, ancak yartm yamalak fuurunu Organize olınamıt cisimler yan harici ~ain 600 graır •• 3b..40 ku 
verir. yana gelince, nasıl, birbirlerinin rufa satılmakla :lır. Karne ile ek. 

Bir memlekette ahlik fesadı bat- hedeflerine yabancı bir kuru kala- mek nüfus bafına 300 ıramdar. 
lamışaa, orada milli taa:ızuv çözül- balık teflcil ederlerse organize ol Ağır iKi n çocuk karneleri k ... 
mej-e, böcreler birbirinden ayrılına mamıı ferdlerden müreldceb bir mııtır. 
ia ve her biri bütün seıametı için cemiyet de tam bfr mim bünye Memurlana ekm~klik bıbobıtı 
değil, kendi varlığı için yaıamağa 
L~Iama.. demektir. Bu, milli tef~ tefkil etmeı. Buı:ada her ferd öte· Ankara. 21 (Hususi) - Alelia-
~ .,,. k1 cak k d menf aatile bağ. ı·ı ı miit" aübün .ebebi olmadan evvel netice. ne an en 1 mmn memur ve ücret: er 0 e-
sidir. Artık llhlü kitabının, batta hdır ve bu menfaat yarııının ku- kaid yetim, dul ve bunların be.le. 
terbiyesinin yapacağı hiçbir teY kal- durttuğu benclllkd (Hodgamlık) meie mecbur oldukları kimselerin 
maz: Bünyeyi '<urtarmak lazımdır. ibtıiru, P zaman a, 0 ceml~eti ve ..keri bareme dahil olanların •-

Milli bün içindeki yabancı ı& tuzla buz eder. Artık orada ahlak.. ilelerinin ekmek!iı hububat ihtiyaç· 
!arın feaad :".urlarından kurtarıla- ıızlık tefessühünün sebebi . olmak- ları toprak mahsulleri ofisince te
rak tasfiye edl!lr; Kozmopolit un- ~n çıkınıt. b!r nefice~i ve arazı, min edbnelı mere bunların nüfus 
surlar, insaniyetçiler, beynelmilelci- bir ltaretl haline gelmıfllr. miktarı Ticaret Vekaletince viliyct 
ter · farmasonlar ve bu ruhu tafıyan- ·Herhall{!I bir memleketin bu ha. lerden 90l"Uimufiur. Bu sorguya 19 
1ar: kazanç hırnlıları, para vurgun. le gelmemesi içm milli bünyeyi vila,,_terı cevab gehnif ve bu vlla
cuları tasfiye edilmeden, bir milleti tasfly• ederek ite batlamak lizı'?': yetler emrine bu ma.ksadla lüzumu 
millet yapan nıütterek ruhun fesa- dw. Çünkü ahlak fesadı, bir mıtlı hcbubal tabai.fl yapılmlflır. Diğer 
da uğramasına mani olmak imkan- bünye fesadıdır .• » vilayetlerin de süratl~ cenb venne.. 
sızdır. F. Ôner lerl 1.tenml,tir. 

Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğünden: 

l - işletmemizden tekaüd, ydlm, dul Jn2Q~ ahn3Ma olan müt.ekald, ~tını 
vıe samSın ekmek k:arnelerinl dotiurnııılt iiırıett niilas hiu·l1et oibıdra:nlariaıe 

lıft'aıbtt 23/10/9'2 tarihine bdar ld&t~ 7A( işı.i MiidıürWtiiııe :müra -
~ 
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SON PO!STA 

~ [Söz Arası] 

lzmirde !(Jrakyay;-2JQ;i'"'I Gemlikte 
Eaki escı lerin tamir ete restüre- d k f ,,. h Maruf .zcnninlcrden birinin ka -

Sun'i sisin 
zararlara 

krinc 6aflanıyor 1 bunun için y.ni o uma e zo a 1 putnın her gec ıncçJ.ul eller ı . d .. -- . 
tahlli•at verileli tarafından s-alınma•ı gehi.rdel svıçre ort. tarafı harb halın· 

Ve 
• ı d • hayret uyandırdı fakat /ıcidiae de bulunan hır mınlakanın lam 

hmh- (Hususi) - MiliU°" fR- f rı 1 çabuk aydınl~ndı, failler 1 ortasında~ır. Her ne kadaı bu 
_ _ı 

3 
· etli rL 1 • k l d memleketın garb hududunu te"· 

~ üncü ura aid en lcıym · .c:.ae- ı '-'a a an • 3' ı F.dfme (H A) _ tdı--.J •• " kil eden franu IJuaü.:1 harb ha· 
eserlerden biri olem ve 1933- : _. 

0 

· 1935 .enderinde lzmlr müusl nıa.m j Vekileti tarafından köylüye teT i Gemlik (Hususi) - Şehriıni- r~ci i~e d~, bu, yarın ıçm d~ ~a-
- L---L~- h-Llyatı ~ıldıı.........._ 

1
• _. _ _ı!I _ __._._ ı__ d d •--- i · f . l . d p . zıyetan boyle devam ede. eğıne ~ ~.ua aıT ~- ..uıın &ıı eaıuncıaAC ORUl o.ıı;uıua • zın maru zcn"ın erın en rıne b. d 1•1 1 •1 B • 

Beı~-..! M---L-! _.J L- • ..__:ı.L- 1-.:ıan 230 &---: T-'- .. : f b 'ka h"b' K f -ı k ır e ı teşm etmez. undan ö-.aınra " lllC'VI ~» -.umJ aımı J __ __.. no ...,......._ nur. a n 11 sa ı ı a og unun, a· t" .. . . . 
abidenin Ült tarafındaki byımm ! )"1' U. MüfcttltGk mıntalauına i pısının bir müddettenberi meç - uru İavıçre damı. bı.r teyakkuz 
.. katlığı ile "ölü odası» nın tamiı-J 1 • de hlbsb edllmlı ve bunlar E hul bazı eller tarafından 

1

vurul • halindedır. Her an harb afeti hu-
için Maarif ve Müzeler M~Jiiiii- Kıddm-eli, Tekinfait. Çanaldıa. : duğu ve gecenin her saatinde ev d_~dlarına dnyanebileceğini dü • 
ne röndcrilmlptir. Le Tllayetlerine tabiı:n olıımnu.- : sahihlerinin rahatsız edildiği ha. funerek hazırlıklaı yapmakta • 

Ayni z.amenda Efes bar.bel 
1 
in- tar. E her Gemlikte cidden hayret u- dır. Geçcnlerd-: bu mah&adlü 

den Vedyüs jimnazı önünde turl.Uk · : yandırmıttır. Epey zaman her Y•P,~a~ aakerı manflvralarda 
vn'ların l· ....... , •ıras·--'- ,.,.___ !1...J Bunların malzcm.derl ta • : kapı vurulu t b" l 'l • . - sun ı sıs de kullanılmıştır. Fakat 
,- • .,..- .. 1TKU1 .., 1UD1 w.ı ınenılanınca Lecek "~en • t a ızme çı crını a ,. . • b L .. • 

kltiJı.cnUı bUlundufu mahalde ve · re 05 • ._... - : tağı kotturan ev aahibleri evle • sun ı &taın ne ah .. uzerınde te5ir 
.aafmda sondaj yapılacaktır. Ser tarafrndan mahallerinde kon i ri..ne kimsenin ziyaret etmediğini yaptığı göriilm~tür. O ıuretle ki 

