
{Bu sabah gelen haberler 5 nci ayfamı d 
HALKIN 

HALKIN 

HAL KIN 

Sene 13 - No. 4386 Yuı itlerl teWoau: 20203 CUMARTESi 24 BIRINCITF.ŞRIN 1942 ....... itleri tı' ıfoau ı 20203 Flatl 1 .... 

Almanlar· T uapsede 
Sovyetleri mukavemet 
yiıvalarından çıkardılar 

Moskova Stalingradın iki tarafındaki Alman hatlarında 
gedikler a~ıldığını bildiriyor, Ukraynada nehirler dondu 

<aflıto•)aoa alteri oazİyetı •Ö•lerlr hartt• 

Berlin, 2'.3 \A.A.J - Alman minde dai ve avcı kıt'alarımız raimen •u kıt'alar oruu hava 
orduları batkumandanhiının teb dütmanı derinlitin'! aıralanınıt tefldllerinden devamh bh- yar-
liii: olan mukavemet yuvalanndan dım sönniiflerdir. 

Tuapaenin timali .. rld keai. atmıtlardır. Havanın fenahtına (O.e10mı S inci .aylada) 

SovreOer Avrupa üzerinde 
Stal ngradı h f 1. . 
kartarmıya ava aa ıgetı arttı 
ça ışıyorlar lnoilizler Torino ve Cenova sehirlerini 

Son 48 saat içinde ŞİddBf 18 bombaladllaf Öl8Dl8Dl8f Var 
Stalingrad geniş öl-
çüde takviye edilmiş 

/toytere •h Almanlar 15 
IUıtepiıulenlJeri meoc:uJlarının 

yan..., lıay6etmitler 

Fransada 
badlseler 

F evkalide kazanç 
vergisi ihdası için 
etiidler yapılıyor 

Hükumet, önümüzdeki ag içinde meclis 
encümenlerinde bulunan kanun layihasının 

umumi heyete sevkini dile_11ecek 

Valiler 
toplantısı 
sona erdi 

Ankara, fstanbul ve 
lzmir şehirlerinin 

ekmeklik buğdayları 
ofis tarafından 

verilecek 

Ekıek ııızıı lzeriı~e 
iti farklı liıt tıs~iti 
ıabz1rlı ılril~I 

Ankara 23 (Husuai) - Va. 
.... ıoplantıa1 dfniitir. 
~ :ftllll din ve Bura 
wlWI bugün vazlfeltrl batlan· 
Da dôamütlerdlr. bmlr nllai 
PulllWi sün& tehrimizden ay. 
rllacald1r. l.tanbul valW bir iki 
sün dUa burada kalaclılltır. 
H..._ alchinna söre valiler 

(Deuomı Nyla 4/2 de) 

O. N. B. bi:diriyor 

lratbikata 1942 mali · 
yılından başlanması 

muhtemel 
Ankara 2:1 (Husuei) - Tat• 

brkma yalnız 1 ~) t:l mali yılı ba· 
(undan !başlamak üzere hir fev • 
kalade kazanç vergisi ihdası tek· 
rar bahis mevzuudur. Maliye 
Vekaleti bu hususta etüd yap • 
tııtllıa'ltıtaclır. 

Önümüzdeki ay icinde hüku
met, hazırlanan esaslar daire .. İıır 
de Büyük Millet Meclisi encü .. 
menlerinde bulunan fevkalad~ 
kazanç vergisi kanun layihasın• Malıye Velrıli Fuad Afralı 
da değişiklikler yapılması ve la • ı Meclis umumi heyetine sevkini 
yihanın kanun olmak ÜZe!'e diliyece~<tir. -------

Ariaıtinden İstanbul için 
15 bil toD UD ve 30 llia IDA 

buğday temin edildi 
---------

Arjantin ihracatçıları buğdayın beher 
kilosunu 4,5 kuruştan vermeyi taahhüd ettiler, 

20 kuruş da nakil ücreti istiyorlar 

Mütekaid, eytam ve eremil için dağıtılan beyan
nameler hakkında v.lôyet bir tebliğ nesretti 

Hüseyin Cahidln Ucm elemek alacak memur, mü. devam edec:ıek ve ayın 26 11nd ... 

L d d k• t ka1id, .,tanı u enınıll tevzi e • kib.ren ele .... halka ve ıerekae on ra a 1 d.len lte,.mwnderl doldurarak .. memurlara kame ttniine baflana • 
lôlmd• mabmlva vennıltlen:lir. c:alitır. 

sözleri asılsız Belecllye ve MahnücliirliilrlerJ bu be Belediye ve Y41iyet ekm.k ve 
yanmmelet'la t.wüfine bu ubab • bujdlıy ltleı'9ae aid mahalli forma. 
tan iti..,__ batlamıtlardır. Tasnif litıelede ........ı olmut.adır. Y••• 

B. 4''-i basil ve yarın alqama kadar ( Deuomı 2 nci aayı -aac: J 



2 Sayfa 

Hergün 
_.,. .. _ 

Gözleri kon bürüdü, 
o~du1an yenmek için 

Değil, m1'tetleri yok 
Etmek için döğüşülüyor 

""'---Ekrem Ulfaklıgil _J 
B jy Jngiliz tayyare i Afrika

da Kn.ılhaç bayrağını ta ı
yan bir Alınan hastanesinin Ü• 
zerine bir bom'ba atıyor. 

Uçağı idare eden pilotun bu 
sulh ve sükun işaretini görmüş. 
bom\basııu yaralıl~rm üzerine bi
lerek, isteyerek atmış olabilece
ğine inanmak pek güçtür. 

.&ON POSTA. 

RESiMLi MAKALE; Cesaret ölçüsü ... 
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M ulharelbelerin bir toprak ve • 
ya 'bir menfaa't pay1aşımından 
doğmuş bir mücadele halini mu
hafa7..a ettiği eski devirlerde böy
le bir hiıdise vu~ua geiseydi Al
man hükumeti muhakkak bir 
kazaya hükmeder, 1 ngiliz hüku
meti de samimivetle özür dile -
yince mesele kapanır, giderdi. 
Faka! hiç bir harb0 benzemeyen 
bu b :'bde .. dise normal seyrini 
ta'kib eıtmc ten cok uzak kaldı: 

e 1. J 
Alman b kumandanlığının 

fikrine göre ık tk tekerrür e -
d n bu tarma hadiselere bir a
za göz.ii ile bakıl maz. Böyle o -
lunGa da l 8!J tarihli Cenevre 
mukavd ini el'an me.r·iyet mev 

Piyasada idhalat eş
yası bulamay1şımızın 
sebebleri anlaşılıyor 

kii.,de ayma'k doğru o1amaz. Bütün ihbarlara raimen tüccar-
Ru, ilk adımdır. lar mallurını gümrüklerden fCk-

Stddıolm' dan aclen bir tel_ miyorlar, ıonra tahli)'e iıleri de 

ri e İstanbul için 
15 bin ton un ve 30 bin ton 

buğday temin edildi 
..., ıüratli yapılmayor, bir vapur. 

grafa inamlaca'k olursa mesele ayın birindenbcri luila (Baş taralı 1 inci uı)'fada) den Arjantlndeo ithal edilecek un 
Almanya, halya. ve Japonya a - boıaltılmamıf1 Ankaradau l'elnldl beklenen Vali ve buğday da Toprak Mahıwlerl 
ras n<la konuşubnu , fikir birUği ve Beled1!4: R..:~I Dr. Lutf~ Kırda- Ofisine vd.Hecektir, 
olduğu görülmü tür. Gümrüklere gelen :ith lit eş- rın avdetini muteai"b derhal icab Ek~ fılatlarına aid teıtkildett 
Ş'md' 1 'l Lj yal.arman çekilmeai için Ticaret eden te§kilat ve hazırlıklara geçi - d-e d mn edilmektedir Henüz bu 

1 ı ngı ereye onuncu o r k" . . hf d h .. h ı ektir • 
~ 1a k f k b 1 Ve aletince bır ata a a mu - oc • busus.'tak1 eler kat'i ,Slinl 
rntar ynpı c? • muva 1

• cev~ let verildiiini yazmıştık. Bugü- Diğer taraftan öirendiğlmize gö. •lmamalda beraber mütemmim 
alınma2l a esır:lere tat~ık cdıl· ı ne kadar 50 ki~iye gümrükler !a· "!:' geçen h~. ~ledJyede zahire 1 olarak elde ettiğimiz matumata na
me=kte olan muam~le şıd.detlen - rafından ihbar yapılnu~sa da ıh- tüccarlarının ışti:rakile yapılan top- k ek 1 kl 600 

C • J ı .. ~ b b .. bb' zaran ucuz e m a aca arın 
diri1ecek, ayni 2'amanda d.a e - b~r yapılan ithala~çılar~~n 4ım· anlıyı müfie ı azı müteF! ıs- l'ramlık ekmeği 17_20, ayni ıJlHk-
nevre mukavelesi feshedı\ecek • dıye kadar ancak 3-4 kışı malını 1 ler, y~ı nıemleketlCt"le muha - tar ekmeği balk'n da 30.35 kurut-
. çekmittir. bere SUt" ıle tcma&larda bulunarak 1 t la • 1 lmaktad 

tır. Son defa verilen bu mühlet fehrinıfu buğday ithali etrafın<la a°r,~1 
aa 

1
8!1 

af .ı'~· h .. 
~u, da ikinci adımdır. '· 1 zarfında da cnallar çekilmezse 1 faaıiyete gaçrn.1~1erdir. ,. ç.epı: sc et.r •nı;ı- c;n~z 
Üçüncü adımın ne olabılece - Vekalet doğrudan doğruya utı- Bu cümleden olarak maruf zahi.. katı h1iT ntsbet teshit edılmemı,tir. 

• • l__ • k · · · · ,_ · h ı· t · '-~1 · d N i n b A Bu çeınl karne tevziatından sonra O.ıııı taırının etm,. ı tenııyoruz. cı vazıyctme geçereıs. ıt a at re aQl"l.(.-r. mız en ur a an r -
1 c ı · t'- Jıük" • tl ih • t . l l' karar aŞırı ca.ktır 19:i9 harbi de bütün diğer mallarını aatacaktır. . ıan UlJ. ume racn_.çı. acır ene . ... • • ••. 

l..arbler ibi zahi,.en bir toprdk Diğer taraftan giimrü~ler ~L. yıı.~ıgı mı.tha1>ere .netıcesın~e ıch- Vı ayetın teblıgı 
"" g d daYcai limanımıza gelen ıthalat rlnııze 15 bin ton un, 30 bm ton 
ve menfaat oayla nıP-sının ° - C§yala.rının miktar ve cinsini gös. buğdny tem1nine muvaffak olınuı- 1 - M .. ekatd, eytam, eraınil ve 
ğurduğu ih:tW ftan çıktı, normal teren birer listeyi hergüıı mm ta- tur Arjaıntin lhraca.tçılatı memle - subay a:l'lel-rı hariçte bulunan ve 
şartlar içinde başladı. ka ticaret müdürlüğii ile iktısad ketJnıiz.e verecekleri buğdayın be - lsta:nbulda ikamet f'den subay ve 

Daha harbin birinci günü A - müdürlüğüne ~ermektedir. Hal- h .- kilosunu 4,5 kuruttan venneğl memur ailelerfoe a:ld ekmek \<ar -1 
merika cüm1nırreisi bütün mu _ 1

1 

buki bilhassa ~eniz yoli1t~ g~l~n ta.ahhüd
1
· etmtp~~lr.A . •= . neleri kaza kaymakamlarına gön -ı 

.. J _ d' •. b' l h ıvapurların tahliye ame ıy sının An aımaya ıore r Jnn ... n tacır _ d1.?rl~ir. 24. 10.942 Cumart'!ISİ 
harfulere gona.er ıgı ır te gra ... çaı.uk yapılmaması dolayısile pi- leri gerek buğday ve gcrekae unun cünü saat 9 dan itibaren ay ı;onunal 
normal şartların .h~rb sonuna yasaya çıkan ithalat e,yalannın memlE'k.etitTtlze nakli tşlerfoi de ki - kadar tevzle bqlaruıcaktır. 
kadar devam etmt'sını istiyor: kontrolu güçleşmektedir. «Meteı) l:>6u 20 ku.rUflan olmak üzere kcn. Alakadarlar evvefce llan edildiği 

_ <<Büyük şehirlerin hava • vapuru ayın birin~e l.im~n~ınıza di vuıtaıaı<n temin ~ec:~erdir. veçhile tas.dik edllınlt beyanname-' 
d lbo bardıman edi!memcle. geldiği halde tahh_resı hala .ya- Bu suretle mühim nııktarda ekemk.

