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Almanlar Stalingradda 
Orlovska varoşunu 

dün hücumla zaptettiler 
Ba varoşun garbında mlblm Bas 

teşkilleri çember içine alındı 

Kartla ekmek verilmiyen yerlerdeki 
memurlara ekmeklik ,un dağıtılacak 
Bir talimatname hazırlandı 

\ 

Memurlara verilecek elbiselik kumaşların ima-
line Sümer Bank fabrikalarında devam ediliyor 

Ehemmiyetli elbiselik kumaş stoku hazırlandı 

Royter ajansının muhabiri bildir!yor: ':S!alingrad içinde vaziyet 
vahimleşmiş, Fakat şehrın harıcın~e iyileşmiştir,. 

Amerikada 
gemi ve 
tayyare 
inşaatı 

Eylulde 1,009,80~ 
tonilatoluk gemı 

inşa edildi -

Ankara 2 (A.A.) - Öi .. 
rendiiimize JÖre bir Teşrini
evvelden itibaren kartla ek -
nıek tevzi edHmemekte olan 
bütün vilayetlerde devlet ve 
müeasesat haremleri kanun -
larma tabi me't\\ur ve mü~ -
tahdemler askeri, müHci mü -
tekaid, dul, ye•im maaşlarile 
maluliyet ve hidematı vata -
niye maaşı alanlar ve bütün 
bunların beslemeğe mecbur 
oldukları kimse ve askeri ba
reme dahil olanların aileleri 
için ekmeklik )ıubuhatm Top· 
rak Mahsulleri Ofisi tarafın. 
dan temin edilrrıesi kar;n)a~
hrılmıştır. 

Ticaret Vekaleti va ilikle
re telgrafla i,'arda buluna .. 
rak bu gibileri harcırah ka -

rarnamesine &Öre bealemeğe 
mecbur olduklan nüfua ade -
dini sormuştur. 

Ticaret Vekaletinin ı.oru • 
auna cevab veren vilayetlere 
bu esaslar dahilinde i<"ab e -
den ekmeklik hububat der • 
hal verilecektir. Bu hususta 
hazırlanan ta1imn~.'lame vi -
layedere gönderi mc.>k üzere
d "r. Bütün bu is~ere miiteal ~ 
ilk muamelat ve muhabe.-ab 
Toprak Mah:ıutleri Ofisi u -
mum müdürlü~i~ takib ede -
cektir. 

Elbİ•elik huma-;lar 
Ankllra 2 ( Husu"i) - Ba

rem kanun11lrına tabi müe~ -
seseler memuı-larmn ve aile -
lerine elbiselik kuma~h a -
yakkabt veri mP.si iç\n yl\ • 

pılan tetkikler ilerlemekte -
dir. Ayakkabı imali işi uzun 
zamana ihtiyaç gösterdiğin -
den ayakkabı tevziabndan 
sarfı nazar edilmesi ihtimali 
galibdir. Elbiselik kumaş i
maline ise Süınerbank labri
kalaranda devam edilmekte
dir Bu maksadla ehemmiyet
li bir stok hazırlımmıştır. 

Ayni yardımdan ordu men 
sublarmm aileleı-i ve memur 
kadınların memur o"!mayan 
kocaları da fotjfade edecek· 
lerdir. 

Hazırlanan diğet' bir pro· 
jeye göre de ayni evsaftaki 
memurlara kort:llr tevzii ve 
bu kartlarla Y erlı Mallardan 
e~ya tedarik ett~elerinin te -
>T'Iİ"1; bahis mev.:>:uudur. 

Ru:velt: «4 günde bi~. va.!'"' 
yapıldığını gözlerittıle gordum» 

diyor Meb'uslanmız dün Fatih ve Eminönü halkını dinlediler -
Londra 2 (A.A.) - Reis Ruz • Kalha•yadrı dağ avcılcm düzlük arazide ilerliyorlar 

velt Birletlk Amerikanın muhtelif 
yerlerine yaptığı 15 günlük bir tef. Berlin 2 (A.A.) - Alman or- püskürtülmüştür. Bir gün evvel 
tİf seyahatinden dün Beya:ı Sara • duları başkumandanhğmın tel> - burada tahrib edilen tank mik-
ya avdet etmlşıtir. liği: tarı 124 de çıkmıştır. 

Bu 15 günlük aeyahatte reis Ruz. Kafkasyanın şimali garbi kıs. Kısa menzilli muharebe tay • 
velt tam 12.000 kilonıetrelik yol mında1 Alman kıt'ala,·ının taarru yarelcri ordu tümenlerini des • 
katetmiştir. zu neticesinde yeni ara~i kazan; t~klemişl~ e m:.:.d f_,.. l.:z.::.-:.:: ~ 

Beyaz Saraya dön~de gazete- ları elde edilmiştir. dını Don ile Volga arasında hi-
( Devamı 5 inci sayfada) Stalingradın şimali garbi • maye etmişlerdir. 

sinde kuvvetli bir istinad nokta- Aşağı Volga böJges:nde Al • 
sı olarak tahkim edilen Orlovs - man ve Rumen muharebe tay
ka varoşu hücumla zaptedilmİJ yareleri mühim l}tmendifer hat.. 
ve bu varosun garhinde mühim larının tahribine devam etmek
dil4man teskilleri çember içine tedirler. 

Londraya göre 

Mareşal Rommel'in 
Af rikaya dönmesi 

Gençleri menfi yo lara 
sevkedecek "Arkadaş,, 

adlı bir cemiyet kurulmuş! 

şüpheli görülüyor 

alınmıstır. Şimal bara) cepbesin- Don cephesinde A1man, İtal " 
de yeni şaşırtma taarruzları geri (Devamı 5 inci &aylada) 

Mısır cephesinde 
büyük bir piyade 
muharebesi oldu 

Bir kadın öğretmenin sözleri: ''Kadınlarımızın 
yaptıklarına zara/ et değil, sef ah el derler. 
Lüks ve modaya karşı kanun istiyoruz!,, 

Bütün Akdeniz lıavza•ı için bir 
baıhumandan tı:;yıni teklifine 

ltalyanlar itira~ ediyorlar 

Londra 2 ( A.A.) - Brit: 
Britanovanın aııkeri münE,kki

dinin bildirdiğin~ göre, ıimal 
Afrikadaki Alman hava kuvvet

( Devamı 5 inci aayfada) İngilizler işgal ettikleri mevzileri tahkim 
ettiler, keşif kolları faaliyeti devam ediyor 

Tayyare 
t 1 rı• r Kahire 2 (A. "·) - Ortaf}ark Çarıamba - Per~cmbe gecesi ren e 1 tebliği: keıif kollarımız faaliyetlerine 

Nevyork 2 (A.A.) _ Gemı ve Çarıamba günü erkenden kıt'a devam etmişlerdir. Topçumuz 
· b.. 1 k k•" 0tmı'nde müna ,.imal keshninde ve kıt'alarımı -tayyare yapım işlerinde hır .. u- arımız mer ez """ • " 

t 'b b··ı • d ı'lerl""'nıeler kay - zın dün yeni mevzilerini tahkim YÜcü sayılan Henry Kaiser, mu - sı o gesın e "' 

Japonlar 
Yeni Ginede 

bozguna 
uğradılar 

Japon alayları son 
erlerine kadar 

yok edildi 
d . ı d' c·· d··z kıt'aları ettı'klerı' merkez kesimindeki tefiklerin harab olan Avrupayı, etmış er ır. un u -

Afrikayı ve Çini iınar etmek için mız yeni mevzilerini tahkim et- düşman mevzilerine taarruz et- Sydney 2 (A.A.) _ Japon la • 
Yirıni sene durmadan çalışınal ... rı mişler ve dütmarı.ın bir muka - miştir. Orta bomb.ı tayyarelerin- rın Milnebay'da uğradıkları 

Evvelki gün Be~\kta'} ve Bey. 
oğlu kazalarında halkın d'1ek ve 
ihtiyaçlarını dinliy<m İstanbul 
meb'ualar heyeti dün de Fatih 
ve Eminönü Parti binalarında 
halkla temas etmişlerdir. 

Fatihteki toplantıya saat 14 de 
Parti binasında başlanmış, has-

bihal esnasında vilAyet parti ha~ 
kanı Kayseri meb'u~u Suad Hay
ri Ürgüplü ile Fatih kRymakamı 
da hazır bulunmu~tı\rdır. 

Salonda bulumm muhtelif 
meslekteki vatandaslar, bilhassa 
İa}e mevzuu etrafında konuı -

(Devamı aayfa 4/2 de) 

Yağ ve pirinç tacirleri 
dün valinin reisliğinde 
toplantılar yaptılar 

(Devamı 5 inci •ayfada) bil taarruunu geri püskürtmüş - den müteşekkil müh!m biı---t.efkil bozııunun neticeleri timdi anla-
lerdir. (Devamı 5 inci •aylada) şıbnaktadır. Burada gemilere • •h 1 

Aınerikadan Rusya ya binmek için kafi derecede sürat· Toplantılarda fiatların ıstı sa mıntakala-
tayyare ne mühim- [ Ask eri vaziyet ::J le kc6:::n 5b;~~? • .ı::,:J,,>1ay- nnda arttığı ve tstanbulda ucuzıatıımasının 

mat naklediliyor .................................................... imkanı olmadığı ileri sürüldü 
• - GUzel bir karar 

Vaşinaton 2 ( A.A.) _ Bir ha· 1 1 k it ki R Yağ fiatlarında son günlerde 
va f b . b k • A man arın yenı uea 1 arı us devamla bir artı, aöze çarpm ... k-
c.ar ... e~ :~~•ı,u~:~~a~::erk:~a~: . ~ 10 fak•ır gene kızın tadır. Zeytinyağı fialları toptan 
ııı ah, ınühirnmat ve daha ba~ka 185-190 ve perakende 215 kuru. 

::~~:~e . ta~ıdıklarım açığa vur. kUVVetlerı· ı·mha edilirse bundan d·u·u.,·u·n·u·nu Em' ·ın·o·n·u· :: ... ~~:s:~m~~~~~ ;:~!~r~ğ~.!~~t: 
Ticaret odası, gelecelc sene A- sında yeni tedbirler kararlattır-

:~~~:b!:;::a::~~~a;d:'~k.::; ·bu"yu" k 0et·1celer Clkacaktır Halkevi yapacak :;ı:: ::rr~n ~~:!::~~~e ~~:i~::;~ eşyasına 'l•h . lantı yapmı"-lardır. Tacirler zey. . , sı a ı ve yıyeceği tay• "' 
Yare ıle kl d kl • • l tinyag .. ı fiatlarının istihsal mınta-k . na e ece erını söy e - D .... nl c.. h · b 

~.~·ı··tc.:~!!:.: .............. k ........ l··l·········.··... Yazan : E mehli General K. D. ;!u)'a';:ııac:';, ';;~~~~ ,::;:a7ıın- :ıe:rmr'··n,nd;e,~e:b~u':ıu·n:di!uar!!d:u~dke~ıa~r~,1b~ru;cı:u~ 
d ı tecek bir mahiyette olduğu nıalüm- Halkevi görecek .c. ra ve ı ert 1942.1943 kıt yardımı e\'re&. d - fiatlı yağ stoklarının tükenmı~ h • } d ,nln açıhruuı m~nasebetlle n;rio;a~ urHadiseler galiba bay Hitlerin bu Eminönü Halk~vi aosyal yar- olduğundan bahisle yeni aldrk -

eyetı top an 1 8?5Yallsıt partls~ tara~ıDi:lan y güven ve itimadını bir takım yeni dım şubes~ cümhuriyet hayra - ları yağları yüksek fiatla müba-
Anka 2 ( f IUJ ~mı ~rlindekı &lapor ds.araAlyı": mü_,..,,,.delerle takviye etıneği iste. mında 10 yoksul ve kimsesiz yaa ettiklerini iddh etmitlerdir. 

klll · ra • A.A.) - cra Ve- da tertib edilen bir top ntı a . . ~.,.,1 - _Lt-- ki ı Evlu·ı tarihli Al· aenç kızan evlenme törenini ken· N t' d .. f' l • d'k' 
t 

eı-ı Heyetı bugu··n Ba,.veka .. let- '~L---2 ba ff!L' 1 1 -..1 •ıx..ı ...... o ac~, " • e ıce e yag ıat arınan şım ı ı ... man Fünra-ı Y 1Uel' n •.-. e" •• •-r .... K f · d b · ·· af 
S
ea saat 15,30 da Ba•vekil Şukrtl utkun i h 1 1 kendi&' in ınan resmi tebllgme tlmal batt a • dı salonun a, Utun masr ı §U- ·va:ı:iyet dahiliııde düşürülen'lİye· 

_ _ ___ r..;;;a:=c:::::o&A1ı11Uan...aa.a.' .ı.••.ı.e.!-..ı._.....,...t-.--1.-n--.&...um-wn-ı..-....-eyet ....... ı..n....a.n ....... .....,-.m..ILlkl...K&ıu.!l[!~orta~~T.:..::er:.:ek=-oen.:..:.::.:.ub;,;.:.,.m_ı_m......;..k;..a..J· ı..;:b;.;e;.::y..:e....:.;.a1...;' d,;_o_rm_a_k_ü_z~er_e_:y_a.;.p_t_ır_m_a_·..!..:c~e~ii tacirler tar!lf ı~daıl beyan e .. 
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. Birincitqrin 3 

Sabahtan Sabaha: 

Hükumetleri şaşırtan 
Esrarlı makinenin 
Yalnız adı malum: 

ihtikar 
~·--- BUi-'ban Cahid_ 

Pireden limanımıza gelirken 
Çanakkale mevkiinde karaya o
turan Yunan bandıralı Aya-Ni • 
kola motörü gemi kurtarma ser• 
viai ekiplerinin çalışmaları aaye· 

dün •· dürülmüıtür. 



