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Sene 13 - No. 4369 
Y uı itleri telefonu: 20203 

Almanlar Terek 1 

cenubunda iki şehir 
daha zaptettiler 
Stalingradda Sovgetler 

Çay fiall kilo 
başına 500 kuruş 

tenzil ediliyor 
Çay, kahve ayın 7 sinde in

hisarlar tarafından satılacak 

birçok evlerden çıkarıldılar 
M k Alman hücumlarının püskürtüldüğünü ve 5 inci 

Teşrinievvelin 7 8inden lan bu suretle kilo başına 
itibaren çay ve kahve inhi- 500 kuruş ucuzlamı s ola· 
sarlar tarafından satılacak· caktır.lnhisarlar idaresi çay-
tır. Memleketin her tarafın· lar için kalın, geniş ağızlı 
<la perakende çiy kahve hususi şişeler hazırlatmış· 

os ova ld ... b"ld" . Rumen alayının bozguna uğratı ıgını ı ırıyor «uz11eı 

500, kavrulmuş ve çekilmiş tıT. Kahveler ise hususi am-
Kcahve 63(T, çay da 1300 ku· balajlar içine konulmuş • 

C Dünkü A man ve Sovyet tebliğleri _ı Bazvelt 
TlrkBasın 

bere tini 
kabul etti 

ruşa satılacaktır. Çay fiat - tur. 
............. ~ 

Meb'uslarımız dün 
Eyüb ve Bakırköy 
halkını dinlediler 

Kaf kasyada l 
Karlı 

dajlarda 
savaşlar 
oluyor 

Bir Alman harb muhabiri, Volga 
nehri <1Sahibsi:z bölgeı> haline 

6eldi, di)'Ol' 

Amerika Cümhurreisi 
Türkiyeye karşı --

duyduğu alakadan Eyüblüler bir lise açılmasını, halkın muh-
bahsediyor tekirlerin ellerinden kurtarılmasını istediler, 

V 
. 

4 
(AA> köylüler de tohum vaziveti Üzerinde durdular 

aımgton, . . - Ame· ı 
rika Birle§ik devll!lleri Reisi M. 1 
Ruzvelt Türk gazetecilerini ka. j 
bul etmiş ve onlara <•hot geldi· j' 
nizn demiştir. 

Bertin, 4 ( A.A.) _ Kafkas>:• M. Ruzvelt misafir gazeteci· ı 
bölgesinde Alman · ve müttefık lere Türkiye~ kar~ı duyduğu a· 

Steplerde bir Arman lafe kol• 1 d lut'aları tiddetli muharebeler e~, . . aka an ~a_:tısettikten sonra mem 
naaında düıman kıt'alarını yenı· Berhn, 4 (A.A.) - Alman! dUgman ~uk.a':emetme rağ .. lek~t dahılınde yaptığı 50~ se?'a-
den geri atmışlardır. Almıuı or· orduları başkomutanlığının teh-\ men zaptcdılmı tı... hata kıaaca anlntmtş ve sozlerıne 

5 inci cc:yfada) liği: Hava kuvvetlerimiz kendi ha· şunları eklemiştir: 
Kafkaaya şimal balı kısmmdalreket noktaları karşısında bulu.. (Devamı 5 inci sayfada) 

ormanlarda ve mulıaı-ebe tesis • nan ve taarruza hazırlannn dÜ§• 
lerinde bulunan birçok mevziler rn,.vomı 5 inci sayfada) • 

-~ işgal altındaki 
L Askerı vazıyet :J Fransada zahire --
Stalingrad sahasmda cereyan ve mahs,ul ambtarları WeL'••l•,.m•• /iyö;L halkm• dönle•lerke• 

kt 1 b 
11 11 k d yan o 1 n afi ar 1 yor Birkaç günden beri şehir hal- ı Hamdi Deniz Parti Vilayet ida-

etm e e O an Uyu mey an ı kının. dileklerini. dinleyen ve te. r~ hey~ti reiai !:iuad Hayri ~~güp 
şgal altında o}mıyan mennılarını tesbıt eden İ.stanbul lu, Eyub Kaymakamı Saıd Ali 

F d 
meb'usları dün öğleden evvel Yücel hazır bulunmuştur. Eyüb. 

har
ObP.s·ını·n manas ransaya a yangın Eyüb kazasına, öğleden sonra da lüler mmtakalarında bir Iİ5e açıJ 

mu r, U 1 baloncukları atılmış ~akı.rköy kazasına giderek Par· masmı, memurlara taltsitle kö-
Vichy, 4 (A.A.) _ Ofi: Bir tı bı~aları~da çalışmışlardır; :mür. v_e iaşe maddeleri tevzi edil-

y 
. Emeklı" General K D kaç d b . .. 1 . Eyubdekı toplantıda mebus • mesın•, bu tevziattan hAll<•t\ ,:f,. 

azan • ;,/ . • zaman an erı, ezcum e lf· 1 d KA K b k. z· .. 
l it d k

. F d b". ··k ar an azım ara <' •r, ıya ıshfade ettirilerek muhtekirlerin 
. , . .. ga a m a ı ransa a uyu K ·· ı F k"h ö 

1 
c:: ... k cephesınde: 1 Bu telgraf, bılhassa Stalıngrad dut- d h l h" b aramurae, a ı e ymen, (Devamı aayfa 4/1 Je) 

... 

- .,,.,.. , E l"l .. w•• akdi . .JI K d h. sayı a ma au ve za ıre an ar· -----------------------=--
Moskovadan yazılan 3 Y u ta. tügu ~ rue ara eniz sa il ının· ları yangınları artmaktadır. Poli· 

rihl. hususi bir telgraf çok dikkate takaaıle Terek cenubunda bulunan sin yaptığı incelemeler bu kabil ş h • d •• k l 
f&Y:n ciirnJelerl ihtiva etrnktediı'. 1 (Devamı 5 inci sayfada) auikaadlarda mütahası;:s mücrim e ır e m una a e 

(Devamı 5 inci sayfada) 

M arefal C ör;n• 

Maraş al 
Görlng'in 
reni bir 

nutka 
"Açlık artık bizim 

için değil karşı 
taraf için 

çalışacaktır,, 

l 

-ı 

c1· ••Düfman Şarkta nıağlub 
e ılecelrtir, o .zaman /ngili.zleı·l• 

kartı karfıya kalacajız •> 

• 8erlln 4 (A.A.) - Marefal Gö· 
~ınrr!. ha~d bayramı münasebetlle 
!!'1? soylediği bir nutukta hül&sa 

0
&alllk deıniplr ki: 

_ (Devamı 5 inci &aylada) 

r ······· ····································· ... : \ 
i Bulmacalarımız 
~ . 

' 1 

Şiddetli yağmurlar Yeni Cine ve zorluğf!.nu nasıl 
şehirde zararlar yaptı Aleutiende mütte- hafifletebiliriz? 
Bazı semtleri sular bastı, tramvaylar bir fikler ilerliyorlar r---·····---.. ··· .. -·-·-••H•••H••-··--· .. ----···-··"

0000
"

0
"""""'. 

mu 
.. ddet ı"şleyemedi, Ankara yolculug"' U da Melb~u~ne, .. 4 Cf'.A.) -: Ce- ~ Nakil uasıtaları azalırken fehrin nüfusunun artması lmsünkü ~ 

nub !asıfık ~~ttefık umumı ka· ı: zorlukları doğurmuftur. Bu :zorluklar mevcut vasıtal.:ırdan isti- : 
Bandırma hattı üzerinden yapılıyor rarıahı tebtıc1 : : 1ade suretiıe 1tısmen izale editebitir : 

Ove
1
1 St~1nl~yhdaikları.ndadki A.. 1ı \...--·--·-----·---··········-·-················-··········· ,} vustra ya ı erı are etı evam ••••·• 

6ir aokak 

~tmektedir. 1 
Salomon adaları: Buin'de gün 1 

doğarken yapılan taarruz aıra •

1 
(Devamı 5 İnci •aylada) 

Almanya ya 
gidecek takım 
fena çalışıyor 
Dün yapılan ekzersizde gör
dük ki oyuncular isteksiz ve 
heyecansızdır, nasıl olsa gi· 

deriz zihniyetile hareket 
ediliyor 

Nakil vaaıtalarının kifayctaiz- ğer nir mevzuaur 
l~ği yüz\inden çekılcn sıkıntılar, İkinci dünya h:rh" b l 
ı t b 1 · · · b. d ... ı n~ amaz-
a an u ıçın yenı ır erd olma- dan önce latanbulJ t k • 

(Y a.zm 3 üncü ıaylamn 
birinci yü.zünde) 

makla beraber mekteblerin açıl- ile i ... letilmekte ola at am .ıl .... "'I 
d - k r " n ramva ~· l\ı. 

, l lgıd v~ ııın !e1ıpdçatmak~kta bu- dan maada 200 e yakın otobüs, 
. .,.. .... __________ _, un ugu ıu gun er e tel ı ede. (DetJamı ıayfa 4/1 de) .J 



2 Sayfa Birinciteşrin 5 

Hergün 
____ ...:.._ ______ ....._ ________ ...:_ _________ :_~İk":'""ı-. -:-ö-lç-iı-.,-b-:-i-r_l,._u-.. k-u-.. m-.. -_-ı I" Sabalıton Sııbıılı~: 

Paha "ıl·ğa da:r 
Kurdun iki ucu1;1.dan 
Gelen iki mektubun 

Yeni şairleri anlamak 
İçin acaba bir iki asır 
Beklemek mi lazım ? 

Burhan Cahid_ 1LTekrarladıkları 
Hakikat 

JI e_r sabah matbaada ise baş· 
larken masamın üstünde bir 

kaç edebi mecmua ve ara sıra 
birkaç şiir kitabı ile karş!laşırım. 
Gerçe şiirle ülfetim yok. Fakat 
boş zamanlarımda en tatlı meş
galem Yahya Kemali, Ahmed 
Haşimi okumalktır. Haşimin nes· 
ri de, nazmı da bana istah ilacı 
gibi gelir. Yazı yazmaktan tik • 
sinti duyduğum zaman ona sa• 
rılırım. 

---- Ekrem U1aklıgi1',_J 
lf e vakit fi t meselelerin • 

den bahsedecek olsam ya 
zıya başlamadan önce bit tered· 
düd devı:esi geçiririm. 

Görüp işittiklerimi diişünce
lerime katarak söylerken doğru 
bir hareketre bulunup bulu nna" 
dığımı mu:hak-eme ederim. 

Söylemenin hir zararı olduğu 
muhakkak: Filan maddenin fi. 
atı şuna, falanınki buna çıktı, de 
diğimiz d kikacla halkı e,ndişeye, 
netice olarak da stok yapmıya Kadın, kalbinin sesini dinli;yerıek hüküm vnir. 20 inci cuırda ömür • 13adır, aık 111.k yanılıp ,.anru hatayı ta .. 
sevketmiş olabiliriz. Nitekim ge- Erkek, vereçeği hiikmü kalaıın.da yaptığı ltesabdan çıkarır. mir etmeye yer lıalmam1.,tuı. 

I Sigortalı haNJket etme>.· ist;yorsan hem kalbinitı sesini dinle, 
çenlerde zeytinyağı ve pirinç fi. statiatiğe bakmak mümkün o:UQldı, kadının daha az, erkeğin hem de manhğın h 6<ıbını xa11. ve iki muam.eleden çıkan netice· 
atlarının yükseli !erine hü~ük daha çok al.dan.dıhları gGT-ülwdü. leri telif etmeye bak. «N. da Lescureıı 
bfr yer ve ilmiş olduğunu gfüün -;:==:=:-:·;:::·=====::;:;::;;:===::;::=;;:;:;:-:;;;;;-;;·;:;=:::=.:-;·;-:-:··;··;·~·-=-::-:-;··;·;00;;·-; .. ;:-:;;

00;·:;;;::;;.;;;;;;:=:::;::;:;::::,;;:-=::;; 
ce ben bile sinirlenmiş, arkadaş• ( • J 
1 rımdan bu bahfil iktısadi ha .. 
herler çerçevesine hasretmeleri-
ni rica etmiştim. ~ ....... aırıı ......... ...,......,,.._.._._. ....... ._._....,,..,..,..,.. ............. ..., ........ _. .. ,.. ........ ...,. ... ,.. ................. ..,mm![ll....,~--!!!'111!~ 

Bu dü ünceye kar"ıhk mese
leyi ara sıra ele almanın faydalı 
olduğu da muhakkak: 

Sö J~om 'yen derd deri altın
da ziy;feleşır. Nihayet tedavisi 
imkansız bir hal alır. Söylenin
ce tPd vi çaresinin bulunması 

Dıs memleketlerden 
bazı mallanmıza 

taleb artıyor 

ıddet i yağmurlar Demfryolu Şi~~e.~i 
oanndan Emınonune 

yaptı kadar uzatılıyor şehirde zararlar 
mümkündür, mümki.indfü keli- Son yağan sürekli yağmurlar· len temizleme ekibi geceli gün .. Ant l .... d k' R _,. 