Bu aroda Efes büyük tiyatrosu. •r açılacak ve tıezeihlar daiı - : ve kapının önünde de kimsenin sun'i sia yüzünden otları zehirle· 
mm önündeki Elc."li ik _ Romen tılacatııtar. : bulunmadıiını hizmetçinin söy • nen mer'ala.~ın .. çayırlarını yiy.en 
~ de restore edilecek. Mu- :... ........................ - .................... ~ !emesinden pek çok ıüphelen • hayvanları oldurmek mecburı • 
bddes yol, Mermer cadde ile Sel- yatlt beyikCJI de yerine dikilecektir. miye batlamı§lar Ye arlık kapıyı ye~i hasıl olmuşhır ... İniç~.eni~ 
.. kütiiphanemtln içi tamir edilip Bu lıl ti gÖrmek üzere ·· ler vurup da aavutanlar kimlerse Un kantonunda bu yuzden oldu-
tdnizl~ ırlbf Agoranın Mitrl- müdürü Salah3ttin Kantar ~,yakalamak üzere pencereye yap- ~imek zarureti ~:.;rüle~ İnek ve 
t.des k:apı-.ı önündeki büyük Kar- rltmiflir. tıklan hususi bir tertibat ile ka- Sl&'lrlarm sayı•• ( 700) l bulmut

pılarına yaklaıanı görmek iroka- tur. 

Tokatta 1 ) 
nını taaarlamıtlar, fakat kapı Tatbik olunan birçok temiz • 

~apkacılık ve çiçekçi ik kursu gene muntazam ve muttarid dar- leme usullerine raimen çayu-la • 
"---------:-..;... ______ .;....;.._.;..._______ belerle vurulmakta devam etmiş. rın zehirlerini iıale etmek kabil 

tir. Ev sahibleri bu vuruşları duy olmamııtar. Bu yüzden Ori kan
duklan halde vuran kimseyi bir tonunda ciddi bu· süt sıkıntısı brq 
türlü görmeke muvaffak olama.- gö~tenni,tir. Msnevnlarda as • 
mışlardır. Hadise bundan sonra kerlerin maskelenmesi için za • 
daha meraklı bir aafhaya girmif, ruri görülen bu sun'i sis, bu mü• 
nihayet iyi saatte olıunların hü- nasebetle ortaya mühim bir ta· 
cumuna maruz kaldığını sanan kım meaeleler çıkarmıştır. Çunkü 
ev aahibleri endişelerini izale et- zehirli ot yiyen !.ayvanların it • 
mek ve bu vakitsiz ziyareti defet lafı zaruretinden başka bir de 
mek üzere bir hayli çarelere ba~ halk arasında aari bazı lıııısta • 
vurmuJlardır. Bütün bu manevi lıklar çıkmıttır. Onlarm gökleri 
necat çareleri, muzib birkaç mG- zehirlendiği için ne yağmur, ne 
halle çocuğunun kurduğu tuzal':ı günet buralara nüfuz etmemek
meydana çıkarmağa kafi gelme. te ve aylarca sonra otlayan hay
miştir. vanlar veya seb:zelerl toplayıı> 

Nihayet vaziyet bir tesadüfle yiyen insanlar zehirlenmektcdir
anl&.fllmıştw. Siyah tire ipini kn· ler. İşin garibi sudur ki bu ze
pının tokmağına bnğlıyan ço - birli otu yiyen be-rgirlere bir şey 

tcuklar uzaktan cörülmesine İm· olmamaktadır. Buna mukabil İn· 
\ mkan olmıyan bu ince ipin kal. sanlar ve ••iırlar zehirlenmekte 

Tokat (Hususi) - Parti ve Halkıkunu muvaffakttele hitinniflerdtr. darım Uzerine gelen ucuna da bir dirler. 
evi bafkanı Ali Rıza Yalçınalp kısı Halkevl .alonlarında açılan sergi taş bağlayarak belli bir saatten 
Hayriye Yalçına1p:e öiretnıcnliğl d:a'V'Cllıilıcır tarafından takdirle kart•- sonra zengin ev sahihlerini kız· etmiılerdir. Ev aahibinin heyeca. 
liı1tında Halkevlnde açılan çiçek ,.. lMıımtttır. dınnak için İpi çekmekte ve ka· nandan kendilerine bir zevk çı· '* •ıah • .a • .• "'ı. ,.ı hı ''• P .;... ......_ ... ı....w 1Ma'lu- 'PlDın tokrnaiJnı itte bu suretle karan mahalle çocukları nihayet 

• • 

IMrincite~rin 22 

Jeopolitik: Yeni Avrupa 
. ( Ba, tarafı 3/ 1 de) r tıkta ve Türk Boğazlannda o.a.a 

~ ~erilcalın~n, federal bir birlik üaler ''eriyor. Dünya ibtilnli.al 
ıçın tamamıle ol~unlafmış dediği gaye edinmİf olan bu muazzam 
b!" sabad~. aynlık ve aykırılıklar, dinamk memleketi hareketten 
kın ve: d~ş1:'1anlıldar hiç bir za_ menetmek için de önüne böyle 
~an şımdıkı kadar bariz bir şe· bin yamalı bloklar koymuştur. 
kıl a.l.mamıştı. Bu blokta, birbiri· Suriyenin iç kaynntmalarını. 
ne duşman Bulgar ve Sırplar, Arablarla Yahudilerin naaıl u • 
bunlarla hiç bir bağı olmıyan Yu yuşmak bilmez düşmanlar ol _ 
nan ve Romanyalılar, Arnavud, duklarını bilenler profesörün Sa 
Sloven, Ma~edonyalı, Bo~nak ve riyedeki hıristiynn devlctile Fi. 
Hırvatlar bırleştirilerek dünyada Iistindeki Yab d" d let' · d · .. "I · b' . . u ı ev ının o 
~şı goru mıyen . '': ~o~ayık bır· hayali olduğunu l\nlamakta zor-
Iik meydana getırı1mıştır. luk çekmezler. Mısırdan HindQ. 

Profesör şimaldcki küçük de\' tana kadar olan aahadaki lrılnm 
letleri imha erlerek f ngiltereye fedeTasyonu da o kadar nazari· 
Avrupa kıt'aaında bir köprüba. dir. Buralardaki milletler: aşi • 
şı vermeği unutınftmıştır. retler, cemaatler ancak pek kuw-

fberya cümhul'iyetine ıelince: vetli bir diktatör elinde toplana-
Daima parçalanmağa müstl\İd bilir. lıte profeaörün Avrupa• 

olan, muhtelif mıntalcalarında is böylece mukavvadan yapılmıf 

tiklal fikirleri kuvvetli ya~ıyan bir .-to gibidir. 
ve aon senelerde halkı köklü fi- Versay ıulhunun nizamı hel'
kir ayrılıklarile inltisarn ettuiı kesin başka türlü anladığı miL 
bulunan bu memlekete bir de liyet prensiplerine dayanmı~lı. 
Portekizi ilave ederek meydana Bugün Almanlar ırk ve hayat &a• 
gelecek cümhuriyetin nası) yatı- hası, Anglo-Sakr.onlar da iktı • 
yacağına akıl erdirmek zordur. aadi ve içtimai prensiplere da .. 