1 

leri ve bu beyannamelerde yazılı 
. a~ .m od' d pılamıtmıttır. Tahhyo amehye_ lik un ucuua temin edilecektir. olanJarın nüfus cüzdanlarile lka~t-

rını» rıca ıyor u. sinin -daha çabuk yapılması ıçın Halka ~ld ~meiklik ıun bel dlyele- cfıhlarında bulundukları iqe büro-
Bu telgrafa muvafakat c~v~ - gümrükler id resile ticaret mü- rZrı tahslsatile Toprak Mahsulleri la•ına müracaatla karnelerln1 ala -

hım ilk olarak Fransa vermıştır, dürlüfü tarafından ali kadar or=ce tem1n v~ idare edlleceğin· 1 biilece&derdfr. 
O Fıransa ki !bugün büyük şehir- mak mi r nezdinde tefebbüaata 2 _ l&tanbuJ J,eledfyesi iktıaad 
lerinin üzerinde Amerika bom • geçilmiştir. .,, .............................................. '\ müdürlüğünden v.erileeei'I evvelce 

baları patlamaktadır. Dieer gümrükl~rdeki mallar E k f K 1 • ilan olunan merkez daire ve nıüeı-
1 l ı .. d . İstnnbı,) gümrüklerinde oldu- v a ve iZi ay ser'Jer'lne ald ekmek kanıelerl de 
No~a ~art ar .ıçın e, ı~san: - .. 9 ih1 Menin ve lskendPrun 26/10/942 Pazartnl sünü teni O-

lılc icaıdelerıne na yet edılıne~ı r:iimrül.Jerinde biriken malların fak,. r h ~ 1 ka yemek lunacaktır. 
isteklcrile başlamış olan harbin da bir "" fta ir:;ıde <:eki.l~eıi a- II Bu daire ve müeues.eler topladık 

r 
Olur mu? 

Çuvallar herkese 
ayrı fiatlarla mı 

satılıyor? 

• Haber aldığımıza göre, A
nadolu kazalanndan bil'.inin 
t~aret ve •anayi odan mü
mea.ili, kaza namına çuval 
mübayaa etmek üz.ere ıehri
mize gelmif, maiıim o14uiu 
üzere, çuval tevziatını ticaret 
of Ui yapmalrtadlr. Oliae mü
racaat etmiı, taleh ettiği mik
tar fazla görülmü,, 5000 aded 
vnilmeıi kararlczttırılmlf. Be 
herini 350 /luruştan kaza mii
me&&iline tedim etmitlcr, fa
kat, mümeaıil 8ÖrmÜJj ki, ken
disinden sonra alanlar 175 
kuru1la 200 kuru1 arasında 
bedel ödeyorlar. Pek lıaklı o
larak !sebebini sormuş, 'Veri
len ccvab fU: <ıOnlar ııaktile 
müracaat edenlerdi,,, 

Ayni günde alındığına s:ö
re, liatlar arasındaki 1'ıı la!ıiı 
fark ne? Olü bunu i.zah edi
yor: Kara boraa ile mücadele 
için fiatları yükaelttik. Garib 
aey ... Kara borsa ile müca
dele için mutlaka liatlartn 
yülueltilmeai mi lôzımdır? Bu 
hangi iktıaad kanunudur a· 
'-'"ba? Vaziyeti hayretler kar
fılıyor ve soruvoruz: Hiç böy_ 
le parib çuval tevziatt 

Olur mu? 

Ücretli iş 
mükellefiyetine 

tabi kamyonlar uç senelik boğu~madan sonra ne lakadarlnrıı t,.f..h~ :rlıhwstır .• Bu t • • b ı Iarı beyannamelet"e nazaran a. b, ç 
hale gelmi olduğunu bu misal - malların bir. kmnı latanbul pıya- evz11ne aş ıyor karii alıacaklara göre bir cetvel tan.. ilr~al \'UiyeUııden (~btlt edilmft-

de bile görebiliriz. asın" eiddır. zlın ederek bu cetveli bir tezket'eye 

B h b b · t'd' d' --~ J Evkaf ve Kızıla'/ idareleri- raptan teselli.ime memur edecekleri 1 - tklntm devre 11 milke!J.ellye(W 
u, ar mec 'lrıye ı ır, 1 - Hazır elbı·seci er m·~---.31erlle İstanbul B-1edlye - ti.'bl bmyon ve kamywıotterın ~n.1ün-la nin müştereken fakir halka -eJJU.'!W cı 

yor r .. · • · bı·r tayyare hediye sıcak yemek dağıtacakların1 ;inde Zabıt ve Muamelat Müdür - cü 'knfllest zaıııuı l'.u.arte.sı gunü 
Olab~lı~, mtekım C:ene~rc mu evvelce yazmıştık. lüğüne müracaat f'J<leccklcr ve kar- g,.,·k.edlleccldlr. 

kavelesını fesıhettnenm bıT mu- edecekler Öğrendiğimize göre bu hu- neJer.inf alacaklaMlr. 2 - SC"ked~cek ka.nı)onların plAka 
kalbele zarureti oHuğu söylene - Hazır lbl-secller namına 8 kl~illk susta her iki idarenin müşte- - numara!arı ~tıtt:ı cô hrN.lmişUr. Bu 

cek1:ir. Fakat esirleri karşılıklı bir heyet Hava Kurumuna mü•a - rek komisyonu mesaisini bi- Maarif müdür vekili J.amyorriar o gıin saat 9 da Suıta.mıh-
olarak prangaya vurmanın, has- 1 caıı.tla aramında t~ıkil ettikl6i ko- tinniştir. Halka yeınek tevzi- meıı ıne):danr_nd:t t.optanacaktıudır. 

t ·1 · · -"enizin dibine ınltelcı'l vasıtasile kendi namlarını ine önümüzdeki ay sonunda Mezun bulunan maarif müdürü 3 - Bu llinda pl!ka. nums.rcthım ya. 
ane gemı ennı 0 t ı ı Ad'l BI 1 H d l ı ·-''-h' l · k , k tqıyan btr tayyare a ıır1uı ç n başlanacaktır. Kızılay idare. • Muhsin ı IUI a a~ arpqa i.. r.ıJı kamyon ar fukand\ ıos c.,ıou::n ıun. 
yollamanın. şe ır erı ya ıp } ı - teb..,.,-üde bulU'1ınayı taahh'. d et - si bu ynrdım işleri için 200 5e5l müdürü ve vekil t müfettiş - d:e get.ırnmediil t.:ıkdlrd.e 53.hlb ve 60· 
manm arka ından gen~ harb · er ve derhal faal' ete (?eçmİş • bin liralık bir tahsiaat ayır- lcrlnden Necmeddinin vekalet et • tör:('ri mll'li korunma. malı mrs1ne \e-
mt-dburive•ile ııon silah olarak ~rdlr. Milli havacılığın inklpfına mıştır. meal Maarif Vekilliğince kararla~- rl1.eceldt-rdlr. 

ve 7ehirli gaze başvurmak da kartı göcterllen bu yakın ve kıy - Evkaf idaresi de kendi teş· tırılmııtır. 4 - Kamyonların mütelıw s:sl:ır l.a-
gelelbilir. mNII alakadan dolayı Hava Kuru- kilatile bu yardım iılerini i- Maarif müdür veklH dünden iti- nıtırı&ln mU2:.>'enW yapılacalınd:ın mu. 

A 
n_ ..•. k b'" .. .. t" m bu vatandn~Jara §Ükraınlarını dare edecektir. baren vekalet vazifesine baılamıı- aşyeıı sa.a.tta lç!tma )erine reUn!lmelE"rl 

rtı·K goıu an unımus ur: u \ 
Q .. duları yenmek için df'!ğil arzettn°ktedlr. • ............................................. .-' tır. ~zmdır. . 

milletleri ortadan kaldırmnk 
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mak.saô'ile döğü Ulü~·or. Böyle 
bir döğüşün kazançlısı ancak 
'hercÜım<."rç. rolur. 

Ckrem, Zl,~akhq,il 
···················································· 
Cumhuriyet bayramı 

programı hazır 
Cümhwiyet baymmına ald ha -

zırlıklara ehemmiyeti devam e -
dllm.ekted1r, Dün villayet, belediye 
ve partıl mümeu!Uerlnln iftirakile 
lstaınbul Komutanlıfında yapılan 

l>h- toplanttda h.yrama · mera -

ilm ~11.ıniıftlr. 

r--------------------------"" o - l-1Pu ıan tebllıat mahiyetlnde-
r . • ı ~~ 

i STER 1 NAN, 3446. 34s1. 3490, s4n. 3530, 3532, 
• 3543, S5H. 3568, 8574, !1601, SG02, 3GOt', 

i S T E R 1 N A N M A ! 3en. Sô23, ııc2s. 3649, 3saı. 37zo. u3o. 

Evvelki gün bir arkadaşı
mı: Ye§İlköyde oturan üııtad 

Halid Ziya Ufaklıglle bir mek
tub yazdı. Mcktub eaat ikid~n 
sonra gazete idaresi tarafın
dan poıtaya verildi. Sa<ft bcfC 
henüz gelmemi:ıti ki üstad ga
zeteye telefon ederek mcktu-

bun cevabını vermek üzere bu 
arkadaıı arayordu. 

Poatadaki gecikmeler sı~ sık 
üzerinde durduğumuz bir mev
zudur. Fakat hak yememiş ol
mak için itiraf etmeliyiz ki ay· 
ni idarenin böyle sürat rekor
ları da var. 
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Sabahtan Sabaha: 

Ne olur ne olmaz diye 
Tedarikli olanlar haklı 
ÇıktJar 

'-.. Burhan Cahi.tl _J 
1YI utfak ve sofra işleri gÜ• 

nün meselesi oldu. 
Şairler bile pirinç üzerine ga• 

zel, şekere dair kaside yazmağa 
başladılar ve hükumetin birkaç 
dairesi bu kiler ve ambar işi ile 
uğraşıyor. 

Normal zamanlarda pirinçten 
fasulyeden bahsetmek bile kibar 
meclislerinde ayıp sayılırdı. Ev
lerde mutfak işleri kimseyi meş· 

gul etmezdi. Yalnız yemesine, 
içmesine titiz meraklılar her şe
yin iyisini, tazesini arar, mev
sime göre kilerlerini dolu tutar· 
lardı. 

Bunlar arasında bir dostum 
vardır ki yazın ihtiyacını kıştan, 
luşın ihtiyacını yazdan tedarik 
etmek 1Sİyasetini hiç elden bırak· 
maz. Bu ha?bin daha ba larmda 
birkaç yıllık sabun, 'Şe'ker, yDğ 
alıp kilerini doldurmuştu. 

- Nedir bu telllş, ne o1uyct· 
ruz, !kıtlık mı var. Her şey bol. 
Diyenlere de: 

- Ne olur ne o1maz. Fazla 
mal göz çıkarmaz 1 

Diye ukalalık saydığımız bir 
tekerleme savurmuştu. 

Biz haklı idik. Çünkü o za· 
:man şeker fiatının artmıvaca· 
ğı, ekmeık sıkmtısı çe4kilmiyece• 
ği &öyleniyor ve böyle açıkgöz • 
lük etımeğe kalkanlar piyasayı 
daraltmak suçu ile itham edili • 
yorlardı. 

Gel 7.aman git zaman şeker 
kırk kuruştan yüze kadar çıktı 
ve nihayet ortadan kayboldu. 
Sabun elli kuruştan yüz elliye 
kadar yükıseldi. Un, bulgur gö· 
rünmez oldu. 

Bütün bunlar kilerini ihtiyat 
zahire ile doldurmağa çalışan ai
le ~i'blerinin piyasayı bosalt· 
mış olmalarından mıdır. Yoksa 
böyle !buhranlı zamanlarda ve 

1 

her yerde görülen karabor acıla
rın i~tihsal kaynaklarını silip sü· 
pürmelerinden midir. 

J{eŞki Gıer aile babasının vakti 
bali yeriru:Ie olsaydı da haline 
göre kilerini doldurabilseydi 1 

c.23ur./,an, Ca.hid .................................................... 
RAI> YO 
CUMARTE i 2'/J0/1942 

1 

' 
7,30: Saat ayan, '1.S%: Vucudumıı'Z-u 

~a~alrm, '7,40: AJ:ıus habeıleri, 7,55/ 
8.30: l'nfonflk procrıwıı IPI.), 13.JO: 

Sa.a.t ua.r.ı, u,sa: Tüıitoe pllkw, n,45: 
A)aııs hı&berlert, 14: RJ,asctil'tımhur 

bandosu, 14,SO: Ankara Soab:lh:ır at 

koşularının tıahmln~rl. 14,40/15: 'l'em
sil: .. ~u Patavatsızın Yaı>tı.tlflı Dotrıı 

Bulu)'OT musmnız!ıı 18: Saat ayan, 
18,03: Rad:ro dans 9ricestrası - Her tel
IJen progt"amı, 18,45: Radyo çocuk kliı

bü. 19.30: ~a.at ~ıırı .-e ajans ltaber~rl. 
19.45: Set1bcst. 10 dal'.dka, 19,55: J<'a~ 

heyeti, 20,15: JladJ·o gazetesi. 20,45: 
Şar.'!'1l'kır, 21: (Kendimin) tant1ahnı), 

zı.ıs: D!ınl~iel ı..tetterl, 21,45: Rail}'o 
ııa:?on orkas1:rası, Serenadnr s:ı ti 22.30: 
Sa:ı.t aya.n, aJa.ns ihabl)lierl ve borsalar. 