Diğer maddelerin, bu arada d .. 1.. k d D • l repo arın onun e ı e§qtıııye 
mesi hile yerinde değil, muhak- litaları bu aebebden an .sonra meydana gelen seller duz u çalışma ta ır. exnıryo u- caddesinin lafları aökülüyor~ 
kaktır. ausamın ~ehrın bazı mıntakalarında ol· nun iki buçuk kilometresi te.mİz· ~akında ray dö,.enmesine 

yükuliyor d k üh • hr 'b · " ... Üç beş giin evvel bir meslek- u ça m mı ta ı at yapmış .. lenmi§tİl'. Geriye kalan 2 kılo. bctılanacak 
D m.emleke lıerd b 'b ttr. metrelik kısmın bugün ve yarm 

claşım söylemiftİ. Biz daha bü- __ _ıtr_...: 
1 

kt 
1

00 !!t_~zoJı anı r;_ç Eyübde ve Kasımpa~a Kara- temizlenebileceği bildn·ilmekte 
Y .. k rıukL·n .la yenmis biT ·~-·m :ae art v-.r.ı .... ·· "k 'b• •ı d d 5n. d · u zo r ıa a . leb artmakta.dır. Son günler içinde g!!.mru gı ı aem. 4:1' e e v en dir. Dün hava güneşlı v~ yağ· 
neslin ç_ocuklarıyız. Bu derdin bilhassa yailı tOhumlara l:aleb fa%- fazla evin 'bodurunı katlarını murauz g~tiğinden temızl e 
çaresi'1i bulabiliriz. Bulmalıyız ladır. Bu yÜzden susam fiatları 79 seller istila etmiştir. Çağırılan it- işinin süratle devam ettiği anla
ve elbette bulacağız. Bin.aena : kurufa ~dar yü:k.sdn1~tir. Fle.tlar faiye. motopompları bu. suları bo· şılmaktadır. Dün Duğançaydan 
leyh ç re bulununcaya kadar da daha yükselmek istidadını göster - faltmıtlardır. Ortaköyde dere ü- gelen bir telefon haberine göre 
imkan oldukça düşünüp söyli- mektedir. 'Tıcaret Vekalctln'u eski zerindeki köprülerden biri de sel gönderilen mütahaıısıs he)'et, hat 
yecek ne kaldı~ mahsul susam için tesbit ctt'lği as - lerin şiddeti dolayıs.Hc yıkılmı,,. üzerinde görülmemiş bir seylab 

Dün akşam biri Uzunköprü- gari ihraç fiatı 72 kun.t~. Yeni tır. Bilhassa Y edikule ve Beşik- vukubulduğunu bildirmi~tir. 
m.alısul lç!n 47 kanış sblt edil • ta;t tramvay hattında, yokuşlar- Ank~ra ist(kametinden gelen den, diğeri de Mardinden iki akl · ı 

l mİpe de piyasad vazıyet Y:ı1 dan akan aeller ray m araları- yolcular Eskişehirden sonra Kü-
mektub almasa) dım bu sua e mahsulü de eski m~ .• vlyes.~ na kesif bir çamur ve kunı yığ. tah)'ll Balıkesir iltisak hattile 
«hemen hiçn diye ceva:b verebi- çtkar.mı~ır. Haber ne Co • dığında.n tramvay m" kalesi Bandırmaya getirilmi"ti. Bu yoJ. 
lirdim. Bu mektubları okuduk- re, ihracat f!rma1arı d' mem eket. bir müddet durmuştur. Tramvay cuları Trak vapuru dün şehr'mi
tan, bir kaç defa okuduktan son- leTdeki alıcılartn yi:.ksek fintlar_la idaresi ve belediye temizlik işçi- ze getirmiştir. Ankaraya gide· 
ra bahis üzerjnde söylenecek talebl~lne uyn:akta. ve fiatları g!· lerinden mürekkeh birkaç grup cek olan bazı yolcular da hattın 
yeni şeyler bulunduğunu görü- tikçe yükseltmekt~ır. hu g'bi yerlere siiratle gönderi. açılması işinin birkaç gün süı-e-
yordum. neden ileri geliyor ( lerek raylar ve makas yerlt.'t'i te· ceğini tahmin eedrek Bandırma. 

Uzunköprüden gelen mektu- İki okuyucumun da sebebi mizletilınittir. Modada iskele ci. ya ·ve oradan da b'enle Ankara· 

ba da ba ] · k varındaki barlardan bir miktar ya hareket etmİ§letdir. 
göre ora ş ıca yıyece doğrudan doğruya gösterme- Salahiyettar bir makamdan 

rna 0:11:Tını_:ı ıa arı .şun ~T ır: m c era: a~ı:agı ı~a~~: eL~ öğrenildiğine göre Ankara ile d J_t __ • • f. tl l d l ekl b be.r k ~ · • toprak da deniz~ doğru kaymış-

Bugday ıO, zeytınyagı 21 O, mekte ben.imle fıkır bırlıgmde tır. İstanbul arasındaki hattın bozuk 
sadeyağı 420, piri~ç 180., fasul- 1 olduklanını goruyorurn: Ankara - fatonbul seferleri lu u ~hrimizin iaşe vaziyetine 
ye 1 IO, piliç 140, tavıık 21 O, Pahalılık simdi köydedir, köy Diğer taraftan Ankara • İstan teair etmiyecektir; zira ~ehirde 

h d 140 · ') 1 () ~ · t • ] I · al k k bul demiryolu mı.inakalesini te. kafi miktarda buğday stoku mev no u , peynır - . sıgıı e ı ünün ma mı ara sto yapmış 

140, k~yun eti 210, bal 140. lolan tüccar ise munzam rolü oy- min maksadile Geyve_y_e_g_ö_n_d_e_rı_' _c_u_d_d_u_r_. __________ _ 

üziim ıO 1kuru~.. namaktadır. Al 1 b" d 2 b" t y b 1 ,·rk•tler sıkı bı·r 
Mardinclen gelen mektub bi-ı Uzunköprülü okuyucum bir man .. a~. iZ en rn OD a anc vl (j 

raz daha muhtasar, bununla be- numaralı Büyük HarMen evvel UZrtm afataklar kontrole tabi IUIHJUYOf 
raber. ~ine .ba~lıca yiy~cek rnad- !)1 ~ yılına doğru .memlek.etinde 1 Haber verild.iğine göre Alman Mıutaka Ticaret Miidürlüğü; tef-
Jelermın fıatJarını verıyor. An- carı olan başlıca yıyecek fıatk.rı- firmaları menı)eketimizden 2 bin tlf ve mürakaheai merkezden idare 
lıyoruz, ki orada: nı hatırlamış ve bir liste yaparak ton üriim alacaklardır. Bunun bin edilmekte olan yerli ve yabancı 

Buğday 70, Kilisten ~elen zev mektubuna eklemiş, bu liste ba- tonu yeni mahsul, bin tonu da eski tirketlerin kontrolünü bugünden it\
tinyağı 1 ... 80, sad,;ya~ı 3:\0, me~- 1 

na bir hayal gibi geldi, naklede· I mahsulden o!a~~khr. Bu. husus!a ~- haren başlanm."Ur. 740 ı bulan bu 
cimek ~ı. et fb, kuyruk yagı yim: r~an eden m~ke~~ı:m1. k~t ı ve1 tlrketlerdıen bırer beyananame 1.ı • 
200, kömür .), oclun :i kuru'!t· Bu~ da 1, zeytinyıı~ı :i, sade 1 muı:bet safhaya gn"dıgı bıldırllm~ ten.-nİftr. Bu beyannameler üurın-

1 ~ g ~. :J f 1 . ') ili tedır. Yaprla<:ak an aşmanın bugun den bunlann ilk kontrolü yapıla -
tur. . . . . . yagı 6, pırınç • • asu ) e -· .P , ç lerde imzalanacağı tahmin edilmek- caldır. 

Bu ıkı lıstenın muk:wf"eesı PS· 2, ta'vuk ~. nohud 2, peynır .~. tedi . Mukavel nin lmzasındu• son· . ba • ı. tle d 2 
d ·· ·ık k . . . ., b ) ') . . Bılhassa ya ncı "ırae r e nasın a goze çarpan ı no ta sığır etı 2, koyun etı .ı, a -· 

1 

ra, ihracat mıktarı, ıbraeatçılar a - k .. eri d durulmaktadır· Mu. 
yurdun iki bu'du arasında hun- üzüm 1 kurus rasında taksim edilecektir. Fiatlar, no ta uz n e .. a '- • 

· 1 ·· ·ı·w · ~ · · ele ib t bl likl · t al · amdatJarının tut'KÇe yapl.'uuama.sı day hat arının musavı ıgı, yag Bu Uzunköpriilü okuvucum evv e raca r erı ar ın - d Ti"-"- t ..... __ _ 
f . · k 1 ~ d f k t . . · dan teibit edilen fiat esas tutularak ve memurlarının a u.. c~ı ıatının ıse ya ın ıgı ır, a a bana hır arahk altının 1stıra vası . . . . olmamasıdır. 
b 'k' dd . b' k ~ b r 1 k ~ f k ··1 .. tayın edilmışta'. u ı ı ma eyı ır en ... ra ı a· tası olmaktan çı tıgı, a at o çu :.::::_...:_ _ __:_ _____________________ _ 
kacak olursak , diğer maddeleri obrak kaldığı hakkında birkaç r_=:::=---------------------~ 
iiz':rinde ~.o~ ~üyük bir fark ol- defa tekrar etmiş . olduğu:n. bir 1 STER 1 NAN, 
dugunu goruruz. Bu fark no· fikri hatırlatmış, yıne bu fıkırde 
hud .. et, kömür gibi maddeler yim, yalnız ~imdi bizzat bu oku- 1 S T E R İ N A N M A 1 
üzerinde Uzunköprünün aley -

1
yucumun yolladığı iki listenin 

h~rıe olarak iki, hatta üç misli-ı karşılaştırılması ne:ic~sinde gö
dır. rüyorum, ki umumı fıatlar altın 

Bu mii~ahe.de buğd~~ Ye y~~ !ölçüsüne göre de artmıştır. Bu 
gil:Jı maddelerm yurd l(~:nde m~- Uzunköprülü okuyucum mem
savi miktarda bulur.ıdugunu. dı· lcketini iyice inceledikten sonra 
ğer maddelerin ise fazla bulu • m ktubuna son verirken bu pa
nan vere taşınarak nisbi bir fiat halılığı kısmen intaç etmiş gibi 
birliği yapılmasında taşıt zorluk görünmesine Tağ~en mahsul a· 
larile karşılaşıldığını gösterir. . }ış veric•foi serbes1: bır~kmakh1 

Bir arkaclafımcz anlattı: Ev 
lere kömür veya odun nakle
den kamyonlarda götürülen o. 
dun veya kömürden bir ınik· 

tarını afırmak için yetti çare
ler bulunmuı. 

Ôyle kamyonlar varmıf ki, 
yükün yüklendiği kısmın ze
mininde gizli bir hazine var. 
dır, kömür ;yüklendiği zaman 
bu hazine açık bulundurulu -

Eoini:z.e odun mu aldınız?. 

Kamyona odunlarmız yüklen 
di ve depodan hareket edildi. 
Odunları depodan kamyona, 
kamyondan evinize tafımağa 
memur hammalar muayyen 
yerler tayin etmi11lerdir. Mese
lci yol üzerinde 6-8 yer .. bura. 

Ba7J mmtakaJarda miisavı, hükumetimizin çok ivi bir hare· 
·bazı mıntakalarda farklı da olsa kette bulunmuş ve doQ-ruyu gör
bu p h lıl '".ın artımı seyri acaba müs olduiZunu kavdediyor. ben
~"' ce bu hüküm hakikatin ifadesi-

Y or mesela bir ton kömürün , . 

lafdan geçerlerken •izin odun 
larınızclan 15-20 taneai:lt kal
dırıp kaldırıp yol kenarına et. 
tarlar. Bunları toplamağa me-

/kinci dünya harbinin geliıi- dir Simdi zemin haztr ve temiz
min~ talkib ederk~lln, lha!ıadahkuv- dir. Munzam tedbirl"r ile fakat 
vetlı o manın mı et erm aya. ; • . h f e<le
tındaki derin tesirleri hepimizin daıma serbeshyı_ mu ~ aza . 
dikkatine çarpıyor. Fitre ve ze· :rek artık fiAtları te~bıt etmıyc 

J 50 veya 200 kilosu buraya 
doluyor. Kamyon evinize ge· 
lip de bofaltırken •izin bir to· 
nunu21un 200 kilo$U burada ka 
lıyor ve kamyon kalk~p gidiyor. 

katınızla Hava Kurumuna )ar- doğru Qidebiliriz. 
dım edelim. J;; / "7 / I ı _ iL '9 
..._,~----.......--~ L,,kP!el#t ~akaq. 

mur ayrıca çocuklar tutulmu§ 
olduğu için •izin çekilcriniz • 
den biri böyle deve yapılmıı 
olur ... 

iSTER iNAN, 
'STER iNANMA~ 

Sh·keci tren garındaki demir
yolunun gümrükler ve antrepo-
ların bulunduğu caddeye kadar 
uzatalaca.ğını bir müddet evvel 
yazmıştık. Alali:adarlar müna.ka. 
le ihtiyacının ,tiddetle hiss~dildi
ğini biı- zamanda böyle bir hat
tın ehemmiyetini takdir ederek 
ray döşeme i.şini ıürtı.tle bitirme· 
ğe karar vermişlerd~r. Bu cadde 
deki kaldmmı taşları sökülmü, 
ve Traverslerin konulmasına ba!! 
lanmıştır. Kısa biı• müddet için. 
de ray döşeme İşi 'kmal eo:lilmit 
olacaktır. Bu hat açıld:ktan son
ra antrepolardan istifade imkanı 
da fazlay)~ artmış olacak ve bir 
çok mallar lüzqmsuı:: yere bekle· 
tilmiyerek sevkedilecekt;r. 

Demiryolunun döşendiği cad -
dede tramvay kavisi bulunmakta 
ve ayrıca Eminönü meydanı ile 
Sirkeci garı arasındaki otomobil 
otobüs ve kamyon seferleri de 
yapılmaktadır. Den İryolu inşaa. 
tı ve inıaattan sonra vaziyet bu 
seferleri inkıtaa uğralmıyacak • 
tır. in~a &İstemi ona göre duşü
nülmüştür. 

Peshane 
fabrikasında 

bir kaza. 
. 

iki amele ağır 
surette yaralandı 

Dün sabah Deft!er<IJLrdaki Sü -
merbankın Fesbıuı.e dolnıına fah • 
rikasm<la bl1' infaak ~lll'. 

Potalardan biri İŞ· esnasında ka -
zaen pat1a.mı~ "Ve 2 i§çl ağır SW'dte 
yaralanmı~rdır. Yaralılar basta • 
neye kaldırılmıtbrdır. Hayatları 
tehtikooedir. 

