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Milli 
Sef , 

---
Reisicumhur dün 

. İngiliz ve Arjantin 
sefirlerini kabul 

buyurdular 

Ankara t ( A..A.) - Reiıi
cümhur İnönü buıün saat 16 
da Çankaya kö,künde f nsil • 
tere b~k elçisi Sir Hush• 
Knatcbbull Huseaaen'i kabul 
buyurmutlardır. Bu kabu~ 
esnasında baı·iciye umumı 
katibi büyük elçi Şevki Ber. 
ker de hazır bulunmuttur. 

Ankara 1 ( A..A.) - Reisi· 
! cümhur İnönli buıün •aat 

1 17,30 da Çankaya kö!kün~e 
• ha,ka bir vazifeye tayın edıl· 
! mi, olan Arjantin elçisi Senor 

I• Karloa Brebbia'yi kabul et • 

1 
mişlerdir. Kabul ~s.na~~n~= 
hariciye umumi kitabı buyu 

I
• elçi Şevki Berkc?r de hazır 

bulunmu,tur. 

* 
1 Ankara 1 ( A.A.) - 8 •! · 

vekil Şükrü Saracoi!u bupn 
saat 12 de hükUmeb taraf•?· 
d b ka bir vazifeye tavın 

an af • • r· i 
edilmi olan ArJanün ıe ır 
Carla.' Brebbia'yi kabul et • 
miştir. 

,.,. •••••••••••••••••••••••• _.! '····················· 

Stalingrad şehrini 
ateş ve duman 
örtüsü kapladı 

Alman uçakları şehrin şimal batısında 
yalnız bomba değil, dikiş makineleri, 

zift varilleri de atıyorlarmıs 
Almantar şimal kesiminde büyUk 

Sovyet kuvvat!erini çevirdiler 

Stokholm, Sovyetlerin Don nehri boyunda bazı 
Alman mevzilerinin yarıldığını bildiriyor 

Stalingrad önlerinde bir Alman molörlü kolu ilerlcrhett 

·Hükiimet sabit gelirli 
vatandaşları korumak 

için yeni tedbirler alıyor 
Muhtelif vasıtalarla temin edilecek türlü 

erzak agnıgat olarak tevzi edilecek 
Tevziatta evli ve çocuklu memurların bakar memur.ara 

kıyasla daha fazla korunmaları düşünülüyor 

Ankara 1 (Hususi) - İc
ra Vekilleri Heyeti birkaç 
ıündenberi devamlı olarak 
toplanmaktadır. Bu toplantı
larda müzakere edilen baıh
ca mevzular arasında alın • 
ma .. mutaaavvel· bazı iktr • 
aadi tedbirlerin bulunduğu 
tahmin ed~ektedir. Buğday 
f iatlarının yiikıelmeııi üzeri • 

ne memurlara ucuz ekmek 
temini kadar, •abit celirli va
tandatlan hayat pahaltlıiı 
kar,ıaında korumak için bazı 
kararlara varmak bahİ• mev• 
zuudur. Maaf veya ücretlere 
zam gibi bir tedbirin ameli 
faydası sörülmeJiiinden hü
kumetin muhtelif vaıutnlarla 
temin eyliyebileceği türlü er. 

zakın barem kanunları (erçe
veaine tabi daire ve müease • 
aeler memurlarına muayyen 
esaslar dahilinde ve aynıyat 
olarak tevzi edilmesi mevzuu 
üzerinde durulmaktadır. Bu 
tevziatta evli ve çocuklu me
murların bekar memurlara 
kıyasla daha fazla korunma-

( Deuamı 5 inci .. aylada) 

Yenı Ginede! Pendik ve Kartal halkı karne 
"•1!0818

' usulü kaldınlmca iki gün 
rıc•at 

ediyorlar ekmek bulamadı 
Mısırda 
·aglllzler 
taarruza 
geçtiler 

Berlin ı (A.A.) - Resmi teb- tın·afından desteklenen hücum Müttefikler yeni bir 
liğ: kıt'alan şehrin şimal kısmında k• l • d"} 

Bu gibi yerlerde istihsal inıntakalarından 
buğday tedarik edilinceye kadar karne 

usulünün devamına karar verildi 
Kafkas çevresinde, çok kuv - muhtelif noktalarda daha ileri mev l e e geçır 1 er 

vene tahkim edilmis tepelerdekıı nüfuz etmişlerdir. Düamanın çok _ 
mevzile~in zaptı için yap.ılan sa. bü~k p!yad~ v~ tan~ ı:u.vvet • Sydney ı (A..A.) _ Owen 
vatlar _şıddetle devam edıyor. • lerı tehrın tıma~ın~ckı kıht mev Stanley dailannda müttefıkler Kartal, Pendik veaaire sibl bele. lerini karne mukabilinde tedarik e 

Stat ngradda hava kuvvetlerı ( Deuamı 5 ıncı •aylada) yeni bir ~uva~fakiyet. ka2anrn.1t- diye bududları haricindeki yerler -1 deblbnitlerdlr. 

lardn•. Mutte~~kleı·, rıc'a.t hahn- de ekmeğin karne ile tevzii usulü • Kartal kaymakamlığı dün vnzl • 
de bulunan dutmanı takıb ede • nün kaldırıldığını yazınl§tık. Bu yeti vlli.yete blldirmlştlr.Vi ayet b~ 
rek ve böirüne hançer aaplaya • vaziyet karfıaında blllıuaa Kartal nun üzerine un tedarik edllinceyt 
rak Japonların tutunmak ve mu- ve Pendik 1101 hububat latlbaali az kadar balkın elinden karelerinin a
kavemet göstermek istedikleri olan yerler timdiye kadar Aliado~u- lınmaması iç1n alakadarlara bir ta. 
Nauro'yu ele seçirmitlerdir. dakl istihsal mıntakaları_ndan bug • mim yapmıttır. Mezkiir mıntakalar 

Müttefiklerin bir 
aylık deniz zayiatı 

Merkez kesiminde 
birçok mevziler 

işgal edildi 
Mihver kuvvetleri 
200 esir aldılar -

Alman resmi tebliği Eylül ayı içindeki za
yiatın en yüksek sayıyı geçtiğini bildiriyor 

Kahire ı (A.A..) - 8 inci or- Berlin 1, (A.A.) - Resmi teb. suretle denlzaltılarınıızın Eylial ayı 
du taarruza 8eçmi~ ve merkez ili: Freetown, New Fundland ön • 1çinde balınlığı ticaret vapuru sa • 
kesiminde birçok dütman mev - lerlnde ve fİmal A.tlantiğin merkez y111 126 ya, hacmi de 769.~ to. 
zilerini dün sündü7. iısal etmit· Jasinında, Alman denizaltıları hep· na yüloeJmittir ki bu sayı tı~dlye 
t • Iİ 5400 ton hacminde 12 diifnıanı kadar en yiibek sayıyı vermlf o. 
~ ld) Bu haberi veren askeri kay· ticaret vapuru bMuunıtlardır. Bu ( Deuamı 5 inci •ay a a 

hak, dütman karft taarruzlannın 
(Dcuamı 6 inci •aylada) 

Yugoslavgada 
bir ltalgan 

taburu 
yok edildi 

General M ;hailoviç 
kuvvetleri tanklar 

ele gEçirdiler 

dı~ 1 (A.A.) - Haber alın ·ı 
t.11'.::U ıöre Yugoılavyada ıeneral 
huı ovlç Tiran ıölü clvurnda 
-:an ftalyanlara taarruz etmeie 
cluı •erdlii zaman İtalyan kwnan ' 
flttn anı~ umumi kararsihla tem&1 

Sehir Meclisi aza seçimine 
dün sabah başlandı 

Beşiktaş kazasında bu münasebetle tören 
yapıldı, şehir bayraklaria donatıldı 

Müttefiklerin kuvvetleri, Nau. day tedarik edemediklennden bu • b lk · _ _.ili kad ı. 
_'lı. •• d" a ı un temın eu nceye ar e .. 

ro ötesinde dU.mıtnı takibe ko • ralardakl halk ev;'eal ıun -~~ b ~o meklerlni belediye bududları dahi -
yulmutlardır. ekmek alamamlf ar ve &nCA& e e-

( Deuamı 6 inci •aylada) diye bud~rı dahilinden ekmek • llnden alabileceklerdir. 