,... ., 
lstanbal Borsası 

-····-
23/18/1942 &fıl'ış _ ka.parıış fiaUarı 

\ . . -" 
Atıllf ve kapanış 

r.ondra 1 Seldin 5 2Z 
Xcw-Yorit 100 Dolar 130.'10 
Cenevre 100 İ viçre Fr. 30.365 
lladrid 100 ı•cı:c'a 12.89 

Slokholrn 100 1sveo Kr. Sl.IG 
ID- alim lira. 36.70 

24 3J'Qt'lu: bir ır.ım külçe 
altın 503 

Esham ve Tahvili& 

"b 5 933 ilmı.mlyelii Ergani 21.80 
% '7 9U DemlJTol JI 19.'71> 

'O '1 Birinci ter1ılıb l\lllli 
:uiU3.f aa fill.ikm:ı ı 19.-
iş B:ulıkası Na.ma. 14.-
istanıııu1 umum tl,)'a.f.ro 

~ hisse smr.di 7%.50 
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24 Birinci~ 

r- İKTiSADİ TET • •İ İcab edeceğini kabul ebnek 

L._ BIBLEB =ı li~':~~r~eraitinde devletlerin gı. 
-------------- da maddeleri istihsalatJ ile ipti-

A m er ı. kanın askerAı ~~:h:1:~~= ~~=~:ı:t!f;;;_e~a::~ Ve buriyetindedir. Ameı·ika gerek 
gıda maddeleri, ge;·ekse iptidai 
madde istihsalitı bakımından 

le kt 1 sa dAı kayna ki arı ::;::_:kt!:~.et~:!:ingeeç:n b~t:;: 
harbıle bu ikinci dünya harbi a 
rasmda geçen müddet ~arfmda 
Amerikanm İptidAi madde ile 

G d ddı l • e •a .A gıda maddeleri istihsalcitı vasati 

l a ma e erl Ve lptl al olarak şöyle ifade edilmekte idi: 
Dünya buğday istihsalatmın 'le 
20' sini, dünya arpa fatihsalatının 

J -'e b 1 J • t % 15 şini, dünya yulaf istihsala-m U U U j Qll-lmınuan vazıge :~.~::_.r~n~~4u%'toün:r~.,tüt;;n~s~ 
yun astıhsalatının "lo lO unu dün 

. .- I - . .. 1 kadardır. Bu mikt.u-, dünya r.:.i-, 5/2 sini, dünya elel..trik enerjisi Y~ pa.?1uk İstihsali.tının o/o SO si
~rl.ep~ __ Amerıka . fıılen fusunun. o/o 6 sına müsavidir. istihsalatınm 3/1 iui., düny.a kö-1 nı; dunya mısır isl;hsalatınm o/tJ 
ıkancı dunya harbane ka. Amenka harb sanayiUıi,n bu. mür istihsalatımn 5/2 sini dün- 60 şını Amerika vermekte idi. 

tı,alı henüz bir yıl olmadı. Fa - 1 g:·nkü iatihaalatınl kat'i olarak r ya petrol isthsalitının 3İ2 sniı Gene, dünyadaki davar mikta
~t buna rağmen Birleşik Ame • .emize im~in yoktur. Bu sa- dünya o\otnobil imalAtının 4/3 ü- rınm o/o 10 unu, dünyadaki do
tıka damgaamı taşıyan uçaklar, 1,.,.Ja, gerek bızzat Amerika kay- nü Amerika sanayii vermekte muz miktarının ~o 25 ;ıi, dün
tanklar. uçak savar, tank savar naklaruıdan, gerekse ona düş . idi. yadaki kümes hayvanlarının o;0 
lopları, yavq yavaş bütün cep- man kaynaklardan verilen ra • Fakat yakarıda da söylediği- 30 u Amet"ikada bulımmakta idi. 
h~lerde, her yerde kendini his • kamlar hiç şüphe yok ki hakikat miz gibi bu miktar ve bu rakam- Münhasıran li.tin Amerikasın-
8~ttirmeğe bafbyor. Artık Birle- ten bir hayli uzaktar. Bu rakam- lar Amerika sanayiinin hakiki da bulunan ve harlı vaziyeti do. 
'ık Amerikanan, teknik bakımın· lar, bazı maksadlarla ya haki- İstihsal kudretinin çok a~ğısın. layısile dünyanın diğer memle • 
dan harbin bütün yükünü omuz- katin çok aşağısında veyabud dadır. Çünkü geçen dünya har· ketlerine ihraç edil<?mİyen birçok 
larına almağa bqladığ1 inkar e- çok yukansında gösterilmistir. b.l b gıda maddelerinin ·ıe harb sana· 
d'J L • d l · L 'Ih · ı e u dünya harbi arasında ge- • ı mez bir hakikat halini alıyor. Hiç oır ev etm, uı aaaa harb yii için faydalı bazı gıda ınadde-
.<\J · d bul d - h. çen müddet zarfında, dünya, &Ü· manya Mihverciler cephesinde içm e un ugu , ... sıradi\, top, l lerinin bugi.in yalnız Amerrka ve .... ı b' k k · rüm pazar arının daYalması yü-.. aaı ır rol oynuyorsa, Birleşik tüfek, uça , tan vesa1re rniktarı müttefiklerine inhİ·;ar ettiğini de 
~rnerika da demokraailer cephe- veyabud istihaalitı hakkında a- zünden birçok iktuadi buhranlar hesaba katmak lazımdır. Bugün 
a d b'l · · geçirmif, Amerika sanayii, bil • •n e ayni rolü oynamağa bath· çık rakamlar vere ı eceğını zan.. Amerikanan elind"? bulunm;-.kta 
" k b hassa sürüm ve pazar kıtlığı yü-ıor. Bunun en kuvvetli delili, A- netmiyoruz .. F.a at una rağmen olan yalnız buğda.f stoku kendi 
il\ 'k ki d h d ı ı · !'- d' k d t k zünden hiç bir zaman tam ve • ' en an uça arımı a a ~irn - ev et erın wdısa l u re ay- . ihtiyacını temin clliğinden maa· 
d_iden, Paaifi~e, Ortaşa:kta,. ~at na~ları, ağır en~~trilerinin ~u,~- ~::e. ça~~şamam1şt~ .. 1939 yılında d~, ~ki. sene müdde~le ingiltere. 
t<l kısmen fna-ılterede bıle bıran- retı, barb sanayııne yaı-ıyan ıptı- .. c:1 dunya harbının başlaması nın ihtıyaçlarını temin edebile • 
. uzerı Am "k · · · · t·h ~1 plana geçınİf olmalarıdır. dai madde kaynaklarl hesaba ka j la dne C:~1 a .. an~.Y• l!> 1 ~a· cek bir vaziyettedir. Gene bu yıl 

C(Birletik Amerika devletleri, tılarak hakikate .rakın bazı ne- tı 
1 
e~hal suratle yuksel~egc, Amerikada istihsal edilen pa -

~~okraai cephesinin cephane - ticeler çıkarmak pekala müm · mem e. e~te sayıda 12 mılyona muk miktarı, düny:ı. pamuk istih
lığidir j) sözünün ne derece doğ. kündiir. varan ı~sızler azalınağa başladı. salatının yarısından fazlasını tut-
ı-u olduğunu anlıyabilmemiz için Birletik Amerika, gerek sana- Halb~kı harbin bu ilk Y!llarınd" maktadır. 
~ cephaneliğin kaynaklarmı bil yi, gerekse iptidai madde kay· Amerıka sanayii ancak lngiltere Harb sanayiinde kullaml1'n 
t'rıemi:z luımdlr, nakları bakımından dünyanın en ve Fra~~anın sipari:?lerini k.:ırşı. başlıca birkaç iptidai madde ba. 

Sayfa 3 '1 

Tarihten sayfalar: 
--

Kendini bilen bir tarihçi 
Yazan : Kadircan Kaflı 

Kendimizi bilmek en büyük 
marifettir. Eski ve büyük Yunan 
filozofu Sokrat, L>elfi mabedinin 
kaplaındaki «Kendini bil!,. nasi. 
batini düstur edinerek yaşamı~tı. 
Bu nasihati tutan adamın bas-ka 
nasihate ihtiyacı olamaz, H~l . 
buki içimizde öyl~ kargalar var
dır ki bülbül rolü oynamak İ.; . 
terler; serçeler kartal tavırları 
takınırlar; aslan postu giy•~riz 
amma foyamlz çabuk meydana 
çıkar. 

Osmanlı tarihinin ( 1658-1722) 

seneleri arasındaki 64 senelil 
vak'alarını yazını~ olan şair Vf 

alim Raşid hem mesleğine bağlı 
hem de kendini bilen bir adam 
dı. 1699 da sadrazam hulunar 
şehid Ali Paşa onu devletin res 
mi tarihçisi yapmıştı; takdir e 
der, severdi. Harbe giderken o 
nu beraber götürürdü; clivan 
larda bulundururdu; her hang 
bir yerde bir toplantı, eğlence vt 
sohbet o1sa yanından A.yırmazdı 
Raşid de oralarda. ~eçen badi 

(Devamı sayfa 4/2 de) 

lr~--------------------, '- "Son Posta" nın bulmacası: 6- <16> J 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yolhyan ok-uyucula· 

rımızdan 80 kişiye hoşlarına gidecek hediyeler vereceğiz. 
Soldan saı;a doğ 

rıı: 1 2 4 5 6 1 8 9 1 l 
1 - Öı su (5), 

~inirJet' (4). 

2 - lluner ı,7), 

Bir hs.l"f 12i. 
3 ~ Terııi. 

isim !4), 

parçası (3). 

bir 
Ka..va 

~il 
1

------~--Jl -------:•--
' ------.•- -

{a\.-ı. 5-==·-----
~!:: ik~~:~~u~~ İ --•--.===11===----- -_-_- _-_-_-.iiri 

G .- l•"ulbolde - - - - - ------- -------

4 - Atı.n 

le'.i (5J . Bir div:•n 
...a.irimiı: ( 41. 

bir mevki (fil. f'., • il 
'1 - ~'ve vc,;a ~· 

z~vce (~). !Da.n) --- ---. ,--

ilavı>sile ha.<jlan _ L --ı------ -. ı 
mış yumurta .,ıur 

( ı). ı==:ıı:::i==---jıı-=-=-ııİmlı:::='==:ı:::.i::============ 
8 - Bir çöl (4), Bir renk (3). ı 4 - Bır eııımt adı 14:), Bir ı-ad• 
9 - Yemek t2), T:Mırir (41, A.<Au:r adı (5). 

(2\. 5 - FN.ııs12cadıa bir harf (2). Ak • 
10 - Yazı ~l (7), Uı.ak!W. ili. töı-üo yapLıtı (3), Şöbre-t (3\. 

Birle.ik Amerikanın, harb sa- kudretli devletlerinden biri<lir. lamak uzere mahdud ölçülen:.. kımından Birlesik Amerfüanın 
ttayıini deatekliyecek olan ikbsa· Geçen dünya harbile bu dünya istihsalatı?ı artırmış bulunuyor- vaziyetini tetkik. edecek olursak 
tli kaynakları nelerdir?. Birleşil{ harbi arasında geçen müddei du. Amerıkanın aç1kça demok · ~u neticeyle karşılnş,rız: 
.\.rnerika.nı~ karşı cephede ayni zarfıpda birçok sebebler dolayı- rasileri iltizam etmeısi, daha son- Çelik: Her cins 11ilah imalatın· 
l'alü oymyan Almanyaya naza - aile tam verimle çalışmamasına raları ise harbe "irmeıi üzerine, da kullanılan başlıca maddedir. 
t•n iktısadi durumu ne merkez • rağmen Amerika endüstrisinin bütün Amerika ı>aııayii, harb sa- Dünya çelik istihsal.itmın yarı -
tl~dir? istif.lal kudreti takriben şöyle nayii haline çevrilerek en yük. sından fazlasını Amerika istihsal 
l· Birlesik Amerika, arazi eeniş- idi: Dünya celile istihsalitanın ya sek verimle çahşmağa başlamış- etmektedir. 1941 yılında Ameri-

ifası (2). 6 - ~nı (!), Bir ölçil ü.leU (6). 