---o---

Sadakai fıtır 
İstanbul l\IiittlUğlnden: 

1\-liı hnlzln en mlil1im lhtiyaemı kar. 
!iJlıya.n, yurdıumu1!un ll:ıva miidAl'aa,,ı 

esbabını ~mln husııısund.ı peı. kt'şmetli 

1 

mesa!sı ı:örillınektc olan ve nldltı \e • 
beıriia.tı Kızılay ve Çoc\1lc E.>-rı,reme ku. 
ruınl:vr ~e ar.:dnnnda p yl:\ş:ı.n. Türk na. 
v:ı. Kurumuns her verhile ya.nhmda 
bu!hınt611!\ ı lüzumu, Fılrll ve zf'ki.t ib. 
sile mille ef olan muhterem aba.llınhe 
eJıenmeyoet:l arz " B dal~aı fıtrın mN'l 

ve ınllııhn Oii.n olu.nur. 
SADAKA/ FITIR 

Kuru~ Para 

B y 63 
En iyi 

Kurı.ıs Kum 

%00 ıu 

Bununla bera'ber vazife duy· 
gusu ile ar<J: sıra bu mecmua ve 
kitablaJ'ı da ıkarıştırm<'ğa mec -
burum. Dün bunlardan birin} o· 
kudum. Genç şairlerden biri be· 
ni hatırlayarak göndermiş, eseri
nin başına da nazikane bir dedi· 
cace de yazmış. 

Bazı meslekdaşların genç şa
irlere ulu orta hücum eMikJerini 
bildiğim için, yeni çıkan eserleri 
dikkatle okuyorum. Derler ki, 
şair tabiatten bir parçadır. On • 
daki servet ve kudreti anca.k onu 
keşfedebilenler görür. Bu rne -
todl~ gidince şairi anlamıya ça· 
lışmak lazım. Kafamıı;ı, bütün 
fosforile yarım asra yaklaşan bil 
gimi aydınlatmıya çalışarak bu 
şiirleri anlamıya uğraştım. 

Bazı parçalar hiç de anlaşıl • 
maz şeyler değil. Mesela «Tan • 
rıdan dileğim» serlevhalı şu şiir 
çok açı1k. 

Doksanında_yım rabfl 'm dok
aanında 

Neden yaıırn benim de yirmi 
değil. 

Neden genç çehreler yumak 
yumak tq, 

Neden benim yüzüm değir-mi 
değ"":'. 

Anlaşılmıyat,l tarafı yok değil 
mi. Genç saındığımız şaiı: meier 
doksanlık bir ginponmuş. Ve 
çehresi de ince uzun oalcak ki 
Tanrıdan yaşının yirmiye inme"' 
sini ve yüzünün tepsiye dönme
sini istiyor. fikir gayet açıktır. 
Adeta manzum bh dilekçe. T a-n· 
rıya hitaben yazıldı<Yı için tabii 
pulsuzdur 1 Fakat kit. bın ::..nla
şılmıyan şiirleri cfo v -r. Mesela: 

Mor dalgalar wtütıde '1.let1l~r 
dolaıııyor, 

Ate§ renkli bin sırına çözmdü 
yu ağından, 

Kızıl, merccn mızroklar hı.ı .. 
lutlardan a~y,or, 

Karanlık •üzülüyor bir seniz• 
l'k l!ğtnd<Jnl 

Kelimelerin l}ep.si malum. Fa· 
kat şairin bu dört sat ı:la ne d&
me'k istediği pek laşılmlyor. 
Bum.rn la beraber genç ~airin me· 
sela (melankoli) serlevhalı şii:d 
gibi ba;o pa~:r içli ve diisün· 
dürücü .. Yeni yetiş erde belki 
bir seyler var. Belki biz anlamak 
ta ~oı;luk cekiyornz. f m!ili?'l"r 
büyfrk şairlerini anl<'mak için iki 
asır çalısm1~laırdı. Bi7. de gender 
arasıudaki Şe)tspirletİl:ı:ı.i~i bul • 
mak icin birik.aç asır ~klivdim. 

BurTı~n Ca'1id 

Bir kamyon k" ··k ir 
çocuğa çarparak öldürdü 
Dün öğleden sonra Çemherli 

t~ta Yeniçeriler caddesinden ge • 
çen ~för Galibin idare elt.fğl kl\Ql
yon 9 yaşında Kastamonulu Öın~r 
oğlu Mehmed isnıhıde bir çocuga 
~arpmış, çocuk sadmenin tE>sirile 
yandaki dvv~ çwp•rak ~ından 
ağır surette yaralanmı1tır. 

Çocuk naetaneye kaldırılmıpa 
da biraz sonra t;'hniiftY-r. .............................................. ~ 
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C SÔZ ARASINDA ~ es p o 
'"yük sinema san'atkörlann_m 

küçüklük1eri naslldı? 
Alm aya g·dece 
takım fen çalısıy 

. Amerikada kadınların çalışmasına aleyhtar olanlar var 
di. Mesela on altı yaşma gelin- kupa maçlafJ Istanbul Dün yapıl'an 

Hususi müesıeşelerde çalışan 
Aınerikalı kadınlar hariç olmak 
Üzere yalnız devlet daiı·elerinde 
ç.alışanların sayıııı 1940 da, dak
tılo ve katib olmak şartile { 20) 
hini a~mayordu. Bugün bu sayı 
000) bini bulmu~tur. Bunun 
(~O) bini ise yır.lnı.r: Amerik;ın 
nıılli müdafaa dairesind~ vazıfe 
~Örmektedir. Harb zarureti ne
tıcesinde geri hizmetlerde faz la
ca kadın çahşbrnıak mecburiye
ti hasıl olduğundan dolayıdır ki 
kadın memurlann ve işçilerin sa· 
Ytsı hirdenbiro artmıstır. Daha 
C'Y'~el böyle bir vaziy~t tasavvur 
edıhnenıit olduğu için bunlnrıı. 
tnahsuı çalışma ve oturma ma4 

halleri de hazırlanmamı$br. A. 
rnerika hükömeti, bu .ihthracı, 
&.ncak §itndi kart'lamaya çalış
:aktadır. Gidip gelme zorlukla
d ndan dolayı ve yol maarafın4 

d~n tasarruf için ~imdilik iiı;, 
ort kız bir odada yatırllmakta 

'Y'e ( 40·50) si bir ıırada çalıştırıl. 
~aktadır. Fakat hunlar i~in, şim-

ı, hususi ve mün:ıııib paviy<'nlar 
~a.pılınak üzeredir. Bu kadın ve 
b~:tları barındırmo.k için '> kadnr 
b ına s•kıntısı cekilmek' •dir ki 

t.u~ıar, öğle yem,eklerini, Riyase-
ıcurnh h k ura ma sus Beyazsarayın 

A a.rşı'-.1na tesadüf eden yüksek 
nı~rıkan federal mahkemes:nin 

ıen.,. h • A d" ! . .. . ·-. arıcı mer ıven erı uzerı-:e oturarak yemekte ve yemek. 
en sonra ortalığa birikeu kağıd 
~ar.çala.rı yığmlar teşkil etmek
edır. 

San "d · kan k ayı e çalışhrılan Amerı· 
ge('.tik adınlarının sayl!'n da gün 
Yeti Çe artmaktadır. Umurni
sah·h hunları cahştıran rniiessese 

ı Ve rnii.:ın .. 1 ..... : t.-.dınların 

taricl ıneaai İJlerinde kadın daha 
sabırlı görünmekte ve ekseriya 
eli erkekten daha ziyade i~ yat
maktadır. Fakat kadınların fab
rikalarda çalıştırılmalarına aleyh 
tar olan fabrikatörler yok değil· 
dir. Bunlardan Vultee tayyare 
f abrikak\rının müdürii başta gel
mektedir. Bu :ıata göre, bir ka.. 
dm katib veya daktilo imalat a· 
tölyelerinden geçecek oba bütün 
eı·kek başları bu kadına çev~!l· 
mekte ve bu yüzde-n beher geıı!• 
geçiş mesai bakımından fabrı
kaya' (250) dolarlık bir kayba 
malolmaktadır. 

Büyük sinemı san'atkarlarımn 
küçüklükleri 

Şirley ıibi, Ceki h.ogan gibi 
küçük sinema yıldızlarına baka· 
rak bugün büyük muvaffakıyet. 
Jer kazanan ve ınHyonlar ':uran 
artistlerin küçükken de aynı mu· 
vaffakıyetleri göstcrdikleri.ni san 
mak yanlıttır. Küçi~kken sınema
da çok muvaffak olmuş san'at: 
karların büyüdü!<tcn sonra. ayn~ 
muvaffakıyeti göcıtcremedıklerı 
nadir olmadığı gibi genç .c~gl~
rında esaslı bir san'at kabılıyetı
ne sahih olmayanların, 5onradan: 

b .. ..k inkisaflnr gösterınelerı uyu . 
in•kansız değildir. 

Bu hususta Amerikan sinema-
cıhf.ınm şayanı dikkat bazı i~~a
tistikleri vardır. Bu esaslara gore 
çocukluklarında .fevkalıide isti
dad göstermi~ küçiik !lan'a~~ir· 
!ar, scnraları, orta bir k2'bılıyet 
göstermekten baroka bir şeye mu. 
vaffak ölamamı~larclır. Buna 
mukabil bugünün . me~hur artist
li>.rinin ve vıldı~ll:lrtnın pek çoğu, 

ceye kadar Mari Pikfordu kendi a. '-- __ --------- " 

k ger •
. İst&nbull'UIDAilyada i:ç maç yapacak olan :ıünde okunuyordu. Çpcukların ü • yüble Bey)erbeyi •rasında y 

çağında i kızlara nazaran nıuhtelitl dun·· Fen-..ı..ahçe ı ı ald kla -~• .. 
dd d l k l 

en> ~ er.n~ ı rı v-..fenin ehem - caktır. Beyler"k-.....: takımı 
a e en er ço o mu!tur. stadında ilk defa toplu bı'r idman t art J he 1 ~· 

M b 
' k~ h ~_1Y~ mı . ırma ı, yecan arını çıkmadı ve Eyüb" galib sayı 

eş ur san at ar gayet mu - yaptı. C--ahate çıkacak takımı tanı • ..:~L 1-.-1 d ah 
t 

• h A b. d b "k "7CJ' ,,._se ... .,.,..ı, on an sonra &ey ate Anadoluhı··~ı 5 - Top'-
erız ve atta ıraz a ecerı - kadrosi'- gö--'- kabil olm•dıg" ı •- kı ı d ~· H · 'd' d d . oe ···~ .. .. çı na ı ır. "I "-'- . sız 1 1• on Ört ya~ma oğ?'u ılk çin burada daha esaslı bir fikir ver. 41n ruhu buradadır. Nasıl olsa __ ::!' ~lımoldaraaı1.nlkdakid 0~ inkişafı dansta göstermiştir. Fa- mek kabil değildir. önümüzde l>lr seyahat var «Beni ~pne 1 e u. evreyı 

kat esas san'at l<abiliyeli pek Mub eli ak ;.:.... 1 d ki . "tür' ' k'- tiren Anadoluhlsar takımı m' 
sonraları göze -:arpmıştır. t t t ımın çalıftırılmaıı gv..urmey p e, mı go ece n:r-» k bd 

• Galatasaray, Fenerbahçe ve İstan - hissi sporda yapılacak mücadeleyi aza ı. 
· Jan Harlov ise, anasının tabi- T h · 4 I ı·ı.ı-l bulsporun antrenörlerine bırakıldığı sıfıra indiric, bunun neticesi ise Ü_ a sım - 6 IH a 
rince, sadece bir terbiye~iz ço- . . d'!......I..!! bu .. 11' . mid ve heyecan idnde olanları u··. Bu nıar bir süru" te'-ne y 
cuktan başka bir şey de~ildi. açın UDA.u oyun uç mua ımın -... -... ıu 
Kendisini bir parça harekete ge- nezareti altında yapıldı. Galata.sa.. zer, yorar ve bıktırır. Spor beye - altında yapıldı, İlk devre 3-' 
tirmek mümkün olmayordu. Son raym antrenörü mide·r Beget, ma • oan demek değil midir? sim takımı lehinde bitti. İkini 
derece tembel ve pel .. az konuş- çın hakemliğini yaparken di~er iki Dün yapılan çalı~mada biz bu re tarif edilmez bir sertlik 
kandı. o kadar ki, anuı, uzun antrenör de B takımında yer al - noksanları fazlasile gördök. 1 devam etti ve maçı 'f akslır 
zaman, kızının anormal bir ço- ~ışlardı. Res~ni bir m~~ ziyade Dünkü antrenınanda taknula.r nıı 4.1 kazandı. 
cu!t olduğuna inandı. Onda da, bd~~nkü~ tatbbıkatıı halin,de y~pıl.an şöyle tertib ediJmİ§lİ. ·Dün yapılan güreşle 
on altı yaş na doğru dans knbili- 1 u oyun ~. ç.~ ı~~~ s stcmı lçtn- A takımı: Cihad • Salim, 8'.ha-

. k de her hata goru'klugu zaman ke dir · Hi~ln, Ömer, Esad - Fikret, 
yetı endin: gö termeye başla· il-'' l l klar d"' , iki" - ---,, mıştı. Annesi, kızını dansöz yap· s .;ıl, yan ış t •• uzeıt ı ve so - Hakkı, Melih, Şeref, Şükrü. 
maya karar vel'di. Birkaç sene nuna kadar da böylece devaı:n e. _ B takımı: M. Ali, Gringoir, Mu. 
sonra bu kararın isabeti l:endini d~r~ A takımının 5-2 gallbıyetile rad - Musa, Ali Rıza, İbrahim -
gösterdi ve Jan HarloY büyük bir bıtti... .. Muhteşem; Arif; Makrey; Kadir; 
aktris oldu. Dünkü çalı,maya gelen oyuncu- Halid. 