İstanbul meb'usları dün halkın 
dileklerini dinlemiye başladılar 
Beşiktaş ve Beyoğlu kazaları halkı en ziyade ihtil< ardan şikayet 
ettiler, vesaiti nakliyenin çoğaltılması, bir kısım ilaçların ucuzla

tılması, mektehlerde talebeye muaşeret dersi verilmesi istendi 

• atanbul meb'u•ltın laalkı dinlerlerken 

Kazım Karabekir, Ziya Kara-1 ve ihtiyaçlar etrafında notlar al-ı leklerinin. neticelen etra! nda iza 
mürsel, Ali Kami Akyüz, Fakiha mıflardır. hat vermış, bu arada bırçok te. 

--·--o.--- Öymen, Hamdi Denizden, Is - lk olarak saat 14 de Be,iktaı mennilerm hükumet\m:zce aü • 

esı.ne mimi obnak için telefon 
(Oeuamı 5 inci ı;aylada) 

Y mail Ökmen ,Şükrü Ögelden mü- Parti binasında açılan toplantı- ratle yerlerine getirildiğini aöy • emene A m er ·ı kan rekkeb yedi kişilik latanbul da, batta Be,iktaı kaymakamı lemittir. Bundan •onra halkın 
meb'uslar heyeti dünden itiba • Sabri, Parti idare heyeti başka. yeni dileklerinin te,bitine geçil-

kit' ı ren kazalardaki tetkiklerine bat nı Zühdü Ç\lbukçuoğlu ve muh- mittir. a an varını~ lamıt bulunmaktadır. telif mesleklere mensub kalaba- lk olarak söz alan Muradiye 
Lonct.. Y Meb'uslarımız dün Beşiktaş hk bir halk kütlesi bulunmuştur. Parti ocağı başkanı Gani Ku 

J°"8, ~ 1 
(A.A.) - Vlcby rad. ve Beyoilu Halk Partileri ıner - Meb'ualarımızdan Ziya Kara· ban fU dileklerde bulunmuştur:. 

1'9 ~ eriıan kıt'&larının Yeme- 'e rela Lütfi Kırdar r•yİnİ 1'allanırlıe11 kez binalanna giderek burada mürael, salonu dolduran B8lik • «- Çirağan sarayındaki 2 ncı 
.... .,. ,. 1:.::nıı olduklarını ha. 11 2 pcl 1&1faaın 3 ve 4 Uncl aiitunlarıada) halkla temaa etmifler, dilekler taılalara seçen yıl v&lıi olan di- (0.oanu 1 inci -~la'1a). 

------~---!~:a.....!~~.!::::....~~.:__:_=---~---~---~------------------~~-=----------------------~------------~ 



Hergün 
Her Hitl rin 

-Eylul 
19 

GONEŞ Ramazan 
Ş. o. 
8 MI aı 

E· 
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~--~--------------------------------------------------------------,r--------------~ Redml .t •aka.le : = Çabuk olun = s.w.. Wa: ,, 

Haydi çocuk ar 
Yo r.ınuz ve zihni .iz 
AÇlk ols..ın! 
~--- BUTh1'n Ca1t1~ __ 
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l o:a Ve_ ~e s~z Haber ] 
Mısırda logUizler l f laDbUI me~'uslan dün halklD 

~j~~,~~~~~~:~!~;.. dileklerini dinlemiye hasladllar 
BU SAR i HABERLER 

-
MôskoVa ve Lnndra Sta ingradda 

rbk v iy tin cuktad . bir 
safhaya ıirdiğmni bi diriyor;ar 

En son S6vyet tebliği Almanların yeniden 
biraz daha ilerlediklerini kaydediyor 

* Kahire 1 (A.A./ -Aı.keri bir (BC9 taralı 1 inci sayfada) 1 Toplantıda bulunan diğer va· 
kaynaktan tasrih edildiğine g;i· ~ız orta o~lu~a Lir sm!f ilave- tandaşlar da meb'u.:;Jarımıza iqe 
re, diill S inci ordunun merkeıı sile :mektebın. tiaeye ıifrağ.nu ıiati. durumu etrafında 'bazı temenni
kesiminae işgal ettiği düjl'llan yorum. Bu bina 7.a odahdil' •e lerde >bulunmuşiardrr. 
mevzilerinin bulunouğu yer iMa- yarısından fazlası da ho§ dur - Avukat Eıref admda bir zat 
ınas.ib çevresidir. Taarruz, saba.. maktadır.» .da: 
ın Hk s.aatlerinde bir topçu ate- Gani Kurban, bundan ısonra «- Gençler, tramvaylarda ve 
~e ıbaşlamıştır. gıda rna.ddeleriniA fiat teferrü - sair nakil ıv.amtalea·ında ihtiyar. 

Kahire l (A.A.) - Bugünkü )erin!} temas etmiş, muhtcldrle - lara yer :vermiyorlar. Meltteb -
Pe~embe gün •. neşredilen müş - ırin şiddetli ce:ı:a:lal"a çr.rpbt'ılnıa- lende muaşeret deı"blerl verilme
terek laıüiz Orta~ark tebliği! lan temennisiDde hu:lunmu,tvr. lidir. Billaassa orbı. mekteb tale • 

Salı gecesi keşif kollarımız Ayni zat mütea'kiöen ıkömür tev· :helerinin sigara içmelerine mey
faaliyet1erine devam etmişler • ::zii mevzuuna ilişerek kömü~ tev. dan vermemeliyizu demi~ ve ila
dir. Dün merkez kr,.şimindc lop- zi merke&Jerlinin &ıdıiından bah- ve etmifti.r.: 
çu düellolan .olmuştın·. Sidi-Ha· ıretmq :ve: «- Hatta mekteblerde tale • 
neyt inme sahaları ile Tobrukta, <<- Etibankm Jstanbulda bir beleri ınuaşerel imtilınnına tabi 
Barcliada ve Sollumda bazı he- tek kömür tevzi :merkezi v.ırdır. tutma'ltya:.. Sonra 4 ay süren tatil 

d . etmektedir. Buradan Ruslara dd Londra, 2 (A.A.) - S~in- mişler ır. deflere taarruz edilmiştir. Bu vaziyet münakale zorlukları mü eti de olcurlaı· ~çin çoktur. 
Al '.L kuvvetleri durma takviye klt'a1arı aelmckteclir. B · d' ...:,_ • vrad en '"-uhr--'ı devresine yak- man •nava Alman tebliği doğuruyor ve bilhas!a izdihama unu ın ırmea lazımdır.n 

.. 0 ADI d h · b·lhassa Volcra neh- Voronei kesiminde Rucların ,.,. b' l , __ _ laımaktadır. an şe n 'Ve 1 • ;, " Berlin 1 (A.~) - Reami teb· sebeb oluyor. Haliçde, Boğazda ıne us ar:ımı:z cila~ ile dinle-

d 
_-:_;.. dogu· kıyısında bulunan yaptıkları birkaç \.-aarruz geri a- ı· M d Al J 1 O ' d'kl · b ı·ı ki ' · ) Rusyada gazetelet' ve ra yo· ·-~· ığ: ısır a, man - ta yan sküilard.a ve diğer mür.aid yer· ı erı u QI e crı not f!tmıt er 

k 1Rus mdvzilerini bombardıman tdmı.ştır. 1 d ib k ' 1 mk d k:u b'ld' lar Stalingradda "Va:ıiyetin p~ ___ zırh ı or usuna mensu ıt a ar lerde tevzi .depolal"I açı\mahdn·ıı ve a a a.r rna nat:a ı ıre • 
ciddi ıolduğunu açıkça halka bıl· v k A 1 • k • şiddetli bir topçu ateşinden son· demiştir. ceklet·ini söylemişlerdi!'. 
dinnektedirler. Tı·caret e a etı şe erın ra bir İngiliz hücumunu püskürt. Salahaddin adında bir doktor Beşiktaştaki bu toplantı üç 

Ordunun resmi gazetıesi o\an ' m~ ve bir 'm~tftT 'tank tahrı"b e- da, fiat artışları ı .. arsısmda sı _ aaat, gürm~ . bWlcLuı sonra 
«K-ızıl Y.ıldız» Stalingracl ~ü~a- derek 200 esır almışla'rdır. km'tı çekenlere 'Ve biİhassa d • mebuslar heyeh, Bcyogh1 Halk 
lfilerine JU nıesaja gönderını.ştır: t t 1 ta f d ltalyan tebli~ ıet memurlarına muayyen ni:v. P~rtiai bina:iJDa g~derek burada.-

Stalingrad. ımödafileri~ op ancı ar ra ın an Roma 1 (A.A.) - ltalyan or· bette füzum1u gıda TR dd l • ka to_planbyı açmıılardO". Bu top· 
Müdafaaya metanetle devam duları umum1~ ~argalusıın 8S7 tevzii fikrini ileri sfü-mü:tür~ en Glanfhd& pda ;Bebyoğ~_!~ymHakamlk ! 

ediniı:. Her ne pabaaınııı. ıohll"~ num.arah tdt ığ1: B .kt t. 4dc U m1I K a ur, arti aşkanuc a e•ı 
e>lsun di.şmaa ı.gerıiye atıhnalıd~r. saklandıg"' ını ıesb•ıı eııı• Ztrhlı birliklerin himayesinde ,. &'Şk : t aT an e • reisi Ekrem Tur ha:ı:ır bu'innımq· !bl'w• Stahn- bereket eden dü .. man piyade tnan .. a ar la atarınbın, a:_zu~na Lardır. Söz alaıı bi~ok vatanda! 