Almanya bu sırçadan bloklar yanmak İstiyorlar. Eskilerin dU. 
ortasında en kesif, en mütecanİb zeni yanlış çıktı. Yenilerinki OD

ve en kuvvetli hakiki bir blok dan daha iyiye hiç benzemiyor. 
halinde bırakılmı~hr. Afrikada Hududlan ne profesörler, ne de 
b~r müstemleke alıvermeklc bu sulh konferanslan çizemezler. 
memleketteki dinamizmin yok Onlan binlerce yıldır k::lıçlar çiz. 
olacağına İnanmıt olacak ki bu miştİ1'. Kılıç kuvvetli oldukça. 
kadar büyük bir kuvveti parça- hududlar - ne kadar yanlı~ olu"" 
lamağı düşünmemit t lana olaunlar - yaşarlaır.. Kıla~ 

Ruıyaya gelince: Amerika hu kuvvetten düşünceye kader! f,t• 
memleketi 1939 daki vaziyetin. yeni Avrupanın hududları dı 
den daha kuvvetli )apıyor. Bal- böyle çizilecektir. 

T .. n 1 Seferleri 
İ&tanbul Belediyesi Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
23 Birincfıl.eşrf.n 19l2 tnrilılncbı ltib:uıen Tünd ~erlerinin ~ ı 

d1en ı>aatlcr r:ufmd:ı yaptl:ıcah saşm yolool:ım ilin o11ınur. 
ilk hıırclcel Son b:ım'ket 

S;ı:tt 7,- her ~D Saa.t 21,-
~ '1,SO JPıııa.r gilnü Sut 22.- (724) 

Deniz fabrikaları umum müdürlüğünden: 
Deniz fabrlJıcal:uıı ınuhasebesbıd~ istlbıbm edl'.tmelt ~ dört licroltl mt... 

mur aluıacaktır. lsteklUertn clltlekçe ve .loa.b «1eıı vestkab.rilo Gölcük dmb 
.......... ...-ım~~ '7M) 



22 Birincitetrin SON POSTA , 
el 1 ' Te 

.BU ABAHKİ HABERLER -Kafkasyada .yollar 
kar a.tında, St alin

orati~ aa ise şiddetli 
yağmurlar yağıyor 
Londra 22 ( A.A.) - Dün ge

ce neşredilen Sovyct tebliği Sta· 
lingradın timaJ bauliyösiiode Al 
rnan büuınlarının }JÜıs'küı-tüldü -

Ruzvelt, Staline bir 
mesaj yolladı 

Amerika Cumhur reisi: "Zamanı gelince 
biz de taarruza geçecek. ve sizinle 

b~raber çarp\Şacağız,, diyor 

iünü ve birkaç bi .. anın Alman · Londra 22 ( A.A.) - Ru~vcl t 1 ret etmiştir. 
lardan geri alınd ığını bi!d irmek- Staline gönderdiği bir mesajda Amerika hariciye nazırı: .. Laua:-
tedir. Rusyadaki Rö)•ter muha • «Sizin cesurane mukavemetiniz li takbih edi:yoruz» diyor 
bir; son günlerde ) ağmıya başlı- bize silahlarımızı hezırlamamız Londra 22 (A.A.) - Dünkü 
ya n şiddetli yağmurların Alman için zaman kazandırmı_şhr. Za- gazeteciler toplantısında Ameri
hava kuvvetlerinin faaliyetini a· manı gelince biz de taarruza ge- ka hariciye nazırı CordelJ H-ull: 
2alttıf:ını bildirmiştir. çecek ve sizler],., aıni zamanda <ı Hitleri nasıl takbih ,.diyorsak, 

Beyrut 22 (A.A.) - Kafka s· çarpıfacağız 11 denüştir. onun iyiliii için ç.alısan i:..avali de 
lnrda bütün yolla r k a r nltında Diğer taraftan Moskovad1\ki ayn tekilde takbih edeceğiz o 
bulunmaktadır. BerlindE>n ı,.lınan Amerikan elçisi dün Stalini ziya- demiştir. 
h aber ler, bu kesimde önlenme si -

~:~~~.!:ı~~df;~~~~;~~;;: gitgide uı·ndı·sıan meselesı·nı· haJ ı"cı·n 
Dağlardaki bürn ~ geç:dler 

R uslar tarafından tahkim ecfü • 

.. ; ,; .. r müttefi ler bir gara ti 
8\;~:0:~:~:11~~f ~ar beyannamesi neşredeceklermiş 
f a3rruza mı geçtiler? 

Viş i 22 (A.A.) - Rus cephe
sinde çarpı~malar Don ile Volga 
arasında cereyan etmektcdiı. 

Stalingrad ceplıe:.inde Rus 
kuvvetlerinin yaptıkları bir !}a • 
şırtıcı hücum akamete uğramı:Ş -
lır. Şehrin içinde vaziyetin p~k 
vahim olduğunu gören Timoçen· 
ko, 3 taze tümen ve 130 tank ile 
taarruza geçmi~tir. Bu taarruz 
20 lkte~rin fafakla başlamıftır. 

Alman kuvvetle\·i bu tanklar
dan 40 ını tahrib etmişlerdir. 

A lm an bava kuvv'!t1er inin fa.ıl· 
)iyeti, Rusların takviye ge tirme. 
le.-ini önlemıştir. 

Stalingradın için<l ~ birçok ye
ni binalar Alman kuvvetlerinin 
eline ıreçmittir. 

Malta adas,~a 
1666 ıncı a~ın 

Beyrut 22 (A.A.) - 19 Birin· 
citeşrin gününe kadu·, Mihver 
hava kuvvetleri Malta adasın" 
1'arşı tam 1666 hava akını yap· 
llııflardır. 

Ayni müddet içinde ada Üze -
rinde düşürülen uçakların sayısı 
1069 dır. • 

Fransız matbuatı 
· müstemlekeleri 

Almanların müdafaa 
etmelerini istiyor 

Beyrut 22 (A.A.) PArİ~ 
tnatltuatı, Fransız mü&t~mleke • 
lerinin Alman kuvvötletrı tarafın 
dan müdafaa edilmelerini iste · 
lnektedir. 

Salom on adalarında 
Beyrut 22 ( A.A.) - Salomon 

adalar.anda cereyan eden çarpı§· 
bıalar .. nasında Amerikan kuv
'Vet leri 16 Japon uçarım tahrib 
etrnitlerdir. 

Bir Japon muhrlhi ve ltir kru
'Vazörü de ağır olarak hasara uğ· 
t'atılrmıtır. 
:------::- .~-~-------~ 

lkinC:teşrin maaşlara ayın 
2o sında verilecek 

Aa&a..a, 2ı (Hususi} - Cüın.. 
lturiyet Bayramı 1niinasebetlle daire 
'Ve m=J.e.e.eierde İkiniiteırin maat
la•ı ayıt. yirmi altısında verilecek
tir. 