Şarli Şapleni Londranm fakir lardan s~ilecek bif' takımın ikinci Hakem: M. Beget • 
bir mahallesinde, üstü ba~ı pis ve s;on ?ır idman yapması şayanı Ômer Besim 
bir halde t!olaşırken görenler O• tavsıyedır. . . - Dünkü kupa maçlan 
nun ileride, bugünkü meşhur Uzun ve yorucu bir ite gı~ı.~ek 
Şarlo olablJeceğine elbette ki ih- oywıcularımızda mukavemetın art- İstanbul kupa maçlarının ilk tu. 
timal veremezlew-di. Ailesi çok tırılması, nefes vaziyetlerlnln aza. ru dün Fenerbabçe ve Şeref saha -
fakir olduğu için ŞArlo sekiz ya· mi dereceyi bulmasına dikkat et - larında bafladı. Bazı takımlar maç
şında"n itibaren çah~maya mec· me~ birinci İ§ olmalıdır. Dün 90 lara gelmedlğ·i için bir kısım oyun
bur olmu~tu. Fakat alış, veri~ten d'akıka top!a ve adamla dldlten o. lar yapılamadı. 
başka esaslı bir hususi kabiliyet yunc.ula.~da mücadel~en -eser gör - Dav:ıdpaşa 8 - Demirspor 3 
gösterdiği göze çarpma::rordu. medik. işe kartı bir üıkaydl ·.,,e ka- Liğ maçlarında aldığı iyi neti • 
Fakat uyanık ve zt>'ki idi. (Jnun nıksama hemen her oyuncunun gö- celerlc nazarı dikkati çeken Da -
taklid ve komiklik kabiliyetinin vudpaşa takımı bu maçta çok üs -
meydana gelmesi ve göze çarp- ~anda onu bir biçki ve dikit mü- tün bir oyun gösterdi ve Dl6ÇI 8.3 
ması b\r tesadüf eseri olmuştur. essesesine kaydettird:ler. ,:,ekiz gibi iyi bir netice ile kazandı. 

Nitekim Greta Carbo da her sene sonra gene bir tesadi"f onun İkinci oyun Beykozl.a Rumelihl-

Dün Kumkapıda Güreı idil 
lonuDda yapılan teçrübelilec" 
deki giİref müsabakalarına 
Kasımp~ KurtuluşJ Aı 
klüblerine mensub 23 gür~ 
rak etmiş ve müsabakalar 
bit' intizamla sona ennlftİr. 
reknik neticeler şunlardır: 

56 kilo 1 - Ta.'ılr (Güreı 
Cemal Kim il ( Güret). 

61 kilo: 1 - Bekta§ Sağı 
ret-), 2 - Manol Uçar (Kurt 

66 kilo: 1 - Panayot (1 
IU§), 2 - İhsan Erolsal ( Gi 

72 kilo: 1 - Nev-z:ad Sez1 
re§), 2 - Koço Marta006 ( 
lu§). 

79 - 1 - Ahmed Ka 
(Kastmpll§&), 2 - Celal < 
(Giiret). 

87 kilo 1 - Mebmed Sı 
(Devamı sayla 4/ 1 d 

Bulmacamız 
hangi bir hususiyet ar.zeden nor- da hayat mecrasını deği~tirdi ve sar takımları arasında idi. Rumeli
mal · b:r çocuktan başka hir şey sahneye intisabmn sebeb oldu. hisar takımı •ahaya çıkmadığından 
değildi. Orta bir burjuva aile ço· Büyük Gret~, a~cak o~d~n sonra Beykoz takımı hükmen galib sa • 

A-~~------~---1-L---'t.n...----~--~~~ 
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-Han konağ:nda yok mudur? sındaki sebil içine girecek, orada mn kapm önüne yakla~ıyordu ki! Büyük hadiseler yaıamak, re- dad, gayesiz, hiçbir ıey beklemi-
- Andadır efendim. su maırabalarının dizildiği de· İbralaim aia eğilip dikkat etti: ne büyük saadetlerden derin ız· yerek, kadere tibi yürüyecek. 
- Ya bem.m ıelUr mü? liklerden biriaden Ayuofyanın Kaplan Girayın utakları koıup tırab uçurumlarına yuvarlan- lıte buna tahammülü yok.. için. 
- Cuma namazından mu -1 bqındalEi konaia ıelecek ho- ha:rvanın dizıinlerini tutarak mak, ruhu heyecanla doldurmak de h&li eaki Vedaddan kalma 

kaddem selmeie çalııacağtnı canın kim olduğunu gözleyip (iğ. hoca efendinin kolaylıkla inebil- arzusudur bu!. Çok defa hiue. his kırınblan var. Ayaja kadar 
söyledi. Olemadan birini bekler renmete çalışacaktı. mesine yardım etti!e\·, İbJ:"ahim deriz, içimizde bir bo§luk var- gelmiyen macerayı bizzat yarat· 
imiş. ı Hava soruk fakat açık ve aıü- ağa daha dikkatli bakınca yüre. dır, bunun ne ile doiacağıoı bil- mak.. Bu baıka bir kadın ara-

- Kendilai höyle mi dedi. netliydi. İbrahim ağa sebilden ği çarptı: Katırdan inen hocayı meyiz. Buna bir çare uarız. Bir mak mıdır? Hayır, belki de ayni 
- Kethüdasıksö1Jrledi. l yokut yukan çıkarke.ı sol üst ha. mükemmelen tanımıştı. Hayret teadül, bir hadise, farkında o- maceraya yeni bir çetni vermek .. Sadralam sa a ım tutam ıya· ı k k k · · .. · ı d h - F- '--t Sem h t · t · F .. 

el• K H d j fa re en ona apısım ıyıce tııoz .. k" t•• 'çinde bir elini alnına ama an, ru umuzun suauzlugu· - a a ıs emıyor. usun, 
rak battnı et ı. ırım anın an hapsiae alabiliyordu. K1rım Ha· v~ ~ unku 

1 
• • kild" K nu giderir. Kall>imizde t,uldutu- o bir çocuk, :ıavallı bir genç kız .. 

f&phe etmefe başlııordu: Ev· nuun evi önünde kap!cılar ve gotür
1 

erel ıhen ıepn l çe Hı. 1•1~· muz çarpıntı, özleyip te, ne oL Gönül.. Evet.. Semahatin gençli· 
velki rün sadakat yemini eden h' k~-' d · K tır a ıe en oca a ı-ona a 1 m d - b'I _.ı!· • • d" B -.; .. i t-·il eden halile e:ıki .n-. ızmet arıar var ı. apıcılar .. .. .. usunu ı m_.gımız ır. aıı ..... --- •-
Kaplan Giray dUnkü mecliste kethüdasının çok beklemealne uçuneu A~mede zorla Anadolu mızdaki tlönme, benlii:mizi sar· lerin haYaıını getiriyor Lakin .. 

. , ' ... 

ma gelmezdi İclal! Böyle dalgın 
dalıın riderken, birdenbire kar 
pma çıkınca o kadar ıaşırdım 
ki .. 

- Tabii, büyük aan'atkarlaı 
dalgın ve zorlu olurlar. İnaao 
böyle fÖhretin §&hikaaına ~ıkın
ca, etrafındakileri küçük ııöı Ür· 

- Ruhan biç deiipnemİ§İD 
İclal! Eakisi gibi sitemi 3eviyo,.. 
sun! Bilmezain seni ıördüiüm i. 
çin ne kadar memnunum. 

(Arkut var) ...·-·····-····---···--··· ................... . 
hükUmetin Patr-ya karfl olan meydan kalmadan Ayaaofya ta· ı kadıaaken yaptırtmıt olduğu Ar· aan hiıler, aaab, eleın, bahtiyar- Semahatin kıaı. Bu pek giilUnç 
aczini sinlükten sonra dunnnu. rafından katırlı bir hoca belir. navud Zülali Haıan efendinin ta bk, merhem aradıi2mız yaramı- ve iirençl Saadet? .. Olamaz, o 
nu cleiittinnif miydi yoksa? Sad· mitti. Katırın yanı S:il'a iyi gİ· ı kendisiydi. Demek Kaplan Giray zı deter; bu intizar devresin~ ne İse sene odur. Sadece hislerin razamın davetini oyalayıp ül.e · d d lw ı B k d 
madan ltirini beklemek? yimli Utaiı yürüyen bu boca hiın- Han bu adamı bekliyor u! en rtu urua. aftnııza gelen, a mı.. IDminini B&lknbıclen: ista.nt>o:ıua 

ya 'bu iilemaun biri kinı ola· di? Kahr atır atır Kırım Hanı· ( Arkaaı var) lııu mukaui hayatı unutturan, ö:n.:!:, t:!~~:Y::· ne yapaea-~ yılılönamtl 8 BliıdncifıeşrJıo 

lstaınlıı lırtıııııajı 
Balkevleriıiziı ıüsaraereleri 

bl'lirdı'? bilmeden beklediğimizdir. Vedad ·- ..-- •n 
30 

d 

1 da bir feY iatiyor, bir şey ara- ğım bilmea bir Taziyette.. HU Salt•- ~ı -.at t .... _...!. • Şu arada iilemamn, hükimete 1 fstanbul Belediyesi llanlan yor, bir ıeye aç, hir feye ıusa- Birden bir kadın aeainin ken- Erimiz salenuaıta.ıd LV"OCTıwnla. ku anı... 
ve aaraya deiil •ıEt..eydanına» _ • mıfbr. Neye! disine seslendiğini duyayor: ~. Atıza edeııCedn dı.veıtlyMerini bu-
7anapnak iste.lijiiae gok·r1e .. ~- 'hlamQa tir ıe. Ruh, a1uini bulacaiı had:se- - Vedad !. Ved•d!- · rommıdan almaJan rica ol11Dl11'. 

Mehmed Pıı,anın a ı -tm· 4ıedefll ..,_. ye kadar, bir kurd sinslJiiile Silkinerek etrafına hakımy~r: Procram: ı - WikW M-... 2 -
dan ıiclecek ıibi oluyor, iV Kı. insanın içini kemirecektir. Ve- Omuzlanndan muhteşem ıkı konfeaw: lsa•"•'"" Jeopolitik ve -.. 
nm Hanına açıldıj'ına bin defa 

1314
•
55 

lll,IS llwkl. Cerrahpqa. ~- te 7.üArwi hıaataıu• haatıa. cladda da öyle.. kürk sallanan tahane bir k~dın ! ,_ dıemmi~ ı _ TMUll: Detı.ea 
pipnaalı'.o: ıatiriyC1rdu. Eier, bu baıa.elıer·;.e Zeynep Kimlil Dei'umrwi. Ealim~ 8ılıba4 Memleket aan'at haya.tında Gözlerini kırpıftınyor. Sımau ..._ • ~ ..-..ıa anuıAirlai. 
adam WikUıneti zayıf gördüiü MerlrıMi ve tlakliıiar Oooak Bllılnmevinln .vıllık ~- loln 1 senit akisler uyandtran, çılcmca yahaneı deiil kenciiain!' b~ k'!- ..,...._ B~: tsua....-
için Patrona Halile giclir cther nha.oık •uWelif ..... kmmı enıııık. alkıflanan konabinlıı _bile kendi- dı~m ... ~en~. kad!n: e~d~nh kü-~ ......., .._ t. ~ 
teJi olduiu Kibi anlatacak olur- 7141.'10 531.15 llalldıl, Celnlt....._ ._ .... " 1Jllueri hutlllülM- ...._ aine ifade ettiği hi.;hır şey yok- çük elanı, 1rozlennm ıçıne kadar rln. 

911 
8lılı rlid ~ 

11 
ele. Bal'ııni-

aa büyük ve öniine geç:leme;ıı ltir =:.::1
: =: ~=~~---=~ tur. Sürekli heyecan arıyor bu cülerek uzatmıftır: • °b9"A 

1 
•ıııılııJrl llerke. binMmdll fırtına çıkacak, svayı da, kendi· - '"" kalb! Bu heyecanı nerede ve - Vedad, haydı hır gayret et flDfs6ı • 

• • d .. .. u.... ıo··ın-- ·k LU'' al••aooı'.t 113S kUo ~. • b 1 L s h • L l t L - • t ı w. top1ılntı l'•ınfaclMll'. ıını e aupur Ir' ~c... u - kimde u acaatır. ema atı uu • e uenı anıma , _ 
mahiyet almıt olacaktıl mı.• 5.t.s.t'7 Has•1;1h .tneı'1~0 sıhhi mıiirsecn'ialııt .._..._ oln ~ maktan mütevellid sevinç hızı· Avucu içinde ka,.holan küçii- Pl°'el'ram: 1 - fstllW Mll'.P. 2 -

Bre aman, aadra'Zam ltirden- cak '110f kik> sam n ve lSOOO kilo ot. nı aJd-, arkadatbia doğru bir eilk eli eıkarken, hafı~aeını loJ!• ltonteıra.ns (B. Samih flaf1a TllC'JU fa.. 
bire neye karar verecetini taf'· TIİlllllln W:elllerl ile Jlk temhıat.ılk'a11:.ın yıulrania Y'hlh '4ler lQTt a.vrı alnf,. Onun yanında müsterihtir, lamaia çalıtıyor !'e. 'b•rden, yü- Dfmdan, 3 - llomer tı:v lloro..'IU ta. 
np ıitmitti. Kar1ısında boynunu b91ı11 ad~ ekall attJe konulm •ılıu. Şarl111:ıme!.eri Zabıt ve Mu.neıat. çünkü ona ihtiyacı Yardır, yanın- zünün hatları senışltyerek: ra.fmda.n). 
hüküp lııekliyen b~·ahim ağa.ya lliiıliiafitl l&Memlaıle ı:irü'eb lir. İM~ -ı 9/l&/942 Ooma &'linü sa.at 15 de da esiri Pııleri hatırlı)'or, kay- - Oo, lcJal, sen .. Sen haf.. Kadıüy Jld(eviıııJen: tsıta.nb&lıun lıi1I 
hııımla lıtaiırdı: DıW\ni BnciMı!ınde yııcnlacalı::tu. T.ıtllle ·'n I:k ioemlnaıt makbm veya mekiublen bettiiini yanında görmek bahti· Kadın, V4:dada. rastlamaktan tıWuş Ba-ynmı miinuebeı.lle 6/10/943 

_ Bre durman, ,u han olaca. Je •v...aeıt lhr•ı !bun e1"1l ıiltıor 'ftlf!kıaılslle 2490 Ne. 1u ka'n!llDıın ı.rt. yarlağını duyuyor. Bu da yavaı mütevellid 'bır sevınç Ye heyflcan Sah 68aıf. 21 dle yapılacak tören. 
i•n konağmı tecessÜ!l ~ylen. Şu faıtı çeVl'tJ!Jiındıe h~acaklan 4elrılif ma~tuıDJarım fbıWe cünii saat 14 de Udar yavaı tavsıyor mu? A\"kadaıbk, içindedir. 