3 POSTX • Birinc:itetria !ON 
Sayfa 3/t 

·~MoltRe nlnMektuP.ları CDB~i~CiLiK=ı 
Mısır or.dusu ile muhir~b(; Bf:igunku harbin 
Hafız y~;;r:m;o;eb~:·ey;~~:~a ~:~~e ri~~atiat~~~;:.~:~lığa ·.. ye~ ~So~o!.'! İ!zci'!~r~ !~ !J 1 arı 

rakl• ve toplar parıldıyor ve. her dar ayrıl~ıı~ı. _Dutmanın _kulli H er harbde oldu~u g~bi but Bu harbde Almanlar Y Y • J.. . 
- 13 - taraftan davul ZW"DA sesi ·geliyor. kuvve.tlerı haıuz Mıı.ar ırnıagının harbde de, en zı)ade mü- ba~ka silahlar ile d . .. daha[ 5 - Fedaı lıucum teknelerı. 

MDltke Bilecik karargiblBda Karfıcla yüzlerce asker v.adile Bağ- berisinde · bulunuyordu. ~u şartlar na.kaşayı Üzerlerine çeken cep- lesine atıldılar. Sil ~~:z muc~de- Tayyareler, nuknatısh mayo· 
' . .h' dad muhasara&loda ~Uc.nı!mı, es.; al.tında Mülhah. Laue ve ben müt./ heler kara cepheleridir. Hemen dır: a ar ı;un ar- ler ve denizaltılardan çok konu-
ı~ . ...ara;~;9'· ki ve iw bir topu tepeye doğru çı- 1 teflkan umumi bir ~aarruz teklif hemen her yerde daima kara t _ Tayyareler. §Uldu ve çok yazıldı. Bunları bu-
10 Ha:ı:ıran · 1 karmıy,. uğraftyorlar. Beri yanda , ettik. Fakat bu yapıbnadı, yerine cepheleri görüşülüyor. Evlerde, 2 _ Mıknatıslı maynler rada sıralamak bo~ k"t 

Çokl:aınbe • bend haber alml· ı l 1 I • " ' • ' b• r ) d ] • T yere Va 1 
yor b ~ en b. mek- yüzlerce asker küre& ve ~~m~ alr al peraıan ~ar:ı.mız~n. ır ~eye yara- ~kec ısS~r e, ghazekt.e. eı·de, hep Af 3 - Denizaltılarında hücum öldürmektir. Fakat iki ki,ilik 

ıun, ugun sana usun ır 1 ert topnıiı kaz.arak ıstihkam ar mayan ı.nr gösterışı yapıldı. Pata rı a, uverş are alı, Rusya cep tekamülü. denizaltı gem·ı · ·ı f d • h"' 
b.c~ yazmak isterdim. Fa.k.al bu ~- getiriyorlar. Çadırların ö.. öğleden sonra vaziyet hakkında gô. hesi başlıca mevzudur. Bu araqa 4 _ f ki kisilik denizaltı ge- t k l • 

1 
erı . ı e e _ aı u-

llıumkün obmyacak. Pa.ta katarı nünde insanlar kaynaııyor. Bazıları ~k üzere bulundtığum sivri te- nazarlarını denize çevirenler, mileri. · cum ;; ne en tetkıke deger. 
Y.a~~n .~ken gid~!Ot". Ve limban:ı ekmek plprlyor bu a.n~~İye ~izdeki peye geldi. _Paıaıya Ibralıim Pqanın den.:z ha.rek~tınn~ ~~ra harbi ij. ( evamı sayfa 4/1 de) 
fil.il, lükemnak uzes-e. Fakat se yumurta putas.nun p'fa-ılınesme ben 1 baıreket halindeki kı.talarını göster_ zerındekı tesırlerını olçenler ı>ek • ~· - )" 
~a fazla babeniz bırakmamak Nefer lnoe bir hamuru deve ,dim. Bu kıtalar bizim bir b~uk azdır. Halbuki denixler, bugün- Son Posta nın bulmaca 17 ıçın fumart yu.ıyonıın: Maıatyad.an ~·i ateti ii9tünclelri bir demir safi- saat uza&"ımızda Nizib ırmağ;nın kü harbin, levazım, malzeme ve " Si: • (15) 
~ık. ~ kıtıaaila be.ral>er t'"P1 =~in üstüne yayıyor ve burada pi;. üsllindeki köp~e doğr~ hareket gıda madde~~rini .taş~mak bakı. _ 
dilcı kara.rgabnnıza ıeldlk. Sı~- i 1 or. Diğer biri çamaşır yıkıyor, ediyorlardı. I>Üfmana bizim ya.-ıı- mından en onemh bır sabumı Sold;ın sağa doğ_ 1 2 
tim iyidir. İfl:alaım fevkaladedı~. J ~a biri silahını Lemizliyor veya mızdan geçerken taarruz edemedi- te~kil etmektedir. Hatta bugün ru: ı.-===r=T==3=r==4=r==S=;==6=;;;:~7===8=;:=9==1=1=ı 
Yalnız elbise ve ayakkabılarım ha. akkıabısını tamlr ediyor ve ben ğimaz için ..artık şimdi bu hareketini Cermen kara hakimiyeti ile An-

1 
- Bir Alman l" 1 'il ı ı il 

raz yır~ı.ktır. Çünkü Toroslarda me- Z dahil o~m hal1ie h.epimlz 1 İcra etmeden ricat e:meden batlca glo-Sa.kson deniz hakjmiyeti çar- ma.rcşa.lı lGI, Bir 

'

.LL_tll b ı ... L...ı. t k Fazla- 'bal - 1 k lmad - büd' d. O kt d d il,_.,. Al agırlık ölçüsü 131 • 2 _-_-'---_.--.-----.__ ir yoruuıuıL yap ı ·.. ~ _ çıabuık içiyoruz. Bu kala .. •ırın or-
1 
çare .a . ı1rı~ı . ır ıın. ç sa- Plfma a ır, . ~n .e~ı,!r. ma~- 2 _Bir göz ren. 

ca ka.r ve çamıar var~ı. 29 ıun yag ta.ından bir sipahi alayı nobete ge.. at germuz~ Bırecikde sağlam :mev lar ıark aeferını bıtırsm veya bı- gi ll>. Kıüımalıc 
~ur yağdı. Dai yolları ~k da~~· · jyor. Ve bu esnada modası geçmit zilet- vardı. Avrupai esaslara göre tirmesinler k.a.rşılarında denizle. ma'lda.rmın 3 - - --.- - ------
Şiın. di burada biraz dinleneceg1.1, mç ızraklarla arab klsroklart üstünde , bu mevzlln biiyük bir noksanı var. rin ayırdığı lngiltere imparator· (kal. -----.------------
L'- a d l b l k sın) manasına. es. 4 -~ da talim ye manevra ya.pac • kayn&f&n bafıbO'lllic süvrilere lstlh- 1 ı. Arkası emin değildi. Fakat be- uğunu u aca lardır. ıd kulianılış şekli 
i'ız. İst.ibkimlarmıızın y'Ukaraşından (affa bskıyorlar. Ne ya71k ki yanım nim m~ahedelerinıe göre nıevziin Alman - İngiliz d eniz t ekabeti --.ı---.--_______ _ 
fahııtne bit- manzara görünüyor. Aıa da «Daıer » İn lcad ettiği fotoğraf en elver.§li cephesi de bu idi. Her meşhur amiral Tirpi.ç zamanında '"!·-Blr çal&'t a .. 5 - - ------ - - - ---- - --
iıda Fırat vadblndıe 4000 çadırlık makinesi yok! nefer, hes- kürt ya burada Clurmak ba~lamıştı. Donanma yapmak letl (5), Edebiyat. 

bir tebir l"fa a:tik. Nehir burada lb h' p dUSl'fe yapılan yahud ölmek~en batka çare olmadı hususunda, ilk zamanlarında ta bir ''eıiıı et;. 6 il 
~ek kabarıktır. Ve ka~atgihınu:ıı ra im aşa ~f . I ğını gö~~e~~i. ı:traı:ımı:ıda? geç. kendi vatanında bile birçok a- .ı _ Orh (l ), 

7 
1 

-- - - -1~ ----

~ taraftan çevirmektedır. muharebeye datr ilk mekfübfar nıe~ mum:kün deilldı. Her ıkl ce- leyhtar bulan bu Alman anıiralı ~Mld ve ıy:ı.li nl 
11

_
11 

______ 11 _ _ 
Öte . 'ahmı:ııda beyaz kayalık. nahııflız Fırata dayanacaktı ki böy- nihayet arzusunda muvaffak ol- geı-indittrek şey il 

ı~ üst~e ka'e duvarları camileri. Mala~~ 12d/8/183~. lece arkamızda fü·tüle<:ekti. Cephe du ve Riske donanmasını meyda_ (6). 81------= _ __ __ 
Bütün ma--"'•aya eski Beda kalesı raragihında büyük hareket. vardı. yük yedekler alabılen .. sa .. glam bır Bu. a.mırahn yaptı~ı donanma· Rir emir (3) . 1 
~leril-e Birecik ,ehri göri!niiy<>r: 22_ Haziran .. ~.~· iişman •a. İ~.ı milttahkemdi . . At'ka~ızda b~- na getird~. 5 _Edat (:!), 91 . - -----.--

1 

~d' ·Ymlerce yüklii deve 25 Binlerce deve Mlsarda.n ııeçryor, ar. kale bulunıtcaktı. Önnmuzde cam ya Rıske donanması ismi verildi• r, - JCıır·andan 10 =----------------·-, ııı 
ı~Hk k:iıar halinde ve önlerinde k.asnldııın. kuvvetli sjivari kütlele~i gibi düz bir ova ~lunacaktı . Faka1 çünkü o diyordu ki: , Ben, İngi: l>lı- pa.rc.ı ((), i:;_ -~ -. 
hirer ek olduiu halde dağdan a- Ye piyade taklb ediyordu. Umumı.. J p&fa rical etmenın ayıp ve çirlija )iz donanmasını imha edecek do- yan ed-en (3). 

f~ .~ rlar En önde blı- arab o.. yeıtle bir ric'at yapılıyor fikri var- olacağını söyhdi. Bireciğin çok kuv nanma yapmak istemiyorum. '7 - Baş sat'lığl m , TtTSi (halJır) 
~ m yo ~u - çalar~ bi~ dı. Fakat derhal pataya yürüyüş is. vetli olduğunu v~ burad:. düşmanın Belki lngiltere benim donanma· manasına. (2,) . 

un, ~rı':ıet ye pit-inç ge-~irdiğini ttkametinin so~ cen.ahımı:ıı çev~mi ~~ze bı:arruza Ce6aret' edeı~ly~eğini mı imha edece~tir. Faka~ b:nim s _ Şey ( 5). 

ita di Koyun derisinden yapıl ye matuf olduğunu ~r verdım. soy1edı . Ben de ona dedim kı Jbra. donanmam da ımha cdıldıkten 9 - Bir Ermeni a.ııı (5), Cemi ~ 
mı: :a. Y~ kelekl.er odun. saman Saat ona doğnı atla kumandanın hİrn Pata burada bir barb verm~k- sonra İng:ltere, oh- daha deniz (3). 