Cenevre 22 (T.P.) - Tanm-ıduğu şüphelidir, Sazan, Ame • 
mış Londra gazetelerinden ,,E - rikanın bu sırada Hindistan me
conomistH <1 Hindistan, bir Ame- selesine her hangi bir surette k.a
rika meselesi» başlığı altında rı~ması, harb vaziyetindl~ iyi bir 
Hindistan meselesiııe dair aıa • tesir bırakmıyacağı iddiası ser· 
ğıdaki malumatı vermektedir: dedilmektedir. Liikin ,·aziyetteki 

Hindistan rnese)eı;iniıt inki - inkişaf ve umumi alaka, yakmda 
şafı Amerikada daima büyük bir Amerika, Çin ve RuByamn mü -
alaka ile takib edilmektedir. Yal dahaleaile, müttefiklerin Hindis
mz matbuatta yapılan münaka-ı tan meselesinde lıir garanti be
şaların Amerika efkarı umumi - yannamesi ne,red~ceJ,!er-i, ka -
yesindeki tesirinin ne derece ol- naatini vermektedir. 

Ticaret Vekaletinin mühim bir tamjmi 
(da§ tarafı 1 inci sayfadfl) 1 zaman diğer belediyelere bildi

encümenlerine devredilmi~ ve receklerdir. istihla k bölgeleri 
belediyeler fiat mürakabe ve ih- 1 belediyeleri de herhangi bir ma
tik.i.rla mücadele işlerile tavzif im kar miktarının ilavesile ma
edilmişlerdir. kul hadde satılıp satılmadığını 

Belediyelerin milli korunma sıkı bir tekilde kontrol edecek
kanunu ve koordinasyon karari. ferdir. 
le kentlilerine verilen sa)i.iıiyet- 3 _ Bır malı faz.la fiatJa sat. 
leri kullanmadıklarını v~ fial pı&k muhik seheb olmaksızın 
mürakabesi ihtikarla mücadele alrze~memek sab"-tan imtina et
itle~i~de .~üzumlu .has~•!yet ve mek, u.klarr:ak, n:üvazaa yolile 
t":kıbı a-oatermedıklermı jtÖren , elden çıkarmak, mallarda yük
T?caret Vekaleti .cün~ çok mü-j sekl;k doğuracak ~kilde rnah· 
hım olan bu vazıfelerınin P.hem- ı dud ellerde tutmak vesaire ka· 
miyetle telakki edilmesini ve ba- nunla menedilmiş olduiundan 
ş~rılma11~1. vali~ikJerde'! ve ~e~e- belediyeler bu hususta ıiddetli 
dıye reıaliklerınden ıstemışbr. takibler yapacaklardır. 
Vilayetlere ve h~Jediye riyaset· 4' _ Mallara etiket konulma. 
lerine ve . umunıi . ~üf~ttişl~re, 

1 
sına azami ıekilde dikkat edile

nıı.ntaka tı~a~et miidurh.~kle~~e, cek, yalnız icbar ve şikayete 
~fısle~e, b~rhkler umumı .kitıb- müstenid sözlere bakılmayıp re-
lıklenne, tıcaret ve tanayı oda- de kontrollar yapılacaktır. 
1 b 1 .. d •1 sen 
anna ve orıa ara ~on erı en C!-d - t" pı"rı"nç, 

ofla eyag zey ınyag, 
bu tamiınde bilhassa a4aiıdaki t ' ' · k pa 
h ·· · d d j ' ıuiiltva, mercıme , peynıt, -

usluaat Bu~erkın e 1 orudmuıturdd: tates~ sabun, odun, kömür, bas· 
- ır arar a gı a ma c- . k b · "b" bi 

1 · t tb'k d·ı l k l ma, patıska, aput ezı gı ı • enne a ı e ı en e oma ar, . . b 1 d • 
f . t• t b"tl • k ld 1 t F rıncı derecede u unan gı a, ıı-
ıa es ı erı a ırı mıt ır. a. . · dd l •1 e 

k b l b dd · k yım vesaır ma e erP. azam -
at u aa a • ma eı~rın on· h . .1. 'k" • d ede 

ı b k 1 - emmıyet verı ıp ı ıncı erec 
tro auz ıra ı acagı aıanasına 1 1 l"'k dd ., ·· • de lu·· 

M kul . o an u s ma eıer uzerm • 
gelmez. a aebeb "·l~,. akaızın 1 k b d"l • k 
f . ··k 1 l · • ,_ "l zumsuz zaman ay e ı mıyece • 
ıat yu se me erınc ımııo:c .-er: · . 

1. b . . d 

1 

tir. Bu hususta belediyelerde fı. 
meme ı, unun ıçın e ., .. , tJ.Y••· •. • 'k. ·· d 
ı ·· k b "ht'k• 1 . at murakabe ve ıhtı -ar muca e-er mura a e ve ı ı ar a •'C).C<"· • 
dele için daha esaslı ça.lı~ı._-ıah le heyetlerı kurulacaktır. 
dırlar. 1 5 - Bu itleri yaparken bölge 

2 - Bütün beledh· .. 1 ~ ::- im mÜ· cicaret müdürlükleri, borsalar, 
bim İfİn memleket ôl~üsün.J • va-ı ticaret ve sanayi odaları, es~af' 
ziyetini cözöni.i>;..1e tutarak ,.,kı ,.~ - •• • . ... ,.inden tıtifade edıle
bir nizam içinde İşbirliği yapa· cektir. Bu bu~usta çalışma cös
caklardır. Bilhusa müstahsll 0 termeyen ve vaı:ifelerini yapma
l>ölıeler belediyeleri buralarda- ! yanlar derhal Yeki.Jete bildirile. 
ki fiatları tesbit ederek munta. ~ ... k!erdir. 
-----·--- -

Kafkasyada fena havalar başladı 
(Baf tarafı 1 inci aa}'fada) 1 M:ısıkova, 21 (A.A) - Sovyet 

anı etımektedlr k ı t'a lllJ'ı, Almanların taHngrad fab. 
v Topçu hav kawtıkoyme bııtarya. sikalar mahalLe$İnde toplu bir baL 
lıarı '9'e ~va S:.vveııe.-i Volgada bir de Y•ı>t:kları iki hücıımu püskürt
clüfl'DAD gemisi batırmışlardır. Ha. ~Üflerdlr. Bu suretle Almanların ~ 