1 
_ isıtaniJu._ kıırlıullJIPI Jıaklıındl 

aizlüce beklediii idem kim imiş, Daimi EDcıümtne "'11teleri 'aumh. 1269)) ruhta heyecanların ı,ıiını yak- Vedad elini -;ekerken bırak- sis'1ev. z ~ ıtenser, 3 _ :Tediıve'fl 
anı öğrenüp gerüye avdet eyl~u. maz. Tutuflllak lazım! Heyecan mayor: • film (Sinema). 

_ !... şeb~ Tiwaf.l'OSll komedi Jı:ısmı biife -ve car.ılrobo 942.943 yılı faaliyet deVl'e8i yaratmak, heyecan içinde yuvar. _ Bu kadar mı unuttun henı BCllııeıs celebllir. 
Kendün;zi bir kÖfeye ıı.;iı lıınya ve:rilm k ık.ere açri ar'.ltrmıa a lwn~. Janmak, kaybolmak lizıml Stt- Vedad!.. --------------

nepban eylemeği ciahi unutman. Kira bedeli muhammen! {660) Tin ve ilk eınıinaıtt {49) lira {50l ~. mabat bundan kaÇ1yor. De- Gözünün önüne köy, lclllin il :ı.....uı Be~ 
_ Kenclümiz mi ~idelim sul- Şal'tlıame Zalbr. ve M.uunela- Miii'irmiii blemtnde sörillebiUr. İhıık 9/10/ mek ki, tevekkülle. bu cençliji, maceraları, onunla ka~- Şdalr Ti)'aWoıan 

tanım? 9U cama sümü aaat 14 4: ~1illi Korua :ıa kammum tevrıtn.n mulp.mmen. be- dümdüz yoldan yürümeli.. saluı. hatta Semahatin bu hadı- ECllBllll kısloı ...... ---ı ~_..- aıra.sında. kur'a keşide il 9lll"fJWe Dilimi Encümeoıle yapıla., _,. kadar.. insan etnfı a. seclen dolayı ya.:,thil ·müdahale - Elhet kendünia ~din. - _.. - ı~ b • 'l'AIA.'lOI 
içeriye kızlar ajaaı Beıir •ia &lllllııi&r. iaçh, süael manzaralı 'bir asfalt ııreliv .. '!". Fakat, clil, bb!U•

1
_ütdün Teı .._ ~uaı 

2
Ut ._.-. 

T........,. ~ taahtM makbu WŞa. mek'.ublM'ı w kanunen lhraaı Jisım ce- yolda ne kadar yürümeie taham pzelletm;tı mulıteıem 1r aa ın • iriyordu. Kapıcılar lrethüdaıı •• a-ıı..'Wıl ve ._. sialerl maMlll 
k .L S Jen •- ve*"'arlllıe ihale cünü •.,,-en saa4ıta Dalmi Bneiimende ......_, m&I eder T Her ün ır o hı.. tbrah~ at'!- aelirte~ ç .. ~ı. a- •-



5 Birincitetrfn 
SON POSTA Sayf" 4/1 

Meb'uslanmız dün Eyüb ve 
e 0 ırköv halkmı dinlediler 

Sehirde münakale zorluğunu 
nasıl hafifletebiliriz 1 

( "Son Posta" nın bulmacası: 19- (ısı ) 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 

okuyucumu~a bir hediye takdim edeceğiz 

. . Fada) 1 bahsetmiştir. Köylünün a?l~ttı • (Baf tarafı 1 inci s!'yfada) 
(Baş tarafı 1 ıncı ~ay E ""b ğma göre, Osman Resnehnın e- muhtelif semtler arasında yar -

ellerinden kurtarılmasını, b"I~ tindeki topraklar mahkeme kara. dlmcı aervis hizm~tleri görüyor
ke.zasma bir hu.ta oto~~ 1 ının ·ile 20 bin liraya :ııı.tm alınarak' du. Diğer taraftan .. eki~ yüz ka
tahsis olunmnsı, Ve~e!" '1f"s~ köylüye tevzi edilnıeı;i kaı·arla~- dar hususi ct1.1mobi11e adcdleri bi 
rine yeniden y~tak ılave e 

1 
;;1 tırılmı,tar. Bu miktarın 20 bin li- ni bulan taksi otomobille•·i de hal 

sini istemişlerdlr. Ha~klan l t sını hükumet bankaya yatarmış kın tediye kabi.iyeline uygun bir 
kimseler de hükuınctın pa ıa 1 

.: ~a 2 bin lirasını da köy ahaliı;i tarife ile şehrin münakale ihtL 
lakla şiddetle mücade~ded ettl!"eesı ır. • t j .. tir 8 bin lirası kenü:ı: yacını kısmen önlcmcğe çalışı -

k . 1 en st e ı c - temın e m ., . ı· d F k b .. . ve muhle ır ere . · . t- h l' dedir. Osman Reı;ne ı yor u. a at uguıı va:z.ıyet ay· 
zaların verilmesinı temennı e borç a ınk kabul etmiye. ni deiildir. Bir talnm sebebler 

. l . mahkeme ararım .. .. d h • . .. k 1 rnış erdır. d b T . sevkettirmi~ yuzun en şe rm ıç muna a e 
Bakırköydeki toplantı a 7e - rek davayı • e;ıyızek'lde izah e- kadrosunu teşkil eden vasıtalar 

tıslarımızla birlikte KaymaR<a.8! tir. Vazf1~.etı Ou şe ı Resnelin•n hizzarur azalmıştır. 
ahir ztrak, ar ı J en ' • . t Okuyucu arımıza esas.ı ır B Ö P t • Kaza eısı d köy u sınan - 1 J 1 b" 

Yusuf Ziya Halkevi Reisi h~a~ Temyizden vazgeçmesmıb ~men- mukayese yapmak imkanını ver-
Önol hulun~uılur. Firuz koyu ni etmiştir. Or.a~a haz_~ ; un;~ mif olmak için, harb başlamaz
ınuhtarı lcöyün hububat, .. t~p- Osman Resneh ıse hak ın a~ .e dan evvel ,ehrin miinaka1e hiz. 
rak ve ~ohumluk ihtiyacı .. yu:ı:u_n· ragllt edemiyeceğini. söyle~ı!t:;· metine ayrılan ~akil vasıtaları 
den sıkınb çektiğini soylemış, Mahmudbey nahıye reısı ~ miktarile. bu<>Ün ayni ;şc tahsis 
zirai asayişin intizama so_k?lma- yiyecek, toprak ve tohum ~az.ı. olunC\n vasıtaları gürıJiiJ< ~rolcu 
ııını istemi.tir. Tohumluk ıçm ve1- tı' u"zerinde durmuş, «Arazımız eıdedlet"İle birlikte tef-bit ediyo-

k • f' ge ye • · l ·· l"İlen 42 ton hububatın a ' ~ - d toprak da hasısbr. ·ıu yuz-
a~agı ar, . · 

~ediğini, bu miktarın 4:0 l- den verilen tohumlar yet•şmıyor )} 
ıki misline ;ıkarılmas! lazı°?ge demiştir. . 
diğini de ilave etıniştır. Kazı~ Şe l'k köyü halkından da bı-
Karabekir cevab olarak top~la . k"~ ~·n köy kanununa göre ıs-
k ' d t _..ı·k ed• e. rı, oyu .•. • h'bl an ununun yakın a &4'1_' v. • 1 h Florya çiftlıgının aa ı e. 

k k .. •receeını a ını, k k•' r· e re mer'iyet mev ıme g • d satın alınara oy uy ı 
ve bahsedilen hususların bu ~e- rın en . · · burasının bir nü
kilde t~lafi edileceğini bildirm••- ı mal edkıl.~~-51h~line getirilmes:ni, 
ti J mune oyu • k k 

r. . . de Rus abidesi denilen metru ıt· 
Bir l>aıka müracaat sahıbı 1 f thaneaen a!ınarak 

nıernurlara yeniden zam yapıl • tanın se art':t.. ·· h"lı'ne konma-
d l b' k"" ens ı usu "' h\aslnı, sabit gelirli vatan aı •- ır oy . . 

rın sıkıntı içinde oldulılarını, ev- ınnı istemıştır. . . d" 1 yen 
1 ·· d bir H lk · steklerını ın e "e ce yapılan zammın yuz e... a ın 1 

• Halkevi san'at 
ltaçyüz artan hayat pahahlıgmı mebuslar şerefıne .. 

1
. . · i 

1 · · E k k Guze rn pıyesın tar~ılayamadığını söylemıştu. karları " ~ e . 
Kazım Karabekir, cevab ola- temsil etmışlerdır. 

t-ak: uHükumet bu husus Üz4'rin
de çahşıyor ve -esaslı tetkikler 
Yapıyor. Meaele çok şümullüdür, 
Yalnız memurlar değil hususi tc· 
Jekküllerde çalışanlar, bilhassa · 
R•zete muhabirleri ve ,irketler-1 

·rarifemiz 
Tek sütun santlnıl 

···················· ······ de çalışanlar küçük memurlar ıı rnaktıı 500 
da bu kadro içine girer. Hayat 
Pahalılığı dehsetli surette yayıl- 1 ncı sahile 400 
lnı~tır. Hiiklı.;etin bu hususta 1 nci sahile 250 
Cezri bir tedbir alması beklene- ncü •ahile 200 
bilir ) demiştir. ncii, aahil~ 100 
k'" s~~enler köyünden ~ir h_~ş~a .ahile 60 

)) 

» 
)) 

» 
)) 

oy)u de, köy halkı ıle buyuk l •"" 'iP. 50 
toprak sahihlerinden Osman Ret <.,.;.~_.._"4.,.lilılllll._...._......_~,_., _ _,,.'-"' 
heli arasındaki ihtilafı mevzu 

ruz: 
Harb baflamıı.dan evvel 

Tramvay adedi 
Romork Motris 

80 185 
Tramvaylarda günlük yolcu 

adedi 
170.000 - 175.000 

Husuai otomobil 716 
Taksi 997 
Otobüa 164 

Bugün 
Tramvay adedi 

Romork Motris 
66 110 

Tramvaylarda günlük yolcu 
adedi 

250.000 - 210:000 
Hususi otomobil 85 
Taksi 850 
Otobüs 28 
Bu rakamlar da gösteriyor ki, 

bugün şehirde hissedi'cn müna
kale zorlukları, yeni vas1talar te
min edilememesinden ve bu se
beble taşıt kadrolarının daral. 
masmdan ve bunl:lrm yedek ak
samlarile sair işletme malzeme
lerinin tedarikindeki güçliikler
den ve nihayet 3ehir nüfuır.unun 
artmasından tevdlüd elmekt~dir. 

İzdihamı ve münakale güçlük
lerini doğuran diğer bir mühim 

&mil de; ekaeri dev!ct dairelcı-ile, 
sınai ve ticari müe~Geselerin; o
kulların büyÜk bir kısmı ile, ti 
yatro, sinema ve em:;ali gibi eğ
lence yerlerinin hatta pazar nıa· 
hallerinin en mühimlerinin de 
şehrin merkezinde loplanını~ ol
malarıdır. 

Şehrin bünyesine taalluk eden 
bu hususiyet pek tabii olarak, 
sabahları iş saatlerinde muhit. 
ten merkeze, akşamları ela mu
ayyen tatil zamanlannda nı*'r

kezden muhite doğ•u akan mut
tarid bir yolcu kalabalığr meydıt
na gefirmektedir. 

Yeni vasıtalar temin edileme. 
diğine göre bu ll'eJait kif yetsi:r. · 
liğini kısmen olsun hafifletmek 
için mevcud mün~cale vasıtala
rından şu suretle İstifade oluna
bi leceği düşüncesindeyiz: 

t - La3t;·kaizlik yüzünden İş· 
liyemiyerek garajlarda takoz 
üstüne ahnmıf olan taksilere las. 
tik temini .• 

2 - Motörlü nakil vasıtaları 
salıiblerince, yedek aksam vesair 
işletme levazımat~nın kolay~a v~ 
ehven fi3tlarla bulunabılmesı 
imkanının pratik bir düzene bağ· 
'anması .. 

3 - Eminönü, Karaköy, Tak
sim ve Fat;h gibi nüfunu müte
kasif mıntakalara taksimetrenin 
yazacağı ücreti tec.avüı:. et~~
mek fartile tur taksı servıslerınan 
ihdası .• 

4 - Sahibleri tal'afından tak. 
si haline getirilen, fakat haddi 
zatında bu kimseler'n şahsi hiz
metlerinden gayri bir işe yara· 
mayan ve adedleri bir hayliyi 
bulan otomobillerin umumi men· 
faale ahnmaları.. F. Ö. 

ru: 
1 - Bır 

!kuşu (9 l . 
deniz 

ı - Sef.ıret:ıer 

~.rkin ınd.an lı irıl 

{5), Salı:ı t4 ) . 

