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General Weyuand tevkif edildi. 
Mareşal Peten'in Fransız 

Afrikası ordusuna yeni mesajı 

~················--·············-·····.-·-, 

Berlina göre ; 

Si mali lf rika 1 

harekatı ve 
taraf sızlar 

Alman sözcüsüne göre' 
T ürkiyenin askeri ted
birler alması muhtemel Londra 16 (A.A.) - Umumi

yetle iyi haber alan kaynaklar -
tlan bildirildiğine göre, Fransa -
da, Alman İ~gal makamları, Ge
neral Veygandı te\·kif etmişler -

ne~redilen resmi bir tebliğe göre, ı devletlerin sayesinde elde etti. 
Mareşal Petain şimali Fransız Benim namıma hareket etmesini 
Afrikası ordusuna şu mesajı gön. menediyorum. Sözlerine kanarak Türkiyenin İsııeçten almak 
dermiştir: onun suç ortağı ohnıyacaksınız. teşebbüsünde bulunduğu va-

dir. 
«General Giraud verdiği as. purların Baltık Jenizinden 

ker So"zu""nu·· tutmadı. Kendi ken- Sizin yegane kumandanınız be - • . . 
Berne 16 (A.A.) 

geçmeaıne nıçın ızın 

_ Vi~ide dine takındığı rütbeyi, yabancı nim ve ben kalacağım.» verilmiyor? 

DZV lt'·a 
beyanatı 

Amerika, Afrika 
harekatı için 2 milyar 

713 milyon dolarlık
malzeme vermiş 

Londra 16 (A.A.) Reis 
Ruzvelt, hkteşrin ayında, müt
tefiklere, ödünç verme ve kira -
lama kanunu mucibince 915 mil· 
yon dolar değerinde malzeme ve 
rildiğini dün bilıdirmi~tir. Bu, ye
ni bir rekordur. 

Reis Ruzvelt tunları ilave et. 
mi~tir: 

«Biz, ödUnç venne ve kirala -
ma kanununun sahasmı daralt -
mak n:yetinde 'değiliz. Bu $Aha, 
1943 senesinde daha fazla geni§· 
liyecektir. 

Son 4 ay içinde, ~imali Afrika
da başlıyan hareket için, mütte. 
fiklere, ödünç verme ve kiralama 
kanunu mucibince tam 2 milyar 
713 milY'on dolarlık malzeme ve. 
rHmiştir. 

Bulgar harbiye 
nazırının sözleri 

Libyadaki mihver ordusu yeni 
bir müstahkem hatta varmıs 
İngilizlere göre Libyada mihver ordusu 

büyük bir süratle geriliyor 

Berne 16 (A.A.J - Alman 
mahfillerine göre, sekizinci ordu 
yavaş yavaş ilerlemektedir. Mih. 
ver kuvvetleri tarafmda.n, çekili
nen araziye tanzim edilen mayin 
tarlaları, Montgomery kuvvet -
)erinin dikkatle ilerlemesini mec
bur kılmaktadır. 

Ayıii mahfiller, Mihver kuv • 
vetlerinin timdi vardıkları, ~e ev 
velce haZl'rlandığı bildirilen mü_ 
dafaa hattının, Elalemeyn battı 
kadar kuvvetli olduğu kanaatin. 
dedirler. 

Tunustaki İngiliz 
kumandanının 

beyanatı 
Londra 16 (A.A.) - Afrika 

şimal batısında müttefik kuvvet. 
ler Tunus ıebrine doğru ilerle. 
mektedirler. Bu kuvvetlerin yüz
de doksanı İngilizlerden müte • 
'ekkildir. 

Londra 16 (A.A.) - Sekizin
ci ordu geriliyen Rommel kuv • 
vetlerini takib ebnektedir, Müt • 
tefikler Timimiye varmıtlardır. 
Bingaziye giden kesif Mihver 
kuvvetleri müşahede edilmiştir. 
Mihverciler o kadar süratle ge -
rilemektedirler ki nakil vasıta • 
tarının ön lambalarım söndürme
ğe ihtiyaç görmemektedirler. 

Bunlar esas yollo.rdan ha,ka 
diğer yollardan dahi istifade et
mektedirler. 

Stalinoradda son 
Alman taarruzu 

nihai safhasına girdi 
Londra 16 (A.A.) - Stalin • 

gradda en son Alman taarruzu 
nihai kısmına girmiş bulunmak
tadır. Almanlar fabrikalar kıs • 
num hedef ittihaz ~tmişlerdir. A. 
ğır zayiat pahasına bir sokak bo_ 
yunca ilerliyebilmişlerdir. 