En son Sevyet tc 1~ 1 • • • .r___ 1 • b b..- b M ercumen o araK ille 11s~r -ne - 1 b d d • ı l · 
..,....adda .ıı. tın--'-rın yeniden il. er: mulT"Cze erı u sa a . ısır cep· t' 1 .. l . . ar, ura a a ıate mese e erıne 
,... _. an- k dd h . . b k . • d k• )'e me fUn arı soy em1stır: . 1 '- b · ··ıe 
'lediklerini ve vaziyetin ço cı ı eamr:ın cenu eaur.ın e ı mev• • . • ~· . • temas etmı.ş er~ -.aı·a orsa ı 
olduğunu bilcTırıncl<tedir. k k b zilerine taarruz ebniperdir. Ta· «- Halk, ıhtıkar hadıselerıne ıiddetli bir mücadP-le yapılması 

Şimalde yaptiklları baJTUZcl• Vekiiet, eti et oyma mec uriyetine riayet •rruz ceri püakfüliilmü, ve dü§- ~a'k'ka~lann 'Sebe~ oldu-~ kanaa- temennisinde buiunmu~la.dtr. 
R•alar muvaffak elınu'1ar ve -~L ettirilmesini belediyelere bildirdi snan ağır kayıblara uğl'ahlnuş - :ınd~ır.blff.:~b~ki bu ~~at artış - Bir zat da cezaevlerinin islahı 
ınaDl kôn bir mahalden tır. İki yüzden f•zla er.ir abn • a;: a 

8
'!- a ~rnı ~ ıç günahı yolundaki ba~arılardan n~emnu • 

an mes mıs.tır. yo ur. ıa: :zeytıny«gn~ı 180 ku· niyetle babsebniş, bu hlahın bil-
abn~lardır. Lovo.•n-• A'-an• (H • T. d • ru&a a],._,..,.& Bu et k Don u 

3 

__ ..- uu .Alıkara, 2 muaı) - ıc:areıt lik!ere bir tamim gön erml~. r- ·:1- • vazıy ar'1~ bassa 1bir takım sebeb ve saikler· 

1 
Rus;; bir surette tuyikte ~u- Veklalii yaıptljı bit i'amlJ!' ile Milli Bu tamimde bazı toptancıların T • ht f ı aında hal~. lkaç.. ıa~b~liri~. Be. le 'hapishaneye düşen çocuklar ii-

1:.:;orlar. Abnanlaı· aiu' agır korunma bmmımun 'Ve flat miiraka şeker Şilik~ aldıkları teker. an en say a ar yaz pey~ırm 'tenekesm,ı tüccar- zerinde teksif edilmesi mütalea-
ileriemeklectirler. Stalingra~ da- ılte l!leri <Üe birllkt~ ve etiket lleyrna lerden ancak blr kısmını aatı~a çı. dan 24 bra~ alaa bir bakkal smCla olduğunu söylemiştir 
h!ll!_ı.. tekrar ltir miktar derle- ın-..ı.-.;;..etlnin bttbikinin de :bele. kardıkları ve mühim bir kısmını (Bat tarafı S/ 1 deJ ınasıl bir fiat iniyebilir? thôkira B d m . ki' 
__,, ~-4,-, Cengiz Han, Liyaotong sahibsiz tüccar zebeb olmaktadır d 111__ ~eyanl a ,vesa nki~l ıye 

mipenlir. .. diyelerin vazifderi balunduiunu, bazı dütüncelerle piyasaya arzetme- k im t 8 .. "k -ı H' • ar 1gı ua e e a11nnuş, na va· 
Almanlar ıaTka arkaya beş h~- ıhangi maddeleri, ne tarrda etiket dikleri ve bu yüzcLın darhk zuhura .•. 11 1~ ~ ~~ um tt ~ete 180 kuru'8 pirinç alacak ıol· sıtalarmın arhnlma'!'t dileği ileri 

clllDM ıl>lalunnuışlarb-. Bu hu- konulduğunu, tayin ve ilin olımma.. geldiği işaret olunmakta ve alaka.. ~ızın orO unuz a. 
12ın;:,. e 

1 
u uk dum. ((Faturasını 130 !kuruştan süriilmüs, bau ıilaçlann ucuz\a • 

et.anlar tarcleclilmift~. fak~t al- sını .gayet sıkı, itinalı ve devamlı lı satıcıların bu nokta üzerinde na •. ~0~· -ı°un şeri:'e re ;n ° a~~. kabul edersen alırstnı} dediler. hlması bilhassa lemenn\ olun -
tıacı hücum neticesınde Sovyet kontrml yapılarıak neticesinin bildi. zarı dikkatlerinin celbedilmesini ti- 1 "kcı ~&l um a:!_1'!'_YU a ımz. ~ u- Bu şerait dairesinde ben nuıl mu.,,tur. Beyoğlunda\ri toplantı 

· · le dll- .1 . yu og umu ua.ııH.~ınm yerme d"kk" d • • b.li • ? ~ hatlarına ~ş r · •• rı mesıni beledi~en istemiştir caret odalarıın kendilerin ikaz ve h , u. a.nım a P.1rınç .. sata ı rım · dl\ üç saat devam etmis.tir. 
ıu,..ma.E.ib Alınan ilerlevısı n ,. • • ' • • • . • ta ta oturtunu:ı. rıt • .,, ..... ı.. .. """ 1,.1-..l- ··- L-- ,_______ _,, •• 
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' 
Ve Telsiz Haberi -r 

BU AB i HABERLER 

Moskova ve tondra sıa inuradda 
arhk vaiy tin çok cadd. bir 

safhaya girdiğsni brdiriyor'ar 
En son Sovyet tebliği Almanların yeniden 

biraz daha ilerlediklerini kaydediyor 

Mısirrla hıoili?ler 1 İ lanbul meb'uslan dün halkm 
!~!~~~~ ~c~~~~~ dil ki • • d" 1 • 

··" .... d.ğ ... ; ..... ·-·k•·d;r. e ennı alD emıye basladılar 
* Kahire 1 (A.A./ - Aı.ked bir (Bcq taralı 1 inci sayfada) ı Toplantıda bulunan diğer va· 

kaynaktan taariı. eclildiiüıe g\i· ~ız orta o~luı:_ıa Lir. sm!f ilave- tandaşlar da meb'uslarmuza İ&§e 
re, dün S inci ordunun merkez sile mektehnı. seye ıi.frağ.nu iati.. durumu etra.:fmda bazı temenni
kesiminde işgal ettiği düpnan yorum. Bn !bana 7.D odabdJT ve lerde bulunmtt§iardır. 
mevzilerinin 'bulunciuğu yer Ma- yansından fazlası da boş dur - Avukat E§ref adında bir zat 
n.assib çevreaidir. Taarruz, sa'ba. maktadır.l) da: 

1n ilk -aaatlerinde bir topçu ate- Gani K: rbaıı, -undan :sonra ı<- Gençler, tramvaylarda ve 
file ba§lamışbr. gıda maddelerinin fiat 'teferrü - 11air nakil ~asıtalarındıı ihtiyar. 