1ti bakımından dünyanın o/0 6 rısından f azlaaını, dünya ha kır tı. Bu vaziyeti gözönüne alacak ka çelik istihsalatı 90 milyon ton 
~1t\ı teşkil eder. Müstemlekeleri istihaalatının yJl\rısml, dünya alo· olursak, yukarıda Amerikan sa- du. 1942 yılı çelik istihsali.tınan 
~•aba kahhnaksızm Amerika - minyom istihsali.tının üçte birini. nayiinin istihsal kuclretine dair 100 milyon tonu geçeceği hesab· 

~-- a.ı-a.ziai 8 milyon kilometre dün a kur un i"tihaalatını kab taalak :ver • w imi 

Yı*arı.dalı aşailya. do(111: 7 - Be~glr (2), İzmirde bir yer !4), 
l - l'mmak (4), Ö(renm~ iatemek :\I~yeıt eki (2). 

hastahğı (5). 8 - Nakil vascta.lartnın hareke~ c&l.J 
2 - Kasap b~ı (51, Spol"()e ~ \'ei (6). 
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ccSma PGl&a» nm .w.ı ııc ım1 : 143 

Atların ayak 1oe.._i yaklaflr- - Şara'b İçer misiz sultanım 11 - D..-maa. 
keıı AWülpuai Efeadi oWaju ura.. ai'a _, __ ....... mrrtll: Kızlar kınla kınta iı: ;•lan İkisi de hayretle ,.Uzüme ba. için beai cüalerl• dedim. •na De .... ltya l.akarak sulmei' 
yerde, eabz .... ~ sieiKiiNe· - K. ••• 4alli 7eriillt .hir daha ailmelediler. karak, sayri iradi iki t ... a1 ••• kızıyor m .... ua hala.. la..,tadtm. 
aiae aia4i: Tum•mnıc&e ~-,m-- Gilliiftiiler. C.I twaaldı ve u-•-- itina· · rd .._ l oturdular. Genç lo11: ne ..,.unı;, İkisi birden kıpırdadılar: lkıainin de yüzlerindeki cid • r •• _.._. ..... ...:.ı.-·· _ ..... -=--.ı.__ rUI 11"1 a ISO"& ~ atı k b H ~ 
m'fb. Urlu •• Şiica ...--ı .t _.. .--111 -11 ~ altın kapa. kupa deTirinc:e bndiai cennette ne cana ya ın ir feY- Gözleri - - ayw, ..taifurutlah efen· .... ,.et yaYaf yavaı eridi, g"uJme.r11' 
zermde k .. ı..-•ak.tan ~ at .. 1 a... J"~dua ~ yıUaıatk K:dwıa p- M••aia bql~. nin içi süliiyor. Erkek ile yakı· cJim! onlar da katuJılar. 
•eçiy...taniı. Urlu a.m Wi• .._ ...- lilmea..I~. Şka Çelni Eain:ıi ~ tekrar ataya ııkla, her halile temu itir aiıe,. - şu..ti, .&e~ ben laakem Sordum: 
mıa ... c1aıw1a lluluadllju tAıaNk m..uaı kaWır4a: d - ııazatb: menault •Llujunu ~ INr olayım. 1atiy.,.. ki, llıuraya na. - Banttınız mı? 
önimdea -~ TiikMk wM - Aı' M 1t9f ~elim•. oCnl C!- -~- L- l!'nç .. Dah~ r'iz.ündeki •ert çiz- aıl kolkola, kalb kalbe seldiniz, Genç kız cevab verdi: 
!:ı~.. ' •• - ~sa ,..._..,..... ""•7 u1"11r mı- 1 b ile ·· b B .1 .1 •wmu: .,,._.._ 1 1 er, u ÇIZlf ruı yanaaıra, mu· irbirinize aokular&k me.'uci. - ea 41U"Cln uetiliıııa ki •• 

Demek •eslMl.e i.ııc4iJer Urt. .. -...,._ keld ... ı: •z} dahal~ -~~ yan hiddetli balıtiyar k .. "fluau&a, ,ceııe Öy- Erkej'ia ce.rabme ~eldıemedet9 
ıörecetiz! - He,,.n... ı.a.- ,.adapta, . ~~ ~llrUIDlu kanamlu ıöı:Je, yarı nriitıeha7,w ifadeler kay • 1e ıiderainiz. Siz daha ilave ettim: 

--Beli, "INalla ~ :r•... ..._. -'-1da ...-altlan .. de- rmı au.aü: bolmamııta. çok ıençainiz, benim ıu dakika- - Ben de senç arkadatım n•• 
zemezler. .tnliler. ıı Urlu aYVCuaun içi ile - Dinler ülük! - Çoc:aldar .ıeclim, eia beni daki laaleti ....W,,emi anhyamaz· mana aöylüYormn. O ela dargıd 

- Baka. • ı1-... Wr • ,.ı.. ... INY'lt'-- .U-.k ~~: Bar.da Şüca Çelelai JıM..et e- tanamawıu&, bea de .mi ta• . aımz. f...-llala .iz ile itıtiyarla- 4e~l ! 
dat daJN al=e.luk. - Met 80httel Weaıaiz yolda. 4ea kızlardau lııiriaU çağınlı, b- mam, Fakat iiçiiaMiz ele Wrt.iri • J"lll, 1Nr al.ar siınüınde, yalnız, Uç4inMn 4e wülmete batladık-

- İktiza deiil sult ..... itte ,... lajtna ejilerek bir ~,.ı_. fU1Wa. mi.zi tanıporu&. tal.i.tle l.afbqa kahn, ..,nim dii. Oolı, İçilllcle öife tatlı bir l"Ü#' 
ltizim aynz war41r 79. - Çek •aziluis Maim ağam. dı, Be.t dakika •eçmeden saz l•· .. ~· t.enz~n '8Öz- ~ülderimi •a.anecek. şayed, P... eaiyer ki .. Taptığım bir ,e1 

AbcHil•a•İ Efeacli, i~ .._.. Gösa5-e pldiler, S~ca Çf'~bi lamı ı~ti. Bir M&l bdar ça _.... aeriae -....irlenam yüz • yaa~• ... ~,.te lm- t.idise olur. ~il. Fakat <İyi fe7 yapmıı bit 
beden lhtw•J• •inl>1P iki ada • elpençe .r .. aa duran iki kıza lf&· J.p eilenıdiler. )erine baktılar. aa, yüretıaız 91zltyacak. " Aman aneuı laaszı ftJ'tlyonmı . 
mlD ...... at ..... k u..li. Ar4ıa. Nt etti: (Ar-.,,_., _ ._ ... __ ..;._: _1 • yapıaa)'tll rocwklarh diwe fer • - Benim bu t.weketimi ıaril' 
d ... I ...il - ~ - ~-. ;>-• -• Mille .... ~ Si• T •ı buld Mlki il Z c!" 
.~n k •~a ~ik:U d - sia olur4uiun•z Yenle iten otu • ,.ad ... ecelc.nais, -:u• . h ~i1-;~~ ıAyo i 
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[_ Kirpi i 

Kirpi ile tavşan arkadaş ol • 

muşlardı. Gündüzleri birlikte do
laşamazlardı. Çünkü tavşan çok 
koıar. Ak5İne olarak yuvaya bir

likte girerler, birlikte uyurlardı. 

Yalnız tavıan, arltadaıının di • 
kenlerinden tikayetçi idi. Ken • 
dine fazla $Okulmaıanı hiç iste· 

mezdi. 

- Yanıma pek yana~ma, ba· 

tacaksın. 

Diye haykırırdı. Kirpi de di
kenlerinin farkında olduiu için 

vsan ve köpek _ı 

Bir .. bah her ikisi birden yu-j Köpek de arkaaında idi. Oda tav 
vadan çıkmıılardı. Tavşan arka. ,anın arkasından yuvaya airebi-

da~ kİt'piye: lir, ve tavıanı orada boğa:zlardı. 
- Ben biraz 11zaklara gidip Kirpi, arkada,ı tu-şanı kö -

yiyecek arıyacağım. pekten korumayı düşündü. Tav-
Demiş, koıa koşa ayrılmıflı. 

Birkaç dakika ıeçmit geçmenıiJ
ti. Kirpi, .koıa ko a gözden kay

bolan tavşanın ,imdi de kota ko· 
ıa seldiiini sördü. Tavşan te • 
laılı idi. Muhakkak bir ,eyden 
korkmuıtu. Kirpi biraz dikkat e-
dince, laVfBnl bir köpeğin kova. tan yuvaya &'İrer l'İrmez, köpek 

lamakta olduğunu ve daha ıeri. daha yuvanın ağzına gelmeden 
tavşan<> pek yakın sokulmaz, u· den bir avcının yaklaştığını ıör
zak durmayı tercih erlerdi. dü. Tavşan, yuvaya geliyordu. 

kirpi toparlanıp yuvanın ağzını 

kapadı. Olanca hızile koşan kö. 

pek birdenbire toparlanmı~ kir • 

piye hızla çarptı. Ve çarpmasile C: Yen· bilmecemiz ::1 
Filleri gözetle. 

yen üç tane avcı 
var. Fnkat iyi tak. 
lnnım,lar görünmC• 
yarlar. Siz re&imde 
onları arayın butı.'. 
sanız oldukları ye • 

re b irer işaret ko • 
yun. resmi gazete 
dc;ı ıkesin ve bize 
gömlerin. Doğru bi.. 
tenlerden btrlnciyeı 
Bir şişe kolonya, 
ikinciye: Bir Atatürk albümü, üçün-ı ayrı ayrı 
cüye: Bir lıUket. dihr 35 kiıfyede lec:ıeldfto. 

ıüzellikte hediyeler veri. 

havlıyarak geri kaçması bir ol· 

du. Kirpinin dikenler köpeğin 

burnuna batını§, canını fena lıal· 

de yakmı~h. 

Köpeiini bu halde gören av<'ı, 

ne olduğunu anlıyamadı. Etrafı-

na bakındı amma, kirpiyi göre · 

medi. Çünkü kirpi de yuvaya 
girmiş, cözden kaybolmuştu. 

Tav,anla kirpi bu hadiseden 
aonra eskisinden daha i7i dost 
oldular. Ve bir daha birbirlerin. 
den hiç ayrılmadılar. 

SPOR 
Galatasaray takımı 

izmire gidiyor 
Galatasaray blrlncl futbol takımı 

Cümhuriy~ Bayramında iki maç 
yapmak üzere İzmire gidecektir. fz .. 
mir bölgesile mali ınrtlar için iki 
tarafın da anlaJacağı sanılmaktadır. 

Boks birincilik! eri 
Türkiye f;'!'di boks maçları için 

İstanbul ekibi 27 Birincitqrinde 

İkhsadi tetkikler 
(Baı tarafı 3/ l de} 1 bazan da bombardımanlardan 

Dünya çelik istihsalatmda A. zarar görmesi uctlceamdc Alman 
merikadan sonra en ileri gelen harb sanayiinin verimi, harb ve 
memleket Alman)•adır. Almanya hava akınları devam ettiği müd
tarafından i§gal altında bulun • detçe azalmağa m.:ıhln mdur. 
durulan memleketlerin çelik is - Nikel: Harb una yiinde kulla
tihsnliıtı da hesaba katıldığı tak- nılan en mühim stratejik maden· 
dirde Almanyanın yıllık çelik İs· lerden biridir. Birle~ik AmerikR. 
tihsalô.tı 42 milyon tona varmak. nın yıJlık nikel i&tih:;alatı 110 bin 
tadır. Yalnız burada Amerika tondur. Buna kar,.lık Almanya -
lehine olıın bir noktayı belirtmek nın yıllık nikel istihsn1atı 2500 
zorundayız: Almanya hakkında tondur. 
verilen bu rakamlar Almanya • Bakır: Bakır istitısıtlô.tının en 
mn en yüksek İı;tihsal mertebe - mühim kısmı Amerika kıt'asına 
aini ifade ettiği halde, Amerika aiddir. Dünyanın en saf, en ail. 

Ankar&ya &İclecdderdir. Ekip .eya. aanayiinin İstihsalit!ı henüz son zel bal<ırı, Amt!rikanın l\'htıgan 
hale genif bir kadro ile çıkacaktır. haddine varmış bulunmamakta- eyaletinde, Süperiyör gölü ocak-

Karakümrük stadı bitti d~~·. Çünkü Almanya. harb sa~a- larmda çık.ar. Amerikanın yılhk 
t ta b 1 b 

.. 1_ 
1 50 b ' il yıını daha harbdcn bırkaç yıl on. bakır istihsalatı bir buçuk mil . 

s n u o,,.es ın ra sar- •. k k • · k -fil Kar .. "kl •. 1 b" ~ ce en yu se verımıne çı arttıgı yon tonu bulmaktadır. Dünya 
e aı-umru e ııuze ır halde Amerika ancak harbin bakır iatihıalatınm ancak o/c 10 

yaptınnıı ve stadın kabul nıuanıe . . . ' 
1 1 d.. bibn" t" Ka .. ..k t akıncı yılından sonra harb sana· unu Avrupa kıt'asına nid bulun• 
es ım ış ır, ragUlnru s a... •• • d • - b 1 ı 
dında bu haftadan itibaren ikinci ynnı e organı.~e etme~.e aş a · maktadır. Bu da Almanya ile 3· 
1!'- t k 1ar _1_ ıla--ak mı§, fakat henuz en yukr.ek '\"e· panyadadır. Almanyanın yıllık 
u... a 1111 ının nıa~rı yap .. • • . 
t rımıne çıkartmamıştır. bakır istihsali.ta 50. 70 bin ton 
ır. . d Sonra burada Amerikamn le- kadardır İspanyanın Rio Tinto 
Galatasarayın yem sta 1 hine, Almanyanın aleyhine olan ve Taraiı madenlerindeki bakır 
fstanbul bölgesi Mecldlyeköyün- iki noktayı daha kaydetmek zo. istihaalatını da !ıcsnba katarsak, 

de yapılacak st•dyom için Galata. runday1z: Almanyada uzayıp gi- Almanyanın yıllık istihsalatı 100 
saray klüblle on senelik bir muka. den harb dolayııile birçok müte· bin tona baliğ olur. ispanyadaki 
vele yapacaktır. hasıııs İfÇİler ı.i!ih a~tına ~lı"!m!t• bakır ocakları üç yıl süren vatan-

Bu hafta Yapılacak l.ll v~ harb aanayıınd_: şıdd~tl~ bJr •f· da4 harbi zamanında ki.tnilcn ha-
çı buhranı baş goıstcrmı~ır. Al- rab olmasaydı, belki Almanlaı 

maçf art manyanın Franaa~an ve itıal n.I. için bakır istihsaiatını bira'Z daha 
fst F tb l A" nı - d . 25110/ tında bulunan dığer memlekr.t- artırmak mümkün olurdu. 