Tuapsenin şimal doğusundaki 
muharebelerde muvaffakiyetler 

Berlin 1 S ( A.A) - Anado. 
lu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Dünkü gazeteciler toplantı. 
sıuda pim.al Afrikadaki olayla -
rın gelişımesi karıısında Alınan
yanın tedbirler aldığını ajans 
haberlerine dayanarak ileri sü • 
ren bir yıa.bancı gazeteci, diğer 
tarafsızJarın da askeri tedbirler 
alıp ahnadıklarını sonnu~ur 

Alma..n bar'lciye nazırlığı söz.. 
oüsü, bundan iki hafta evvel 
Türkiye Cüm.hurlyetini.n Türkl
yıenln tarafsızlığını muhafaza ve 1 

müdafaa bus1.Dundakl kesin az· 
mini açıkça ifade ettiğini ha 
itibarla T&klyıenin de askeri 
tedbirler ahnı, obnasının kuv. 
vetle mubtetnel bulunduğunu, 
İ.sviçrenin de ayni ıuim ve ka • 
rarda cJduğunu söyleınl~ir. 

Türkiyenln İsveçten bazı va• 
purlar ııatın almaık için te,eb -
bii&te bulundukuntJ, ancak va • 
purlar ~iiı-klyeye devredilince 
bunl.nn &rtı4' deniunden çık
malat-ına AlmanyMıln izin ver
mek nl}'\'ACıxie olmadığı hak -
kında İsveç ra.-cl)-osunun yayımı 
etrafında gene blT yabancı ga. 
zetedntn sol"duğu suale s0zcü 
fU cevabı venniş.tlr: 

Alrnanyanın emin olması la
zım gelir. Bu btıısU$ta tam ka -
naat ve emniyet hasıl etmedik
çe hu vapurların Baltık denizin 
den çılmnalarına Alımanya mü
aaade edetnM. Zira yolda her. 
hangi bir İn:gı11-z harb gem.isi 
tarafından çıevrllip el konması 1 
kuvvetle muhtemeldir. 

' ; "··············-····························-' 

Birinci ordu kumandana Ge • 
neral Andersonun Röytere ver -
miş olduğu hususi bir beyanata 
göre birinci ordunun ilk işi Tunus 

«Büyük Bulgar birliği ülküıtü ıiman ve uçak meydanlarının İ§-
galidir. 

hemen hemen gerçeklefmiftir» Mihverciler Tunusa mühim 
ıiktarda hava kuvvetleri gön • 

bir taraftan diğer tarafa geç - o 
mekte<lir. Bu şehrin şimalinde ( L •b d 
mühim bir tepe Sovyetler tarafın \.._ l Y Q Q 
dan alınmıştır. 

Soiya IS A.A.) - Bulgar bar dermlflet'<llr. 
biye nazırı Sofya ukeri mezarlığın Ger.erat demiştir ki: Biz her 
da okahraınanlar günü müna..sebe • Almanı ve her İtalyanı varı yoğu 
tile söylediği bir nutukta biilıassa ile Afrikadan atacağız. 

Paris -ra-dy-o-o-su-Alman lngilizlerin baskısı 
ordusuna gönüllü devam ediyor 

fıÖyle demlftir: 
«Büyük Bulgar birliği ülküsünün Uzakşarktaki deniz 

muharebesi 

istiyor Kahire, 15 (A.A.) - İngiliz 
Ortaşark tebliği: 

hemen hemen g«çeklefıniı bulun
duğu bugünde kahramanlarımızın 

Londra 16 (A.A.) - Paris Sekizinci ordu dün düşmanı 

vasİyetnamelerinln yerine getirilmiş Loncka 16 (A.A.) - Salomon 
olduğunu ve onların katlanmlf ol - adaları açıkJa.rında büyük bir <Jenlz 
dtildarı fıedakarlıkların ~ gllme. ve hava mı,barebesl devam etmek
mi, bulunduğunu söylemek iste- tedir. Amerikalılar biç bir resmi ha 

radyosu halka hitaben neşriyat- Timimi'ye kadar takib etmiştir. 
ta bulunarak 50 yaşına kadar o· Alman tebliği 
lan erkeklerin Alman motörlü Berlin, lS (A.A) - Resmi 

rlm » beır tlefl'ebnemiıtir. 

kıt'aları ile hava kuvvetlerine tebliğ: Sirenaykada Alman - hal 
gönüllü yazılmalarına tavsiye et • yan kıtaları düşmanın şiddetin· 
miştir. den hiç bir şeykaybetmemiş olan 

Tunusta müttefiklerle 
Almanlar arasında 
çarpışmalar başladı 

_Tunus sokaklarında Fransızlar 
Almanlarla çarpışıyorlar 

Londra 15 (A.A.) - Apğıda- fından geçen Çarıamba günü A • General Giraud başkumandan 
ld beyanat D<>wing Street'ddd baş vam Kamarasında zikredilen ra - Londra IS (A.A.) - Müttefik 
vekilin ikametgahından neşredilml~ kanıdan. büyüktür. kontrolu altında bulunan Fas rad. 
tılr: Fransız ~IUerl açıklarında ya. yosu, am~al Da~lan'ın general 

General Aleks1111der düşmanların pılan savaıiar uetlcesinde ~imdiye Girauyu şun al Afr, ka başkuman. 
ölü, yaralı ve esir olarak zayiatı '- kad.,-. 13 dütttan denizaltısı talırib danlığına tayin ettiğini bildirmek. 