3 - Gl'tıııış 1.a. 
mıı.n (4 ), Br na. 4 
k•l vasıtası i 5). 

4 r.•ikerlcr S 
(41. 

s Aktoruıı 6 
)ıtpl jh (3), ııa 

(3 1, t::zakhk nid.ı. 7 
Si (2 ) . 

6 - Lrz.ıet.li (5). 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

(2), Bat;.m.'\ ıı iıı gelirse biıyıik oluı (2),1 ıt - &rom l3l , Bir cil.l~rı ah~tı 15} 
Uzaık (4). S - Bir kü:llı~be-11 ia~ (2), F,kil, 

9 - ~nişli.it (2), Çok değil (2 ) . &ir nliş (5). .. 
lıırr (2). G - Sa.ütlrk (5), Tok oıtn.a.y&n (2) 

10 - DevleUıerin ~ mllhbl!5:tliı 7 - Bir lulıtld aJeti (5), Bır erk8 

(4), Vahıfj bir hav\"ıın (51. adı (4). 

Yukarıdan aşa.l'ly:l dotr:ıı: 8 - ~ln&ı lııul'.Jandıkt (4). 
ı _ M (5) , iı..; :ra.nı keskin b~k 9 - MU.Ua.k levıumııı.tmda.11 (3l. Bb 

(4) • Ol"\'j baJlron { 6) • 

2 _ J)eclıe (3), Yığmur bomıRı (4), 141 - MWıiüıma.nla.rın iba.dct şekli (5) 

3 - Kepaselik (7), Bir emlr (2). S~srı (3). 

SPOR sında idi. Beklenmedik bir netice 
verdi. İlhami Aytaçın Nllufcri hl. 

(Bas taralı 3/ 1 de) \ rinci, Varadln fülnci, Destegül ·· · 
gelmez (Güre,), ağır 1 - Ahmed üçüncü olrlu. Müşterek bahis: Ga · 
Samswılu (Beşlkt8.§). yan 2400, plaseler sırasile 740,220 

Ankarada yapılan at yarışları k~r~=~ kotU üç yaıında İngi 
Ankara 4 (Husuai) - Anltara llz atları arasında idi. 

at yarıılarının ikinci hafta koıuları 
bugün hüyiik bir kalabalık önünde Birinciliği Buket, ikinciliği Da 
İpodromda yapıldı. valaciro, ü:;üncülüğü Gongadln ka 

Neticeler ıunlardır: zandı. Mli§terek bahis: Buket ''tö 

Birinci k<>fllda Slfkap tek ba§lna Demetin ganyanı 255, Buket pUsı 
koştu. 170, Davalaclro plase 230, Goo 

Günün en enteresan ko~ların -
Londra 4 (A.A.) - Doğu Af- dan biri Arab atları ko~usu idı. Bu· 

rika um~i karargahı tebliği: rada TomUl"cuk hirincl , Tanan ikin 

Madagas~rnr~a harekat gadin plise 200 kuru~ verdi. 

Üçüncü • dördüncü koşular ara· 
sındaki çifte bahi&: Niliıfer - Buket 
kombinezonu 6970 kW"U! verdi. 

T anarive cenubunda ilerle- el, Can üçüncü oldu. Mü~erek ha • 
akn uvvetlerimiz Antsiraberyi l his ganyan 170, plaselel' Jlrasile 

yen 1 O ku • işgal etmişler ve halk tarafın • 4 , 200, 335 ru~ verdı. 
dan hararetle karşılanmışllll'dır. Üçüncü koşu İngiliz tayları ara -

Son koşuyu da Elhan kazandı Vf 

ganyan 115 kurut verdi, 

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



4/2 Sayfa SON Birinci~..::~rin 5 

«Son Posta ıı nın ıpor tefrikası: 130 

Jr·Sik& etler 19 Eylül bilmecemizde kazananlar Yan ğın ağzı burnu kalmamıştı 
19 Eylül tar~Jıli bilmecermizdıe /'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... 

~aza.nan uktıyucularıuının isimJeri &.. • ~ Kara Ahmed, e.sasen gözü ka• 
ptıda ytı:ıı:ılıdır. lstanlmlda bulunan o. Küçük okuyucuıarı.mıza rarmı, bir halde boguyordu. Hem 
ll117ucu.larım.u:ın hcdiyelel'ini P:ı:sıırleşl, de göz açbrmayordu. Nihayet 

Şuhut, (Hu&u.i) - BuraM o- KatahJNJ ile Uuzuı&köprü. Perşembe l'ıinlerl ölleden !.onra blaat Gazetemize gönderlleıı bilmece 1 hasmını süre süre boyundurukla 
tuz kilometrelik bir ,ol ile Afyo-- hattında kaybolan denk idarebanemizden a.Ju:Wan IAı:iDldll', mektublarınrn üzerine bebeme.. altına aldı ve bir hamlede ba-
na bağlı güzel Uzunköprü icr• memuru Taşrada buluna.nlarm hediyeleri posta bal (Bilmece) kelimesinin ve yunduruğu bo~altarak hasmının 

· · b. ..,. __ .. f N • Ue adreslerine l'inderlUr. b ve şırın ır na· o -a a aıl TaYh yazıyor: ihnecenln çıktığı tarıbin ya.. ardına sıçradı, kemaneyi bastı. 
hiyedir. Şu.hu • - 1/8/942 tarihinde Kü- Bir fİfe kolonya ı zılmaıı lazımdır. Bu Kayıdlara Yaruk Hüseyin, allak bullak ol. 

k · ı tah d İstazüııul Şişli 43 i,ıılo('Ü ilıS ıılwıl smıf 5 • dun mer azın- ~ , ya an Uzunköprüye eön.. riayet edilmeden gönderilen muştu. Ağız burun kalmamışta. 
" de beş bin nü- derilmek üzere şimendifer Qal9be5ind~ Sev::i sür&l. __. • mekruhlar kur'aya sokulma • Öyle olduğu halde daha h.ıiJa 

fus be.rınır. ~ idareıine ?erdiğim 375 kilo Bir Atatürk tablosu ~ maktadır. I hasmının altından kalkmak için 
Köylerle bir - ağırlıjuıd.a ve altı Parça eı- ~ im: lisesi ı.ıauf ;ı_ç dıetı 1129 \ çabalanıyordu. Kara Ahmed has 
ı;kte umumi yacığmıdaa bir parçayı 72 Ltmıam. Erdem. ...••••••••••••-••••••••"•••• ................. / mını son bir defa daha ezmek i-
niifusu yirmi kiloluk bir dengi alamadım. Elifi hcı•teti e'He Si.yQ..ın.i Yıhnaz. Ada1>.utan cıra.cıla.r çin kemaneden kapana atladı. 
bine balii ol • Bunun aratılmaın ve teslimi K.f:Etıln ikinci i!k.ol.:W Sl11I{ 3 dcon 34 iS'"aısyon an ııokaJı. No. 9 ıL'l 1't>jacl Bl'r.k. Yanık, kapana gİnnemek ıçın 
maktadır. Ntıhi-ye Müdllrli hakkında 18/8/942 tarihin- Miij)a Saas. 1ı111n, İstanbul Fa.tilı s.ı.rıı:ü:.eı llute:roed çabalandı. Fakat Kara Ahmcdin 

Subud, herr Cemil Kılıcoğlu de telle Münakalnt Vekile· Dif lıTça•ı &olıiak No. 43 d.e X:&<-.l Çalış. kuvveti galib geli1> hasmını bastı. 
kiiçük el san'atlarmda, hem de tine müracaat ettiğim halde (Son Poııta Hatıralı) Yanık Hüseyin, acı ve zehir gibi 
zirac.tçilikte ilerlemiş, hayvancı- aradan birçok :zaman ıeç• bndt Ymıoenicth-r içinde kabwci is. Alüminyam bardak bir boyundurukta\1 sonra bu se-
hkta da mellhurla,mağa ba~lanıJ• meaine rağmen maale~ef maQ em llıe RettJı: Tl'r:a, Sllt-vrı ı:-a-zeıtıt-. (Son Posta Hatıralı) fer de kapana girmişti. 
tır. Nahiyenin merkez ve köyle- mü.abet veya menfi bir ce. flar baı.rli 111'88.n Vıtdmm ellle Ali Gli. Nılk.sra Gümrikkl..-.r Vekaleti tl"tk'.i'k Kara Ahmed, kapanı vurur 
l"md ... eskiden 65 ~i Reçmiyeıı do-

1 

vab gelmedi. Bu denk için- ner, İimıııiıul FındıkQıı 12 inci rsmeıt İnö- mfuJilrl'Li.ğii memuPla.l'uıda.ıı Jtt"Ca.J Gucer vurmaz gırtlak dolamasını sardı. 
kuma tezgahı adedi ~imdi üç yü de eş)•alarım-ın en kıymetli" Dli M.uıtu 3.A ilan 373 Yıldıı Göre1!i, J.=:ı Ne..~hıı. Güceor. Kı~l'tıir Yenice nıa. Hasmını çevirmek üzere zorla-
.:~ • · ksclmiş bulcn'Y'!<t.htııdn·. 1 sini te~kil eden bir yazı ma- İst&nbuıl 'BeJ'(>ğ'lu Firıi"'7a l{adhieT cad ha.1'Jıcısti ~o. 76 da. ~eınsdtin Yasiırua.n, mağa ba~ladı. İ~te bu sefer Ya· 

Nahiyenin 37 köyü vardır. Bu kineıi, bir kat elba&e, bir ya- «lkt!:ıi No. t5 de Leman l':terde:n. ı. nık Hüseyinin hali harabdı. O. 
kM•1erİ yekdig~ erine bağlayan yol t k, iki kilim ve kıymeti 500 D" JS aıibı.il Fa.tUı bilyillt Ii:tram!\ll eaddel\i nun bu, kurd kapanından kurtu-
-~ . ıs mac'1nu N. 49 ıb. Rablye 11.Uunoğlıı. 

lann uzunluğu ytis kuometreyi lirayı bulan aaır ev eşya- bım~ Kara.baş rn:ıh.ıll~ Yol sokak lacağına kimse sened veremez-
buluyor. Şuhudun :;en-e.i.k huhu~ nı "\iardı. 1'fo. ttı cı.e .RAhm-i Köoüktlirm. Anka.r:ı Ayna di. Dostları bile şöyle konuşu· 
lt•t i .. t&hsali takribi olarak 22 bin * 1 Mlll'if Ve~ıa.lıe!i muh!l~·,. mütliir muıt- (Son Posta hatı?'alı) yordu: 
tc.:.ıa balii' oluyor. Muhitte ~fyon 1'.onyada kapanmt~ fırmla- ,ı·m Mf'ıhmM Ali o~lu Muammer Gdr~ istanbo.l Ca~loklu ku <>rb. t'kul sınıf - B~ sefer tamamdll'. 
elanı ne de ehemmiyet aliolun- nn açılm<uı iateniyor 

1 
ten. i-.t.a.nbııl 5 inci ilkokııJ. sıraf 4 den Yanık Hüseyini sevenler bai.,. 

l 
..ı_ 2.C den 98 SiT Demir, İstanbul Beyoğlu 

mc.:.kta, bunun bilhassa yağından Konya okuy!.lcu arımız~n f".irılcôn AV'Ol, is+.nntıw ı.•a.titı ıuz ortı:ı. o. nyordu: 
istifade ciheti gözctilmekt~dir. Ati Rıza Yener yazıyor. liıuJ sımf 6 dıtu ı;19 Sahavet. Kınnbıı.ra.cı yo'!İUŞU l\'"o. 126 da Nusret - Pes et 1. 

Nahiyenin tam ~er.kil&tlı o~ma· - 1 Eyluldenb-er: Kon- o·· ··• ı > f • ~l. i'l't&nbol Slneoi isia&Ton büfe_ - Ulan pea et!. Y qfl"ffP 'l""'l.,r.f1y,. ,,,,. lı-r1 -
maıı burada ve köylet>de: vatan· yada ekmek k<.ırne.siz verili- s1ınQ Ta.n~ İsmail ağa, Kara Ahmedin bu 

Ilıh:rrai>ohı hususi mııh:.ı..<>el.00~ ı\.h 
&r.şı zorluklarla kar~ı kıı.r~ıya •· ~ r· l ... i-d;ham cok faz- meıd ~. fstanooı Fa.-t•h İskt>nder: Kitcrb haline bayılıyordu. O da ara.dil 
ln."1unduruyor. Bi.lhasıa resmi ı lAdır, hclk :ıaallarca f~rınlar bir sesleniyordu: 

f 
p:ışı. mıı.Jı•.!.lle8i Vaıt.a.n11nrn•r sukak No. Ö 

iıtJer ıç· in halkın daima a yona 1 önünde bekliyor. Karne ih· . . Anken. n<.-cbeci numıupm:ı:r yolııı - Ha Ahmed!. 
:s k 18 tilıe Inıci Jııal, Amıı.sr ı Emct rneolbaası 
•İtmegw e mecbur kah"ı i~lerde a 

1
1 daaı ·sırasında bakkal dük. No. 49 iisıt" k.aotıta Türkan Dinmez, Bozü.. Hergeleci, Ahmedin cesurane • ,. müdüıii krzı İfrt-t So~ıık.pınar, 

sakhklar husulüne ıebeb olmak· kanına kalbedilen ftrınlarda yıü.k _ ....... n, t.ellçaf ınemınm Ctım .... 0 :..tu güre .. ini takdir ediyordu. Hasmı. 
b km k k 

A 11. ::_,,, .,..,..... ..,. s :s 
tadır. Bu itibarla, ötedenberi u- da e e çı arılmasım ala- ~·--"f~r ·~-~. ~+a., Ayılııı avuJr~~ R:.a• nı zorla kıra kıra yenecekti. . 

d 1 d b l 1. .i~m Tfl•ıeıci.k mall'ı 11CS] istnnbw\ cad. ••Lu.ı.-. ~. n; ...... - ..... u ~ 
ranm bilhassa kaza haline ifrağı k" ar ar an e : ıyoruz. . Ahmed, hasmım epeyc-e ezdı. 
ı.çm müracaatlar yapılmaktadır. ı \.. ,,J {!esi Ne. 2.55 d~ nıileıtı'l Y~ltlınm. Riga ~ kı.zıı Hatice .\Yılın, Bursa Sedbaşı Fakat bir türlü çevirip yenemi-

Süratle inkigal .u1.,. 1.uı nahi~ 9 

tcthilcitutıR kaza te§lıilatuuı İh ti "V a~ıa.r 
f41CJrilmeai ihtiya~ haline geldi .J T 

idi, bir hamlede Ahmedi kisbel 
arka kasnağından tutarak :z..apte
debilirdi. Lakin takati kalma· 
µııştı. O da Ahmedin arkasından 
ayağa kalktı. 