4 - Fenalığın '1ksi (6i. 

5 - HaJıım ((), Hltab nidaaı 1'!), 
Gös!leftne ınldası (%) • 

6 - Beyaz cıllıd (3). 

7 - Baş C 4) , Cdtetre~ k.oıw.1aaı seli 
bı1r lıımnaş nev'i ( 3) • Ril>I ile yüklü olarak nehrin yanına gr~im. Ve bu mane\TcUtln •sizin Halehe çelelirse sağ bileğimi hakimiyetini konuşalmyacak tarz ıo - Edaıt (2), Toprakl!a.r t7). 

İçinde et~yıyorlar. Birçok koyun ve m&biye~fni an1attım. D~manın ön. kes.erim. Memleketin ınübHrı ınen.. ı da zayıflıyacaktır. ,, Yukarıdan aşa.tıya. do!l"ru: 8 - Teras (6), Bir iptid&i nakil va.. 
&cep .W-ükri bayırlarda dolqıyor: cüleri bizim ~ sa.at bir çeyrek ya. faatleri ı:ıevn."U~ .ol~nd.a or- İşte 1914.18 de bu kar.ılaşma 1 - Kepuelik ('7), Bir renk (*>· 9itası (3). 
ı .... Bmlerce at arpa tarlalarına bai kıuunıu ıehnif)er ve kendi kıta- dunun yijbek ru~li zabıtlerınden oldu. Akibeti burada münakaıa 2 - P~i (4), Modern (4). 9 - Yalmur bot'u&R C'-l, Badehu (5). 
luwıı•. Güaıet altında liiP«iUerı mı~ !.rı~ lıg saal)ik; bir metafeye 4- (Deuamı •ayfa 4/l de) edecek değiliz. 3 - Bir~ gemimiz m. ıe - "tasıwTur (8). 
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• 
SOR POSTA Baiac:it • ...... 

Veziriazam kendi sarayına gelir - Bu sabah Be~:.r ağa hazret· - Ya, baıka bir ,ey demedi. Şehir dram tiyatrosunda 
gelmez kapmlar kethüdası lbra- lerini görmemiş idük. ler mi idi? (Arkası vur) 'I B k 
~:;ila::rıiv·::t!ı~ !~~~=!ar~ğ:: ni -gö!~~~:·~~anı hazretleri- ""öaiiiasa"ray""'l"n"k'a'raya"'üii"ff" ir lŞ masalı,, 
rasında kahve çubuk içiyor, bir - Anı dahi göremedik benim Ankarada iki maç yapacak 0 • 

gün evvelki me~veret meclisine efendim. lan Galatasaray takımı, dün ak- Yazan : Nusret Safa Coşkun 

3 

yedi sekiz yüz pür~ilah yeniçeri - Durman Han hazretleri ka· ıam hareket etmiştir. Bugün ilk H ı Bl ı • 
ile gelen Patrona Halilin ı;ıerva. rındaşıma gidüp selam söylen, maçını Demirsporla, yarın ikinci er .Y1

, r ncıteşrinl~ ilk ge· ı' t~ bu adet olmuştur. Ben de bir kaç pelr, klasik Yunan trajedisinin tesi· 
sızhğın.dan derd yar.ıyordı.ı: saadetlu padişahımızın dedükle· maçını Gençler Birliğile 19 Mayıs cesı, Şehir Dram Tıyatrosu.. çızgide u Kış masalı >ı nın por. ı ri altında görünüyor. 

- Sadrazam paşa efendimiz ri vardır, va.kit fevt etmedin ken• •tadında yapacaktır. mm kırmızı kadife perdesi bize tresinl çimeğe çalıtacağım. S h k 
tereddüdünden .ıimhal ıı eyledi dülerini görmek ister idük. She~espear~'i gös!ernıek i.çi.n açılır. Sicilya kralı,aostu ve misafirleri Bo _ 3 neye _!OD$.:_ 
d . k . y k ~ k d 1 H 'f l .. l . yegane san at muessesernızın, kapı· hemya kralı Polikenes'ten karısını y b . 
ıyece sız. o aga arm a~ a· - emen teşrı ey esun er mı ı .1 k.. k smı ve perdesini her Jene bir tiyat İ . .. . azımrn a§ında bu cephe hak.. 

rım. Zinhar böyle düşünmen ve efendim? zmı ure yanşı d<!.Lf i 1 bl ·ı , - ı kıskanıyor. çlne :zalım bir ~uphe gır kında hükmümü verdim Muhsin 
k · • · 1 'k t p k lk l . . ro an sn n r esene açtff, ma.. j . .. · yanı yüreğınızı }OK yere tu e • aşa ayağa a ıp göz ermı lzmit bölgesi tarafından ter • nalı ve güzel bir an'ane .. bu sefer, ~lftır. Bu fupbe onu, dostunu ze. Ertuğrul, muhte~ dekorlar kur. 

men. Eğer i~aret verilse idi bir açtı: tib edilen kürek yarı~larına iıti- karyımıza, büyük müellifin olıun· ı hırlemek kararı verecek, karısını mU§, Jıengin mızansenler koymut· 
içim su gibi sizi ve bizi içerler - Dahi iki eli kanda olsa.. rak edecek Galata6aray, Fener· luk devresi eserlerinden olduğu bal ' en ağır ithamlarla mahkeme huzu.. ta. Geçen sene, ııHamleh> için yaz. 
idi! İbrahim ağa ko~lu, Kırım Ha. bahçe ekipleri bugün hmite ha· de tarihi coğrafi vesair hataları~ runa çlkartacak kadar, kafası lçinde f dığrm ten:kidde 1tHamleti Muhsin 

Dedi, Halil pehlivanın genit o- nına gitmek üzere sokağa uğ- reket edeceklerdi.ı·. Kürek yarı~. gayyasında ~duğundan ötürü l büyiik bir lhtilil çıkartm1'llr. Bohem j oynadı. boru oldu öttü, dekor oldu 
muzunu okşadı. Halil pehlivan radı. ları tek, iki çifte ve dört tek ola- küMlyatı arasından kapı dl§&rl edil I ya kralı, bu azgın intikam hırsından l kunıldu, •tık oklu yandı, sabn~e 
çok öfkeli görünüyordu. Cevab Kırım Hanı Kaplan Giray Han rak Pazar günü İzmit koyunda mek tehlikesi g~irlmit uKıı masalı' yakasını sryrrırsa da, Krallçe, zin-l yalnız Muhsin vardı.1> . d_~m~ştmı. 
vermesine meydan kalmadan o- Ayasofya yanında kendisine tah- yapılacaktır. çıktı danı mahkemeyi boylar ve çibsi Bu defa da ayni ,eylen soylıyece. 
da kapısı açıldı, Mehmed Paşanın sis edilen konağındaydı. İbrahim 

8 
.. k b"k" .. ~d nih et bulu Çocukları ğim. Sahne, içine kabak çekirdeği 

kethüdası Mustafa Bey başını u. ağanın saray ile sadrazam ve Nusret Safa Coşkunun bu lr aç u um: PO Mae .a,! . tlh r. d-.. b" iç doldurulınut çok ,ık bir şeker ku-
tb b • k k" k f reruı mı aı m ar e ..,.. , il' p t be 1 d 

zatarak ra ım ağaya: kendisi arasınd.s vasıta olarak a şam ı on eransı l . ld • d .. h ec1·ıe 1 d usuna nz yor u. 
k d b k 'f Emi•,..;;.,,,• 8 .... ~.1-... -.. y •w• d b" k b"l-''· o ugun an ıup e ı n :rerı o. «Ağa arın aşım ça l teşıı kullanıldığını bildiği icin ağayı --~ -..:-v ...._,. azımın ~~ en ır aç uaLwll ı . . . . Derin bir hayranlıkla seyrettiğim 

eylenu diye seslendi. hemen kabul ettı'. 3/10/1942 Cumarte&I günii :dışamı le atlamak 11Uyorum: gan kızları, bır dag baıına terk.edı.. İ G li ::......... --L-ed k _._ il s· . . afbad Schakespear . a p m.._..,sna, :MllDJJ e te --
thrahim ağa tela~la koştu: İbrahim ağa bu sabah telaşlı !IUit. l20,30l da. sa.lonımıuzcb muharl'lr Birçoklarının iddia ettikleri gibi, r. ırıncı ~~ a • ' tör yoktu. yalnız vulfel~ini yapan 
- Bir şey mi var idi? görünüyordu. Kır,mda ı•hanlıkı) N1181"6' Safa Coşkıın t:ımfınıla.n bı!'!'ediye cıKıt masalııı Scakespear'ın :ıa- ı mutad zallmliğ~le,, sabneyı mezha- robotolar' rörüXQ"duk, Hidi Hün, 
- fstcal eylen, paşa efendi- dedikodu ve entrilcalan içinde seıçimi mev:ııuunch. bir konu,m:ı ~ - ylf eserlerinden biri.. terciime. mü.. haya çevirir. tkıncı safhada, Bohem. Sicilya Kralı r•bl asli vakur bir 

miz sarayı hümayundan döndü· pi~en Kaplan Giray ortada «ca.n !ac'l.'l< '\ıe mü!!-ı.lib?n Evinılz ııençlrri tı.. tercimln iddiuına ı1öre, kelimeye 1 ya Kralının oğlu ile, dağ başınd.a kral kadar muı.teıeın'di. fak:t ne 
ler. sıka.cakıı gibi bir 'eyler ci;:irıeşti- ra.fmdan üçün.cii caz koosı:ri vttilıecek_ ll değil ruba sadık kalınarak yapıldı- bir çoban tarafından buluna ve b~ ' kötü konUf(u. &eli tabavvuılerinde 

- Bizi mi isterler idi? ğini hemen kavradı. Kapıcılar tılr. Arzu" ~eU!er davetiyelerini büromurı ğı için, Hkötü)) o~aktan kurlu~ak yütüleıı kı~.ın se~l§"lni g~rüyo~~· ı tonlar arıu~ndaki irtibatsızlık kula.. 
- Cenabımzı İ!lediler. kethüdası öyle oturup l&f atacak tbn aJıalJ,lft<lel'. vasata çıkmış .• hır kusuru da kelunt: Burada, muelllf, hiçbir es.ennde go ğa pek batıyordu. Hüseyin Kemal 
İbrahim ağa odadan çıkarken vakti olmadığını anlatmak ıçın il"" 1 bonmaryes.i halinde oluşu .• «Sayaı. rülmiyen bir iyi kalbli'ikle, bütün! pek silik .. hele birinci tahlod11, ko. 