•n 75 bin kif iye çıktığını tabml . Bunlardan 'beı tanesi son teclir • 
• lltllektedir. Bu ra:kam batvWll ~ '!~dadır. fDeuamı 3 Üncü .aylada) 

baskısına mukavemet etmekte
dir. Kıt'alarımız dü~mana ağır 
kayıplar verdirerek bat•ya doğru 
a;ılmıya devam etmişlerdir. 

Stalinoradda 
çarpışmalar 

Berlin, 15 (A.A.) - Alman 
orduları başkomutanlıgının tebli. 
ği: 

Dün Alman ve Rumen kıt'alar1 
Kafkas bölgesinde düşmanın şid. 
detti hücumlarını püskürbnii~ler
dir. 

Stalingrad bölgesinde de düş
manın karşı hücumları püskür
tü!mü~tür. 

Sovyet tebliği 
Moskova, 15 ( A.A.) - Sov· 

vet tebliğine ektir: 
Stalingrad'da sanayi mahalle

sinde kıtalarnnız dilşman hücum 
l:lrını püskürtmü~lerdir. 

Tuapsenin şimal doijusuncfoki 
lutalarımız faal hareketleri neti
cesinde askeri ehemmiyeti bü
vlik olan bir tepeyi ele geçirmiş
lerdir. 

idare itleri telefonu: 20203 

BaşvekAletln teb 

Şeker sabşı 
sabahtan itiba 
se~best bırakı 
Şeker toptan fiatı: Kıristal 

480, küp kilosu 500 k 

aaf1Jekil evvelki gün ga zetE"cilerle gorufur 

Ankan. 15 (A.A.) - Başveka.. len teker beyann 
!etten tebliğ edilmlttir: name venniyenlerle 

1 - 1942 şeker kampanyası i • noksan bi1d1lrenler 
çin pancar fia.tlarına ılavet~n kilo- name harici tes.bit 
da 2 k\11'\q zam yapıldığı gibi l'ür. müteallik zabıt var 
kiye teker fabrikaları anonim §İr • yatına da tamlldir. 
ketinin 1942 kampanyasında fab - 3 _ Sabit gel:r · 
rik.alara teslim edikın ve edilecek tevziatla }üzumun~ 
olan pancarın yüzde 1 İne kadar l · h et"ı ta ı 
-!~-L ·ı . tar-•- k en ey nce y n 
IDU9UUISl ~ pnm 0 • ..... ~ er ver • .ibıt!!yaçların k~ı 
meel tensıb edllm~lr. . 

2 - 403 :sayılı k.a.rla 16.11. o!unaoak f~e!'lenn 
1942 Pazartesi sabahından ıtibaren kalarda krlıotal 120 
teker satışı serbest bırakılınıı ve kuruştur. Bu ~adde 
400 sayılı kararla da bu tarihten edilecek şekerın nev 
itibaren fabrikalarda şekenn top • tiyetine gör~, T.ürkl~ 
tan fiatı,, ambalaj masrafları ha - ~arı anonim şirketi 
riç, kristal kilosu 480 kuruş ve küp tar. 
leilosu 500 kunJf olarak tesbit e • 4 - Belediyeler 
dilmiştir. na yapılan bu zamm 

Şeker flatlarındaki bu artıı ma li fdcer fiatlarını 
399 sayılı karara müsteniden veri- bit ve ilin eyliyecelc 

• ihtiyari tram 
durak gerleri 
sabah kaldırı 

Busabahtan itibaren muhtelif 
hatlardaki tramvay ihtiyari du
raklarının birçoğu kaldırılm1ştır. 
Tramvaylar evvelce bildirdiğimiz 
duraklar haricindeki yerlerde 
art1k durmamaktadırlar. 

Tramvay idaresi tramvayların 
yeni duraklarını her tarafa ilan 
ebniştir. 

Diğer taraftan idare tramvay 
arabalarında sadece ön tar"fta 
iki sıra kanape bulunduracak bu 

ralar yalnız hasta, 
yarlarla çocuklu ka 
lacaktır. İdarenin k 
bentli memurları b 
kimseyi oturtmıyaca 
lara inip binmeği t 
lerdir. 