Ke.ıdini sigorta va kuvveteri ıündüz ve gece Volga nıden taarruza batladıkları ilk hafta 
ettirmİyen avukat doiusundakl Sovyet hava alanwile hitnıit ~ taarruz tekrar akim kal-

b deıniryol t:e.lılerini ve taııt hart:ket mışbr. 
arodan çıkarılacak lerlnl Jlddetle bombala.ınıftır. 1 Alman ıa.kı~ı 

le ~ 21 (Hususi) - Avu. Sovyetlet' Voli'" ve Don nehir- MC>&kova, 21 (A.A.) - Kızıl 
.ı~~ın ~ria edilmeleri hakkın- leıri arasında fİİilalod .!n bıoışlamak ü- j Yıldız razeteai, son _iki &'Ü? zarfın
""4'1ll kanunun tatbikatına İstanbul :rıere ta2le piyade ve zırhlı kuvvet. da Almanların Stalıngrad da 60 
•\>\ıbıtıarı bazı esaslar sürerek itiraz lerle fll!lrlma taarruzlarına bafla. 1 tank ve büyük &ayıda insan kaybet
=~~lr. Adliye Vekaleti bu iti- mıılardR'. Bu taarru~lar cephemizin ı tiklerini bildlrmekt:.edir. Ahruuılar 
ılı Y'el'ia.dıe cörmemif ve bir ay önünde erimlt ve d iitman ağır ka- tehrin oenub kıyılarında baskılarını 
ç nde "-eodini 51Sorta ettlrmlyen yıpwa uiranıı,tır. 40 tank yo1ı: ıedil yenileınifJerdir. Dü~nıan kuvvetleri 
~~tın -edan kaydinın ailimne.. h'lİ9 ve hüvük 1&yıda e&lr elimize j bwada Sovyet muha'ızları tarafın. 
~n.I l.tanı,uı baıoo91UJla blldlrmittir. ~iftir dan durdurulw'\ıktadP' 

e elsiz Haber eri) 
Hess'in muhakeme 1 

edilmesi hakkında 
Taymisin makalesi 

Smuts'un nutku 
(~aı t~rafı. 1 inci •aylada) 1 mahiyetini alıntıtır. Bu harb insan. 
Muttefıklenn RuJyaya yapa- }arın haklarını, hürriyetlerini insa

cakları yardımın mahiyeti ne o. , nın Jahii ideallerin.i ve maoe~i var• 
!ursa olsun. bu !ardımın bütün lığını kurtannak · · '"lüm k dar Taymise 

yeti erin 
gore Sov
teklifi iki 

şeye müsteniddir 

ır;azete Londra ile Mo•kova 
araaında daha fual bir 

İfbirliği iatiyor 

Londra, 21 (A.A.) - Hess'in 
derhal muhakeme altına alın
ması hakkında ileri sürülen Sov
yet teklifi, Times cnzetesnin bat
makalesine mevzu teşkil etmek· 
tedir. Gazete, evveli İngilizlerin 
bu talebi neden dolayı iı'af ede
mediklerini sebeblerile anlatı
yor. Bir dava açılması için viicu
du zaruri olan bütün deliller an. 
cak harbden sonra elde edilebi
lecek ve böyle bir dava §İmdi f n
giliz esirlerine karşı zalimane 
muamele edilmesini intaç eyli
yecektir • 

Times gazetesi, bu teklifi iki 
sebebe müstenif görmektedir. 
Gazeteye göre, evvela hu teklif, 
lngiltere ile Amerikanın harb 
mücrimleri hakkında Rusyaya 
danı§madan aldıkları kararı ale
lacele ilan etmelerine karşı bir 
protesto te,kil etmektedir ki, Ti. 
mes gazetesi bu kararı ağır ve 
tevakkisi kolay bh· hata diye va-
51flandırıyor. 

Sonra gene Times gazetesine 
göre bu teklif, Britanya ve Ame
rika hükumetlerinin, Rusyanın 
maruz bulunduğu tazyiki hafif
letecek bir askeri \aşırtma hare
keti yapmamaları dolayısile Sov. 
yetlerde huıule gelen aukutu ha
yalin ve tasvib etmemczliğin ye· 
ni bir alameti gibi telakkj edile
bilir. 

Time s gazetesi, eğer lngiliz • 
Amerikan orduları müttefikleri 
ola n Sovyetlerle ayni safta Av. 
rupa karasında faal bir mücade
leye girmiş obalar idi, Hess'den 
bahsedilmiyecek nlduğunu söy
lemektedir. Binaenaleyh bu ga· 
zete, Hess'in şahsiyetinin ehem
miyeti olmadığını ve müttefikler 
ara•ında müzakere edilecek asıl 
mevzuun müttefiklerin karllrla.. 
rını müessir kılacak tek strateji 
meıelesi olduğunu tahmin ediyor 
ve diyor ki: 

Bu hususta herhalde vahim 
noksanlar oldu. Bu noksanların 
Moskovada olduğu kadar açık 
Londrada da anlaşılmamış olma
sı belki de İna-iliz muhayyele~i
nin noksanından ileri gelmekt~
dir. 

Times eazetesi, bu itibarla 
Londra ile Moskova arasında 
hatti diplomatik r;ahada daha 
faal bir İfbirliii tavsiye etmek
tedir. 

Hububat al m ve satımı 
bakkrnda yeni karar 

~ Bflf taralr 1 incı .aylada) 

ımkanJar nısbetıntle ve mümkün ıçm o. . e ~-
olan su"' ratle y 1 1• d devanı edecek olan yenı hır muca-

apı ması azım ır. d 1 d ' N 1 b b ~d"l 
Rusya mü,.terek "'k·· k d" . e e ır. a:zı taassu una, u a ı 

~ yu un en ısı- d"' N · -L-t.ı.::.-·· ·ı 
ne isabet eden kısmından !'a .. da- unyanın azı tdDA&IUUDU ı e onun 
sını taşımaktadır. bütün eserleri yolı: oluncaya kadat 

Smuts bu harbin hakikatte ge- kJıcını. kı~ına. ~kmıyacak olan. bu 
çen harbin devamı olduf:unu ve haçlı zıhıuyetı ile :mukabeJe edıyo. 
ondan sonra yapılan mütareke· ruz. 
nin bir iatirahat veya umumi bir Sıııuts bundan .sonra müstakbel 
huzursuzluk ve bir rüya ve h~.. dünyaya telmih ed~ "yalnız har 
ya devresi olduğunu &öylemİf ve bi deiil solhu da kazai\ınak istiyor. 
demiştir ki: sak» hu meseleye bütün dlkkat'I 

Çörçil büyük ve ölmez Lir mil. çekmek lazımgeldiğini söylemiştir. 
letin tarihin en büyük anlann- Bahis mevzuu olan sosyaltzm, ko 
dan birinde gösterdi{:i cesaretin münizm veya herhangi bir nizam 
timsalidir. 

Smuu devamla demi tir ki: değil mü.ş.terek a~eti yerine getir. 
mek ve herkese karşı açıkça hareket 

Uyu_şuk bir İ)·imserliğe kapıJ-
mamalıdır. Öldürücü bir müca- etmektir. 
dele yapılıyor ve bu mücadele ----o----
sonuna yaklaıtıkça daha ır:alima
ne ve daha ümidaiz bir şekil a. 
lacaktır. Büyük Britanya muha
rebesinde Alman lıava kuvvetle
rinin mağlubiyeti yalnız Londra· 
yı, Büyük Britanyayı değil, miıt
tefiklerin davasını ve dünyanın 
istikbalini de kurtnmı,tır. Rus 
mukavemetinin hüyüklüği.i ve 
devamı yalnız Hitlı::rin değil, ga
lib bir ihtimalle bütün dünyayı 
hayrette bırakmıdn·. Bundan ev
vel tarihte iki tarafın bu kadar 
ağır kayıblara uğradıı:-ı zanne· 
dersem görülmemiştir. Ruslar 
müthiş kayıblara uğramışlar İ&e 
de Alman ordusu da Rusyada 
pek hırpalanmıştır. llitler Na
polyonun akibetine uğramamak 
için elinden geleni yapmıştır. Ta
rihin, Hitler tarafın<!an takibe 
karar verilen yolun Napolyonun 
Moskova ric'atinden daha meş
um olduğunu kaydelme'i de 
muhtemeldir. 