Halil ve Deli Hasan ağalara bir Kaplan G',-ay Han:n eteğini ö lstanbUI Borsası ~ımı s~ı~l··~'.· cıSağlanıak ~ ke fahısları bir araya toplar. Adav~t nuJUl'ken yalnız kafası ileri geri sal 
şey söylemedi, kapıyı Üzerlerine per Öpmez sadrazAnı Mehmed -····-·- hmelerlnı bugünku cereyanlara 0 1'.a· dosıtluğa, şiddet müsamahaya çevrı. lanıyor, ellerini hiç kullanmıyordu. 
kapayıp ko~tu • .3adra7.amın ken- Paşanın vezir sarayında bekle· 2/ 10/19-12 açılış _ kapanış fia:t1an rak kullanan Bay~ Mefharet Ersın lir. Krallar barııır, gençler evlenir, Oğlunun, çoban k1zl sandığı pren. 
d"sini sabahleyin bu kadar er· mekte olduğunu söyledi. =:==============l ı b~zı ye~Iere ~ral:iça .ve f~· ı..n sahnede ıztırab hava~ı yerine ılık sesle, seviştiğini teshite ;a !ışlıktan 
ken istemesinin sel>ebini neye Han getirilen haberden hoş. 1,.1 •H ,..~ agır kel~lerı ~erleıtırmekt.e bu bir saadet meltemi emıeğe başlar, sonra gösterdiği infial birbirile çok 
yoracağını kestiı"emiyordu. Ianmamı~tı, fakat renk verme- --------------: mahzur gormernış. . A 

1 bu rüzgi.nn o'lqayı,ından Schakes- lliılks.I~. Avni, Mümtaz, Necmi, 
Mchmed Paşanın huzuruna mek için hafifçe gülümseyerek I ndra 

1 
Ste:~ıı,. P ' l Es~'. sahnlf deedye «H1arik"..l~deıı k~: 1 pear da. fevkalade malızuz oluı·, Kini, Celal Balkır, Necdet Mahfi, 

çekine çekine girdi. Veziria:za· ıordu: 5·
21 lmesının a e ac z gosterccegı fe d fig aırasında ölen Krali- mümkün olduiu kadar zayıftılar. 

mın kaşları çatık, dudakları tit. - Sahibi devlet efe.:tdı'mı'z bu 

1
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"
20 bir muvaffakıyetle konmuştu. I...akin ~a 1 an ıg-ltkları ırasında d i Hele Necmi Oy'un Karaközdcki su. 

l"Ue ı 00 1n:cr$ -,.. 30.365 '"""ı. I" • 1 !_.ı kile Bu çeyı, sev nç ç • 
rek ve yi:.zii öfkeli görünüyordu: sabah sarayı hümayuna gitmq· . .drhl 100 reç&tA 12.937 'i :ıp-a ctJln ÇU1Ue r.. nu sonra rlltir. Piyesin, karakteri., bir kısl<anc samcı araba benzeyen hali .. Necde~ 

.. _ Gel kethüda ağa, az diye- ler mi idi? hol.na 1,,0 tı."t:t ıu. 31.16 konu§allm. Irk tohumunun üreyerek, tıpkı ııO. tin, ne olduiu beliniz konuşması, 
ceklcrimiz vardı... - Beli sultanım, şevketlu pa· Bir aJtm )ira, 33.10 1 Piyesin mevzuu: te'loll da olduğu gibi büyük hi- Cahide ile Sami, zaman zaman hay 

Diyerek sedire oturdu. İbra- dişahımız huzuru şeriflerinden 24 a~lı.k bir cram külçe 

1 

diselere dal budak salmasıdır. Ve .. 
1 
ranlığımızı çekecek kadar yükseli. 

him ağa ayakta l•ekliyordu, elle· şimdi geldiler. &ltm 4 'i:! B~ce, bir tlyah'o münekkidlnin, piy4:'İn kayde. değer .~astfları! ruü.
1 
y~rlar, sonra bu irtifadan başl~rı 

rini önüne kavu~turarak başım Han daha tatlı gülüın:.edi: --------------- • temsile daha geniş yer vermek va. ı ellifın, bu esennde, dıgerledrun ak.· donerek yuvarlanıveriyorlari:lı. Zili. 
B •.si : .. 1t u 

eğdi: - aşka ne dediler? zlfesi iken, uzun uzun mevzuu an· sine pek zalim ve b~in olınayışı, nİ ,;1vh• yok ki muvaffak olanlar· 
- Buyurun 3ultamm. - Saadethi efetıdimiı:in de- İkram~·e!i % 5 938 19.90 }atması riyaz[ye hocasının, Talesin sahneyi tablodan tabloya halle lç'n. dan biri .• iyi konu.Jtu. Şuurlu oyna. 
- Şevketlü efendimizin hu i- dükleri üzerine cenabı ~erifiniz Sn1tS - Erz.unım ?.'J !!O.- davasını bırakıp, talebeye bayatını 1 dıen hai~ çıkannıyarak, kahraman. , dı. Şazi}'t!, hiç de bu role yakı~ış 

şin kalması~d;an. ~~mr:~iyet ıe· ile eörüşmek istedüklerini bu· "'O 7 94l Demiryolu D 19.70 anlatması kadar garib bir fey .• li..l larına bu defalık kıyamayıtıdır. t' değildi. Hele Krala betel.i.rken, üa.. 
--------1.&Loo-=......!.-lı.:.ı.:~~_;~.&....ı.~~~lll'.Jılu]lar._~-~-....:_~--~~~!!!!!!~~~~~~~~~~~~kln edin görün ki. bizim memleket (•Bir- kıt mualı,, ne ••·. Schakes.. (Devamı aayla 411 de) 





l..~-~~eket haberleri 
~~ -~ 

Meb'uslarımiz dün Fatih ve 
Eminönü halkını dinlediler 

erg D gafil avlanmış olması üz~rinde 

1 

(Baf tarafı 2 nc:i aayfacla) duracaktır. Fakat bu, muharebe-

izmirde Egede tarihe geçen cevabı şudur: nin Hk safhasıdır. İkinci safha -
- Majeste, siz Moskovada daki Rus müdafaasının sebebini 

!müthiş biı:: kuvvete sahibsiniz, ise Alman ilerleyişile Rusyanın 
Kaymakamlık kurau müdavimleri 
fehir ve civarında istif ad eli tet• 
kikler yaptılttan :ronra Ankarayc 

G~en. aenelti rekottedtm 1 mil. 
yon ltilo fazla olan yeni tütün 

mahaulü !;Dk nefis 

(Baş tarafı 1 inci sayfoda) 
mu4lar, ihtikarı önlemek için şid
detli kararlar alınması lüzumu

kara b~-sa fakat Kazana ç. ekilirseniz bu bütün kaynaklarının tehlikeye 
~ yarat&yorlar .. ıı de 1 

miştir. • müthiş kuvvet korkunç olur. girmiş olmasında aramak lazım· 
Cemal Azmi adında bir zat Eğer biraz daha geri giderek / dır· döndüler 

İzmir, (Hususi) - Geçen haf. 
ta fdarimize gelen Kaymakamlık 

hmit- (Husui) _ Bu yıl Ege nu izhar etmi§lenfü. Bir kısım 
bölgesiuddci tütün mahsulü rekolte FatibJiler de, ikmaline çalışılan 
si 35 milyon ıldlo tahmin edilmek- Gazi bulvarına İ.!abet eden bazı 
b~dlr. Yeni mahsul geçen sen.ekin.. sahalardaki belediye istimlaki _ 
den 7 milyon kilo fazla olmakla nin bir müddet için tehiri rica -
beraber, ayal zamanda daha nefis. sanda bulunmuşla.rdıı· · 

da: kimsesiz çocukların esaslı bir T obolsk'u tutarsanız yenilmez Bugün bu kaynaklar hemen 
himaye ve şefkate mazhar tu - hale gelirsiniz.. tamamen kaybedilmiştir, bina - . 
tulmalarrı .. teme!1nisi~de ?ulu~ • Ve Rus ordusu Napolyonun enaleyh Rusların. hazırlana,rak 

kursu . müdavim.. 
lerinden mür..ek • 
tceb kafiie, baf • 
farında Dahlllye 
Vekaleti İkinci 
Daire Reisi Hayri 
Eke oldujıı halde 
bugün Ankaraya 
müteveccihen ha. 
reketle İzmirden 
ayrıl1111ftır. 

Kaymakam 
nıamredleri h • 
mirde ka!dık1arı Kafile rei•İ 
müddet içinde is.. Hayri Eke 
tifadeli teı:ktklerde bulun.~ıut'ar, 
tehir ve civarını ~ezmif?er ve mu
hitte sıcak bir alaka ve misafirper. 
verlik gönnüşlerdir. 

İzmir V aHsl Sabri Öney kafileYe 
Menemene kadar refakat ede.-ek o. 
radan uğ>urla.mf!ıltr. 

A1a~adı ekmek karaes;ıin 
kaldmhnası hazırlıkları 

Adana, (Hususi) - Teşrini
evvel başında Adanada ekmek 
kartı kaldınlacağmdaıı belediye 
§İmdiden hazırlaklard Laşlamış
mıştır. Parti, Beledi}'e ve Ticaret 
Odası reislerile belediye encü
men azaları ve fabr:kacılar Vali 
Akif İyidoğanın reisliğinde top
lanarak Adana şehrinin i..-ısesi i
!İni görüşmüşlerdir. Sehir ihtiya
cı için Orta Anadoludan buğday 
l'et;rilmesi kar1tr1~smı~hr. 

muş ve muteaktb.?n ıthalat bır - k d k ·· ·· .. h f"f d h ·· "d 1 J d } ·· 
ı "kl · t d k b t k arşısın a anca ortucu a ı a a musaı şart ar :- tın a 1u -• erıne emas e eı·e u eşe - b" k . • 

tir. Partiye mensub gençler, Fatih 
Tiitüa mıntekalarınd.a, yeni mah te modern bir halkevi binasına 

sulan denk harme cretlrlhneııine baı- tiddetle lüzum olduğunu ileri 
lanmıfbr. Yıdn~. tütünlerin ~klen sürerek, Parti azatarlnın da in
mesinde kullanılan kanaviçe bubra. fa.Sina y~rdım eclecekieri bu bi • 
nı renç'beri di.ifiindürmcktedir. Va. nanın bar an evvel yapılmaaım 
zJ)'et dolayıslle hariçte kanaviçe istemi,lerdir. 

küllerin piyasada beklenilen fay ır . ~vvet 'bITakarak çekildikçe cuma geçme~ı bekleme?~n, Kay-
dayı temin etmt:!dikten b14ska çekıldı. naklarını gen jilma:k ıçın son 
fiat yükselişlerin~ sebeb olduk - Bu Rus planının verdiği neti kuvvetlerile saldırmakta olduk
ları kanaatinde bufonmuştur. • ce Napo]yonun biri Smolensk - larını görüyoruz, hususile mo -

gettrlememektedlr. Toplantıya İ§tİrak eden ·ba..ıı 
Müsttilıııil, yakında açılacak olan vatandatlar da şahıslıtrını ilgi . -

' tütün piyasasına hazırlanmak için, lendiren mevzulara temas etmİ§· 
alakadar makamlara §İmdiden haf- lerdir. İki saat süren bu toplan. 
ıvurarak kanaviçe tedarikini laterniı ' tıdan sonra meb'uslarıı~ız Emin· 
tir. önü Halkevine gelmişler, bura -

Tkaret V ekiletl, ınaliım olduğu daki görü4meyi açmışlardu·. 
üzere, Tüıkiyıe tütünlerini f.«e böl. Vali ve belediye reisi dokto.
gesi, Karadenix, Marmara ve fark Lutfi Kırdann da hazır bulun -
d·i'fe dört kısma ayımttf ve lpen. duiu bu toplantıda ilk olarak 
nıe tarzt hakkında da bir talim- söz alan yüksek tahsH gençlerin
matname hazırJıayarak • alikadar den Adnan Öiüd meb'uslarımız-
mtntaluJarag önderml~ir. dan fU dilekte buiunmu~rur: 

Ege bölgıeııhıin tütünlerinin itlen.. «- Tahsilde buluna,ı gençle. 
met arzını tetkik ve kontrol etmek rin haricde İf almaları menedil -
maksadiyle peluimizdeki ö.itüncüler miştir. Bugünkü iktısadi ~artlar 
arasında bir heyet te,ekkül etmi.J.. müvaceheainde tahsiline devam 
tir. Bu heyet kısa bir zamanda td- eden bir genç mensub olduğu ai
kilderine baflıyacaktır. leye brr bar teşkil etmektedir. 