· .u. 
0 

,a lıgın anı· • ' '-- lerden çok tumayi işçisi getirt • İıspanyadan ma d", Almanla-
942 tarihinde yapı acak ıg maçaarı. b'-·· 1 • b L" "f • "f d d 

Fenerbahçe Stadı: Saat 11.30 me~ .tete ous e~ı unu~ ıoır ı a- rın bugün bakırrl ıtn ıııtı a e e e-

T ka U ._ Hak 1 • Ni desıdır. Halbukı Amet'ıka harbe bilecekleri m~ml<•ketlerden biri 
op pi • nıLapanı. eı 1. - • • • • Al '-

had Faruk, Semih yenı gınnıt ve ınısanca manya de Yugoslavyadır. Fakat yeJ[ünu 
~t ll.30; C. Saray • Beykoz. ~ad~r. z.a>:~at Ye~m~m:s bulun~u- yüksek olmayan Yugoslavyanın 

Hakem: Tarık, Nqet, Muhtar. gu ıçın boyle bır ı~ı buhramle bakır istihısalatı da, harbin tah. 
Saat 15.30: Fen!!rhahçe • Vefa. kar ı karsıvııı. bulunmamaktadı~. ribatına uğramı~, istihsal nor • 

Hakem: Selimi, Müeyyed Baha. Başlıca Alman ağır sa nayı, mali bir hayli diismüştiir. 
Şeref a.tadı: Saat 11.30: Süley. dolayısilc harb sanayi mıntaka. p .... .Jan ıv>nraki yaz.ımızdn A· 

maniye • Davutpafa. Hnkem: Şazi, larının daimi hir hombard•man merikanın iktısadi kaynaklarını 
Feridun, Sadık. tehlikeleri altında bulunması, t-Hcik.. devam edeceğiz. 

Saat 13.30: Kasımpap • Taksim 
Hakmn: Eıref, Halit, Hayati. 

Saat 15.30: BeŞikla§ • lstnnbul
spor. Hakem: Muza.Her, Sa.!.t, Rıza. 

Fatih Stadı: Saat 9.30: İstiklal -
Rami: Haken1: Necdet, Zeki, Sa
bahattin. 

Saat 11.30: Hilal • ~oğlu. Hn. 
kem: Adnan, Faz1l, Münir. 

Saat 13.30: Doğu • Eyüb. Ha. 
kem: Sa.m;Ih, Lütfi, Ruten. 

Saat 15.30: Haliç • A. Hisar. 
Hakem: Sami, Hayri. MU$laf•. 

İstanbul Umumi Meclisi Azasına 
İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden: 
• bnbul t:mumı ~\lecli dorduncu intlh:ı.b die'\TeSbıln b!rinci nh Te$J'lnisani 

lc1J.n1anun t1k \n"lk':ldtnı 2/ 11/912 tarl hln-e ras1layan Pııza.rift;;I g\İnÜ sa.aA 
(14) de kteclece?ln.dMl :wının o &:'UD moanen tte Umumi ııec~ ~,.._ 
nu 1 rlflleı-1 r ica olunur. 1853) 

Ruzname: 

J - JtJy2sel dı,-an nın lııilhabı. 

2 - Daimi Enciınun bıUhalıı. 

3 - 1ht.itias Encllmmkrl lniihabı. 

f - içtima ıwıleri lı&J lol. 
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c Memleket haberleri~ Tarihten sayfalar Valiler toplantısı 
~ 

Bigada J Gemlik'te 
(Ba• taralı 3/ 1 de) l lebi mansıbma getire) im, der;m. , sona erdi 

aeleri,. fiki~leri, münak~ş~ları not Niçin ~abul etmezsin? Manasız ( Baı tarafı 1 inci sayiuda) 
e~e~dı; ho~le<:e ~ d-:vruıı olduğu muhal~f olma! . 

1 
• j topl'ıantısında vailler birer müşa.. 

a:ıbı a~ettırmege çalışırdı, Ra- Raşıd bunu hıç oeklemıyor • bid olarak dinlenmiılet" ve mıntaka-
Toprak Mahaull eri Ofisine höy. 
lünün teslim ettiği muhtelif cin• 
hububatın miktarı 5()() bin toau 

geçti 

Sun•ı ipelt labriha•ı gençl~ri, ııd aynı zamanda hadım Hasan du : gafil avlanmıştı. Bununl:ı I brının la§e durumu hakkında ver. 
bacıl>erleTine ltöylu gençlt!ri de ı Paıa medresesinJe müderristi. beraber Ali Paşadan görmek te ı' dlkJerj malumat izahat! i~i 

alaro.k ço~ .Fayclalı bir dai Şehid Ali Pata Mora ı.eferinde old~ğu müsamaha ona cesaret sürdükleri mütaJ:lar tesb~t 01.!~ 
gez.r• yaptılar :ı:aferler kazandığı zaman Raşid- verıyordu: • . IDU§tur. Bu izahat ve mütalealar 

den duyduğu memnuniyeti mii- - Devletlu efendıın i kulunuz k 1 1 d • -'-!'I • b ~ı 1 
BI ( H - _._ b'. .. G l'k (H k " f l d h l ki b' ll h "b' arı sn a ıcra VCKU en ey~ a ı -ga wıusi) - B\ft.a. utun • em ı . ususi) - Suniğ a at an armaya da karar verdi. asta ı ı ır zava ıyım;. u gı ı nacak tedbirleri teshit eyliyect'kt'İr. 

1'CnÇıber.ler, toprRk maMu1'eri olisl. ıpek fa·bri· kası dağcıhk koJu ba•- N~ncı yapmak istedi. Müderris· her an sefer ve hareke t ı.::ab et. ı..... .J ! .J • .._.,__...!1 k 
l- b··:::...1- vd k ı__ -k T l'k • l ~ .. k 1 k . . 1 h lime mün "b d Şrnıoaıen prens-ıp ll&IJllllO e ara_ ne 01an ""i .... y. ça ar, arpa ve yu. anı yu!IUl<3 mühtındi, f;kret ı ten nltaJlCl ıga yu se me fev tıren ış er a ası e · ~ __ _. . 

._f•-n y'' _ _._ yı'rntl beıı:. mülcellefl- M · k l"d b" d' d 1 'h ~ 'ld' ra baglanan bir esas van.ılr kt o da 
sa .... ~- .. cnemencıoğlunun reisliğinde a a e ır şey ı : • ev et tarı • gı ır. . Ankar j bul 1 I lbt 
yetleA'li tamamen öde.mt,kr ve pa. fabrikadan brr gençlik grupu çisi)ı olmak bile nisancılığa göre Birkaç. samye heı·kes sustu. .~' .. st~ v~ ~ r g . ~ 
ralarını bankadan almıtlrdar. Mub. aemiç köyiine kadar gitmiıler, ancak manevi bir fö.tünlük gös- Sonra Alı Paşa .on.ı ~ek nazik lı~ büyük uç teh~ıız ~edıyesı -
telif cinsten tlmdiye kadar teal:m Gemlikten on ~ kilometre m~· terebilirdi; kaldı ki nişancı ol _ bir şekilde tenkıd ettı: nın tehrlın ekmeklik bugday lbti • 
edflen hul>ubatdn miktarı 500,000 safede bulunan köye kadar hisik makla çok itibar ve para kaza· - Vakıa bir_ dam enderuni yacını aerbest piyasalardan temin 
tonu geçTtl.İftlr. Ietl~ yapılan yolculuk, GemiçtPn nacak, tarihçilij'i gene devam e- hümayuna çerag olunca, silah· ebneleri iktısadi mahzurlar gözö • 

Bugünler~ mükellefler, mıaır iitbaren yaya olarak devıtm ediJ. decekti. talığı göze alına cukadarlıJ..dırn nünde tutularak bu belediyelere ih -
mahsulünden olan dörtte blr borç- miştir. Gençler, köyde aralarına Bu teklif her hangi birisine sadrazam oha üzülür. Sizler da- tlyaçları olan buğdayın Toprak 
larını teslhn etmekle mefg'Uldür. karışan daha birçok köylü genç- yapılsa büyük bir nimet sayardı; bi müderris oldu_ğunuzdan bir Mahsul1eri Ofisi tarafından veril • 
Gecey; gündüze katarak köylüyü leri de berab«-leı-inde alarak Ge fakat Ratid: çürük mansıp ugurnna on beş me&I kararıdır. Bu üç belediyeye 
~ekletmen ok için son gayretle ça.. miç dağının zirvesine çıkmıtlar. - Ben zayıf bir adamım; yirmi yıl. sıkıntıyı &Ö:ce alırsız. , halk ekmeği imali iç!fn verilecek buğ 
lıı~n be.nka memur'•• bit- yandan dır. Burada İznik devirlerine aid böyle mühim hü- İfİ başarma le Sen bilirsın ! . dayın fiatlan serbest piyasaların 
getirilen mısh"lan le5eiliim edip pa. bir saray hara~ai vardır. elimden gelmez! Daha sonra fehıd Ali Paıa o · mut~il flatlarlle mütenazır olacak. 
~alarını verirıken diğer taraftan da Köylülerin anlattı.ğın1' göre Dedi, ayni zamanda bu tekli· na iki rütbe yukarı medrese ve. tır, 
ihtiyacı oban h.öylülere gerek ~n İznik kralının kızı haatalanmıs fi getiren reisülküttap Hacı Mus. rilmesi hakkında padişaha yaz- Diğet" taraftan öğrendiğime göre 
para Ue ve geriue borçlanma sure- ve tedavi için .Jenizden t"krib,a.n tafa Efendiye rica etti: I dı; Raıid gene itira?; etti: halk ekmeği fiatı ve memur ekmeği 
tile gel~ .ene için tohumluk buğ 1200 metre yüksekte bulunan bu - Bendenizi bir üslübi hakim 

1 
- Aman devletliı efendim, fi.atı gibi ekmek mevzuu üzerinde 

day vermekte v-ebunlar yentnenıck s~ı· kayaya rıkarıJ .... ak burad• ile bundan halas buyurmak üze. bana pek fazladır; layık olan:l!I "• ... ... "" ı Hô farklı fiat tesbitinln de bazı mah 
içht ziraat memuru t.raftndan ıöz bu•u"n enkazi kalan saray ku,.ul- re tavassut edeaiz 1 ihşan buyuru sun! Bir rütbe yu-.. k~ f' zurları üzerinde durulm.aktadtr. Bu taft n e.blUlü iM: llaçlamnaktadı... muştur. Aradan zaman geçti; bu i1 kart olsa a ı ihsandır! 

Ellerine çok pra geçen köylüler, Gezi pek net'eli olmu;ı, ak~am unutulmuı görünüyol'du; fakat Padişaha evvelki ricayı nak -
bankaya olen eski yeni bütiin borç. köye dönen suniğ h:>ekli SpoT'CU- Ali Pata bu değerli adamı mut- zeden ikinci bir arz yazıldı. 
lartnı ödemekte, sah- verırl mükel. lar köyde misafir kalmışlar ve laka yükseltmek arzusunu yene· Bununla beraber Ali Paşanın 

hususta son ve kat'i karar icra ve • 
killeri heyeti taı afından önümüz.de. 
ki günlerde verilecektir. 

Ankarada kalo
riferler yanıyor 
Ankara 23 ( Hususi) - Ankara 

beledİye8İ kalorlfeıli apaıtıman, o. 
tel ve pansiyonlarda bu,ıünden iti. 
baren ka.lorlferlerin yakıhnuını ka
rar altına almıı ve keyfiyeti alika. 
ltlara bildir.mittir. 

Madam Ruzvelt Landrada 
Londra, 23 ( A.A.) - Madam 

Ru:i:velt lngiltereye gelmitlir . 

karnesiz 129 ekıek 
satan tezgahtar 

Amavudköyünde Bakkal sokağıa 
da 23 numarada oturan Karabet r
dında bir fırın tezgihtan bir ahını 
sakladığı 129 ekmeğ-1 fazla fiatia 
ve kamesiz satarken yakalanarak 
milli korunma mahkemesine nrll
m.işttr. 