Kahire 1 ( A.A.) - Bugünkü lerine. ~mas ~tmi~ muhtdkirlc - ılara yer "VerlnİYoriar. Mekteb • 
Peı-;embe gün •. ne~redileıı müş - 1rin Pddetli teza:Jar.a çarptırılma- ler.de muaşeret dc:ı·sleri verilme
terek lng-iliz Ortaşark tebliği~ lan temennisinde hulunınuşt r. lidir. Billaassa orta mekteb tule • 

Salı gecesi keşif kollarımız Ayni zat m .. te itiben ömür rıtev- beler· in sigara içmelerine mey
faaliyetlerine de'\rarn etmişler • :zii mevzuuna ili~erek kömür tev. dan verrnemeliyiz 1J demiş ve ili-
dir. Dün merkez kr..simindc lop- zi rkezleı.inin •zltğmdl!ltl Oa.b- ve etmiştir: 
çu düellolan .olmu~tu~·. Sidi-Ha-~ ve: < - H ttiL mekteblerde ta!e • 
neyt inme sahafarı .ile Tobrukta, ıı- Etibankm fstanbulda bir- beleri muaşeret İmt&Juınına tabi 

etmektedir. Buradan Ruslara Bardiada ve Sollmnda b zı he- itek kömür tevzi merkezi v:n·.dır. tutmalıyız. Sonra 4 ay süren tatH 
Londra, 2 (A.A.) - Sta1in- miAşl~:;· hava kun>etleri durma takviye kıt'aları ııe!mcktedir. defJere taarru1: edilmiştir. Bu vaziyet münakale zorlukları Bmüddet1 de o"kurlar için çoktur. 

ogr d en buhranlı devresine yak. h V · k • d Almcm tebliği doğuruyor ve bilhassa izdihama unu indir mek la~ımdır.» 
il dan §ehri ve bilha5sa Volga ne - oroneJ e&lDlln e Rusların r 1 (AA.) R ~ b M b ' ı ı k asmaktadır. d b 1 yaptıl<ları birkaç \.eiaTruz geri a- Ber ın • - esmı te - eheb oluyor. Hatiçde, &ğazda e us arımız el i. a ıile dinle-

Rusyada gazeteler ve radyo- rinin doğu kıyısın n u unan liğ: Mısırda, Alman - balyan Osküaarda ve diğer mÜ&aid } er: dikleri bu ileklcri not ıetmişler 
ıar Stalingradda :vazi:retin 'Pek Rus me(vzilerini bombar.dıman_t_ı'l_m_ı_§_tır_. ----------- zırhlı ordusuna mensub kıt'alar Jerde tevzi depol&l"l açılına1ıdır» ve a15.kada.r ata bildire -
ciddi olduğunu açikça halka bil- v A 1 • • ~iddetli bir topçu ateşinden son- -demiştir. cekleı·ini söylemişlerdi!". 
-dil"IDektedir.ler. 11• c~rel 1) a etı, şe r1mn ra .. bir ln~iliz .hücumunu püs~ürt. Salahaddin adında 'bir doktor Be!~~aşt~ki bu toplantı ıüç 

ıOrdunun resmi gazetesi olan U ti 1 mU§ ve bır m~ktıtT' 'tank tahrıb e- da, fiat artışları l"arşısmda sı _ saat, .surmulh . bundan sonra 
((K.'lzıl Yıldız)> Stalingrad müda- derek 200 esır almışlaYdır. kmtı çe'kenler-e ve 1bilh d • mebuslar heyetı, Bcyogln Halk 
fileırine .su mesa;ı ıöndermiştir: t t 1 t f d ltalyan teblif;i let memurlarına mua;~• ni:v. P~rtisi binasına giderek burada-

Stalingrad ımüdafileri! op ancı ar ra ın Roma 1 (A.A.) - ltalyan or- bette lür:um1u gıda m dd I - kı toplantıyı açmıslardır. Bu top· 
Müdafaaya metanetle devam duları umumi karn:rgihının 857 tevzii fikrini ileri sü•·m .. at'° e en lantıda da B yoğlu kay.makamı 

edini1:. Her" ne pahasına.1 ıo1hdır:: ki d v t b•t 
11
• nuı:_ar1ıallı bt~bl~kiğ1.1 ·:. h. _ d IBesikta-ş bakkaUar·IJ\;:n u~-e _ G~f~rE,kPartiTbaşika.NlebulHalkevi 

olsun düşman ger.iye a!ı ~· l ! . sa an ıuını es 1 e 1 ""1r 1 ır l ernı 1mayes1n e d k d ] reısı rem ur ıa:.ı:ır nnmuı· 
En son 'Sovyet teb1ığı Stalın· hareket eden düşman piyade ot an - a ar :- aşkarmbı~ a:zushuna lardır. Söz alan bİM\ok v:ıtand ş 

.d il .. ~-- 1 . b b h M ercuman ıc>ıara me us,nr e • 1 b d d . l l . ..,,...adda Almanlaruı )·enı en . er: nnurc::ze erı u sa a . ısır cep- t" 1 •• J • • ar, ura a a ıaşe mese e erıne 
e• k ddı h . • b k . • d k• ye ıne şun arı soy emıstır: :~ı ı. b ··ı lediklerini ve vaziyetin ço cı emızın cenu esımın e ı mev- • . • : . . temas etm""'er, .. aı·a orsa ı e 
olduğunu bildirmelı.tedir. zilerine taar.ruz ebnislerdir. Ta- «- Halk, ıhtıkar hadıselerme §İddetli bir mücadele yapılması 
Şimalde yaptikları ttaarruzda V:ekalet, etiket koyma mecburiyetine riayet Jrruz geri pÜ$kÜ.l'liilmii~ :ve düş- ıı:axka~l nn -sebeb o'idu~u 'knnaa- temennisinde buiuumu~la, dır. 

Ruslar muvaffak ohnu,lar ve -~l.. ettirilmesini belediyelere bildirdi ınan ağır kayıblara uğl-ablmış ;ınde:ır.bH~1bukl bu fıat artış • Bir zat da cezaevlerinin islahı 
rnanları me$kfm biY mahalden br. İki yüzden fazla esir abn • arın a ~ kall~ı-m hiç günahı yolmıdaki basarılardan n.emnu • 

mıstır. yoktur.} Bız z:eytıny«ğn~ı \80 ku- niyetle bahsetmiş, bu ie\ahın bil-
aa;ı~li'rdırÔo boyunca Alman- Ankara, 2 (Hususi) - Ticaret lik!ere bir tamim göndermiştir. rUfB a ıyoruz. Bu VAZlyet karşı- bassa ,,ir takım sebeb ve saikler-

lara u:ğ: bir :urette tazyikte ~u- Vekilliği faptlğı bit taml~ ile Milli Bu tamimde bazı toptancıların Tarı'hten sayfalar ;aında .bal~ aça aat~L~liri~. Be. le hapishaneye dÜQcn çocuklar ü-
lunuyoTlar. Abnanlaı·. ağır agır korunma kaımınunun ıve fiat miiraka şeker Şi~efıudıeo. aldıkları şeker.. yaz peynırm encls.esmı \uccar- zerinde teksıf edilmesi mütalea-
iierlemektcdirler. Stalıngra~ da- be ifieri-Oe birlikte ve etiket L:.oyma lerden ancak bir kısmını satı~ çı. ( BQf tarafı '3/ 1 de:J dan 24. 'ir~ya. ~la..,, . . b;r b~k,!<al smaa olduğunu söylemi~tir. 
hilinde tekrar &ir miktar ilerle- nıecblıriyetlnin tatbikinin de lbele. kardıkları ve mühim bir kısmını n.~ bır fıat ıdıyebıhr · İhtikara Bu meyanda vesaiti nakliye 
rnialerdir. •. diyelerln ~i bulunduğunu, bazı dütüncelerle piyasaya arzetme- Cengiz Han!. 1:-~ya->!ong sa~ıbsiz tuccar :sebe'b olmaktadır. -darhğı tla ele alm"1ıs, nakil va· 

A:lmanlar rarka arkaya beş h~· fısngi .maddeleri, ne tar:zda etiket dikl rl ve bu yüzden darlık zuhura k_a~ışb~ Bu';k ~~lum H~elze iSO kun.ışa pirinç alacak ;ı. sıtalarmın aThnlma-sı. "dileği -llerj 
cumda ıbtil:ımnııı~lar:d.r .• Bu h~- 'konu1d~ğunu, tayin ve ilin olunma. geldiği ~aret olunmakta ve alaka. sızın Ol' 