Haber aldığımıza· göre, heyet, Bu tahsil erbabı at'aaında fakir
endife'll bir vaziyet alan ı·cnçberin ler ve ailesine yaı·dım etmekle 
kanaviçe Iİlıtiyaolyle de yakından mükellef olanlar vardır. Mali 
Jne.fl'll olacakitır. vaziyetleri bu vaziyette olan yük 

Bigada buğday fiatlan 
sek tahsil gençliği, ayni zaman
da haricde İş de yapabilmelidir
ler.>> 

Biga (Husus) - Burada tali~ Adnan Öğüd hl.in.dan sonra 
lar serbest bırakıldığı gündeı itJba- gıda maddelerind.;)ki fiat arbş • 
rm buğday fiatları süratle fazla }arına temas etmi~ ve: 

• ~yni zat, son günlerde şeh - tir, diğeri Boradina'da olmak ü- dern harbin kanı ohm petrolun 
rı':11ızd~ ır Ar~adaşlıl: Yu~du~ na- zere ancak iki defa, o da hafif bir kısmı kaybolmuş. bir kısmı 
mıle bır cemtyet te:us edılmış ol- k l 1 · k"' t hl"k · · h ·· be 
d - .. 1 · d . t• · ._. uvvet ere çarpısmaya ım an e ı eye gırmıs, enuz ser st ugunu soy eınış ve emıs ır .ı;:ı: · · 

((- Ne için ve ·ne m~ksadıa· buln:ıuş olmasıdır. Derken kış olan .kı~mının taşınması ise gü~ 
tesis edildiğini bir türlü anlıya- geldı, Yakıp yıkılmış olan Mos- leşmıştır. 
madığım bu- cemiyet Beyoğlunda kovada durulamazdı. Geri dön- Bu bakımdan Mister Vilkinİll 
dır ve bir takım g~nçlcrimizi içi- meğe kar~r verildi, binhir zor - kendi memleketinde bile heye • 
ne almaktadır. Alakadar oldum lu'kla geri dönüldü fakat 600 can uyandıran nutku kadar en 
ve öğrendim ki '~u cemiyet genç- b"k' ·1·k F ' d 'N· k ı· b' l ·ı· · · 
1 . . . f'' 11 k d ın 1 ışı ı ransız or usu ıe - uvvet ı ır ngı ız gazetesının 
erunızı men ı yo ara sev e e. k"" .... d k 40 ·· ·· d d"kk · k - ı· k 

cek bir teıekküldür. Spor klüb· ~en . ~prusun en geçer en sozu e ı atı çe mege ayı -
leri, Halkevleri gibi gençliği şu- hın kışı kalmıştı. . tır: 
urla kucaklıyan mi.:esseselrimiz Bu harbde ise Sovyet ordu • Almanya artık zaman amilin--
dururken, mabiy~ti belirsiz un- lan 1812 dekinin tam tersini ya· den korkmuyor, bilakis zamani 
aurlarm vücuda getirdiklerine parak hududdan itibaren müda· kendisine müttefik yapmağa 
asla fiiphe etmedigim bu cemiye- f k ld 1 l ff k ] l 
t;n faaliyeti tatil edilmelidir. ıı aalyla "doyhu bu ar .. h. b l"' d ça ı şıyor, b~luva ~ Fo ukp o mt • 

M b • l 1_ 'dd" ·ı k en e ar tarı:. ı u p an e- yacagmı ı emeyız. a at mu • 
e us arınuz uu ı ıa ı e ço ~· . . beb" . k ff k ] "h • 1· · t..' 

yakandan ali.kadar olmuşlar, key gışmesının se mı araştırır en va a. oması ı tıma mı yo&. 
fiyeti vali ve belediye reisimiz • hiç şüphe yok ki Rus ordusunun Q'Öremeviz. Ekrem Ust1.hlıuil 
den sonnutlardır. Lutfi Kırdar 
hadise ile derhal meşgul olacağı dığtnı söyliyerek JU temenniler -
cevabını vermiştir. de bulunmuştur: 

Bundan sonra söz alan bir «- Bazı semtlerd~ hatta ge
tüccar da, bir ahaJit ve ihl"acat celeri 7-8 ya_şlarmda çınl çıplak 
bankası tesisi lüzumunu ileri denilebilecek bir vaziyett~ bir • 
sürmüş, bu bankanın piyasada çok çocllklara t~<>adüf ediyorum. 
nazım bir rol oynayacağı fikrin. Bunlar ana ve babaları tarafın· 
de bulunmuştur. dan sokak ortasına atılan biça. 

Hukuk mezunlarından bir relerdir. Bunları esaalı bir iıslah 
genç, avukatlık kanununun bazı ve himaye aistemine tabi tutma
bükümlerine temas etmiş, avu . hyız. >> 

dadırlar. Buna zarl\fet değil, an· 
cak sefahat diyehiHriz. İşi kö • 
künden halletmek için lüks ve 
moda denilen İsrafı önliyecek hl• 
kanun istiyorum.» 

1 yüksehnift.l-r. Köylü, bükômetin koy «- Mim banka~arımız kredi 
plik suiistimali yapan duğu kıiloda yinn~ kurut üzıerJndsı sekillerini daha şümullü bir şek-

katlık mes.Jeğine girecek genç Bayan öğretmen, bundan son· 
hukukçulara bu stajları müdde- ra kadınlar arasında bir aalgın 
tinde ücret verilmesi huşusunda halini aldığını gördüğü İüks1 ve 
meb'uslarımızın zahir olmaları- moda İptilasına temaa etmit ve: 
nı dilemiştir. «- Bugünkü ikbssdi §Artlar 

Salonda bulunan diğer vatan• 
daşlar da meb'uslarımızdan bazı 
ıahsi temenni v~ dileklerd~ bu· 
lunmuşlardır. Meb'uslar&mu: bu
gün de Üsküdar ve Kadıköy haL 
kının dilek ye ihtivaçları etrafın· 
da mefgul olacaklardır. 

bir ba,kaAtib rnaltnı satmanakıta, istiyenlere kile.. le sokmalıdırlar. Yani halk da. 
'l .ııııi on dört on bet liraya vennek- diğer esnaf zümresi de bu kTe· 

Bilecik (Husmi) - iplik üzet4n- tedlr. Bir 1'11le, ohırz veya otuz bet diden faydalanmalıdırlar. Ban -
de suiist!ırıal yaptığı bir cürm~ kilo gelmektedir. kalardan vasi kredi temin ede:t 

...__....__..,l-JJ._~.ı..ı.._,....l.i.1-._.ehıdali'LJ~!J-J.Al~ıc~ı!Jfaz~la~~o~ld~ugun~· c;lan köylüler, unsurlar, piyasada fiat tereffü-
-- ı..~..:;..ı-. a.e... -lne olan kimselerdir. Bu 

Gpklerin kuuuetU bir milleti 
haline gelebilmek yolundaki ça
l~malarunızda büyük gayeye 
doğru iyi yol alabilmek için ö
nümüze çıkan fırsatı kaçırmaya· 
lım, ve fitrelerimizi Haoa Kuru
muna verelim. 

Eminönü Halkevi sosyal yar • ve geçim darlığı kartıaında bü -
dım kolu üyelerinden bir bayan tün kadmlarımız, genç kızlara • 
öğretmen de, kimsesiz çocukla - mız mantar ayakkabı, ipek ÇO• 

_ ...__..._ .. ·'-!!a~li!:!..h!:;ı~İs;.:İn:::ıi,~o~··n:.:::.em=l:i crab giymek ve modaya uymak, 
-"'-'&nlll.elW!.K......&UJ&!!]n[!!lDL..!·~'-'!~~-!!!-~~.._~..-..~.._~..-..~·~-~-~-~~~~..-..~-~..-..~..-..~..-..~-~-:-~-:~~~.-~W'~J 



r Telgraf, TeleEon Ve Telsiz&a.berleri 
~~----------...:::;~-----------------------------------------:--::-----:--::::-:---:--:~~------------------------------..)1' 

BU SABAHKİ HABERLER l Ruzvelt Türk 1 C Askeri wazlret :J 
1 lm-anlar Juapse lı·manına yaklaeıyor, ba~ı:b~~~:;m ~E?'~~iFı~ı~=~~ H 'J Vqiqtoa 2 (AA) - Cüm· olan ~::---~• lrM"fJ ftırtnut iil:aiırden yeni datnlallır 

hurrei.ai Ruz:nk. öileyia llqaz- ftl7'e çlliaraı-alr ..: ••. DıC1I ~ ~ ~·-- ltfr tekilde eelemiye -

ll•manın kara taraf ın.t.an ı•rıı•batı kesı•ldı• ~~:;:7 E~~J;alı~ r~~:;d :'a~ğ~J!ar ke~.?~!~;9 ~~.:.fır:~ ~~bt uı Şükrü Esmer, z~keriya Sntd Te- ır1111 mmtalcasJ.' ve c~ es nuı -'ıi ~~lyetli bir zar.ar ~ edcce-
Abidin Daverdcn mürekkcb etmlbunda biiyük S. ,.et :V!:.e.j gr meydandadır. 
Türk basm he~lini kabul et rinin çevrildl&fnl v, 1 k _ ~t o.d..an• anaık., ~ 

Şimali Kafkasyada ve T erekt~ Rus. mevziler! !anl~ı~ ~o~~ra, 
Rusların Mozdok cephesinde yenı mevz_ılere çekıldıklerını bıldırıyor 

Vişi, 3 (Radyo) _ Alınanlar mev:a:Ü yartlımtbr. mevzilere çekilmişlerdir. Alman 

1
• LonJ.,.aya göre ların müteakih hücumları tarde-

Yavaş yavaı Tuapse unanına yaklapnaktadırlar. Limanın ka· Londra, 3 (A-A.) - Stalin. dilmittir. Novoroaiski cenubu şar 
·ı · t" aradın •İmali sarb~inde fabr ~- kisinde ağır muhuebeler cere-

ra tarafından irtibatı kcsı mı' ır. • Y 

kalar mahallesinde en tiddetli reyan etmektedir. 
Berline iÖre Berlin, 

3 
(Radyo) _ Askeri muharebeler devam ctmektediT. Moskova radyosu K.arcıdeniz 

nıahfilJerden bildirildisine göre Ruslar .. ,ka yerlerde mevzilui- Rus filoaunun batarılarını teba
Kafkaayada Alman kuvvetleri ni tubnaktad1rlar. Ve bir kesim· rüz ettirmektedir. Bu filo son 

· ff k ti de ilerlem;•lerdir. zamanlarda bir Rumen muhribi-
yenı ve mühim muva a ıye er ...,, 
elde etmişlerdir. iŞmal batı Kaf: Maamafih, düşman muharebe ıU batıTIJUftır. 
kasyada Alman piyade ve da~ ye taze kuYetler getirmektedir. Filoya menaul. hava kuYYetle.
'- • hk d " Gelen raporlar Alınan topçu ri beş levazım gemisi ile 4 torpi
Kl,l aları Rusları müsta eın a., nıevzilerini yarmışlar ve mühim Ye hava kuvvetlerinin faikiyetle- do batırmışlardır. 
bir §oseler iltisak noktasını zap- rini tebariiz ettirmekbt ber de- Voroaej fimalinde istihkam 
tetnıişlerdir. ~ vamdırlar. kıta.ab b?ır mayin tarlasını temiz-

Tuapse'nin cenubuna clogru Almanlar, daha fazla kan dö- ledikten sonra mühim bir diq _ 
ilerlenıekteclirw. külmesine meydan Yermemek man mevziine. hücum etmiştir. 

Alınan hava ku'livetlert bura· için fa:a:la miJrtarda topçu kuTVet Briansk'ta meakuu bir demir 

d · b. f 1-a Ier·ı Lunanmaktadırlar. yolu iltisak noktası ele ıeçiril-
a Rus meTziılerinı ve ır ır,. • 

kararai.hmı bombalamıflard~- Moztlok şarkınd., Rualar yeni miftir. 