Kara Ahmed, ayağa kalkaı 

kalkmaz çırpınarak nara aa91U'
du: 

- Hayda Hüseyin be 1. 
- Hayda ma~aUah be?. 
Yanık Hüseyin, hasmını bot 

bırakmamak, kendisini ezgin " 
zebun göstermemek için o da ÇIT· 

pınarak narasını savurdu: 
- Hayda Ahmed be!. 
Ahmed deli divane olmuşta. 

Bu derece zora kar~1 hasmı pes 
etmemişti. Şimdi de karşısında 
çırpınarak nara savuruyor:da. 

Ölmüş iken dirilmi~ olan Yamlr: 
Hüseyin, tekrar güreşe koyuldu. 
Kara Ahmedin hamlelerin'! gö
ğüs germeğe ba~ladı. Y anıkın ba 
hali herkesi fatırttı. Ona pes et 
diye bağıran taraftarları bile 
hayretlere dü,tü. Birbirler!ne 
söyleniyorlardı: 

- Ulan! Amma da it canluıınt 
ha!. 

Fakat Yanık Hüseyin, bitikti. 
Bitik olduğunu belli etmiyordu. 
Yoksa bir adım atacak hali kal
mamıştı. KU"a Ahmed, ne de oL 
sa acemi bir güreşçi iı:li. Hasnu
nın derecesini o kadar tayin ede
mezdi. Eğer usta bir güreşçi ol
muş oba idi, hasmını neresinden 
tutup yeneceğini bilirdi. Herge-
leci İbrahim, bu incelikleri bildi. 
ği için Ahmedin acemiliğini hot 
görüyordu. O, yalnız Ahmedin 

şubud belediyesinin bütçesi 23 'IU M ıv.ımııı m'!hıı'oleg)j N'o. 51 d.r Huriye Unlii (·ad.de, nama_ m ~kak No. 4 de Yal. yordu. Bu kadar ezilmeğe rağ-
81. nada çı'n''D kova ve Ş'ımşek, İsbanıbu\ lla.lıcıojfüı Çıksa'en T.·.•- ..J cüretki.r ve cesur oluşunu seY. bin liradır. Belediyenin, le.Asaba J i\ · ' çuı Etiı'me-L. ...; .... nbııl Fatllı Çifte ııu_ men Yanık Hüseyin C!& pes etmi- • 

.. so' f.{ ~o. 26 da Krn:ı.ıı Yatıa.rda.ğ. f l miştı. Bir pehlivana da evvell 

( Arkcıa var) 

İfler:ne itina ve iht1maın cöster· legwen ı"mg!afl mırabr sokak No. 22 de. Kay:L, istanbu.I yordu. Kurdkaparu ası epeyce 
diği ilk bakıtta anla~dıyor. Bele- :ı 1.1 K ,..1. •• ı.., <:?b•m ıKa.ba-iıaş erkek lisesi t.ıle\)(>sinden İbra- sürdü. Bet altı dakikadan fazla bu, lazımdı. Korkak bir pehJ.i.. 

L 'b (So P t H tı 1 ) · · l"k van yan bir güreşçi demekti. Fa-diyenin tek noksanı doktordur. Biga (Hususi) - Hacı Havı n . n• " 8 "I! 1 hlm Daılfes. aüren bu ezgın ı ten sonra Ya· 

N h
. k flu bir torunu tcn'!ik~I Ahmed us!a Ka...cıtıı.mouu Iısıe ort~ı kmm sınıf 2.~ K l nık Hüseyin, eanım dişine taka. kat cesur ve cüretkar bir pehli-

a ıye, ıenç ve vu u j artpotla t b" hl" d K ınüdür tarafından idare edilmek adında bir geıvy eline ıreçiı·diği oluk! dan 107C &ıftıer ~n.rt, Som.ı ma.hktlnt rak son bir hamle ile kapanı sök- van am ır pe ıvan 1
• ara 

ted
• C ·ı K ı · ı ı_ ı~- , __ ı_ d" lt ...ı_ b nl başk.irbi Kenıa.l Ö-ı:k•l1< ot;ıu Rauf Öz- Çorlıu oroCıa o'rtul 9ınlf 3..A dan 274 Ah- tu,·· dog~ ruldu. Haamını üzerinden Ahmede güre•in incelikleri gÖ.-
ır. eını ı ıçog u ve ona J11.1 .ıaıuarnıauırı uze er~ u ar • ı . ~- . .. · . i . , ~ 

mesai arkada:tJ.iğı yapan Parti dan kova ve leğen yapmıya b~la-ı kök. Jsl.a.nbul Bü.vu~tıere ~f:ıret sokak med Ta.~, zmu- :-şrefp<lŞ~ 64~ in~ öne attı. Ahmed, Yanık Hüseyİ· terilecek olursa tam bir pehlivan 

B 1 d
. bl ..1 mı 'ır Şimdi bittiin halk mo.ı"h:m :So 39 da Me:in H.ışımoffü. sı&a.k No. 20 de Halil, hta.nbrul Şebza- nin önüne düı•er dü,.mez bir sıç- olurdu. Onun için ba .. pehHvanbk ve e e ıye mensu .ı.rı &rasınaa fi . , ~... · , .. y ... ,.. 

v9cud bulan ahenci burada tıı.k- bir ihtiyacı Lıartılayan bu yeni. nıa- Küçük muhtıra defterı !lebaşı Cuceçeşm.e sokak No. G da )faz. rayı~ta kaçarak ayağa kalktı. yolu açıktı. 
dirle kaycletmak ıasundu·. ruulitı kapıı.ınaktadı:. Düzce talırlır.:ıJ ki.«ıbl ~rvet Ydmas ıwn A.ru. :Yanık Hüaeyinin hali olnnu olsa 



''B · · ~ J:aı;arııklprımıza ni betle m:ittef ·k-
zztm ıeuı !\ fı 1·d· .. ,,t ı~"kl 

l . d mı p az tesir ır-. uı: e,-ı z er 
erın gar. ı . ·. ı·d· 

.k d ta-n hüdleriniyer-ıne getırme z ır,, 
gaeı me e u 

. d d b",. yçr. lulına~t dır.. Bu yardımın inkişafı ve tanzi-
M k 5 (A A ) - Amerı· ~rec~ ~ ı, mi lazım oldugu gibi müttefikler os ova, . • lk" . sut\. 

kalı gazeteçilerden b\r gfUP Sta· 'U\CM\ •• 6J<ı . Sovyct R(ıs- gecikmeden ta bhüdferini tama· 
li11~ tQiırw· bazı sualler şorJ11UŞ.. - udtte.

1 
erm kadar ~Ues· mile ifa etmelidirler. 

1 1 l • ...... yaya ,,.ar • arı ne ·n · ncu·· su I · 
ardır. Stalin bu w.al ere n:zı· • " • k 1·-bil uçu · 

· · ı"rdı"r Bunu tan:r;ıın c\me ~ - !)ovyet Rusyanın 
gelen t•briri cevabları ' 11ştır,. s "d" •7 .... mı ır metinin derecesi nedir? 

Birinci sual: . • C~v~b: ,_ .... k Cevab: 
- ikinci cephe meselesının ..:- Alm"n or~ularm n ır,ıuyu. _ Sovyet Rusynnm ınüteca· 

Sovy~t efknrı umum.İ)esindeki bir kısqıuıı kcodı üzerine. ç~kmı~ vizlere mukavemet kabiliyeti Ai-
te İrj ne d~ı:ecedeclir 1 ol n Sovyet Rusyanın y pın kta manya veyn herhangi bir mü le. 

Cevab: olduğ\I fedek~rlıkl ı: nisbetle caviz devletin l.udreti kndar v 
- İkinci cephe me elesi. ~ov: bu y rdım p k az es'r liçfir. belki d e o kudretten fazl dır. 

Y~t efkarı umumiyesind ~b~ır~ı~n~c~ı '..:~~~f;:.~~~~-~~--;----İl---;: il 

• e 
Londra, 5 (A.A.) - Stalin

grad müdnf;~eri hala anudane 
mukavemette bulunmaktadırlar. Almanlar dün Stalingradda· amele mahalle-

sovyet tebliği: Stalingrad ve ld } t. 
Mozdokta şiddetli çar.pışmaların !erine hücum ettiler, fabrik~lar: e en e e geç 1 

vukuunu bildirmektcdır. .. Stokholm... 5 (A.A.) _ Al-1 gayet kuvv. etli oldugunu itiraf 
Almanlar Stalmgı:ada mute· • k d l 

d b I ak man taarruzu bü ün cenub cep. etme le ır er. .. 
ınadiyen hücumlar. u unm • esinde devam etmektedir. Terekte Almanı. r ~Rus ~uda· 
tadırla.r. l Stalinora.4da terakkil,.r kay- faa hatlarınd ye~ bu: gedık aç._-

2 A lman piyade taburu a .!1 ~ ,. d 
· d b h detmişlerdir. mışlar. ır. 

hUcumda bulunmu.~ !se e u u. Dün birdenbire t~çu leşini Bir Moskov tçlgr fı Kafka&-
cumlıır taı:dedilm" tır.. kesen AlmaQlar: sanayi mahalle- yada Gr,ozny ö~ü~e muh~rebe.-

Şe r~ llnAl atısındn şidd~t- lerıne hücum tntlşler:dir. Biı·biri ler old~unu bıldırmelıtedır. 
li ÇaJipı.şmalar dev Ol etmektedır. arkasına a ılan hücumlar. neti· Keyfıyet im n.lnrın. bura~a 
Ruslar. bir. dü kararg" hın . d R~ ~ geri çekilmi: ler- ternkkiler kaydettıX_lcr c delılr 
h ı '"b' cesm e d" üc'tmd bu unmus aı: x_e mu ım d" ır. 
k · ı ı · · ır. d ı~ ovorosiski cenubunda Al-urmay vesı n arl e e geçırmı§· B 2'' fabrikalıu: el n. e"F geç-
lerdir. tikten snnra Rualarm chnde kal- mpnlar. ağır pahn muka,bil" dç 

G d Al 1 ·ı 1 ın- "' ı'lerlem"ae muvaff k olmuı:lar· r-0znY. c.. m n -ıu: ı er e ...,.... mı§t,ar. ....... "" 
Jer kaydetmişl rdir. . du" 

~fo~cjokta piiskürtülmiiblerdır. 
K,,nr d(;~iz ha r.iyesine men· 

aub kıt'alp.r dii.şın nd n bazı 
ıncv2ileri geri lmı P-rdtr. 

R._u lar Voronejdc hücuma geç 
ıni ler ve Alme.n ev:a:ilcrinden 
bazılarını ele geçirmirlerdir • 

• 
merika 

i o liz i 
y a ı 
ratorlu-

ÖUIW erı çirıek 
i&tiyırmuı 

Tokyo, 5 (A.A.> -- ~ .~· ~·.: 
JapoD dolM,l)m~muı &OZCUIU 

M. Hirai* <1~~pbe aekeri hafta· 
aııı nıün~• :ıı;aRbirl cM~~
te, AtnArikahl•ı:•n hıuallet-ını• 
doğu Aa31:a4'aki luili~ ~.u•· 
torluğun• t41varüa etmek olcbıi.u· 
nu aöylernişt;r. 

Bunun içiadir ki, Aıner~· 
l~r, bu çevrede şimdiye kadu' 
cıddi mağlubiyete uğ,amılj ~ulun 
hlalarına rağmen Salomon ada· 
larına karşı inad ve ısrarla ıi-:re· 
kete devam etmektedirler. Şım· 
dilik burada cereyan eden çar
pışmaların tafsilatını vermek 
ınümkün değildir. 

Ruzvelt Türk Basın 
heyetini kabul etti 

( Baf tar~ı l i.nci. :;uyi.adiıtı) 
. ~ıBu hölae~ri aiz ele gezece~· 

aın~z. Beni.al gGa-diii\iro clikkat. 
deger teyleri görmekten mem • 
nun kalacajuu:zı za.Aediyoru.PI· 1' 

W elle•'İ~ .ö:deri 

1 
Vaılngton 4 (A.A.) - Son gün· 

erde İngilterde Birlefik Amerikaya 
~len maruf 5 Türk gazetecisi dün· 
l Cumartesi günü M. Sumner Wel 
l ea'ln basın toplantısında hazır bu. 
UlttnUfiard ır. 
M Kendilerine hot ~ldinlz diyen 
t.·.~eUes, Türk gazetecilerinin, A
l tüticiin dehası ve mesai arkadaı-
arının Yardımı ile kurulan dün • 
Y;uıın hÜyük demokrasilerinden bl
~ nln ınatbuat mümessilleri» ı.ıfatl· 

•elinıluı1ttır. 
tik M. We.He. 1ııuad81l ~••• Birle • 
diy 1Anı.eri&.:anın Türkiye için be111e.. 
ıt '1'i:I-_. 

-.ı..._'--ac: takdir ve hayranlık duy 
·~•nı da il.de etmiftlr.. 