0 
unuz a. ızm~~te lA u uk dum. « Fıaturasmı 130 kur.uştan ~ürülmüs, bn1 ıilaçlann ucuzla • 

cumlar tardedilmiştiı'. Fakat a • sını gaydt sıkı, itinalı ve -devamlı lı satıcıların bu nokta üzerinde na. nuyor. nun yerme re ın ° ra kabul edersen alırsın •) dediler bl 'kıh t · l 
• • _ı Sovyet k l ikinci oğlum Şankuyu ahnız. Bil- Bu "eraı't daı"resın· de L__ nası.l ması Bı as~l e_;nke!1m o uln \-

hacı hücum netıcesın'"e onhıol yapı arak neticesinin bildi. zarı dikkatlerinin celbedllnıesini ti- .., _ ucu tur eyog unua ı top an ı 
• · ,_ d. ·ı ini yUk oğlumu haba'!ıınm verine du··ı,ka"nımda pı0 rı0nç sa ..... bı·u .. ıın· ? dmu~. · t ..1 ~ • ı· ha'tlarına glrmı,..::r ıır. rı mes · beledi~en istemiştir. caret odalarıın kendilerin ikaz ve J " La • u ~" 

..._ __ _....__........ ilerlevisi n • • • • • • tahta oturtunu:z! ıBiz nihavet kiloda iic hP.Jı. ln·-•ı: n ~ç saa evam mu~ ır. - - ... _,_, ___ , __ ._.,.,. L. .... n-:~9' -l a 1:' -
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(Bkaf ltdaralŞr 2 ndci sayfadba) Eml!lli!Ei'+"ii ti 4; .. 

va a o u. aye yeni ir çı- - ,...,~ 
karına hareketi csnasmda kara- A ı • d k ~ .............. .....,.~ 
da yine bu kadar kalabilirse ken manyaya 01 8C8 Ahmed hasmın b "' ' 

Yeni Vali Faik Türel ırSon 
disini bahtiyar addedebilir.» De- ht ı 't t k 'lk l OgUyOr • 

/Jelediye Mecliai aı:a namzedleri mistir. mu e 1 a 1 m 1 
Pona• ya Jehrin ilıtİJ'açları ve teabit edildi, seçim '1)' basında B d k f k Güreş, ayakta yarını saat ka- dalış yapmıştı. AhmeJ, bunda.o 

Y eni ralıfmalart üzerinde baflıyor . u, mey an o uyan, a at av a f t dar devam etti. Ahıned, ttu·· seyı'- istifade ederek sı'- bı"r boyu"ndu· 
~ ni zamanda da ffi üda f.aada kala~ n rem an 1 yap 1 Ki izahat verdi. ni bir türlü altına alamıyor ve 0 • ruk vurdu. Hasmını fırsattan is-

&lime (Hususi) - Te&bit edi. bir adamın cümlesidir. Bu, öyle yuna di'ı:üremiyordu. Fakat has· tifade ederek öldüresiye boğma· 
Samsun (Hususi) - Yeni Vali 

Faik Türel, «Son Podıaıı adına vuku 
bulan ziyaretim -
de beni ne:zakt:t:le 
kabul ederek vlla· 
yet hakkNıda ~
lan söyledi : 

- Sanı.sumı h8 
yeti wnumlye iti. 
barlLe güz.el ve se 
vlmli buldum. Yu 

len Belediye Meclisi aza namz.edleri karardır, ki Anglo • Sakson ale Almanyaya gldect:k 01an muhte. mına elenseler ve tırpanlarla ğa ba~ladı. Yanık, boyunduıuk-
fUnlardır: minin muhtemel bir hücumu kar lit takım oyuncuları evvelki gün tokmak vurur gibi güreşiyordu. tan bitik bir hale gelnıi}tİ. O de

Bayan Fatma Atlı (Emekli öğ· sısmda tatbik edileceği gibi Sov •y·:npnıa;;::~•ır.Fenerbahçe ı:tadında Bu, elenseler v4tırpanlar Hüse· recede ki, ağzından bir dişi fır. 
retınen), ea.acı Fer.ld Çardaldı, A· · R k d b'k d" Y yini oldukça hırpalıyordu. lamış ve kırılmıştı. Kan geliyor-
vukat Feni Sengelll, Avukat Fethi yet ~syaya arşı a tal ı e ı- Muhtelit takımin Viyr.na. Dres. Güreşin uzaması herkesin ca- du. Hüseyinin taraftarlara bağı· 
Can, Emekli Doktor Sa1ih Özıtık lecektır. . . den, ve Munih'te ayrı ayrı birer nını sıkmağa başladı. Filibeli rıyordu: 
Köseleci Ahmed Esmen, Kaza Par- Kış programını Her Hıtlerın maç yapacağı tahakkuk etmiştir. Mehmed, bir türlü Dramah has· - Ayıbdır, bırak be!.. 
ti Reisi H-.uı Kesmen, Tuhafiyeci dilinden şöyle anlayoruz: 80kSÖf kiiçük Kemal~D mmı bozamıyordu. Dramalı da, - Böyle güre, mi olur!. 
Mustafa Sedat, Tüccar Ömer Ko. 1 - Elde bulunması lazımge- ld Kara Ahmedin hasmı gibi ya- Kara Ahmedin gözü karar-
man, Balıkçı İbrahim Tosun, Emek leni her ne pahasına olursa ol- ffiezan yapı uf mandı. O da Filibeliye kar§ı ay- mıştı. Bir türlü pes etmeyen ve 
il Y. Abdülkadir Türlnk. Keresteci lde t t ak fstanbul Boks AJ·anııg~ 1 merhum ni kolpoda güreşiyordu. yenilmeyen hasmmı boğarak zor .. Ahın d S sun e u m . . ,. y k H 

nız, yurdumuz.un Mustafa Söker, tuccar e en.. ') A k · b ·~. k boksör Küçük Kemalin mezarını anı üseyin, ne kadar usta la pes ettirecek veyaiıucl bastınp 
her yanında old• g-elll fdtoğrafçı Ali Rıza Nurııık, d -h- n~ca ettıgı no ta- inşa 9in bir müsabaka tertib etmitti. ise Dramalı da o derece uata ve yenecekti. 
i'u gibi, burada Vali Faik Emekli Emniyet Amiri İbrahim A. a er ne P ma olursa olsun Bu maçlarda toplanan hasılat ile kurnazdı. İnadcı Yanık, di~i kırıldığı 
da göze çarpacak Türel ğa, Çiftçi DerViş Maksud, Fabrika- taarruz etmek. merhumun kabri yapılmı~tır. Bu Büyük ortan:n ortad<1 kalan halde bir türlü ne pes ediyordu., 
nobanlar vardır. Ben bura?a .. size cı Hasan Osman! Tücctr Serezll Fakat müdafaaya çekilen bir münasebetle Cumartesi günü Feri- dört pehlivanı ki, Kara Ahmedle ne de kuvvetten dü~üyordu. Ka
yalnı:z tehre tealluk edenlerı Go<>yle. Tevfik, Kerest.ecı Cafer Çolban, Alman ordusu Almanyaıım da- 1 köy mezarlığında saat 15 de bir Yanık Hüseyin, filibeli Mehmed ra Ahmed, hasmını boyunduruk. 
me'kJe ik~lf~~ edeceğim. B~ardan Komisyoru:u Mustafa Kandi, Emek. ha dün tekrarladığı bir cümle merasim yapılacaktır. İstanbul böl le, Dramalı Kula. Böyle giderse la sürüyor, köatekliyerek yenme-
bir taneaı liğaın durumu, dıgt:rı de li öiretmen Mustafa Çetindoğan, ·ı bol · · k .. k.. .. k gesile Galatasaray klübü mezara bi- hepsi de berabere kalacaklard1 ğe sava~ıyordu. Bi.- yandan da 
b . d 1 • ..a. .. · . __ L,1d ___ L_ ı . ı e sevız.mın o unu azımı- b .... k k" k 
ır en z r-o .. ııun :wuııı en nı.ncuıtl Sünnetçi Ömer Köyatası, Komayon · . . . rer çelenk koyacaklardır. ve uyu ortayı ımse azana • boyundurukla zol·la altına alma-

deneblleceık vulyette oluşudur. ca Ömer Aıtaldiirk Maklnilsl 3abı-i ya muvaffak ol~bılır mı? Kürek yan~lan mıyacakb. Gilreş dördüncü saa~ ğa savafıyordu. 
Lağımlar fe]ırin en mutena yeri. Özgür, Çiftçi Ahmed Kavalalı, E- Anlaşılıyor kı Alman ordusu y tine dayanmı~h. Yamk Hüseyin, sürüden yeni 