~;;t::::.:k~;~.:~;~~; -·ıı-aal--:.ar sta-lin-ua-rdd-a 0-rlo-vs-ka 
···a1man· .. vı· ınamz N aüır yaraıııarı varoıııa dün hicumla zaptetti 
mübadele edilecek 

. . .. ve Ull an •· - lenn yırml "-''- ed •- --· mıştır. WRlMr için ::y11pllan ~ intryt ff - auııur sen t;Dutrl gf'Ce-
hücumfarlnln püıkürtüldüiünü, 2 ' gundiiz.lü. çafıımak aurctne. vü -

MISlf ceJbHİlte biiyik Mr Eylül tarıt.5 Jımi --- A1m.a re;. cude getJcmiı o~duldu~ hakıkaten 
111i tebfijime a S.. .. ~ ~~ sana.,. fk 50.yet ı...n 

piyade llU:~IHk&Si aldU luvveııerrnın ruı::ıer halinde o _ ~=~a==.~ ~ıd b~_rı1'dw. 
( BG.f tııralı J inci .-yf ela) lıp ~n pek ,-.. ltir hale - - erı eo~ • 

30 Eytul, 1 hktt:şrin g-ece.i 'lo.._ •eWiillli. -.. 417letlilllma •nraı Sta-~ iııiçv=--~~r,.~e!:r~ 
ruka yaptığı bir akın esnasında lngradın tim.ali garblslnde çok 1 olan kısımları ise ne İngiliz _ A= 
düşmaa gemilerine tam iaalaet 

1
11.u~ lııir İlıtinad noktası btJinde r•alıı.... malı.eme )J&l'dımları 

kaydetmiıtir. ta.hlıia ~ ~l~nan oPloYlıa de Sovyef tetlerinddô engin lbtl: 
Dün avcılarımı:zU:. refakat ha· fclırine -- e.llldıguıden ve bu ve irıkalaO INlaUp ~· zannclunm 

linde harekete ııeçen dii§man 111~ ı..w-.le dahi ~ ki bundan sonra pelt o kadar ko : 
bomba tayyareleri arasmcla \tU.. Sov,.t ....,..._.n ku~tıldJiandan 1--·Wda telifi eyl1yeme&. • 
ku bulan bir çarpı,ma esnasında ~hı l t 'h t imkiııını verm.lıler. .....,.Bu sıdtebledlı; ki ı.,.d yeıai ka 
d~man tayyarel~ bombalarına liır. l ~ Alman tebllğl ayrıca tallhnıı ol.. ~et kuvvetlerini• 
kendi kıt'aları üzerine bırakaıak prk ~phesuıin merkez nııntakası l lmhaları bu blr iki ııO iıçırıde ta _ 
zorunda kalmışlardır.. En aşağı merl~erın... Od1tallıldı ve çel.ha h.wt.k .ttırllebl a-s. 1iıuaan hem 
altı dü~man tayyarc!\i tahrib e· •azide Ahnan ve Macar kıt'a1arı- Stallnpamı miidaflloiain aon ene. 
dilmiş ve birçok tayyareler ha· ••? 102~ ölü verdlmı':" ve 1218 jiieriai kll:arak. ı.. tebrla Almanı.. 
sara uğratılmıttır. Bu muhare - •lrle agır ve hafif hır çok harb ı. müöefUderi tarafından :ıaptı• 
bede. hiç bir. kayılumı:ı. olmamıt- malz.en~esi almak auretile yenid~n tecil eıcMceği, hem de. Sovyf'l erd• 
tır. ehemmıyetlt Sovyet çete grupbrını lllDU talaf'lk .._ kmwvelli nala. üz .. 

Piyade moluır•kaİ ~a ettiklerini de hal>er vermek _ rinde 1-a Ol'clıumm biüiiD. varl&jı .. 
Kahire 2 (A.A.) - Röyter a· tırdır. ~ edabl.lecek clıerla r.arsıııtıl• 

jansının aekizinci onlu ne::ııdm _ Almanların OrJovka civarında busule aıı&J...bilec:l9i~ mü.talusmda. 
deki h•aaai mallalıNri tııiWiriyer: JııutattılUarı Sovyet &rrllklerinin mık yıa. 

Ruveysad tepesinin cenubu• ~~e mahiy1etle~'_._~la-emckled bt:- K. il. 
da Deyrebnanasib'd.e b.gün b• ..ucr kuvvet 1 oııuuK rı "e La oga -------------
yük bir piyade muharebesi ol • aıölü cenubunda kuıatıhnıı olan 
mv..,••. Dün sabah ,afakla bera-~ lnın-ıtlıniniit de tiii11111hr 

s·- MU de 1 ' i f l.rt ı•:aıii .. ııe a.. 
ber piyademiz bir halyan müa.. - -
tahkem mmiine hticum etmi• • lmrna Almanların qüukıde han- (~ tanıi't l u.,.; ~lıula) 

T ları :.:....t.-a --~i t.Lli. lıieri lumı·nclanl General Ka.er. 
tir. TaaTFU::ıı, topç111Nn ve km- ___, ının•--.a~ 

Vifi, 3 (Radyo) - Alma~. ve 
lngilis aiu' yaralılarının nıiiba
deleai haldnm4a iki memleket 
arasında l..ıçr. vuıtaaile cere
yan eclesa :müsakereler. ~ütbet 
bir tekilde hitama ernntlır. 

( llGf t,,,./ı 1 inci •aylada) ı Bunu müteakib Almanlar hava ha uçakfannın k•vvetfi deıtek • rina SOvytıt orduamCJen laiç ~ ın._ ile lla~l .~--:'! yalnız 
y~n Ye ~car.1 ~ava kuvvetleri kuvveti.inin bimayeiinde taak lemn1'e yapıhnı,m-. se lııh iki ord1111Un clı.ba. a•lacait ~~aAlı.k•:.::• hl!"

1 ~J.~ fakb'!'t 
dur•nı aaır aı ahlar ve ber ne- ve piyade kuvvetlerile üatüate beri ı...ketimizl Wiyik bir tanlı: anlafllır. Gerçi, So.Jet •dmu aiil ..-- ~~aı ıçın ır 
Yi tatat llalumı.ndan ağır kayıb- üç hücum yapmışlardll". Bu de- etkili kOl'1lllMlilda idi.H.elıaet\t11D hakllateıa büyiil ve emim bir as _ b-.Jnuaan-. taynıııa.ie ıarar et
Jara ujratmıtl&ni.r. mir yajmuru a.ltmda Ru.alar bi- ~e ,.. etlıiii saha ditnıama el\ dudaa bir iki ordunua elılailtlMSÜlln mektedirler. ~omme! h•len mul 

İlmen plünün cenubu ••rki • raz geri çekilmişlerıe de talo·iye ay lıman Afrika kıt'ası taraf~an on\111 umumi lmvveti üwlnde pek ~a~mmclaa im:- İtalyan ~~~
ainde tarafımı:&dan yapılan taar. alır almaz derhal mukabil taar- mırvaffakiyetslz bir taarruz yapılan o 1-dar *1nmlyetli brr tesit' icra lı.~m kwn~ı l\ltmda ııbı go· 
ruz te-bbüaleri muvaff aki~etle k b. lba 'k" edml -ı ~~ ~"-'bil" w runmekteclir 

y- J ruza geçere ır a Y: ve ı ı bölgenin tlmal kıyısındaki en kuv- yecea .__,...nUK ır ve ege.t', • • . 

Fransa Bakara karşı 
hücum bekliyor 

Lerletilmi,tir. Ladoaa cölünün binbaşı da dahil olmak üzere bir vet1i menllerhıden blri icli. Bu mev içinde Y8famakta olduiımıuz 1942 İtalyan~, ~.Alman genen.· 
cenubunda aon günler içinde ya- kaç yüz Alman öldürmU~lerdir. zl mayo tarlalarınuı l~ et • senesinin ilk aylarında bclunınu, linin teklıfıne ıtıra~ etmd<tc ve 
pılan muharebeler neticesinde Stalingradın §İmali a-arbi varoı _ tiği l..abirent'in ortasındadır. Piya- olsaydık bu düşünce belki çok ye-\ bu teklif kabul. edıl~~k o~ur&11, 
çember içine alınmış olan düş - larına yeni Alman kıl'ala.rı aelqıiı· demiz engellerle dolu blı bölgeden rln~ de olurdu. Fakat, ıimdt 1942 bu makamın hıç de11lse ı!Ulle_n 
man tümenlerinin yok edilmesi tlr. Burası bergün takviye edilmek. .. .. ' tedhlrlerle &ec;.nıeie. mecbur senesi:ain .onlarına yaklafmıı bu - Savoie banedaruna menaub bir 
yaklqmıştır. Ladoga gölü üze- tedl~. Ahnanların . yeni tümenler obnllf, fakat ak.tam karanlık çök • lunuyoruz ve ~vyetler bu. müddeti !tal~ 1'qkt~~·~~n ta~afınd-

Vi,i, 3 ( A.A.) - Siyasi mü
tahidler Dakar'ın tahliyesi hak
kında umumi Yali tarafından '\'e· 
riln:ait olan emrP. büyük bir e. 
hemiyet atfetmektedirler. 

nnde muharebe tayyarelerimiz teı§kil ettikleri öğreıubni$llr. ed l aldekl .k. Mlh rn.. _ zarfında uk~rı ve n,ıısadı bakım- ı,gali gerektıgını one ~unnet.t• 
bir karakol aemi3ini batırmı•lar Bir ---•- _'.L..,u.__I L nı en ! m 1 1 

Ve' us -'- _L..L.- ,._..ı.._ la _ı_..a• ba.. .ı· ı B.-..., k · •• • ,.. ~ m_._ nde munrre- tahkem mev%iini ele geçlrrniıtir. u-s _. .. d ~ ~~ ~~ı 1~'-:'"~ L_ 'NNDJ :_~,.,~rı~ 
Ye bir ,ilebi bombafarla 1'aaara be ıiddetle de-nan etmektedir. Ba Karanlıkta İtalyanlar brfı tRar- lamından a ~ uu7 - .. '917ıuwanı nea . uv. wıese e ~ ı. Suır~n• 
uğratmı,Iardır. ~ ciımeie m.nılfak -.. I Je _.1 • • rdu ta· llğr'amıtlardır. Bay Willrle Moelro - tlaRedil•edı~ r.--~ıın Af -

Moakova 2 (A.A. l - Röyter 5 Alman tankından iç üıllhnıım- "7,'rJeçm ~-~im .. ~,;' -.daki son beyanat'lnın alfsleri de riltaya din .... inÜI fiiµM)i .Wu -
•janaıaın hususi muhabiri Harold bir bale ptirilmit. iklsi kafm>tl•· ra an P u at • • tııenüz kulaklarda çınl'amalıtınhr. O. ğumıı da il9ve et1ı1 .. ldıııHiir. Son ıiilll.de Fransız ea::ııete

leri Franaız Afrika511'1ft müdafa· 
ası lüzumu hakkında birçko neş 
riyat yapmaktadırlar. Madagaı· 
karnı akıbeti Fransızlar üzerin
de latiyük bir tesir icra etmiştir. 

Bir Fransız ıazetesi Franaa
nım azami teyakkuz ile hareket 
etmesi lizımge1diğini yazmıştır. 

Kins yazıyor: Petrol tarlalarına değru y .. • • f • LaH I' 
Stalingradın içinde vaziyet va Moekova 2 (A.A.) - Buaünkii aı ve tfFlllC ICft'n;rr n 1-

himletmi,, fakat tehrin haricin- tarible cepheci~ Kızıl Yıldı.z c~e - IİR riyase.linja ıo,laallllal 
de iyiletmi,tir. ~imalden ve ~i : teslne ıelen bir tel&rafta Mozaok 
mali prkidea Donun ıarkındalu bölpainde fiııldetn muharebeler ce. ( •ı tor.h 1 İIKİ •GJ'lml•) 

1--' K 1 r-· Alman ot"" lü 1 dilm•·•ir atep crae taarruza seçen IZJ • reyan elt 11 ve Dl Or p • :: • _ . 
ordu, büyük bir gece muharebe· yadesile Alman tanklarının bu Löl Diger taraftan~ ...ıe ,, .. 6.t-
ainden sonra Almanları birkaç gede Grozni petrol tarlalarına doğ. lan. tla zeytİD~İ'I fiatlarma .... 
derede11 Ye •rtta11 ~ık•"""fbr. rv flerlt1111eie çalı,trlllart bildirfff - ••~ar-; ~ı:r. ~ 
Kızııo.da, t.lr iulpnin varoı"- yor. Almanlar, 250 tllftk ve motör. ;;., u.:· :. (yo1a~ Siıverek 
rına da .~. Şimdi bur.Ada lii 3 pey..de tümenie hücuma reç • - .1t•5• 4!n 1

n• '-~'--- -
---L---L- _...__ı. _ ..1• !•L -'- _L 1raa11 )'laSI - -9Wt _,.17 .. _AW y ... ı ı~-.... ...-t~ur. mftlıer ye UK anruı topnaa • 430.435,,. Arda.ban yatı 410-420 