Mabkôm olan karne sayım 
memuru 

BeledJye idısad müdürlüğü kar. 
ne sayım mem\U'U iken vutfesinde 
cörülen .uflst:lmaJ üzerlne milli ko. 
runma mahkemesine verilen Rab -
nıi Kuyaı dün yapılan m.m.kemesl 
sonunda 6 ay mü<ldetle bap~ man.. 
klım edilınİftlt'. 

leliyetini de vaktinde tesviye ede- köylüler tarafın•Jan iz.az ve ik- miyordu. Varadin seferinde sehid olınasın 
rek yıl!amntş hMç bırakmamaia ram edilmişleTdir. Bir aktam tehid Ali Paşa ile dan sonra Nev~ehirli lbrahim 
çalı,maktadırlar. Ban~, Ramazan diğer vezirler ve devletin ileri Paşa da onu daima takdir ve hi-
bayramı olan~ gün içinde de yine Hendekt• ve Adapazannda gelenleri Yenitehir mevlevi tek· maye etti. 
~ı,m.aktan ...Jılı kaLnamtf, Kıt ıe- ' kesinde toplanmı<tlardı; çeşidli Kaclil'can Kaflı 
ııp çatnı.ad11ın 1,lerinl bir an ev~l ekmek 35 kUfU$ ve nefis yemeklCT yemitler; goh 

Manisada şehir sineması 
verilecek 

kiraya 

blHrmeğe sava~a."l lcöylüy,. biçbır Henddt (HuSU5İ) _Bugün Hen bete dalmışlardı. Sadrazam AB 
yardmu e.sirgememiftlr. dekte 600 K?"am ekmek 3 5 kurup Paşa reis efendiye bir aralık de-

satıhnaktadır. di ki: 
Hendekte çif •çiye yardım Adapa:wrında - Riyaset kat'i müşkül i,dir; 

1 hele ben reis olsam uhdesinden 
Hendek (Hususi) - Hendek z.i- AdapıaZ1rında ~ kame. gelemezdim. 

raat bar.ka5ı bu 9Cl'lC çiftçiye çok ka'Jcmıfttr. y alnı7 b~ledıye hal_k~n Reis efendi dedi ki: 
büyük yardtmlarda bulunnnıtlardır. ım~J ~!:ote d~ıneıne~I 1~: - Defterdarlık da güçtür. 
Bugüne kadar çl"tçtye kalkınması husı.ı bir auune y&pml§ ve k:nıta - Defterdarlık hükumet 1.şı . 
tçln yüz elli bin lira tevil edilmlf. ne l'le ekmeği halen 28•5 dir; fakat reialikte padişah ıle 

Dayaktan mı öldü 1 
Betiktatta oturan Hatim adında 

65 yatında bir ihtiyar evinde bir. 
denbire ölmüıtür. Cesedi muayene 
ecffın adliye tabibi Morga hldırı1 -
masına lüzum görınü,tür, Hiı.ılnıin 
karısı lcocasmın birkaç gün evvel 
bir arkada,tndan dayak yediğini id. 
dia etmektedir. 

tir. Da.ha da edil"Oektlr. sattırm.aktadır. vezir arasında vasıla olmak, dev-

Bandtrmada b~1ediye seçimi ldapazarrnda be'ediye seçimi ~:~~ik:~!:.r~i,~~:~ı1~ isv;rt~:1:~ "~~ 
Bandırma (Hususi) _ Bandıl'. Adapaz'W'f (Hususi) - Adapa- nn !k!sinden de selametli ve te· gözlerini sizden gelecek yardı-

Belediye · 1 'bayet bulm~ zarı bdecUye ıeçiml sona ermlı ve reflıdır. . k ma çevirmittir. 
ma ııım ~:ç;;alkm partisinin ıö~ C. H. P. naanzetlet"I kazanmaılar. Bu aözler bir maksa~~ gır~e • Çocuk Esirgenıe Kurumu 
yap iıt olduia nanuredler kuanm•t- dll'. Belediye relaliiine yine eakl için batlansıçtı; nitekim tarıhçı Genel Merkezi 
::: P9 akınd KÇllen azalar NM A. Faik Abuuanlk lıntlbab e. Raıide baktı ve sordu: . . ~~ 

lr • y a - Seni Dİaaacılak &ihi bu- Ç4S• 

Manisa Valiliğinden: 
t~ç. yılhğı 9000 Hra bedelli vili.yet hususi .khı.resine aid Manisa tehir sfnf\. 

masını kim.la.mata iaHb çlkmı.ş ise de venl•ii bedel lılylkı had rörülmedltla. 
de.n a,t1Uımv.ı mUddotA 2'i/ 10/l>42 Pazartesi günü aaa.t 11 re kadar UD.t ılm~ 

ilan ohınu.r. (825) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
.:Uuha.nımen bedeli ( li:!!il blın yedi YÜ'ı ylnnJ. bet h. ola.ıı mu.b&ellf renk 

ve cvsa~ (4000) dört bin Kt. toz b oYa l9 İlıdncUefSrin 1942l r~ cun.U 
saat (15,30) on beş buçuki:ı Ha.şdarpapda Gar blDll61I da.hltindctd lııomlS}'on 
tarafmııkm Jaaıpah l:3ol'f u.sullle sa.tul al~. 

Bu • rlrmek isteyenlerin (129) yüa ;ytrınl dokıa Ura (38) ot.us IMlklı ka. 
r:uŞbak JD\Mi\bt temına.t, kanunun tayin fli'Ull '~ t.ekUfteftlııl muh
tevi zariLanm a.yru' rün saaı (14.BOl on dtin. otma lııMlar komisyon reislll'ine 
,·ermeleri lisandır. 

1lu lıte .ı.t ......... ._ lııomÜIJ'on.clan 1WllıllS ** W.W-Mt .. •. <&• 
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elgraır, eıeıo Ve Telsiz llaberleri 
!U SABAH 1 HABERLER sovyallar stalin- IMekteb proıraılanna abli ve 

oradı kurtarmıyı 
Bombalanan cenova Lonrıya ıire Almanlar çalıııyorıar ııaıeret dersleri koımalı ıı? 
.şehrinde yanuın:ar La"oga go"lı"ıde b·ır adaya vr,!=~~:~ :~~=~·r ••• =!r::.: '.:i ıay/ad'!' le. =~~e.::.:.•u aözleriale te .. 

halı söndürllemedl 1 = ~~=un m.=ı!!ı~ b~ e4enler oalanl.r.~!ayan Sını;:~ ~;:~:iıı ::';~;::; 
Lendra, 24 (A.A.) - kalya- cık 1 rkeı ~IZlll ı ııvr 1 dıl , r ............ lllA Nimea .Kızıl l1lı =-t!.u. ~-=-MI ··~ earf..til=ı• llaım ol. nan ea •ı~ liıaan.lanadaD Wri ...... ,, W...-ıaıu 1fWa So.,el· 1 Ye • olan. •atwaa aalatm•k ~-.o. S. 

olan Cenovaam laal& ,.a.-akta a. ......_ m.ka•-.t etmektMir- ar-~ Tattaki neıil...,w. a. nreaa ilerlemit Wr ....ıek..tU• 
olduğu söylenmektedir. Y anaın· ler. Bu çevftdekl binaların büyük ~l~-;--. ~~ı-r~·t""~-:;!a :~ -:~- ~ekten r6ç bir ittir. 
lar hili aöndürülememiftir. Sovyet tebıı·;.·ne go··re 10 gemı· batırılm bir kımu bw ... "bir demir Y•İ"· er lerer_ı. au a .• 

1 

, .'!' ! ıh •• utiin bu pçlükleri Yf!DID .. 
Taarruza ittirak eden bir pi- l.Ş, nı liatlne admlp ıe~ ıçlD de bırer kotfi Ol'IMk ıçm çoc•ta mekteble bat ba,a 

lot bu akuwa tam bir mu~affalu· Tuapse yoıunda Alman1ar ilerliyorlar SoVJ1ellain° balıım ~~~a~t~r. Yatla::!~!~ hata ~~~~~lifi deiUdir. Aile mu 
Tetle ............. , Ml•ft.miftir. Sh~IB ...... " ...... pi-~ -- Pile ııısnıte eler' ~m - çocap fikri, lüMi 191 

__ ...., __ • blıilllılı ~ ..... 
1
., tl.Weliıai ar. hal•de ortaya çıkıyor. kinlerle muvaffakıyete ha:ınrJa-

8 
' 

t 1 1 
ı....., 24 (A.A.) ~ Stalia• Şimalde yeni bir ••arb hadise• tırmeLtedlt', Sovyet bafkumandaL c., .... U---. &il ni, .... llum4U'. u ua r gaza 8 8 r wrad aahaaıncla kanlı muharebe- ei olla•fhu'· . htlDln ~1 kWtarmlık IÇln ·~.nlara dalmaaı elbette iri kö- Çocutunun fikir ve hiıaiyatle 

ler devam etmektecfü·. Almanlar Ladoıa 1r616ndeki Don kav.inin ,mı.Hmte ve bu nıt- ltidilr. Fakat banlar•n fenabtmı allkadar olmayan, ona sadece 

Yunanlılara eı'ddetle ~ aon SoyYet tebliti Almanların l»ir adaya mu•affakıyotaiz bir bir bor•• muharebe ....... ı eayıp dAme~ten ~·çıkar? •• Ça· -·~-e Yerdim, arhk mes'uli -
] y iki alay ve tanklarla bir fabrİ· ihraç hareketi yapmıflar ise de l'~eie çalıpcağı anlatılmak.. ~ bulmak .lız d".>vmekten, dıl yet~ ~~lmadı diyen ana, ba1-, 

t kt b d 
kaya karta hGcumlarda bulun. ltozauna uğramıtlaı·dır. Vukubu- taıelll'. 21 İlktetrin lı~•l 5ovye1 tlc~ekten daha faydalıdır. Ço· kendıaını vicdan uab..clan kur. CI mB a ar evam du~ar .. nı '"aiır kayıplarla tar- lan deniz ve hava muharebele- kat'alarının SJallnpadın takrit>. cuklan kaine cazilt •lclatu için halımıt .. y ... z. AUeain ayni -

' 

dedıldılderini ft dütmknan bu rinde 4ÜflDanlB 10 •emiai N.bnl- 200 Km. -ı......u -..LW d Don _._ çekiyor. Kahve ıribt sıkıcı bir mu manda fU yufı haiz olmaaı ıa 
d 

L .. yn-.a& •--11 e n- h't" • kme • . -
Sofya, 24 (T. P.) _ Slova ı•· •ra a auVYetli topçu, havan top 1nıt n biri de ele seçiribnqtir. riai ppneie ~iden tetebbüı et • ~ m çocusu ç!' •• aı, l'encın, e. zamdır. Mektebinin v•disiaı aile 

zeleai Yunanistana ittihaf ettiti la~ • "'.e tar"arel4rd~ itifade Ruslar zayiata utramamıtlar. ~ ö;renlhnl,tlr. Bu hUIUlla w ~~ ·~t 1111~lutım. laatta mekte· rkm•malıd ... Mektelti. yartAu. 
buaüııkü bafDlakaleainde ataiı. e!tiiinı •ıldirdfektedır. Şe • dır. ~ alınamamı ı.. de bu tetebbi- ltmı cazıb bır halde bulmama· c ... , muhafızı, koruyucuau olma-
daki husuaatı tebarüs ettirmek. h1r haricindeki sleplen!e mühim Vifiye •ÖN .. -;. .. kı __ !_u ı. 0.._~. •· •ndan ileri seliyor. Evleri, çocuk hdır. 

l ol 
• - lıDl• nuavanaa O ...._ .. IOf• k d ) k h' 1 • • 

tedir: «Yunanlılar buaün mah • çarptflll& ar mu~r. Dü,man Vitf, 24 (Radyo) - So.yetler lemnelded'I ar a at 1 mu ıt ~rını, mekteb· Halbuki bizde mekteb itirllf 
keme laulW'Uıula lttihaal edH • laiicumlan tanl941ilmiftir. ltalmwrad'dalri Alman çemlteri- r. leri, klüpleri, kütibhaneleri da· edelim ki, aile anuhitiııe ~ ..... 
.. JıW .... , ..... i.. ---- farki K.fbe,..la a...... .... .. karı• kUtle halind.e ıimalde uıı • . •ı • I" •ı lr •• cadlt bir hale ko-paı..... yellİ İtyatllar peyda etmek iati. 
nidane bir aurette Avrupanın ye .f1erlnl. madla llnlkaTemet et· ~i bh- lt6eumtla WanmWfla.r • lallı lfl il ıJ al a 1 Çocuta oyun zevki yerine yen inkılibcı bir u:viyettir. Hal.. 
ni nizamına U,... ko:r-utlardll'. mekteclırler. ile de çolı: alır ka71plarla pGa· flfZllll ,,İICİfllfİIİI süze) teJler .O.ak, .Uzel .-,. lnalri t.irpk evlerde eaki itiya4-
Yunaalılar eYYetl sultetait el- Daih mmtakalarda 1nühim Lir kUrtüJ,..·;,.•en1ir. 15 ...... uırı •·ıııı···· ler!e metsul olmak ZeYkini ve- lar hakimdir. Bu aebebdcn c~ 
dukları yerleri .-iye yerip i.tik nl oym,.aa .......... atlı nak· Stafiılpwdm aiı•eti 1 •• ...a relam. Çoculd...-asıın pzl.-i ler, meldellle w -..nada avare 
halde naınukirane hareke~ ede. liyabna alır zayiat verilmi.ııt:r. Londra. 24 (A.A.) - N. 8. (Bat•- . .-ı 1 · • • .1-~ ) kulaklarını ..... l .. ~le 4o~ ot.akta•• •uta,,...t IMr .. hit 