Japorıyq 

Almanya için olduğu kedar 
Japony a için de yakın felaketi 
haber veren a lametler belirdiğ i 
aöyle nebilir. Japonyanın tema
ıai muvaff akıyetlcrinden arta 
kalacak .,lan ((Japonlar için bir 
Japonya» dır. Çünkiı Japonya 
kendi felaketini kaçınınmaz bir 
aurette hazırlamıştır. Pearl Har
bour Amerikaya ve medeniyete 
karşı ani bir meydan okumadır. 
Zaman geçtikçe Japonya, Al
manya için bile iyi bir şerik ola
mayacaktır. 

Dördüncü s.?ne 

Türkiyenin 
uyanıklığı 

(Baf tarafı 1 inci aylada) 

<ı Harb karşısında Türkiycu baş
lıklı bir yazısında 4unları :ıÖ) le
mektedir: 

- Harb bir ka.ç defa Türkiye 
kapılarına dayanmı~, fakat Türk 
hükumetinin uyanıklığı sayesin
de defedilmiştir. Türkiye Basve
kili Şükrü Saracoj{lu yeni vazıfe 
sine başlarken söylediği b ir nu· 
tukta vatanın mazi ve atisinden 
bahsederken Türkiyenin artık 
maceralara kapılmadığını ve kn-
tılmayacağım, gaye~inin de harb 
den uzak kalmak olduğunu bil
dirmitti. Türkiyede ki Alman bü
yük elçi.i Fon Papen de lstan· 
bulda söylediği bir nutukta de
miıtir ki: 

«- Türkiyenin siyasetini tas-
vib ediycmım. Bize büyük biı· 

maafirpcrTerlik göstere.._ Türki
yenin durumu wlha hürmet ve 
riayete karardır. Sulhu muhafa
za 'için nasıl i'ayret gösterdiğini 
biliyorum.n 

Wilkinin seyahıı.tinden hnhse
den Fon Papen ~unları aöy)emi~
tir: 

<'- Türkler hakikatle yalanı 
ayıd etmesini biliyorlar. Türki· 
ye harbden uzak kalmakla har· 
bin tesirini hissetmiyorlar değil. 
Ancak memnuniyetle aöyliyebiJi. 
rim ki Türkiyenin bu aeneki ziraı 
vaziyeti iyi bir rhırumdadır. ıı 

Mısır cep~esi~~e hava 
çarpışmalan arttı 

( Baı tarafı 1 inci .aylada) 

Bu harbin dördüncü senesine 
gelmiş bulunuyoru7, Müdafaa 
safh•.sı şimdi sona ermiştir. Sah
ne son safha yani taarruz saf
hası için hazırdır. Müttefikler ve 
Mihver fimdi yerlerine geçmif
lerdir. Bizim imki.n ve kaynak
larımız yükselmcğe, onlarınki 
azalmakta devam ediyor. Bizim 
in&an kaynaklarımız durmadan Ayni a-ece torpil ve bomb" uçak 
artıyor, düşmanlarımızınki i"e !arımız l..ampeduııa yakınındaki t1· 
azalıyor Dü,man bu yüzden caret i'emilerlne taarruz etmlıle: 
8~ .. lıyor. dir. Atılan torplller bir petrol -. 
Smubı sözlet'ine töyle devam et- bir ticaret gemisine isabet etml, 

mf1ltlr: ve ağır çapta bir bomba başka biı 
Bu bam ,imdi bir haçlılar harbi geminin ÜlıtÜDde palla.mııtır. 

-------

Denizcilere ilin 
Münakalat vekaleti devlet limanları işletme 

umum müdürlüğünden: 
20 Eylül su cün ve S7 No. lıu Hanla bi;dı:l" :dl:ti nebile eski yerine btrakı. 

lan Do~ feneri şama.ndıruı demderln ştdde1irı!Je.n ko~. Sa • 
mandıra teım... yet>lne konaca&tr. KonClıJiu aynra ra.n edllmiy~. (7Z3) 

D - Bir nahiye ve kaza mÜ5· 
tahıillerinin heyeli umumiycsi 
bir neviden veya bütün neviler· 
den borçlandırıldıkları mahsul 
miktarının yüzde yetmiş betini 
teslim ettikleri takdirde o nahiye 
veya kaza mıntakaaı müstahsil
leri yüzde 75 ini teslim ettikleri 
mahsulün yüzdeler haricinde ka. 
lan kısmını keza mahallince YA· 

pılacak ilin üzerine satmak ve s ES J 
nakletmek hakkını haiz olacak- ,. • ~ 
tardır. ı 

Mevsimin en büyük muvaffa. 
kı}'ttl büyük yıldızların filmi 

E - Belediyelerin mahalli ek Sinemuında 
meklik ihtiyaçları için yapacak- Bu ıwe saat: ıı de 
ları ekimlere aid olan 388 sayılı skı.mna ilemioin lamnmı~ büyük 
karar hükmü yeni kararda da san'aiki.n: 

mahfuz tutulmu,tur. K A y F R A N C İ S 
F - 366 sayıh kara.r mucibin

ce hükiımete h~slim edilmesi 
mecburi olan hububatın tayin o
lunan müddetler xarfında teslim 
etmiyen müstahsilin bilumum 
hububatı el koyma hükmüne ta
bidir. Bu ıuretle el konan hubu
batı müstahsil mezkur müddetle
_;.., hitamından itibaren 15 gÜn 
içinde alım merkezlerine g etirt. 
meğe ve 365 sayıh kararın bir in
ci maddesinde yazıh deier fiat
lar mukabilinde teslim etmeğ ... 
mec1'nrdur. Bu nıechuriyet hük
mü,...ii v~ .. j .... $!'~tiı·mevenler hak
'Pn~a milli korunma kanunu mu. 
cibince takibat vaoıla~aktır. 

ııe ıuı.eı 33.ll'atiıar 

MİLDRED COLES'in 
Tam bir ahenkle yara.tt.ıkl3zı 

Kadın Entrikalan 
FET1'A."\ BİR K ,\DIN • BAŞT~'J 
ÇIKAN KIZ • 
ÇAPKIN ZESGbiLER ve nlh:ıyet 
vt'KSEK, TF.!\ıfZ Hht AŞI{ 

1 
Ayrııca : Wıılt Dlsney'ln ron.kl'I 
M*I Mawı'u ilD en!ıere»:ı.n bir Jam."ll 

E
S F. S : Btyollun\ta Şehir Tl>a1-

Mki ko.neıH ~ınöadıır. 

Telefon : 493GJ ~ 

ZİEGFELD 
YILDIZLARI 

güzel ve alakalı pheser gür
düğü fevk.ali.de rağbet 

hasebH<! 

SARAY 
SİNEMASINDA 

Birkac Gün Daha 
' gö~terllecektir. Baı Tollerdl: 

JUDY GARLAND 
HEDDY LAMAR 
LANA TURNER 
JAMF.S STE\\' ARD 



1 EMNiYET SANDIGI iLANLAR! 1 
Taksiti emlak satışı sekiz 
senede 0ıo 5 faizle ödenir 

cıaı.ı 

es1tl Bir buouk Dtta dört. odala 1600 
IDl8ILr Nıfll) Wr trriıı t.a.ma. 
mi (:b.aitıa bir' kM ~D V" 

tılr bao'* kMı kArc'l' olmak 
ilMre e»ı oclıatı.,.. ev.) 