Berlin, 3 (Radyo) - Alman Almaalara y-İ takviye kıt'a· Jlhfı..lır. D• .oma ~ pllsıe kurUıf& çıkmıflır 
•ık A •• •• n •• b' 1-- _ıı.....: •--· L!-k il". keaim .. , .... ---Lı.ile 9tonno.ik -,ya • . erı aozcuaun\111 ecne ı &ıazete ~ ı.unaf o- uu a,. • - - ~-..._ tJ ....... Bu arada aalıua fıatları da zey 

Stalingrad cephesinde 
Amerikan tankları 

ciler toplantuıada bildirmiş ol _ de dü.-...a sayı üstünlü~ reaerl lftlak~ .... pft' -.ed Bu tinyajı üatlarma ayak uydura -
duğuna söre Stalinrırad Hvatla- vermit ve ıimali garbi varoşla • mıilnılıe• ate,ıne tutmutlar ır. _ • rak toptaa 1()2,.104 kur.UJ& ka • 
rına ilk defa ola't"ak 100 Ameri- nnda Ahnanlar iki üç yüz metre nun üzerine Sovyetler yandan hü • -'- ··k--1-· t• . d" -.1--_ ,___ S u.r yu acunlf ır. 
kan tankı iftirak etmittir. İlk kadar ilerl.mi,ler.tir. c:GD1a aeçmitler ... ft.l.luanuı:c, ov· Piwiaı fiıatlumda birkaç gün-
ÇarplfD'la aıraaınd:ı bu tanklar· Bin 7'iz ınetl"e kadar uzual yel k~llllD .--ı ~-ıına. al - denberi istikrar ıöze çarpmak • 
dan 98 i tahrib edilmif ve bu au· la olan dar bir kesimde 30~0 ka- kııınca ufak gruplar halinde çekil· tadır. Alakadarlarıa göre fiatla -
retle bu muc1'zevA1 Amerı"kan dar top cıılMİ9Ü yıe aynı miktar • mele mecbur o1muflar ve Ruslar .. t k -• . d . :aiM · ı d.. ltml le dir rın mua a ar mma• psyaaa a pı · 
'-nidan •azifelerini yapamamıt da havan obüıü yağd:rılmıtbr. ı...lt HN• in uze f ' • rincin az alıcı bulmasnwl.-ı ve 
1-rdır ve bunlar hakkında lazım· iyi cins pirinç --~·- • 

····ıri~le~;R~~~eıe Amerikada gemi ve Kü~ük deniz vasıta· ::;.~:~;!:.~n;·~~~~s .:.-.:;:: 
Mareşallık asasını tayyare İO'uf I l8ff ÜCref l8rİft8 ZllA aı~~c~~!r"Z:"'!;tıx·-z ıdtri-

verdi 'l 2 (......._) bta. kata ıöre bir hafta~· Trak. 
(BGf ıcualı 1 irıci aayluda) ~-~, of" 1.. - r· .. - yadan pembe götM:k cimi 2eO 

ıuı _Lonctra 3 (A.A) _ HiUer dün etler toplantısında re\s Ruıavelt A. L:~-:! _.: ı~n mt rı~ "ş~·mo ket 
0:.:ı~ çuval kadar pirinç ıehıaİ! '"187 

oqar--ı . 1 _ ,__ı__ • ~- ~nız vasL•.•'-• ır ı n.Y k k nd ·ı .... , 
-,..,.. Ronımeli kabul f'bnle ve ımrtllan ı..lkaaın enesJ - M • • "f liri de lıe ha 1 bl d - ı uruıtan pera e ecı ere •DıL ~ 
~ Ma~lhk isieını ver _ ıayİf]ıe. balwetmlfl.lr. Reü( ltk60~ ;;.;an e *ın r ..:,. r eg • mı,aa da §ehrin ihti,.acım kaqı-
hılftir. t~ bir .,.ninla 19 giiade clenı. .. .. 7'! .. asına m n mı0. layamamıttır. p se tndirild1ftne phiCI oMuğuna .ciy· lörsuz kuçük. nllldl vaaılaTarıncfan Diier taraftan painç hrcirleri 

apen Peşteden lemlftlr. h~~lasaal .. etlHal~tel .. bllt&D k.andallıuını dün valinin riya.etinde tür top· 

Al 
. . .Amertiı •- ucr enn n r mı tar artırı • 1 "* yaparak piıriaç fia.tfan ve 

manyaya gıttı Londl'a. 2 1(~.A.~_.-:- .. _.ı_ 
3 

an maaına Münakalit Vekaletince ka. ma -..d ~ ,,.m,eti 1ıııak -
p t-• 11" Ey m •Y- P- ge t~ "'n-

ll e4te, 3 ( A.A.) _ Almanya. mi . etlnelc ı~erine Yieıl ol _ llU' Yel' • kında söe-~mütlerdir. .. .. 
ın ~nltara büyük elçiai Von Pa ---~ Jlllffı,.r V'ıui 11· ...&. H~b~r aldıi~ ~~ 1-cun 

l>en tınıal K ı d """" ır. . E il ı ~n lll'ft .-hrnnıze muhtehf pil'1lllÇ ..- • 
bln arpat ar a avlandık- Amer'1·-- bahriye komuyonu Y ~- 1 d "'üte:.. ti" _.!.111...L 1 sonra d"" Al _.. · b w d 1 taka arın an a ... .,e t -ar • 
ltet etıniJtir un manyaya hare- lw ayında lnta edllml• olan _ıemı ozguna ııra 1 ar da piri~ selece.li.: ve Pa:aaneıi 

G d
• · . . tonajının bir milyon dokuz ~ın se· günü aat ... çıka.7\.lacaktır. 

an l 75 ıncı yılını ki& vi.ö.. ltalii old.uğuıuı blldkınek. (Saf tarafı 1 inci .aylada) ha :1- )arı son erlerine kadar yok. edil. -ı . 
Pishanede idrak etti tedir. ıniştir. Hakikattıe Avustralyalı - Tayyare lrnıtn 

Berlin 3 (R d lar Owien Stanley dailarında e-.. (Saf taralı 1 ;nci aaylada) 
tan bild.'. . • yo) - Bankok- Güzel bir tarar yelce tahmin edikfiiiaan dua lazım getdiiini, ha1'1) SOnt''HI tlev 
tına L ırılıyor. Gandinin 75 ya· 
le .. .l! 0tün~ıtığı ıüa olmuı dolayısİ· (B-. terelı 1 İnC'İ MıJl/ati•) tehlikeli bir suretl>e ilerlemekte rinde iktu.a.di ~u!mm olmıyac:a • .... M . , ___ ._.., takib etmektedirler öını, tavyareleriA aitti"-· haclla 
lııl:-:.n •• ale.zya ıehirlerinde ia karar Yermiştir. Bımlanaı ge· ye -.--·A • • :1 .- ay:; ., -7.._ J ala p t Moreıby yi ele ıe nakil vasıtalarının yexine crere • s· humayı,ler 1 t lin elbiselerini, ayakkalnlarlDI ve apo I' or • • ,. ıngapurd f ,_. yapı mıt ır. ÇIT~ -•-- vaz ıeçmicler, Owen ce.klerini. tayyarl! trenini. "ÜCU-
eel.etı • • aa;ırlcre bu müna- bilumum düiiin ması·afını da ...... ·- "' 

BUGÜN MELEK Sinemasında 
<ı LA KONGAıJ ,_la-İnm u"'*11mu ,..-at.tela 

M 1 C 1C EY Jl O O N E "Y!'bl soe -i: 

va lATtBESi AIDT HARDI 
nelia lmn_.ai taWIM __. ..... 

eliler•._..: ANN-BUTHEaFGRD 
.. Alll•İlla fi .. dÜD]ııUı1191 yeW yılıiMI 

CATHERYN GRAYSON 

Bu Hafta 
se,redenl.ri 

T A K S 1 M Sinemasıflda 
aüftldi ie1ıiecaa Ye heJecw pnı ·-

lMİ)'Ük ltir film. 

T A.BZAR DiY ARIBDA. 
Balla sh:memiif .-= ' a kal -. wz- ı• 

~··- ... r..-ı•d .............. . 

& ..,_... •avaa- ... .. .......... -~-
MEMNU MEYYA 

BARBARA STANWk:K. HE.NRY FONDA'n.ın aon zaft!rl 

L ALE'nin 
sün}erdenberi alkııı..-.. ilL p,h nrldir. 

Bucim ... 1 de kJUlli.tlı matine. 

Bugün SÜMER Sinemasında 
2 hüyüla q debakiır sinema yıldızı 

LORETI'A YOUNC ve RAY ,.._LAND' .. 
eft' bü,iii Jnuvaffalilyetıe.i olan 

KABIN İSTIBIB 

' 

dinin e
76

J>!"•.ç clai:blmı,tır. Can .. soıyal yardım tubeıi yapacaktır. Stanley dajlarınıı tukeUni~ledrdve da getirileceğini, pl8nörleri çe · 
in ı 1 h

!L1.L!. - •-_:;_d • uzun mü et ken tayyarelerile tayyare omni-
rne'-t cı yı ını hapiste geçır' - Halke,,j, talib olaııların yokıu • sa tıwı:•• ıısnrrcrn -.: s e ol Lfa l l büsler ve taksi tRyyareler mey- ___.. ea tea W: • cerı.e-ıı. fllaıiai o;;..!ia.ii... J ırıaaı halkın teeuür ve luk ve akidlerine aid vesitlalarla dayanamıyacaa nm an amıt ar- ·----• 

-...L....---ıu.ıımı:aa---==::.....::::=.=.._...:.::.ı.:.=:=!...:.:~::::.::._:::_.:::...:=.=:..:=:.:.:~::_.=.=__:_ ________ _'._dana ıkacağını aöylemiJ~ti!;r·~-~~----• Buaün saaıt 1 de tenzilatlı matine ••••• 



SON 

" MAKSiM-----~ 
Blr müd~ttenberi istirahatte bulunan kıymetli aan'Mlir 

MÜZEYYEN SENAR 
NECATI TOKYAY ve 24 kişilik SAZ HEYETl'nin 

lflirakile yepyeni ve pek zengin bir repertuarla 3 Teırlnlevvel Cumar. 
tesi akpmından itıl>aren seanslarına batlıyor. 

HER PAZAR aut 16,30 dan 18,30 a kadar iÇKİSİZ BÜYÜK REVÜ 

MoöiRN1KiZLAR ile sabah, iiğle ve akşam 
REVOSO bir hafta daha devam ecleceıd:ir. Memleketln tanınnırı artiatlerlnln ittir.kile pek yakında Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi firçalayınız 

EFEN i N AŞK ı GAYET ECLENCELI sOYOK RE v o-~ 

-İZMİB BDBTULDŞ~ 
Cam ve şı,e Fabrikası 

SADIK 
Gürtunca 

P~Llm.et l&D&JUıı4le ~bir Mer olan f&brilı.amuı .btr 
tarti mocl.-n teknllı.le '8klmtll ederek bil.Yük lali1"41lara 

OeYalt nruuııfe b .. lım!fiır. 

SiPARiŞ KABUL EDiLiR 
Umb&, Umbıa ti.,.ı. 81ralal, Jt&ftllıOS Ca1' " Su barbtı ve bll6mam 

riecac.11•"· Adres: kJnLr GutJer caddesi No. Z12 Te\efon 313:? .. 
Telcraf adre.I: Kur Cam 

D • kk t tamir Kurtulue cam fa.brilkaaı aııJübl Sadıid 
1 a : Güria.DM fabrilı.Mma, kurdurnıııt oldui'U mu • 

auam ocalıbr 91.7e1inde peaoere camları da imal etmde muvaffak ol. 
JDUt'ur. Fabıikada pencere ca.mlal'mı imal elmdl jçln her eb'adda ka. 

bp .... hadtanm.ışt.w. Fabrib imal etıUtl camları yurdumuzun en kuytu 
lrıötelerine bar MıTketmefc amade Oldutu &"ibi ayın müşterilerinin &ipa. 
llirlıeriıd ft191• veaire rtbl muaıııehııtere lhtiyao l'Östttme~<ıl:ıin df'ruhde 
etmek tedlr. 