... , __ , __ -...._ ,_ a.__ h L.L....L. u.r.,,ı OICI ••r-a mak IA•:::!ır. 1'!--•-..!-!-! ...d oJar-L •--L-• .n •• ...:.....-... it·-• 
cekleriae 41air p'Pal\tl vwdiktea A _ _. •-.- rı ...-.ı U- C. aln Mo.k~ ma'hamnnm ltlL 3000 -- ~__... s- .. .....,, ı· -·-ı· -
sonra aacak AYr11paam ,_i Di- cumlar4a lıtU,.Gk sayreller söa- •Witine ıöre Stalinsradın aJa.. Yeni ton...._ k6miir .. a.ı:~ldr. MI ı..ı.ı- ,,. _.._.. ,.&iyle maldadwlar. 
sama 'içinde kenclilerine ayyafık term~er. Atır zayiat pa- Mlf ...... lu 1 .... ,. .. ~·:m ...... ~ Wimill• p== -•htl .. Ye söalill4ea fethe. sm....,.. ~ linrillde 
bir rer itsal fNlelMlecekı.rdir. Bu. lııuma NZI yerlerde muvaffak olan muharebelerin netıcesıne teni ed 9USm telaw 4sek onlan cüzel teYlere hay • yapacaiı miilaha t.Uda1- •ar 
SÜD Yuaaahlana •a:ısi;reti ~ elnnlfla?dır. bath 1nılunma1ıta•1r. ....,. lbeie hatlwcak " bu ran olmıya alııtırmıf kaç ana kaç dır. Her ithalit emtia.sa sibi aiae. 
laik •• ıüplaeliclir, sira kendile- ...._ 2 ...... "r ... ı.:.:- bat.a ılsteret.Dlriz? Çocukların ma4a l•Jl'I mmi olanı hayabmı 
riDiD Geııeral Çolakoilu'nun ri· A •• • d .,...!""' ......,..:· ı!!llmidl. :ala...._. ..... ••le llita• e. u IOlanakta.tlır. Temenni _.. 
,...ti altında kanuni bir hUkü· vrupa uzerın e tep- tama .~r.. • erek onlann ruhları üzerjnde lim ki, milli bir aineaıa aan•Jil 
aetleri n dlter taraftan tla fL ı.... ve halka koınur ütttıı.c.k • laayraalık lai.leri yarataa kq in- kwulaa, Tlrk çoc..._a ruh• 
rari Kralın riyaseti altında Lon- b ıw. •n ftrD? aa 11Ys- e8erlerle - ... '-inL 
•rada bir hükumetleri -..cud· f ı • t • artb mpr .....,_ _. 1 ı ı1e.4 a.hlan P-el •• 11' tallkki· Şimtlild laalde filmler ltir ıc.....a 
41ur. a. lliikimetler4- ltirl ava aa ıye ) S.ailll w ltnW ı g' 4w .. lerle iaki,U ettiri.lııaiJ'ea iawa, dan peiriWikten .,..... sWd 
Chmchill ve RooaeYeltle Yf! di- _.. .. ,.,. • ~ ı •• r' ' .. e • J'••at JaYq çıbanıa lta1•klarma ... kteclir. Gençler üzerinde m• 
teri iae Mussolini ile mlna,.het· .. ._. ~ U ' D Z f 1tlr llkainmedea, ısbrah da,.....tan mr telkin yapacak filmlere Maa. 
.. WU111Dakta4iwtar. v--ı.ıar . ~ ... .,.,.,,. l .... -?l-1.) 1 AY ~ ........ apkla· ...... 1 5 ... ... ............. lacalr .. Wlıtii ·•••tlil&U• .. rif Vek&l.tl kontrol ........ ... 
llelki bh- 1rU.. iki efendiye ltir· üwme. ~ ~·~· Ha•a. "!181•. ~rama kJ71sı açı .. nda ai- o.n'z*· H. .. __.. .. ,-ın aleylaWe ....._.._a l.yatı •

6
Mntle et •· 

... hismet .-.Is kalNI olmatlı- uedef iberuade, ıya icb ve berrak Jihb iki balıkçı ıemiaine taama oldılia ttle lıılt- tnmlt lllıtlllezl ıüratle kaltal edecektir. Netice tudur: 
tını idrak edecelderclir. bir • ., 11ıtmda hedeflere birçok ebaİfler .. •unları hltutt ~ ---- om ba Mpo ay Çocuklarımazm ruhunu iri " y qlalar, teokratik t....,iye ... 

ajar ltombalar atılmıttır. Pek bü· lardır. unDllf- INıtlOdm ltiltaND faaliyete blıtlıya. ıüzel bayranlıiı ile zaptedeltili· mıılardır, ıenç'- li71k t..bi19 

B
• S ) Jiik yansınlar ıörülmütlür. Tay· A. laareket n az ...... riz. Zecri laanketler ancak ah Ye almaktadırlar. Yaşlılar aajdM 
ır ovyet genera l yarelerimizin hepıi dömuüıtür. .,J: .::'rr k yapa ~ aW.,_tsa p... tıeıni mü. Yah~a iMret ltahr. aola yazarlar. ıtençle.- soldan aa-
kurfUn& dizilmiş ltalyan teblifi :aı 1tab ~·r:•-.Rla: -n•.,_ 30 Eylal lllrpmlDa bdar Gençlerimizia suufta d...._ ta ... Yathlar, evl.-de bile.,__. 

a.... 
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(AA) D N B :.oma' Z3 (A.A.) - Re...ı hana .. tlald a...teflen taMTus• tMSO ..._ ..,..,._, ............ ~--:--.. de fikiyet ederiz. &an kapalı, ayaklan açık olarak 
_.__ --•~..A..·~ ... -:._:_;_ .taye te lCıi: Diin s~~ ~~~an Torine lar ,................ alt. l!a,ltce ,.... mı •rlr tarihe d~ tFüs:__~i~-~~~~k dejiL r~k~k itiya.dıntladırlar. Genç. 
__. --.. AQI- • ve ..,~ ....... .-- akın et- .. , 1 ............ el.alara ~· ·~ __. mı;e- siclen ..,... ...... 
wıfıncr.n eair edlerı Sovyet teimenl miftir. Çıkanlan küçük yansın. 8tll8a .. taarrulnr ....... W.. ._..._. Wmlr te.1111 li.. yuzde yua ..aafllldaa seıı .... o YqW.r, 1 .. 1 mmikismdea 
a-ninof, Laclıou sBl&nün cena. lar clerlaal llnditrtllmtifttlr. c ... aY 8'•1de....,M- Wri elmildir. ~ı' !cıllr. mem~ett. aaarif~ ;.w,.ı • .............. paçler ........... 
.....,_ ceft79A .den lmfabna mu • noYada birbiri arlıuwndan s,ı. F..- .,.,..,. ti.. tiiPJae etmek lismıthr. H .. ı ''dkt.- swlı alırlar. Elbette lu 
.... ._.. _..ıncla Suvıetlertn ltos· •irkaç clal1ra halinde yapılan ta- ı...lra, D (A.A.) - ~ I nU. böyle yüsde yü:a vaziyet ka- iki medeniyetİll ...... tefkil et· 
........ r'--.. .... .- ıaa nnu•lar senit elçiWe olma, ,,. d ........... w-ilotlar ....... llııı tıyyıres ~•s ZWJl medeni ...... ket airiil- titi t.ir ....... -latm••••· 
W ~ aftl tlilaemi Ww•Mtrı ini e.Ua ablan ~....- ,,. infl. daa W.. .. ilea hava ordulanaa 1 ••• DIÜf delildir. Birkaç MDe enel laklar olecakbr. Fnk.M ı.a7abD 
•~ ..a M 111 f K•ı=vnkof'ua lik MmMlan ..-ı... mW.• m_. Spilfire " Muataas u. il aMlll imtilaan neticeleri haklnad19 MiL prtları meldeW- eve doinl ltn 
_..... eawle karpına clizildlilal huarlü hllMlle plirmiftir. 011ç~4W P-ıemlte sfl- Moakova, 24 (A.A.) - Bir letler Cemiretinia _,...Uiii bir iakılilt laamlMİ hali.le ,. ... ı. 
ı6ılrırNI*. •e rarah miktarı te•Wt edilmek- nü Fraa...ıa ukerl anemü bir h•yet ka4ıa tanar-lai llalin- i.tatiatiti okudum. Buradaki ~ makta.lir. Buciinkii -•va m 

tedir. Halk mi.al tetldl edecek çok ., • .,._. taarruz ettikleri srad lzerinde 1tir Alman t.ayya· ticeler çok snribdir. Milletler C. dur. 

ııııılır Tııpse•e Sıv
yetlerl ıımeıet 

yıvaıınuıı cıkar•ııar 

bir tekilde dawanmıflır. iki dut- re,.. biWirllmekteclir. -••i düf.._.... miyeti iatatiatitine sön, tneka.lt Mua.-.a Mr.i we alalik lrai. 
.... tan-..i ı..va 1-tarplan lerincle :ribcle beuhile an~ .... deleri laaJat llaliMe J&fUlll" " 
tuafındaa difMhnüttür. fi et1e11 -~ AnuaYU.nvk. oma muWt kr•ilir••• ....... 
1"6iltere .,. Almanya •~erintl• Bu G o N Arjantina filminin unutulmaz tur. Yu..ıı. •-wa. - as talebe q. ..... • 1 m .... ,. ite, 

Lc.tlra, 13 (A.A.) - fn1rilte. ~UYaff~k olan memleket de in-~- 'w ı• zı Nt .... lak .... 
(Bq ı.,.Ja ı Mtci •-'•) N laava aamr....... Per19melt 1 yıldızı ıılleNcbr. al, ..... ~z a Wr Gi öiNI· 
Ka•ku aalaillerilade bombalar ak111m tebliti: p EK Za...dlrorıım, lnrllt•..t• ınıtk ifla .,.., Vh le ite ...... 

la ciddi surette huara utraTan Bu aaNh lnsiltere kt71 hölse- BETTY ftBABLE muvaffak olan talebenia mikta. ı..k sM Wr ..,. ...... 
Wr leo,.t tinl'lll wapm• lraray• leri •an •e llafll •.-• .... '1R"' n yüzde otun a....-aktadır. llalltla ..... d•ml• ,_.. 
OlunnUfhlro faaliyeti olaauttur. Oç yere ltom- sı'eımasıodı ltültür ...lyeal, ınedeni7et .,,;. .............. " - ....... , Stalbıaraclcla 4i..,aam bir balar abhmtbr. 8am lauar ol· tııınlllldan miUııemmel bir ~ ibda eıdmm JeM •emeldir • ....._.ipıt ••İ7e- y...._ ... . 
'lllukaltil taama•• geri pU.kiirtil- •ut ... laalk ...... da ölenl• ••· lıılirik wı .,... ru.ı .i yGkaeldikça mmı,..ı ... PÇle- •m ikan .._ caah. 1ra,... 
:::~~~::~::a~:::.e-;:-~;!: lunmuttw. SARIŞIN PERi. t:;.!::~~. = ::~ :n:':hid: t~::n.~· Ha,at •ltaWnn 
ler tatll'lma ıurru:.dan yapmıf· levyerkı ııre oafl ...... ,....... mukaye:ıe '· o-,. 
lar.lar. llu taarruzlar kanlı kayıb. ( Btıf taralı J iN:i .a lwl ) -İİİİİilİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİıiİİİ .. 
larla seri püsklrtülmüttür· tab etmekten İllltİDa ~ ~ tir 

Don ~~h~de Alman kıt'a. Laval hüktinıetinin fabr~d~ llU!hlt ~le .. atnılıla w u,eeaaıı .._ itim 8~ bıür rinliiünu 11itıüD Tiiı"• w T•lle•ef'ıP 'ı 
lan ~11 bır tetebbtit e1DHın· ameleye lau vadi4e laitab etmek libre4tal prlcle iNi , nk e•: 
d~ bw ~Uflllan ırupwıu J'Ok et· iatİJ• m-...illeri kapı d ... n ~ DP1aJuıaa. mıru m 1 • Hı • ...a .-1 

lllıtlerdır. etlilm~ir. Geçen haftadan· A. 
Alman lıat'-"la ııedilıler lıeri ,,.....ı..ı. .....,., a..ı.ı-u.. ......... 3 Rtn BiRADERLER " - ...,._ _.. 3 

AN. K u Y 1 Z 1 
.:::~:1~,..!•:-: =d= ~-= = DREWARJS 1HEI ETR ltarafHınd.aGçokECılbıel Eltir La.ndEa., RWlllM Ttbqe lllıUl ... 'l'I* maelkW ... TMoe ~ 
m.n latlarltlda sed.kler açııııttlr, kavelesini kabule dnet etmek Bllll. aJalAld. .,ad ı.ıartblll' lwt • 
Dliw taraft.n 1taı-..- i.çlnclekl tein bir nutuk metni haa1rlaı\- Ötl lale ı • ...._. ü 

~S§ Eif~~~i FilmindeSÜllEB sinemasında ., .... _,ÜSfM siiEMiioı-.,, 
t~ ~~ ~: l?.P?" ~ lecekn. 1,ıe Mareslllin olnnnak- 94 • r' ini ..... hlta • ... 4iriiyorlar, '" _.. .. maeilsi ... ;rl• 
6 • I01'9'1111 • • tan imtina etmit olduiu nutuk 

· bu nutuktur. ~da mUtemadiyen ...... , ..... 
Kollı,,.,ada •ıt Haber •erilclltine ıöre amele ~----- Siz ele bacün aıltlip cöriilliis-
~ 1refen telaraflar fimd:I uçak kulla1111ıak ıuretile bnir- •-----------•••••••••• .. aıı. 
~ ve KaRr.a.,a ceph.eerlnde kıt lerine yardım etmek ve Alman• 
tne.ııluıiuln aiwltiını pllermei• ,..,. sibneklen imtina etmeleri 
'-tlaıclıt1nı biWlrlyor. Buralarda yUzUnclen ifaia kalnıl4 olu arka
._ veya yaimur J9imaktadır. Fır. dqlanma imdadına kofmu için 
bnal.r.... devam elmeldedr. Hareket. llliitekabil snq>lar vücuda setir. 