ne akmakta ve fÜpbes.lz ki sıcak me'lcli subay Selami Taluy, çiftçi Dinyeper, Don ve Yolga oakli- Öninüzdeki Pazar günü lmnitte Yanık Hüseyin, Kara Ahmeo. çıkarılıp boynuzun:ı ip bağlanan 
günıerde taaffün yapmaddadır. Bu Fethi Pakarda, Çiftçi Ha.an Sıtkı, yat sistemini kesmekle, petrol kürek yarıtları ya!>ılacaktır. Tik, din bütün hamlelerine mukabil keçi gibi iki tarafa titriyer~k ka
)'iiz.dendl~ ~ denWıı kolianılma~~ Çiftçi Kadir Giil'kan. kayna'klannı Rusya için İşe yara lkl çifte ve dört tekler arasında hamlelerle dayanışı güreşi uza· çıyor ve hasmı tarafından da sü-
çok elverı,li olan bu kı.ın.ında plaJ Seçtnıe '8tf batında başlanacaktır. b" h 1 f l l R yapılacak yarışlara Gala.tıasaray ve tıyordu. Drama_h Kulanın kar§ı· rükleniyordu. 
yapılamamış, bu ihtiyaç için tehir m~b·İr ~ .e .g~. ır~e ( e ~sy;_rı 'Fenrbahçe ekipleri de i\.lirak ede· sandaki Filibeli M~hmed de ayni Kara Ahmed, hasmım 0 ka. 
dışına çıkıhntttır. Bu i~ bir çare S b 'I" f Ode yı 1 ecegını umı etme ·te ır. ceklerdir. kolpo ile devam edip duruyordu. dar fena boimuttu ki, bu, hare--
arayacağım. Diier noktaya gelince ey an VI aye 1 Bu ümidin tahakkuk edip etmi- Güres ıe~vik müsabakaları Güreş bu şekilde giderse bern- keti haddi marufu asmıstı. Et-
benim bildiğim de.ni:z memleketle- parti kongreleri yeceğini kış mevsimi içinde gö- 'l berlikle neticelenirdi. Bu suretle raftan acayib bagn-ltl~r ;,lmağa 
rlnln hemen kaffes:lnde ~ deniz- . ~ receğiz. Şimdiden hükmedceği- Güreı ~ja~ığı .. tar~fındant ertib büyük or.ta güreşini kazan.~c~c: başladı: 
le yanyaına yaf&r. Halbukı burada Adana (Hususi) - Sayhan vila· m"ız nokta Alman ordusunun edilen tecruheh guretçder arasında.. ortada kımse kalmazdı. Buykuk _ Bırak! .. 
insanlarla deniz.in arasına d.enıiryo. yeti dahllind1! Cumhuriyd Halk k .. k .. ld ~ k d ki Greko Rumen güreşleri Pazar ortanın hediyesi n~ İse sona a- _ Öldürecek misin?. 
lu ve binalar gerilmlıtir. Bu vazl. p~ teşkilatının a<:ak ve nahiye ışı mum ~n ° ugu. a ar. r~- günü .saat 13 de Fatih Güreş Klübü lan dört pehlivan arasmdl\ pay· _ Pes et Hüseyin!. 
yet bir deniz memleketinde, kara- kongreleri son bulmuştur. Bu kon. hat ve ~yıatsız .geçu~ek ıç~~ salonunda yapılacaktır. la~ılırdı. Kara Ahmedi sevenleı· _ Pea etme Hüseyin!. 
da yaşanıyormuş 1ıissini veriyor. ! grelerde birçok dileklerde bulunul- şarkın bırçok kesımlerınde mu- bağırıyorlardı: . _ Ahmed boğ ı. 
Halkı saliiıe kavUftunnak ve ~ sul muş ve memleket itleı;:i üzerinde dafaaya çekilerek ancak hayati yor, ki Alman Devlet' Reisi bu - Ahmed, haydı!. _ Nasıl dalar mısın paçaya?. 
retl; hiikfımet önünden geçen ve hararetli konuşmalar t'lm~lur: ehemiyeti olan sahalarında uğ- işin ağırlığını görmiiş, ölçmüş, - Durma Ahmed !ili ·d'? U -Bırakma Ahmed, güreş lo 
tehir boyunca uzanan caddenin ke- rasace. ~ ı bu arada şimdi Sar k-1 .. .. ··ı .. ld .. ~.. .. . Ahmed, ne yapab ' ı &ta k.ı d ! 
~tini t.akSJm etmek li2ımdır. Bu_ dair ol n rivayetin doğru. olup ol. · g ' , · g~rup. ~ çu .. u~u~.u~. ne~~ces~.nı olan Yanık Hüseyin, hasmını oy. ran rana ır 
nu tahakk:Uk ettirmek için de.ın.iryo madığı hakkındaki sua!.ıme ceva- t~ meşg~l olan hava .ırnvvetle- mılletının gozu onune surmuş. natıyordu. Kara Ahmed, Yanık ............................ !~.~~~~ .. ~!..-
lu ile binalar arasındaki yirmi meL ben de Bay Faik Türel: rınden hır kısmını garba nakle- Fakat kendisinin de milletinin de Hüseyini o kadar ezmiıti ki, baş· ~ 
relik kısmı yol haline g.etm.ueği ve _ Evet, dedi. Sivil tayyare mey- derek Alman şehirlcrinnin yakıl bu ağır işten yılmadıklarını açık ka bir pehlivan olsa idi çoktan Göklerde daha çok kuooetlen .. 
burayı parkeleyerek giizel bir ı;ahJl danı için bava yolları umum mü. masını İngiliz şehirle~inin yakıl- ça anlatmıştır. Şüphe yok, ki pes ede.~di .. Fakat yay ~i~~ ~i,k~ mek, dünya ha11acdığmm /ıamle
caddeslne bEnzetmeği düfi.inüyo • dürlüjü ile mııbabere halindeyiz. ması ile ödetmiye çalışacağıdır. mutlaka öldürmek veya ölmek o:an ~us?yın, kırılır dokulu~ gı: lerinden bir adını bile geride 
n:m.ı> Samsun • Bafra toseslnin tamir ha-ı Gerek sark cephesı· gerek k 1. l .. 1 k l b. d.. bı degıldı. Kara Ahmed, gure~ı kalmamak için Türk Haua Kura• 

.. . b. . • e ıme erı ı e onuşu an ır un b b l'k k rt 'k · · "ki l l l' · d Samsun • Bafra 'asesi uzerlnde }indeki kısmı da kıt gelmeden ı- b h . Al k .. . . era er ı ten u arma ıc~ın ı · munun ça ııma arın:.J e ımı:z; en 
tamir gönnlkıte olan on üç kilonıet tirilecek ve şose bapn nihayetelgar cep ~1 ~~nyanın ar~ı yada. bugun ıçm yapılacak baş· de bird~ hasmını ~~~la altına ~- geldiği kadar deatelı olalrm. Fit.' 
relik kısmın kıt &elerlerine aç.!lıp kadar -en gayrimüsa:ld mevsimler -1 sında çok agır hır ış olarak dı- ka bır şey de yoktu. hyor, elınden geldıgı kadar e;ı:ı- re günlerde ııaziftımizi unutma• 

w ·' ku· ilmiş duruyor. yordu. Hatta bir defasında Ya. yalım. 
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ınırraca.a,t e•ın"leri rica. olunur. 
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SON POSTA 

Yeni Ginede Japonlar 
ric ·at tdiyorlar 

Hükumet sabit nelirli 
vatandaşlan koramak 

için yeni tedbirler alıyor 
(Baş tarafı f inci sa}fada) 

lnrı dü!lünülmcktcdir. 
v~killer Heyeti toplandı 

Ankara 1 ( A.A.) - İcra Ve • 
killerl heyctJ bugün BaJvekilette sa· 
t 15,30 da B;t§vekil Şükrü Saracoğ. • 
hınun reSJliinQe tc>plaıwıı,tır. 

Sayfa 5 

Ama ya a 2U 
üzllm sa 1 or 

r 

n 

tzmir 1 (Hu uaı) - Alman • 
yaya 2 bin ton ""zilin sııtı§l için 
alakadarılarla Alman ım r.ahh 

Bugün m tinelerden i ren 

TAKSİ Sinemasında 
Seyredenleri &ilrelni halccan ve heyecana garkedece'k büyük bir film 

TA Z DİYABl?{DA 
Türkçe aözlü • Türkçe ,.naiı . 