5/10/942 - 11/10/942 tarihlerine kadar muh
telif hatlarımıza kalkacak vapurların 
isimleri ve kalkış gün ve saatleri ve 

kalkacakları rıhtımlar 

Karabtp ıaath 

Ayv;ıl • batU 

iz.mir ı;ur'at 

_ 8a.14 -t ele (Tı.n), 

~-· 
Oum& 4 de IErLwunıl Gala!a 

_ cum:ırt.esl 18 de CKadeş) Sltokeci rıhtımından. 

_ ~aı,;:rtcşi, ~ 9 ~ ('!TM), C~~ l,6 da. (Mıva. 
)laz ı , PenjeDthe K ela ( 'JllNlı) , Cum.. lti d , ı M~ra.. 

k»l, cumııriesl 14 de (Şus) ve ı•aaa.r 9 da (.l'l.ara.ka.oıl 

çaı:ı.ta nhıun~ 
_ l'a7.ariesi, çarşamba. \e Cuma 8.15 de (Su ) GaJata 

rıb' unımbn, a:vnca Ça.rşa.ınba ve Cumart.esı ~O de 

\Ana.farta) 'l'ophane nhtunından. 
_ Salı ve (,'uma i9 da (BJ.rlın1 Torıhınc rıhtımından. 

_ çarsamba ız de (Bursa), Cwnarlesi 12 de (An'alya) 

Sirkecıl rıhhınından. 
_ pazar 13 de ıizmtr) Perşembe 13 de (Tırhan) Galata 

rıh ımııda.n. ------
llıOJ. 

h kımia her türlü malQmat aşatıda telefon 
VaJ?ur seferleri a. teıer!m1zden öğrenilebilinir. 

nu:ınar&an ya.zıl1_ac_en __ _ 

Baş Acente Ga'ata. 

Şube Aeentıelfıtl Galata 

eut>e Acente'lil Sirkeci 

Galata rıhtmı.ı Limanlar Umum 
M~ürlü_tµ bln~t ınO;\ •236~ 
OQıata rıhbm Mmtaka Liman 
ııe:&ıği binası a1t.mdn. 40133 
SlrkEd. Yol.ou -.ıonu 22740 

(371) 

Sayfa 5 

o 

Kafkasyada Pek. yakında .................... Sinemasında 

(Baı tarafı 1 İnci sayfadq) ZE NE B f N Aş Ki 
duları ~aık:a1mand81llığının bil • 
d.iT.<ljiine ıöre dii.ıJ}tµ muhare~-
14trin he~f; @,ilvcla~ Sovy.et Bae rollerde 

ıı Türlcçe 
"şarkılı 

nıev~ileri olm""flur. U:&l ıı.eQiler :ıTüıkçe ı: Aıl.Mı.'01 ot ZELi riı.t"1iNİS 
ele ıeçir:ibl»t ve.. ~uh.Na:r.a ~1- ,, Baş artisti 

sizli 
°1:diden karla örtüllll\lt olan 1 ~' AZZE EMİR 
yukarı K.afkaa.ya geçidlerinde ·-------• 
Alman hücum unsurları şiddetli 

Muşikl ~l)lasl onu 

muharebeler veriyorlar. Bu mu
harebelerde Alma,11 dağ avcı kıt
aları mevzilerini düzeltmişler ve 
düşmanın da( muhaTebeleri için 
yetiıtMbniı kıt'alArmı i111hA. «tl
miılerdir. 
v~ nehri, 1 ~w.~ böla•) 

LC>Ddr. 4 (A.A.) - Almanlar, 
Stalingnıdda RU&lilrın Volge yolu 
ile malzeme almakta devam ettik
lerini itiraf ediyorlar. 

Alman radyownda bir barO mu
habiri ,öyle demlftılr: 

Volga nehri ı sahib6i~ bölge o ha. 
line girdi. Gündü% gece Ruslar, neh 
rl ~·ve. malzeme, yiyecek ve 
takviye~ alpıata dev~ e<liyqr • , 
lar. 

4,1 ı.Jşllill 

KJim" saı JıeyeU lttn:ani SADi 1$ttlY 

llE'DY ~~~ - Jl DY Q~"'iD 
I..ı\ı:'A '.(LJı,."'IQ - .J,.UU:S S'l'KWA&T 

gQri ea büyük &i.Mal 1~ ~land$bn ve bütün revülerin, liiaa ve 
lh~ ...._u olan film 

ZİEGFELD YllDlZlARI 
phesl'l':Wn ilk be rere~ l\U:VSİl\IİN BİBİNCİ GALA St:ARE i 

ÖıM.ım~ı :Per embe -.....ı 

SIRAY SllEMISIHDI 
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• 

POSTA 

lZMIRDE 

ANKARA PALAS 
OTELi 

lanirin en temiz, en modern 
ve mazbut aile otelidir. 

HtikUınet kartııında deniH 

Birincitetrin 1 

11-İZMİB KUBTULUS

SADIK 
Giirtunca 

r 

• 
ş, 1 e e, r 

' • r 
nasır ve gayet havadar, lokan-

ta, putahan• ve kıraethaneyi 

emle.ket sanaylinde bü.rük bir eser olan fabrikamız her 
türlü modern teknikle teklmül edereı. büyük lbUya.çlara 

ccvab verıneğe ba.şlamıştır • 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
cami ve aervlıl gayet munta -
zamdır. 

Telefon: 3438 

SİPARiŞ KABUL EDiLiR 
Lamba, Li.mba ff.teJıl, Süra.hl, Ka.nnoz Cay ve Su bard;ıij-ı ve bllUnıllDI 

züccaciye ... . 'ldrea; İımir Qaz.ller caddesi No. 212 Telf'fon 1132 •• icabında günde 3 kaşe alınabilir. Telgraf: İzmir Ankarapalu 1.'elgTaf adr~I: Kur Cam 
' ·,.. l , L••"" a • .-

• . ~ .. . . " .... 

Bayramda yalnız ~ ....... --•!\• 
E • 

1. 1 
ÇIKACAKTIR 

11.ANLARINIZI VERMEKLE HEM KENDİNiZE ve HEM DE 
K l Z l L A Y'a yardım elımit olacabımz. 

MORACAA T YERİ: 
lLANCILIK KOLLEKTiF ŞiRKETi 

lıtanhul: Ankara caddeal Kahra.manzade han Tel: 20094-95 

J 

Hat.ilci Vitaminli 

B EL FA 1 f K l! E !rl L E R 1 
A. D. VİT.\MİNLEllİLE B. VİTAMİ!'rt Gruınınu taşıyan 

BELFAM TF DAVI KREMİ 
Gençlik v~ fı:örpellk vem, bu1'UŞ\lklııltlanta.n •klırr~uıır. 9ivilce ve ercenlllderi 

kaıt'i sure'tı1ıe tecıa.vi eda', Genç, ıııb la. 11, pembe bir ten kaza.nı:hrır. 
A. C. VİT.\Mh>.iLERl1· 1'.: .o. VİTAMİN Grıuı>Uı taşıyan 

YARIM YAliLI BELF AM GOZELUK KREMİ 
Cildin mes&nıaıtun temizleyerek teneffüsünü temln eder, Cildi besi~', yu. 

muıp.tır, bozmaz, bU1'm)tımna.z, 'biitün bir cüzelllk ;ara.1.u'. 
Parfmneliilıe'rhe Ecza.nclerılen ~uuz. 

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

--~!. ·~f.-r.·~--: .. •: . . . . . . . . .·\.-' ~· • ~- .. '" ':«.:.. . · ... 
• •4" ' • ;. ~• .. 'J)lfr,-,,Mf · ·-"'!L, , , ' " " - "~ 

1 
1
, ... ,~:; ,;ı~:•m-

ç~U1Ümı, 7.40: A~l8 haberleri., 'J.55: 
'Radyo saJoın. oriteekası, 12,30: Saa.t aya. 
n, 12,33: Karışık P~nı (Pi.), Iı.45: 

;\J:Lns ha.ber.leri, J 8 ! Şarkı Ve ttirltüler, 
18: Saat ayan, 18,03: Faı.ıl heyclü, 18.45: 

Radyo dan> onı:estr.ısı, 19,3<ı: Sa.at al·a.rı 
ve a.J.ın:> haberleri, 19.45: Seı'b~-t 10 
,ıklka., 19,55: Bica.ı; makAmuıdan şar. 
kllaır, 2-0.111: Radyo ıa.zetesi, 20.45: Bir 
'1lal'.'J ~froniyoruz, 21: (Günün mesele. 

a ikinci ilan 
5/10/942 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Gdasından: 
Bilumum fabrikatörler ve sanayi mü~sese sahipleri ile keza 

her nevi büyük ve küçük imalatla iştigal edenlerin nazarı dik· 
katine: 

Odamlza kayıdh ve kayıdııız fabrikatörler ve sanayi müeue
ııe aahibleri ile keza her nevi imalatla iştigal eden atölye sa. 
ııibleri ilin tar'hinden itibaren en geç bir ay zarfında odamız 
aanayi şubesi müdürlügüne ş'fiheo müracaatla tevz· edilm k· 
le olan sanayi tlİcilline aid bedel iz matbu beyannamelerden ala 
l"ak ikmal 'le sanayi ~ubesi miıdürlüğime imza mukabılinde ia
de etmel ri ehemmiy tlc rica olunur. 

Müddeti zarfanda vt"ya müracaat etmekten istinkif edenler 
Ticaret ve Sanayi Odalan kanununun maddei mahsusuna tevfi. • 
kan teeziye edileceklerdir. 

NOT: Odaya kayıdhlar aic•l vesikalarını kayıdsl lar ise un
van tezkerel r·ni hınl miırac. atlarında birlikte getirmeleri la-
·ı:ımdır. (320) 

. '' ''Seni savıyorum 
• • . .-. 1 rıtdandı dıye "· 

Bu yeni ve cazip güzellik 
reçetesini kullanırsanız, 

Bu kelimeler size de 
hitap edilebilir. 

D • kk t hmir Kurtuluş cam f&brikası sa.bibi Sada! 
l a : Gürtuncıı. fa.brikasına, kurdurmuş oldutu mu _ 

a.uam ocaklar •yetinde ııenoe.re camlan da imal etmete muva(fak ot. 
m~l(Jl". Fabrikada pencere c:wnlannı Jma.l etmek i,rin her eb'adda Jııa. 

lıpl:&r ha.zlrla.n.mı.ştır. Fabrika. bnal ettiği camla.n yurdumuzun en k\13ta 
lııöşıelertne ~ aevketmete a.macıe olduğu ıibi sayın müşterilerinin sıpa_ 

~ vesika vesa.lre &'lbi muamelelere lhttya.ç ,.c;stennek~zln deruhde 
etmektedlr. 

~--------------------------... 
ADEMİ İUİDAR ~d~EL~EVSEt:TİGİNE ~ 

. . KAR .. ŞI '" ' 

:FORTOBiN . 
. . 5: ... i . MUAVENET VEKALETİNİN -. RUHSATINI HAiZDİR ' 

HER ECZANEl>E 8Ul.UIUR f )OSTA «.UTUSU 228 
.jf ~ .·: REÇETE İLE _SATILIQ • . . 

Her genç kız, kulağına hafif 
sesle csana perestiş ediyorum> ke· 
lJmelerlnln mırıldanması hülyasm~ 
besler. Bu iltifata pek yakında 

muhatap olabU!rslnlz. Çabucak se
vlmlillğinizı yukseltır. gayri kab111 
mukavemet bir cazıbeye malik ola
b1llrs1nlz . Bunun temini de gayet 
kolaydır. Çii.nkü yeni bir güzellik 
reçetesi meydana çıktı. Bu reçete 
sayesinde en sert ve en donuk bir 
clld kadife gibi yumuşayıp beyaz
lanacak ve cidden okşamak arzusu
nu uyandıracaktır . Siyah noktalarla 
ve ıtayrl ı;ar maddelerle dolu sol~ 
muş ve donuk bir ten yalnız bir 
lı:aç gün zarfında to.ze ve saf bir 
hal alacak ve cazip bir sevimlllik 
arzedecektlr . Bir mütehassısın aşa
tıdakl tavsiyesini okuyunuz : «Haz
mettlrUmtş taze krema ve zeytin 
yağının clld üzerinde güzelleştirici 
bir tesiri vardır. Bunlar şimdi diğer 
kuvvetlendirici ve besleylcı ve sı

k•,tırıoı cevherlerle karıştırılarak 
Clld ıııdası olan <Beyaz yaıtsı.z To• 
kalan kreminin terklblne U!va olun• 
muştur. t19 alin zarrında yağsı.ı 
Toltalon kremi, hiç Umld etmedl.ğl
Dia bir derecede clldln1zl güzelleşti
recektir. Bu cUd sıdaaı yağsız T<>
kalon kremJn1n memnunlyetbah' 
netıcesı ıarantilldlr. Aksı halde 
paranız iade olunur. 

ilaç, müstahzarat ve kimyevi terklb
lerden bahsedilen her ye~de MERCK 
ismi hus·usi bir takdirle anılır. 

PARASIZ GÜZELLİK KUTUSU 
Derununda (beyaz ve pembe> renk· 
~rdelt.I Tok.alon kremleri ile muh· 

"tellf renklerde Tokalog, pudrasının 
ınümunelerln1 havidir. Ambalaj ve 
sevk masrafı olarak 20 kuruşluk bir 
pulu &fatıda.kl 'adrese gönderiniz. 
Tokalon servisi 4-H ~osta kutusu 
822, lıtanbul. --

. ................................................... . 
Son Posta matbaası ı 

" 

.lerıl), 21.16: Vlolonsel sofA>, 21.3{): KG • . ======== KiMYA FABRIKASI - DARMSTADT - TESiSi 1827 
~ (K.lfapsevenler saa.tl), 21.411: 
Jtadyo $ell.f'onl Ol'ke-stra.&ı, 2Z,30: Saat 
~ aJa;nB haberlf'l'i ve 'bo~ 

Neşri7at Müdürü: M. Sa.mı Kara1eı 

8ABJ:Btı A. Ekrem OŞAKLIGtı, 