'

0 1,. airalftlfl•. mitlerdir. 
........... nan telsrafl• ._ -111111-=-=--=-ıı=i:=-=--=----= 

lıilaede kit uww.lminln daha tim • ,.,.._. lıılr llNlll ~ ç._nutfar. 
..... _..... ve ...,.... dondur ...... Ba ..._... içinde taık cephesi· 
...... lıılııllunektedir. m aır- bir ~ pnerali ile kur 

Harbin be,eeaın...._ ....... Afkıa ...... ,net.. heteket ... 
3 büyük yılclısın kudretinden hayet alan 

LiZBO GECELERi 
MADLFJNE CAIUtOL • FRED MAC MURRAY'ln 

PATRICYA MORRISSON'un • l>üıük aaf.n 

Bugün LAL E'nin gösterdiği 

BUGÜN 

TAKSIM SINEMASINDA 
ZEYNEBiN AŞKI 

T.W. a8s1ü ... Türk ........ n.irıte ..,t&lk 
iit;üncü ve ıoa lanflMI 

mwltka ılrla&L 

MARİKA RÔKK 
.. 

Mo.lr.wa 23 (AA.) - a..un may .....,..- 1.al......._ 111. lha 
--~·~ r ı-.n ~ ~lllrtn ..... iln..... ~ .......................................... ~ , ............................................ "" 11 ıniıa • yeei ve en slsel Mnıldir. TeWon: 43595 
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Ticaret v s nayi odasmdan: 
Pulluk ve misali ziraat alet~eri 
imal eden fabrika ve ate iye: ere 

ve 
Ham kauçuktan imal yapan 

fabrika ve ate:yelere 
Tevzi edlleeek (demir) ve (kauçuk) dan kedilerine liUumu 

Köylü va işçi Elbiseleri 11 
UCUZ· SAÖLAl\I ·DAYANIKLI 

Toptan &atıf yeri: 

İstanbul; Sultanhamam; İrfaıniye Çarf ısı ; numara 18.19 

SALAHADDİN KARAKAŞLI 
bcıinoi partisi de pek kısıı bir zam.anda satılan köylü ve iıçl elbl. 

blfs.e ve paltolarının üçüncü partiai IJllıfkaç ıiiıne Lıadar aı-.tııa çıkarı
lacaktır. Tüccar ve esnafımızdan dolayı1oile köylü ve i§çıilet"lmlz • 
den &'Ördüğü rağbet ve al&kad&n cesaret alan müessese, tetkllatını 
geni.Jletımei'e karar vermiıtir. Mubt~lf vilayet ve kaza merkezlerin. 
de müesaeşe mamulitını satan maiaza&.l' bulunmakla beraber bir 
çok vflayet ve kan rnerkez.lerinde henüz köyl~ ve işçi elhi~elerini 
satan mağazalar yoktur. Bu gibi yarlerde müessese mamulatını sat
tnak lstiyenlere fiat ve çetl.d lislıesi göndertllr. Yalnız hu elbiseleri 
aatmal< üze-re yeniden açılacak mağ'aza?arın aipar<ltleri evvelki par 
l'H~e old~ gibi tercihan daha ~el &'ÖnderHmekleclir. Slparlf. 
lerın bedeli Istanbu1da peıin alıner. 

NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 
ve bütün ağnları derhal keser. Her eczaneden 

AYDA BLIRA TAKSiTLi 
olan mlkd:al'I atabilmek için 38-39.40 Mnelerinde istihlak ettikleri 
fpdıd•i maddeter mlkdarınm te•Mte yarayacak resmi vesa.llderile 
ıf*ıllkıte 25..26..27-28 Ukteıııln 1942 tarihli günlerde Babçekapıda 
Döniüncü Vakıf Han üçünc:ii katta Odamız Sanayi Şubesi Müdür-

~-----------------------' 
Tıaşra mü.f!ıeı111.erim~ Jçiıı elmastı ve pırla.n.Wı saa.tıes-, alt.ın V" pl&Un n.t.,an 
yü-r.ükıleri kı::rmetll ~a.Tla süstü floek ve pla'llar, ~ni şevaJt.,e 7müJdel'. 
giimü..']tf ı mamul zarif ta.tlı.. pasta ve yemtk takımb.rmın zenzln oeş.ldlerl 
refmişt: ·. Saatler emsa.1.t gibi 15 sene '4ıeımina.1ilıdar. Sipariş etmek ~ 
lı:Mıa.lol< röndermr • .Mektnbla. tista.nbul post& 1ıııı':usu 18.t) :ı.dreslne miınıraaıtı. 

Ji.ifiine müracaatları ilin olunur. (791) 

~---•SÜMER BANK , 

GEMLiK SUNCIPEK FABRİKASINOAN: 
300 ADED BOŞ DAMACANA, TAKRiBEN, 2000 ADED 
MUHTELİF EB' ADDA FIÇI SAÇI ve 200 KACID TOR

BA AÇIK ARTTIRMA 
fle SATILACAKTIR. Taliplerin 6.11 .1942 Cuma ıünü saat 15 

~ı•••• de Fabr&amızda bulunma1arı tLi.n olunur. ••••ıf11 

Leyli tıb talebe yurdü müdürlüğünden: 
l - 19(0-19U clerı> yılı ikmal hntihan.ıırıda mııva.ffak olamadıld.ırmd.an bir 

11'.fte ımid.dıette yurdda.n çlka.rılımş o\up 19'1_1942 ders yılı imiibanbrmda mıı

w.tt•· otan T1lb Tale~ Yurdu ta1robeleıtnln 2/11/H2 &'ilnündeıı ltibazıen 15/ 
11 / N '? rin.ilıaıe adar: 

a - sııu-ı ve iotlmai 1\lu.ı\·~t V~ı.i..l~ce bu :rü ~iden TLb Talebe 
Y~una. kabul olıındllkb.rı keındil~rin.ı> bilk!Vı'..:bn~ bulunan talıebelfll'dl'ın Fen 
~e ,a.pılıa.tl mii&ı&b:ıka iml.~anında muvaffak ola.n L:ılebel~.bı 2G/10/ 
H3 ııioibld.en liıibııı'en 15/ 11/94?. c-ı.iıriiııe ln.d!:l\I' Vekaletin ve~lil'i formülıe 
""1ID t*llde noterllld~re tanzin1 ettirt«klerl ta.alıhüd unedlerile birfü.te 
Ylll'da ~lf:p ka.Y'iolma.l.l.rı ve bu t.arlhlerdl!W\ sonr-ı releeek olan ta.le~lerln 
.rurdıa lcabtil o?uam.'\.yacaktarı teblii llunur. (762) 

DERMOJEN 
r.,....., ÇATLAK. ••~xıu " 
CILo y,&LU.A&IZU. re.t&&!Mle ~ 

.. Ur. Derlaln iaıelr••'•u n 
reaüenııt..ııuı blmae' ...... 

Bıut BCZ&NBDS SULUNU&. 

Beyoğlu Hılkevinde 
tiyatro dersleri 

B~1@i'Ju Halııelinden: H&lkeviııoizin 

ı:.ımsil ~ımeleri ıLzalarına. mahııns ol • 

nuıılıı tw.re ı•n r>ene aomıı, oldu~ um uz 
~Tiyatro dersler!,. kursu bu yıl <l~ba. 

ıı;eniş i~üde 11.9dacak n 1/11/942 ta. -
ı•lttlnden tttbal'en d~ b~la.naca.kt.ır. 
Bu der'slPre hedtt'!S lşt.lrak edebilir. 

Son Porta matbaasız 

Neıtri7•H Müdürü: M. fıl&m.; Kılra7e1 

llAHhst: A. J:krem USAK1J'GİL 

IZMIRDE 

ANKARA PALAS 
OTELi 

lzmirin en temiz, ~n modem 
•e mazbut aile otelidir. 

Hükumet karı•ıında denİH 
nazır ve glllyet havadar, lokan

ta, p .. tabane ve kıra~thaneyi 

cami ve at<rvlıi ıayet munta • 
u.mdır. 

Telefon: 3438 
Te~af: lzmü- Ankarapalaa 

(TİYATROLAR J 
t.ta.nbul Befedlye i ~f"hir l 'iya.1.rol&l'l 

Blt akı)am ı.aat 20,30 ela. 
Dra.m Klllml 

KIŞ MASALI 

ıt.:meıil kıamı 

YALANCI 
Ya.un: Carlo Goldonl 

Oumar~~i ve Paza.r ıünleri 15,30 da 
ma.tlnl'i 

SADİ TEK TiYATROSU 
Beı:1da!t'a hıı rere 

«AFACAS ı 

Komrdl 3 ~rdr: 

@~~o:.!.n~~i ~-~~:) 
nesinde ~leden aonn. ha.tt.a-

J&nm ltt.b\.11 *1•. 

ı. . Uj BANKASI 
K. TA.SAlLRUF 

HESABLA.RI 
2 iıdnch~ııin 

Keşidesine a)tllan 
lkra.:ıniyeler: 

1 adet 1000 liralık 
1 11 500 • 
ı • 250 • 

100 • 
lO » 50 ıt 

tO » ~5 » 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden : 

Fabrikamızda yetiftlrlJmek üzere iki genç kimyagere ve dört 
San'at Okulu mezununa ihtl ·ac:~mız vardır. Ktmyagerlerden 

lisan bilenler tercih olunur. A1akadarlann lüzumlu vesikalaılle bir • 
ilkte Galata Per~embe Pazarında İt Hanındaki büromuza mü. 

' racaatları. 

,- Türk Basın Bir/;ği ve Ortakları 

Resmi ililnlar 
KOLLEKTİF ŞiRKETİNDEN: 

Lianbul sicilli ilca.ret dairesinin 28733 kil nwnarasında. J'.lukayyed ve 
İstaınbulun biıtüıı yevmi ı:-aze~lerlni.n h"ı t.ı:l'lıır olchıtn Şirketimizin muk:ı_ 

ve~iıı 6 ıncı maddcslnde şirketimizin ~uu lş!i(all: 

Resmi daire veya o hükiimdeki dairelerin ve mÜeHeııelerin 
ticari mahiyette olmayan ili.nlanmn gazete ve mecmualarda 
vesair ilan yapılan yerlerde neşri için kabul ve netir vaaıtala
rma sevkedip netrine tavaasuttur. 

Bu itibarla RESMi DAiRELER, bütün gazetelerde ve mec
mualarda neşrini istedikleri ilanlarım bundan böyle: 

lstanbul Ankara caddesi No: 80 de bulunan 
Türk Basın Birliği ve Ortakları 

Resmi llinlar Şirketi 
nr cönUıet-tbnesitıi ve llanla.rın &'ünü ırii.n'iiııe neı:riınl ~min etUğlmlzl llAn 

" eyleN. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 17 Birinciteşrin 1942 vaziveti 
AKTiF PASiF: 

·Ka.la: 
Altm: Safi klloa-ram 7t.6lti.476 
Banknot • • • • • • • • 
Ufaklık • • • • 

DahUdeki muhabiriet'ı 

Ti.Irk Ura& • • • • • 
Hariçteki muhabirler• 

Altın: Safi k.llog-ram 2<1.48'!.201 
Altınt. tahvUi ka.tıll· serbest d6-

Y1.Zler • • • • • • 
Oiier dövizler ve borçlu Klil'ilUI 
balı:iyeleri • • • • • • • • • 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edUen evrakı aakdl,. 
tarşılığı . . . • . • 
JCAnunun ıs..a inci m.a-1.delerlne 
t.erfikan Hazine tautından v&kl 
(.edtyat • • • • • • • • • 

Senedat Cl111danu 
Tıcarı Senetler • • • • • • 

Esham ...e tabrillt ctizdanıı 
< Deruhte edilen evrakı nakdi. 

A < yenin kal'ŞıtıAı f'.Sh&m ..,. 
t tahvll't <1t1barl kıymetle) -

B < Sert>eat Esham ve TabvllA': 
A•wlar: 

Altın ve döviz Uzerlne ava:na • • 
Tahvillt üzerine avans • • • 
Hazineye kısa v6.1eli avanı 
HaZıneye 3850 No. tu kanuna ı&oe 
acılan altın kaıııl.ıklı a •&n.1 • • 

Hissedarlar: • • • • • • • , • 
Vuhtf!llf: ı • ı ı ı • • • 

Llr.ı J O-l.954.0U.09 
,. l 3.153.479.!lO 
• 108 327.95 

• 825.831.35 

Liı"' 3(,-1136.1'7 4.59 . -.·-
• 58.182.299.6'? 

....... 158.748.563.-

• 2'1.30!U62.-

Lira. 391.0H.088.22 

Lb·;ı 41.994.1'79.93 
•) 10.506.443.24 

Llıta 1.121.52 

• 7.809.522 

:ııı -.-
.. !;)0.000.000.-

118.287 .850.Si 

825.831.J5 

tı.618.474 ı6 

134.443.101.-

SiH.024.088.22 

Sll.500.623. l 7 

257.810.643.5'! 
uoo.ooo.

ll .741.629.ô'? 

ı.066.'752.241.sa 

8erma7e 
tbtb"a' üoeliı 

Adi ve fevkallde • - • • 4 • , 

Susuaı • • • • • • 
Tcdaviıldekt banknotlar: 

Deruhte edilen evraltı naidt1• 
&an .ınun 8 _ 8 tncl ma.ddelPrlnt 
tevfikan Hazlnı.ı tarafmt!an •akı 
tediyat . . . . 

Deruhte edilen enalcı nt.idt:re 
bakiYesl . • • · · 
lt&rşılılı t.&mamt>n ıttm ola?'U 
Ul.veten tedavüle var.edilen • . . 
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