Balla g'lrmemfı ormanlarda korkunç aergüaeıller. ·· &.arengız illa· 

-cemlarla dolu beyecan1t bir me••.. . 8aftan aonuna kadar merak 
;ve korku ile dolu bir eser 

- Beyazıdda: MA ı MA R A Sineması üstünde -~ 
• 

MARMA A O ZINO U 
Bl ZLU KAPALI ŞİŞE nm \, İNHİSAR ŞARBI, HALİ KAH\'E, ALA -

KAllr :i:ıt.'M.E ~'e ·ı·ABLooT. l\IÜK~IEL SER\Tİ . 

aaalıı.rın manıa.ra':ınm a.çık ~a '-c kıı>&h salonlaııb 
clW ~ !ho bir G"oeh'iklı aile cadnosu4ar. 



-İZllİB KURTULUŞ ...... 
Cam ve Şişe Fabrikası 

,~ . ~ 

SADIK 4 • . 

i 

Giirtunca 
M~mlıeket llUla.ylinde blbilk bir eser olan fabrikamız ht.1' 
türiı.l modem teknikle t.eklmül ederek büyük lhtı7.ı.çlara.. 

cevab vermeh baeI&mıştır. 

SİPA .RIŞ KABUL EDiLiR 
LA.mıba, Llmba şi .}eıl, Sürahi, Kan.nen Qay H Su bardatı ve bil&mum 

zücıckiJ'e ... Adrea: İmür Guller oa.dde1t No. ını Telefon 8'732 .. 
Teı.rar adrMI: Kar Caaı 

D "" kk t kmi,r K.ıırlulUfl cam fa.ldr.uı ıt.aolUb1 Saclıid 
ı a f: GiirtUDca. fa.brlkuma, kurdurmuş olduju mu • 

aaıım ocaW&r !1&7esinde pencıerıe camlan • bmıl etmeie mu,-affaJı: ol. 
maı(ıur. P~a.da. pencere caan11a.rıın imal etımdl i!ıin her eb'aclda ka. 
I.-r ~. Fabrika .imal elıtitJI ounları yurdumuım en kuytu 
~edıMı bıfB.r sevketnıe,h a.macle olılutıı cihi •ym mıişterilerinin sıııa.. 

A,leıtrd "'51._ veıtaıire l'ibi m.uanıelele.re lbtQ-ao s&terınekıılzin derohde 
tıf.mektecur. 

Yabancı Mem!eketlere 

Talebe Gönderilecek 
lktısat Vekaletinden: 

Maden, izabe, makine, elektrik ve kimya yübek mühendisi ye -
ti.ttirilmelı: ve bunlardan bir kısmına mensucat ve kaiıd lhllıul 
yaptırıhnaık üzere müsabaka imtihanı ile yabancı memleketlere 60 
el'kek talebe 8'önderllecektir. 

1.) Mmabaka imtihanına gireceklerin apğıdaki fVlla1"1 haiz ol
maları IUamdır: 

a) llirkiye Cümhuriyeti vatandaıı ve Türk ırkından bulun. 
mak, 

b) 1 7 yaıını bltirmiJ, 25 yaıını ıeçınemlt olmak, 
c) İyi bal ve ahlak sahibi olmak (1941-1942 dera yılında 

m•eb müda,•imi olmayanlar doğruluk kağıdı ibraz 
edec~derdlr,) 

d) BuJaııcı haıtalıkJarla malul olmamak, sıhhati tam ol-

1 ın.a:k, bünyesi mühendistik yapmağa ve madene tefrik 
edilecekler için ocaklarda çalıpnafa müsaid bulunmak, 

e) Lise olgunluk dlpJcmıasını ibraz etmek veya bu derece
de tahsil gördüğü Maarif Vekilliğince tasdik edilınek. 

2.) Birinci maddede yu:ılı evıafı haiz olan talihlerin Ankara
da M. T. A. En&l.itüsü Genel Direktörlüğüne ve İstanbulda Siimer
bank İstanbul fUbeslne bir istida ile 21/10/1942 alqamına kadar 
milrac.u.t etmlt olmaları Ji.zımdır; İstidada yukarıda yazılı tahsil 
kollarından hangis.infn taklb edilmek istenlldii'i tasrih edilecektir; 

3.) isticlaya apiıda yazılı vesa.it bağla.nacaktır: 
a) Nüfus hüviyet cüzdanı veya wretl 
b) Mekteb diplomaiı veya ve&ikuı 
c) iyi hal kağıdı 
d) 4 aded 6)(9 eb'adında fotoğraf 

4.) İmtihan 26.10.1942 tarihinde Ankarada M. T. A Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünde ve lıtanbulda Siimerbank İstanbul Şubesin
de yapılacaktır. 

5.) İmtihana girmek tartlannı haiz olup vesaiki tam ola· 
rak vermit bulunanluın 23/10/1942 tarihinde sıhhi mua -
yeneleri icra edilecf!ğinden bu tarihte saat dokuzda Ankara
da M. T. A. Emtitüıü Genel Direktörlüğünde ve lstanbul
da Sümerbank İstanbul tubesinde bulunmalan f&rltlr. 

G.) fmtihan apğıda yazılı derslerden yapı~ .. .aktır: 
•.) Cebir, 
b.) Geometri, 
c.) Aritmetik, 
d.) Trigonometri, 
e.) Flztk, 
f.) Kimya, 
g.) Ecnebi dll (bilgilenne röre, fransı2ca1 alnıanca, ingi

llzce). 
7.) lmtlhanda Jnuvaffak olanlar birinci maddede yazıla tahsil 

kolluına ayrılacaklardır. Tefrik hakkı imtihan heyetinin salihiyetl 
dahilinde olup bu tefrik taliblerin l•tedlkleri kollar da mümkün 
mertebe nazarı itibara alınmak auretlle imtihanda göserecekleri 
muvaffaklyete ve ııbhi muayenelerinin verdiği neticeye göre yapı. 
lacaktır. 

Heyetin vereceii kararı kabul ebnlyenler &'Önderllmiyecektir. 
8.) Maden mühendlsliğ için. tefrik edilenler tahsillerini M. T. 

A. Enstitü nezareti alıında yapacaklardır. Bunlar: 
a) Ecnebi memlekete gönderilmedeo evvel Zonguldak ma· 

den ocakları dahilinde en az 9 ay çalıftırılacak ve yev· 
mlye 150 kurut alacaklardır. 

b) Talebe aktamları yabancı dil dersi görecek ve 9 ayın 
hitamında ameli çalıfJl'ladan iyi not alanlar yabancı dil
den imtihana tabi tulıulacak ve ehliyet gösterenler yük.. 
sek tahsil için yabancı mem~etlere gönderilecektir. ı 

c) Staj deVt'esinde talebe kazancı ile geçinecek, dilediği 
yerde ikamet edebilecek ve ancak fevkalade istldadları 
görülen ve fakir old..ıarı anlatılanlara ayrıca her ay 
on liraya kadar nakdi yardım yapılacaktır. 

d) Stajda ve lisanda mU'Vaffak olamıyanlar atzu ettikleri 
takdirde yatılı ve parasız olan Zonguldak Maden Tek
nisyen mektebinin ikinci sınıfına imtihansız alınarak 
ayni ders senesi sonunda ikinci ve üçüncü sınıfların im • 
hanlarını birden verip dördüncü sınıfa terfi edebUecek. 
1er vt.. bu sınıfı da ikmal i&e «Maden Teknisyeni n ün· 
vanr ile mt-ktebden mezun olan1ar, devlet baremmde 30 

lira asli maafla ite alınabileceklerdir. 
9.) Madenden ~ka mühendl.likler için tefrik edilecekler doğru 

dan doğruya yabancı ınemlelie~el"e gönderilecekler ve Süme-rban
kın t.yln edeceği program dahilinde ve Sianetbank hesabına tah
sil edeceklerdir. 

10.) Talebeler avdetlerinde tahsillerinin iki misli müddetle hiz • 
met edeceklerine ve aksi takdirde tahsil muraflarını faizlle def.aten 
ödeyeceklerine dair müteselsil k•fllli bir taahhüdname \lerecekler
dlr. 

11.) Ankara ve l.tanbula diğer yerlerden imtihan için gelenler -
den imtihanda muvaffak olanlara gellt ve dönüt yol para]arı ve • 
rl lecektir. 