ı - ~ uııııo•ı ._..._ H~ hurtıeel ctiDü ya.pılacü ft H *° 
ı• ,.. bdlll' cleT&m edecektir. 

u.ı.. artıt.ııma Mıwnda etl T~ bedel ~ JSpııllr, 
! - Aır~Ja ~~k l(lln muhamlMft ~n ~ 15 .ı nl~ per 

..... ~ li.s1mııtlr. 

1 - Mttlnıaa bech!Ualn c'irt~ ıtiri ~-- seri Dtaaı ....._ mii.-l ilıııbtUle 
Mm*. ~ 1' s r.- ıa1t1•. 

4 - T....._. Weninceye lııadır.r ı•:r~ SMdıt• l»lriınti ~ttcecJe lpo. .......... 
i - ......._ fo&orntlmı Sandlıık -.aıı~ -tıt l&lonıanda ~•hlr o&ln.. 
~. ~ tıa.h'l.i.t almak için •loıa mliraea.lııt edWr. '!764) 

NEZLE - GRfP - BAŞ - DIŞ 
ye bütün ainlan derhal keser. Her eczaneden arayınız 

K U PONLU· VADl:Lf · MEV DUAT 

VARLl61NIZI TE N EDEıl 

• 

~Q AVIN 91~tNO' M QANIN rAJ Zl ·V,Qillll 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

T u rkiye C ü mhuriy et r 

ZiRAA T BANKA Si 
&arwl.. .. r-.ı: IUI 

Sermeyesf: 100 .000.00J TOrk Lira sı 
itlMY•&Jlıu ... l:HI 

Zlnl .,.. Uc:ari a ant Mab m•meleleıt 

PARA BiRiKTiRc.NLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

&araa~ B&Maaıa4&& ~. w ...,_ tuarrwl ~ • 
M M Unaı Hlaaaaı-. ..... ' Wa .... ,..._ llV'a ile ~ 
,&&aa ıire lknlaln •at•ll~. 

• Adıecl J-000 &J.W. 4.000 ..... 
4 • IOO a 1.000 a 
' • l&O • 1,000 • 

• • 100 • c.o<i • 
100 • • ., • 1,000 it 

120 • 40 • C,800 • 
160 • 20 • 8,200 • 

nUıı&aı: Be~ ..,..., ..,. eeae leln•e IO Hra .. o -.ai1 
fflmlrmI.re tkl'&llllıe e•tıtı Wsi!Ne ~ 2t fuluiı. yırl.lecetUr 

Jt•'&lar 1eaecle ' defa, 11 MU$, 11 ll&afraıı, 11 •1lll, 11 BlrloeJ 
lı:lnan tartıılerlnde ~Jılleeft:tV. 

~ON POSTA 

lstaobaJ Borsası 
21/ 10/ 942 açrlıf • kapanış Chı.tbrl 

r,oııdra 

Scw.Yotk 
Cell'e'Vl'e 

lladrid 
tokholm 

\, l h.l . t . R 

Açı.lif ve k:&Parue 
l 8etrlln 5.20 

100 Dolar 132.20 
100 İnlore Fr. 30.70 
100 Peçe1- 12.H 
100 hve(I Kr. 30.80 

h, öğ e a &hun n Tabv11't 

Smıs • En'ıll'am. !.'1 19.90 e 
L--------ı' Her yemekten sonra günde3defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız _ H AD YO 

PERŞEMBE !!/ 10/19.U 
'1.30: Saat ayara, 7.32: Viiçudumuıu 

(lllıbıJtırala, UI Aja.&ı.t h&IN!rleri, '1.!iS/ 

8.3t: Kant* procram !Plı , ıt,30: Saat 
ayan, 12.33: UY'f!t'tür'k'ır (PL 1, 12.45: A • 
j... bılberleri, 13/ 13.lıl : Fuıı beyeU, 
18: SılıK ayar., ll,03: Mızraplı • .._ı.r • 
aa.. ... e!Mll'leri. Ul.20: Smıal, !Jariıl \"e 

~ıtiikr. ıt: (Ziraat ~l . 19,15: Ke. 
man 90lob.rt (PLi , 19.:10 : S;ıı&.t a.)'1ln ve 
ajans b&beriert, 19.45: Srrhesı 10 ela_ 

l 
~. 19,55: Şanı n ttırkülft', !0.15: 
Raııl,vo ~. to,45:' Roındo'lar IPLl, 
21: K.Cllllllllna (Evin aaaAJ ı , 21,13: Mil

( _. 90İabeıtJerl. 21.4 ı : Rad' o M!'lıfoı,ı or_ 
ı keıstneı (fJ1'f: Dr. 1•uf'turlu'I). !'?,.,O: 

1 ğ 
7 /10/942 tarihinden itibaren KAHVE ve ÇAY tevaiatı, İnhisarlar ldar..ince inhisarlar &tiyle 

yapıhnaia bqlanmııtır, 

Şhnclilik piyasaya yalnız blr tip ÇAY çıkarılınııfl:ır. 

Bu ÇAY'ın perakende aatıt kilo flatı 13 LiRADIR. 
Çii çekirdek KAHVE'nin perakende aatlf kilo fiatı 5 LiRADIR. 

Kavnalınuı ve öğütiilmüı KAHVE'nin peraklnde ıatıı kilo flatı 630 KURUŞTUR. 

Bu fiatlardan fazlasını isteyen aabcılar hakkında takibat yapılmak üzere en yakın lnhi
arlar ldareıine malumat verilmesi sayın halkımızdan rica olunur. ı ~.~.~!~.~~~.?!~.~-~~-~.~-~-~~; 

f.:.~~~~~:!~2 ~H-a·r-ic···. •k•a•s•k· e-t,-f·r•e•n•k-g•o• .. •m-ie·ğ-i,-ç·a·m-a•ş•ı•r•t-_~ k-ım-'ı 
Bu ~·m ıA&l zo.3o c1a ve yatak takımı diktJrtilecek 

Dram K l!lllll 

İstanbul Bölge San' at Okulu Alım Satım Komisyonu Reisliğinden: KIŞ MASALI 
Fia.! ı 

~yamn adl: Kurıış 

Tı.tı&rı 

J,L Ku. 
İhale cun n la&li 

1 Haıriel blket Z500 _... 350 8i50 1312 it 28/X/ 9"2 8a. 15 J[omedf Jııamı 

Y A L A NCI 
Yean: Caı4o Goldonl 
~ ve Pw ıünlert 15.31 itil 

matine 

1 ()ıılaıı4• t.Mmu d'kllrtlımelll t1 MOO » .&O 2161 - SH Z6/ X / H2 Sa. 15.31 

talmn bir cöml~k ve l»lr lloiM!aa 

~.) 