NEZLE - GRiP - BAŞ - DİŞ 
ve bütün ağrılan derhal keser. Her eczaneden arayınız 

~ ZIRAATE ELVERISLI ARAZI SATIN ALINACAK--.. 
Arnavaikıöy, Bebek ite Be;>Wıc'beyt, Çma-fllköy, Vanlköy, K.Mıdilll, Ana -

dl0hlh1-ra cWaıırııınnd1' slraatıe elverlfH ~ nıya 1aclası olu.p da a~a\ı 
llteyenlertn Galata l"osia kut41su 1137 admrine, ..talık ma.Jıailln nsaf, 
mlıılar Ye 11oın Oaunı mek.tabla bilı11rlllt'1crl. 

iı.K - OJ\TA - LİSE 

~:Alt istikl&l Lisesi ::a_ıı;. 
Talebe kaycll iGin ber sin müracaat edlıebillr. 

tBBZADBBAJJI. POLtS KARAKOLU Aıt&ASI 

Telefonı tı514 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASI 
K•nll• tu1ld: 1181 

Sermayesh 100.000.000 TDrk Lirası 
S•be te aJam adedi: 165 

Zirai" ticari Jaw neti banka maamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

ZlrM' MNıMıa•a Rt•)ın1ı we ....... 'ın Hl ~ • 
.. it Unaı ataııuıaaıara. Nnecle • ..,. t*llıeoek br'a ile ~ 
p1&aa ,.,_ llsnmiJ'• WıhJaeü.kr. 

• Ade4 1.000 U..1111 4,000 u.. 
' • IOO • 1,000 • 
' • 2IO • 1,000 • 

40 • JOO a 4,000 • 
100 • llO • 1,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
180 • 20 • l,200 • 
D~ı B~ ..,.ıar I* MDe lıolade il llrMlaa qalı 

•1ı1m1yeaıere llnı••ı.. çıkııtı t..11..,... " il fuluil• "'1Je.eetUr 

DERMOJEN 
YANIK, CATLAK. SltZ&lllA '" 

Cb.D Y AJtALAIUNA fnkalMe bt 
reHr. Derinin taself'JUDalne " 

Jenllea.meıılııe blnne' eder. 

llEB BCZA.~EDS BULtJNU .. 

Kayıp inaliye 
KaPJkıMe Pınrülü.ndeo !/50 &&Yılı KAŞELERi 

~14/942 l'iihlil iı&a.lioye Uıe Sirkeci a-üm.. 
riitüne lfll.en 5 bp "yayı zatire:ınden 4 
~ alaNk blr pa.roasını rilmrülırfıe 
~ Malı:Or parpanın trsaaiye_ 
~ SllYI etmiş bulunuyorum. Hükmü 
o1ınadıtmı ilin edıe!"im. 

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

Sıhhiye Vekaletinin nılıu.tını haizdir. icabında sünde 3 kate alınabilir. 
BeJ'oitu Eu.ienıllll) ona.ı of.eltndıe 

Ya.wp Ratdatlıotın .................................................... 
Son Posta matb.,aır: 

Netriyat Müdürü: M. '8&m{ J[ara1el 
8AH1Bt: A Jl.:'krem USAKT..IGtı. 

ZAYİ - Ba.ncbrma askrTllk subesln. ı 
den alaltnn Mlııeıilk. terhis te'zkereml 
lı..a7Jııtmim. Yenlshıl ...ıa.c:..tımda.n eski _ 

Slntn hükmü 7oldıur. 
ibnlun Çc;vikkol 

B:ıbrlye ıle:ıiz Dfklnıevfaıde 

EREGLi KOMORLERI İŞLETMESİ 
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Zonguldakta Yayla ırıevkiind• 5000 llra ketif bedelinde takrl -
ben 120 beidarlık arazinin Nireza;i ve Pollgon'a müsteniden 1 / SOO 
ve 1/ 2000 lik haritalarının yaptı .iması iti kapalı un usulile ek • 
loİllmıeğe konulnıuıtur. Talib ola 1ların evrakile birlikte 20/10/942 
Salı ııünü ...ı 15 e kadar ve bu ite ald plin ••mukavele,......_ J 
lerini cörmek üzere de mezkur tarihten evvel ifletmemlz imar 

~--- Müc:lürlüiüne müracaat eylemelıerl llan olunur. 

Gayrimenkul açık arttırma ilim 
Adapazarı İcra Memurluğundan: 
iı>O'!eWe t.emtn edılml~ borowı ödenı~ d-OiTıayı Adap.ıurının Klt'kpı_ 

rııar köyünde ü.bı ve Tapunun 1/5/937 Uıtih ve 5 No. sınd~ kayıdlı ve 8 de 2 
hi~ 400 Ura kıymet bkdir olunan evtn sNdhıcle llııi hisses'.l '?6/10/942 lft 

Pauıf'ıesl ıilnil sa t 10-l l de Saba.nC3llın Ka1.."JUllilr köyünde muhtar odasında 
f1V ~ae suretırc ve açık artırma ile .sat:ılacaoktır. 

Ewa.fı: Ev abşa.p ve iki kat olup 11.~t llııat 4 oda ve W.t kat lı.l"U. 4 oda ve 
odalar'ın önleri salon ve bahçf' kısmında Y*-ık balkon ve odaların camları k•. 

IDftl ~.amamdr. 9 dönüm kadar bahçeıinde :?00 lı:ahr dut ve 20 ksdar büyük 
aneyvadıa.r ~ \"e evin onünde su kUYU.'iU bulunmalatadrr. 

Artt.rma. tu~name ı 5/10/9~'? ele iora dıılilırdinde la(* tnılunmaJdadır. 
AJ<:.wma becteH eve Ju>nul:ın hisseli klYJllet.ln % 75 şlni bulmadıtı takdirde 

en çok aril!ıranın tıaahhlidia baki lıalmalı. flrille 11 ıiin daha ırııa.tlla.rak 5/1 t/ 
942 Perşembe ıünü ayni mahal ve uıaıtlıe en çok aııU.ınına Uıalesi yapılacaldır. 

A'rtlt.ıırma.)"& lıltirak rnletıeklcr hi!l8e uzertne muhammen Jı.ıymetln ~ 7,5 d.!!be. 

drıldıe pey tııkçe.,f alınır. S;ıtış beılell peşindir. Takdiri olarak 20 ıiin l'efıtte. 
meit üzere meb'1 verilebilir. Dellaliyf' re911ıl ile alıcı mmma tescil w ~llm 
...-..ıflan ~ ibaıle pulları müşteriye a'ıldlr. 

İJ)Oidt ll&btbl •••·r•ldılal'la. dlier aJAı...c1a.a1ıa.ran c-a.Y'lli mmkul üttrindelri hak. 
l&rmı htMmüe fals ve mavala dair obn tıldlabınmı ~ı mb.sblteleJ"Ue 15 
rtin loincle cla.lreye bllitrmcleri. 1*M ha~ b*'-~ ~erUe -.bit. olma.. 
d*oa, satış 1teclelılin pa.yl~ ~ ~ wı fazla 1rıd6ına1 aL 

inik isteyenlerin daireye ve mah2'11P1c lıtll. memanmdıao 1-.bat ..ıımuan ve 
~m Sa.lbe ismetin lkamelcihınao ~t llıalıınıun w itlior b~ 
da matllın llı.:ameta"ahı bulanmcunası h~ ayni -.anda ~bllr mabmana. 

Jııalm olmak bere keyfiyet ilin ol.umlr. (942/930) 

B&SA.BLABI 

1 ııwıcı~ert· 
~ealne Ql'ÜM 

lkrunl1elerı 

l ... ı ... Un.la 

ı ' IOt • . ..... 
ıt • 109 • .. . ., . 
.. • u ' 

(TİYATROLAR ) 
İ!ııtao.bul Be~~ 
Şehir Tiyatroları 

Bu akpm saat 20,30 da 
Dram lasmı 

KIŞ MASALI 

YMAD: w. Slaakespare 

Tik'kçeai: Mdbareı ~ 

Komec!J kl5Dlt 

YALANCI 

Yacaıı: Carlo Gold.nnl 
T~: S. Moraı 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 26/Eyliil/1942 vaziyeti 
A ICTIF. 

Kala: 
Altm: Safli kUop-anı 14.616.476 

B&nknO' •••••• • • • 
Ufakllk • · • • . . . 

Dahildeki mabalılrlen ., 
Tilrk UrUI • • • • ••••• 

Bario&eld müalıir•a 
Altaı: Safi lııilorrır.ıa 2'i,H8.013 
.ıı.ma t.aaYUi k.ıt.OU ser""' ... 
TlJll• • • • • • . • • • 
DiiU d6Tlsloer H borcla ICiriq 
~eıı.rt • • • • • • ••• 

....... tala~Uert: 
l)truhte edil• ..ratı aakcffr9 
ltal"p]ll1 • • ' • . • • • • 
ganUDUD U lDcl maddelerlae 
&ey&all Basbı• ıarafmclan ~ 
taıdiJa& • • • • • • • • • ...... ~. 
TM:art sen.Uer . • • • • • • 

...... ,. WarHM elrd191t 

( Dll'Uhte edilen nrakı n.-.. 
• ( ,... bflltıtı elbaa ,.. 

t ·~' (l'lbarl tq:JıwUe) • a < 8e1beR DbMn n TaltYDUı 
&9Ulllarl 

Altul " d6Tis a.rin• ..... • • 
ın.h~' G8ertDe &YlıDI • • • • ButD•• ~ ftdel1 &ftDa • • 
BuiD9" HIO Mo. Jg taııuna .... 
..ıan aJtm t&l1dıtll &YlıDI ' • 
mı ı cı.rıarı • • • • • • , • • 

Ura 10-1.954.00.0 

" 15.303.364.-
... !OU18.12 

• 139,810,38 

LlrA 33,GH,191>.38 

D -.-
~ 5U3z.420.1!l 

Ura 158.148,563,-

• H,2U,6ıt,-

L"- 157 ,8'71.901,!ı 

Lfra 44.994,059,93 

• 10.506.443.24 

IAN !.096.Sl 

.. 1.809.522.-

• -.--
» 251,000,00t.-

Lira 

120,482.225,21 

:139,810,33 

87,41'1,217,11 

114,5!6.942,-

351.811,901,22 

115,500,503.17 

!51,812,618.Sl 
4,500,000.-

11,568.942.99 

PASiF. 
.._,.. 
tla'bat aktellı 

Adt Ye fevk&lide 
Buauat 

.. . . . ' . . . . . . .. 
TMavilldekl banknotları 

Deruhte edtlen e'fnlu nıU<tıT• 
IC.anunun f • 1 inci mM!delerln• 
ıe.tltan Ruh•• \&rafından nJd 
tedtn& • • . 
Deruhte edUm nratı aakdtJe 
bati:Jell • • • • 
Kal1lhlı lamuam altın ol&rü 
Di..ten tedaYOle YUedilea • 
Reeüoa& muk&bUl u. .. ı. t.da. 
.aıe ft9mtllen • • • • • 
Bubu17e nJ)l)ae •'tın tartabltb 
&T&DI m'*-bllt H02 Mo. hı nnaa 
maclblnoe ... .._ tec1ıa'1Ue ..... ..... . . . . . . . 

IDTDIJATI 

Ttlr\ llrul 
877.42! 

11M N .. ,. Uıa•nıt rlN lııuin•:ff 
........... ••llaMM ._......_ 
... attmları 
sarı k.tıo,....m 3S,541,9lO 

Dk1s TaalllıHa .. ı 
Altına tab"11 a.bıl d6Ttal• 

lMter d6mı- .. ·---b IDiri1a9 
~ ...... . 
Kuh&elif • • • • • • , • • 

Lira 9.412.135,73 
» 6,080,000.-

Llu 158,748.563,-

• 2-1.221,621.-

Lir• 13 l,526,H2. 

• o,oeo.oeo.-
• ZSl.SOl,008, 

• lBMI0.000.-

Lir4 101.510,330,77 
o 1,23U64,05 

78,12', lG~.90 

Lira. -.-
.. .,8,0::4.224.89 

1.ır.a 

15,000,000.-

15,41.2,135,71 

6'3,4!6,942,-

lt:!.804,494.11 

78.1%4,167,11 

28.034.2!4.lf 
141,398.195.11 
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