12.) Maden Tetkik ve Arama En.sıtitüsiiniin, yabancı memleket. 
Iere talebe gönderllme&ine dair olup, evvelce yapılan iliını ltbu 
ilanla birlettlrilmlt olduiundan buradakilerlne aykırı tartları hli • 
kümsüzdür, 

-
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Sizi Saadefe GôtOren B 1 R H A K ı K A T ı Saym Müşterilerimizin Nazan Dikkatine: 

PUDRANIZIN 
RENGi Pırlantalı ve eımasll aaaı demet. bir kellme ile S t N G E B 8 A 4 r t demektir. Çftnkl: 

Hangisidir. PlrlanAla.h ve elmaslı saatlerin bil.tün hakiki evsafı meşhuru Alem olan SİNGER saatlerinde toplanml,ftı:r. 
Bunun lçıln: Saat a.ıacağınız zaman. tereddüdsüz SİNGER saati almalısınız. Ve saatin Uzerindet1 SİNGER 
marwın.a, müessesemiZin adresine dikkat etmeniZ J.Azımdır. 
Modayı takı1> eden her asrı tadın için kıymetli ~larile ve neft.s işlemeaüe hakikaten nazan diktat.t celbe. 

den böyle bir harikul.Mle SİNGBR sa.atine sahib olmak Adeta bir saadettir. 

Singer Saati :::u~~~E~Kco~~L HE O 1 YE l İ K Ti R. 
15 sene zarfında tamiratt parasız yapıhr. Satlşımız 

peşindir. Vere3iya muamelemiz yoktur. 
D J K KAT: S t N CER aaatleri İetanhulda yamız Eminönü meıkezindelci mağazamızda satılır. 
- latanlbulda rıJhemiz yoktur. Adru SINCER SAAT Maiazalan. lıtanbul, ErıUnönü. No. 8 

Kl$.A~ 1 K6yll ve işçi elbiseleri 
• • TECRUBE 

EDiLECEK 
EN SON 
RENKLER 

tO kadında 9 zu fena 
renkte bir pudra 
kullanırlar. 

Fena .renkte btr pudra, 
ftlzünilze cMa.kyaJlı> ve ;,,. .:. 
~kin blr manzara Terir •,..,.. " 0 

•• sızı daha yaşlı göııte· " 
rtr. En uygun rengi bul· 
manın fegA.ne çareaı. yn. 
ıUnüzün bir tarafına blr 

(TİYATROLAR) 
İstanbul Belıedıiyesj 
Şehir Tiyak()lıu-1 renk ve diğer tarafına .. d- • ~· 

bafka renk pudra tecrübe •,.. ... . 
etmektir. Bu tecrübeyi 
hemen bugün slze para

Bu akşam saat 20,30 da 
Dr.a.ın kısmı 

sıs olarak göndertlece.k 
To.kalon pudrasının yenl , 
~ cazip renklerlle yapı- ~ ;, ~ 
ıus. Bu yen! renkJe&:r ga- .... " ~4' 
'et· modern ve A.deta s1h- · \~ 
tAmlz blr göz mesabesin
de olan cCromoscope. 
ınakinaslle karıştırılmıış

tır. Bu maklna, renkleri ; .. 
kusursuz ve tam olarak 

KIŞ MASALI 
Ya.zan: W. Shakesp:ne 
Tür~: Mefharet Ersin 

Komrdl kısnn 
YALA.ı.VCI 

Yaza.n: Carlo Goldonl 
TüI11ı:çesi: s. Moray 

RAŞİD RIZA TlY A TROSU 
Halide Pişkin benber 

eeçer. Artık cMakyaJlı> 

bir ,Yi}ze tesad ü1 edll.m1· 
)'ecektlr. Clld Ue lmtızaç eden ve tabll 
gibi görünen m.tlkemmel bir pudra• 
dır. Tokalon pudrası, •krema lı:.opü
tü, ile beratlı ve hususl bir usul 
dalreslnde kanştırılın14tır. Bu sa-
7ede rüzg1rlı ve yağmurlu bir ha
vada bile butün gün ııabtt kalır. 
Hemen bugün Tokalan pudrMmı 
tecrübe edln11ı ve teninize ne de· 
rece blr güzellik temin edeceğini 
görünti2. 

Cırına akşamı Kadıköy Süreyya Si • 
mıma.sınııia. Sizi Ta.n~mıyorum komedi 
3 perde. 

Sadi Te\ı tiyatıroi><-u IReşikb'lta l her 
g~ ve her Pazar, Bu gece ıcKudret 

H~11. yııkmdn Hamlet. ..................................................... 
Son Po~ta matbaası: 

NeşriyaL lUıidürü: M.. S•mi Kara:rel 
SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKJ..IGİL 

SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdüriyetinden : 

ISPARTA MAHSULO GOL SUYU 
Satışa çıkarıldı 

İsparta Gülyağı Fabrikasının 942 senesi mahsulü halis gülsuları 
Ankara, ~stanbul ve İzmir Yerli Mallar Pazarlarında ılfdcr için. 
de satlf& çıkarılmı,ur. 

250 gramlık beher ,ı,enin fiyatı 50 
500 )) )) 2 )) 80 

1000 » » » ~) 1,20 kuruştur. 
Gerf verilecek şişelerin 250 gramlığına mukabil 9 • 500 gram.. 

lığına mukabil 15 - 1000 gramlığına mukabil 22 kuruı iade olu~ 
nacaktır. ,! __________________________ ,, 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

İpliği a.mba.rd'.a.n verilmek ŞU'lilc 10144 9'ıft paın.uk çorabbn orülıne paurlığı 
5 /B.t.eşrln / 9H pa.zaırt~i g üıı ü :.aa.t ( 11 l de ya;pı.lı:.l-Oak't:ır. 

Mtılıa.mm.en bedeti 1771 lira. 48 k~ ve ilk temitttatı 133 lira.dır. Ntimu.ne 
ve şartnamesi Komlsyondıı hergün :öriilebiılir. 

İstıelGltlerin Galata )tumba.ne cıa.ddoeqi 5-t No. lıu daired:okl KDmlsyona. gcl_ 
mel-eri. (2051 

l MUHASEBECi ARANIVOR -
Şantiyelerde çalıfmıt tecrüheli bir muhasebeciye ihtiyaç vardır. I 

Dolgun maaı verilecektir. Taliplerin İstanbul 176 po$ta lrutwu ad. 
resine «MUHASEBECİ) rünıuzlle müracaatları. ' , Belediye sular idaresinden : 
ı - ' Osmanbey • 1\lai,:ka · arasında. Rumeli ve Teşvilı;lye caddei·erJ imtiıd'adın. 

ca takriben (3200) M3 l'ranşe hJ.fredllecelııl:tr, 

2 - Bu işe a.id sartna.nı~ !da.remiz lıeva.zun dairesinden a.lınaca.k.tır. 
3 - EV\'eke tekllf edilen fiat!ar yÜksok ı:-öriUdüğündırın J.ol:ıyı tekrar ilanı. 

ım liizwn görüten. bu hafriyat ~ pıı.za.ı<Jı)Q}a. ihale edilecetiııden ba.friyatı 

üUıl'iııe almak J.91.eyenlerin '7/10/942 Çaıışa.mba. günü saaıt 14 de Ta.ksim Sıro. .. 
servllerd.elı1i idare merkezinde hazır bulnnma.'ın.rt. (296) 

ucuz 
SAGLAM 

DAYANIKLI 
Toptan Satış Yeri 

1 
lstanbul Sultanhamam frfaniye Çar,ısı numara 18-19 

ShLAHADDIN KARAKAŞLI 
Sabnak lstly.;on tüccar ve eanafa çetit listesi gönderlllr. 

..._ .................................... r 

T. lŞ BA.Nı..ASt 
iL TASARRUW 

BESAB.LABI 
ı tkinci~pi ıı 

ııtetıdealne a:rnı.. 

Ur.ramlJ"eler: 
1 a4e' lOGO llraJy 
l • IOt • 
1 • ıs• • 
ı4 • ıoo • .. . " . .. . .. . 

lstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Yaba.net diilieır Gkıulu ikmal ımtlhanla.rı '7 /10/942 Çarşamba giiroil saaı 13,30 

ela başla.yı;p 9/10/942 Cumıı giinu bilecekıUr. Lıt.tha.n gün ve yerini ötremnek 
mere ilgili ta.ı.ebe-nln okul f~e miira.caaıt.ı.a.Ta. (216) 

KUPONLU ·VAD~Li· MEVDUAT 

VARU61NIZI TEMiN EDER 
~ 

~EQ AY1N QIRINOE; PARANlN . rAIZl ·Vt: Rıug 

TÜRK·T[CARET· BANKASl·A·S· 