1 l'ftılık ıömlıetl 41kUt"llmesl l'IH • 8t 1111 U3 28/X/9tı S.. 11 

Bulunmuş PardesU 
' Yetlık ;umıı cJlkUırilmsel (Bir 31ff 1&k1m H lltt US H / X / 94'! Sa. lii.H 

.._.. 'bir 7orcao u.rfı, bir ~ 
ve 1*" 1a#t.* yuııüıden lbanılllılr.ı 

1/lt/~ tııırthbıde llaWJ"& ......,.._ 

l'l9lllıb treıııııleın lınd\tlıa -- komp.ııır -
• ... .... ,,....a 'ba.14am. !Jah~ 

1 _ M~len tatminine .aruret haal olan ~ J"&M ena ........ la " h• pafti &11'1 olıır~ll talib~ ihale 

~r. 

Jdiılııl9e ~ l'eDlilll t'e oe'blJl:ktıl 

melıdı• kime a'4 ol4uiana ..trrsime 
~ ,.,...,.ti poek De aıılftllne 

1 _ th.Me t.taa'bu&d& Y.ilk9'k Mdtteıııier Mub.~lllthıcle &.ı>P~ olııul ııılmı Ye ..ı. lı.oml&yonıt t.r.fmdaıı 

~ 1aıı.lı ailn ve -tltrde ~. 

1 _ 1:-.dl'b~ ı,~Dr-.ak ~ parti19 ald klt'i ieımlnatı ihale ••tinden eneı YiilıMk Jtl"'1.epler Mııhurıbtt.lfltl 

~ 7at.ırmaları ~. 

~irim. 1 
t _ ~ln bu ~hkla.ra. ~ e&lebAD.M-1 için '!2H saydı bnunuıı leab et'tlrditt vttılbtub 'birl!Me müra. 

caal'larl p.rttır. 

5 _ Y'*1arldıl JlH .. flffalıva aH prtrwmelede, ntiımoneWI l'lnnek Müyen~r hc.rıiin *ut lıaattslne bat ftNlfuoler. 
Vallllla tıabaliyed Unıt Puan Yi11:b-.l 

ot'ı& Ct-W Blilln 

• 
1. 

ikinci ilan 
5/10/942 

stanbut Ticaret e Sanayi Odasından: 
Bilumum fabrıkatorler ve ıanayi mu e e • hipleri ıle keza 

h r nevi buytl ve küçuK amalatla ttiKal edenlerin naz rı dık· 
katme~ . 
Odamıza ka ıdl ve kayı ıaz fabrikatoder Ye &anayı muease. 

ae &ah 1 r..ı. ile k za her n im latl ıttıgal ed~n atolye sa· 
hibleri ilan tarıhinden ıtibaran en KCÇ bır ay zarfınd.a o~am~z 
sanayi tub i mudurlugune ıfah n muracAatla tevzı cdı me 1 
te olan sanay' ıucılhne •İd bedel ız matbu bey nnamel. r n ~: 
rak ikmal ile ıanayi subesi mi.ıdurlu im imza mukabllınde 
de ctmelc i ehemmiyetle r a olunur. 

k · t"nk f edenler Muddcti zarfında veya rnuracıı.at etme ten ııı 1 

. k dd · mahauııaııına tev• 
Ticaret ve Semayı Od la1"ı anununun ma ı 
fikan tt- e ed lcc klerdır. 1 Ü 

NOT· Odaya kay1dlılar sicil veaıkalarınt kayıdııı:ı. ar ı1ae. n. 

k 1 • h' • U a aatlannda birhkte getırme en la van tez er erını ını m r 
zımdır (320\ 

Devlet Denizyoal arı 

rl. lldllrl :iğ Ü 

KAR A DE NiZ 

lşletma u An 
ilanla rı 

P OS T ASI 
22/11/942 Per1embe ıünü Karadeniz :roha postası yapıhnıy.ıcaktır, 28/10/ 

942 ~ aüııü PQ&ta)ı yapa(.\.ilk (Tan) vapuru P~ ye ruaıiesi poa. 
caaannt. 1ıeThidıe-n ,a.~ındao D1ve1.en aicllıt!~ AYllOt'a ve Oörelt:ye, clönw,te 
Arh:wi, p.....-, Of, Akeaabad, <.iöl'f'le ve Gene" utra.J~aktır. l'IZ9) 

Tollat Sulh Hukuk Hikbnllğlnden: 
..,..._tın Y-..meydan mahalleslnln Hlarbane 110kaimda ka'ıı 136 aı:JQ ve 36 

pa.ıwt ayıh ve Toka.tın YaşIMyctan m(\haOe.indm Abdillkacllr otlu Mllllhfa 
Kenı'1, Ali otlu Hü~ın Singur, llıiseyin ottu Süleyman, Hiise~ln kızı Sut. 
'biye, HÜ\8eyin oilıu Yusur, Ali .krıı Falmt., YUMlllf mı İsmaban, Cem3.l oğla 
Onnan: Enver \"e Haydar n kızı Hatfr.e ve ~t~r km AY!ff' \'e Yusuf o;:hı Ah. 
mıed ve Hibeytn otlu İbrahim Uem ııamhrma kadastro<:a ltayıdlı Jı.a.ııcnln !6. 
earnıflıı ve nlzala olma~ından şuyuun Jalesi şeriltlerd.~ l\luılafa Kenı..41 ta. 
ra.tındta.ıı ıda'V'& eclifmiş ve guriden muha>ceme netıloeeıhıde: 

Mezkür h:ırwmln ıa.k imi müml-un olmaclıtmdtı.n aa.t~ bt.-dellnin taksi • 

('111) 

POKE 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Ciltli tahrif etmez, 
ciltli yumr.ıf"fır. 

Her yerde 

PO KE R 
traı bı~klarını arayınız. 

Saçınız dökülüyorsa, t,qmızda kepek vana? 

MAJ;K SAÇ EKSiRi 
~---• Kullanınız. T eairini derhal s örününüz. ____ ,, 

J. iŞ liAl\..-..u. 
iL 'l'ASABBUl' 

IUSAB' • U 
1 Wac.Uetrta 

&qMtealnı Qftl&I 
ikraml.reJerı 

' aôeL 1800 lJ.rabk 

1 • '" - . 
•• Ut • 

.................................... ·-··-········· ..... --.. ...._...-. ..__._ ....... -.... --..... 
mine 15/7/942 tarlh v• 75/ 262 s:cylle k ilr.ır ver.:l'ıniş ise de şeriklenlen Jltise. 
ylıı otllıı Süleyman, H ü!>l.lyin otıu Yusuf, Alıi kırıl Fatma, Yusuf ı.ızı t!!mahan, 
Cema.J otlu Osman, Cemal otlu Enver. CemaJ oiiu ll:ı.ydar, Cemaı krıı Ha • 
tlc.e, Cemal k•ı Ayşe; Yusur otlu Ahmed; Hu~n olfo İbrahim El.t>mln ika • 

., • lot • 
ll • ., • 
.. • il • 

Son P~ Matbauıs ~- Midirih M. Sallll Karq.a 

IAH.lBıı A. Eknm ~ 

metl'lhı meçhul bu!.unmu, otciutundan tne7.k6r karar aleyhine bir tt.ıraz\an 

.,..._ Uiıtı tariıltndeıı Wbaren müd:k4d tan'DRfyeııııi ııarlmda ve usulü ..AJalresln. 
L fit atiNıoMıt .._, at'lıeli tactirde hükm ün lıat'l1*oeti tin o•unlll' 