Üsküdar • Kadıkö 
tramvay seferlerind 
itibaren tahdidat 
kısım seferler kaldı 

İltimas belasi 
savaşmahyı 

Yazan: Profesör doktor Sadi lrma 
...,.. uhterem Saracoğlu, 
.&Y& hükumet işlerini mec
lis huzurunda o kadar açık
lık ve samimiyetle izah etti 
ki bu dürüstlük karşısında 
vatandaşın ayni dürüstlükle 
hareket etmesi b=r ahlak ve 
disiplin borcu olmustur. Bu 
Clürüstlük borcunu her şey
den evvel milletçe kusurla
rımızı görmek ve elbirliği)e 
<lerde derman arı:ımak sure. 
tile ödiyebiliri-z. 

Bugün ele alınak istediği
miz mevzu, m:llet hayatı
mızda en rne~'uın neticeler 
doğurabilen, genç ne~Hn ah 
lak ve disiplinini bo:r.an a-

Bu beliye, eıı 
sahalara kadar y 
tidadmı gösterme 
carette, memuriy 
hayatta iltimu d 
lir. Fakat kim de 
mas arama meyli 
cuklarına, ünivers 
sine kadar yayıl 
acı vakıayı yazmı 
kalmamayı çok 
Yüreğim ltanıyar 
miye mecburum 1i 
imtihana giren üni 
lebesinden bir kısı 

( DC?uamı 2 nci 



• 
2 Sayfa 

İltimas belasile 
savaşmahyız 

(BOftaralıl inci •aylada) 
vaf fak edilmeleri ıçm tam 
otu:a sekiz tavsiye Ye iL 
timas mektubu aldım. Bu 
a-ibi aençleri bilhassa aiır 
imtihan ettiiimi söylemiye mi -
mem lüzum var mı? Dikkate p· 
yan olan taraf turasıdır ki ta•
aiye edilen genci iyi yeti*tir, mü· 
zakere et, hazırla diyen bir rica. 
cıya tesadüf edemedim. Hepsi 
yalnız iyi BOt istiyorlanh. Ho -
cayla talebe arasında bundan çir 
kin bir münasebet şekli tasavvur 
edebilir ..w.;:a? 

SON 

RESiMLi MAKALE 
r i._,.. 

... _ 

POSTA 
· z 

Çocuğunuzu müşkülôtla çarpışmıya alıştırınız s:::: = S.Lahtan Sabaha: 

Garib köylü şarkısını 
Da musikisini de gene 

f Kendi yapıyor 
\. __ 

Barhan Cahid _J 
JC öylü. zeng~. ol.~u, köylü pa

ra yıyor, koylu hovardalığa · 
baıladı, köylünün kurumundan 
yanma varılmıyor. 

Hep bunları işitiyoruz. Yedi 
yüz yıl vergisini kartılamak için 
~~kırı~ı, bakracanı satan köylü 
açın Turk halk edebiyatı hep mer 

Y akuılanmdan birist bir orta 
mekteb öğretmenidir. Onun d" 
imtihan zamanları ricadan teh
dide kadar perde perde nıüra • 
caatlara rnuhatab olduğunu gÖ· 
rür ve kan ağlarım. 

siye yazmıştır. Yoksuzluğu beste 
liyen musiki, sefaleti vezne so • 
kan şiir al yanaklı, tombul köy 
kızının sıhhatli yüzünde bile me. 

Miitematli~n aıcalı odada oturmıya alıffUI ~oc•k açık havaya Yalınayak, baııltabak Jolafan fakir çoculılcınn hava tesirine lan.koli aramayı İş edinmişt:. 
çıktı mı ~n küçiik bir cereyandan derhal müteeaair olur. Vücudu mukavemetleri buna alıfkın olmalarındandır. Halk tabakaıı a. Başvekil Saracoğlunun işaret 

v _ •• •• •• rasınclaıa •iıırilenlerin çok olma•ı da, müfkülatla çalıfmayı Öğ • ettiği nokta da budur. Şimdi köy-
zayıf, soguga karfı tahammul•uzdür. renmİf olmaltnuıdan ileTİ gelir.. ı·· ı k 

Düşününüz bir kere, ~yed bir 
genç böyle bir tavs'ye sayuinde 
emeksiz, zahmetsiz sını fı ge çer se 
mensub olduğu millet, kendi şah, 
si istikbali, İçtimai nizam hak • 
kında ne diişünili-? Bu çocuğ 
kartı yapılacak ah'aki telkinln· 
den bir fayda beklenebilir mi? 

............. ·--·····-... -··-····-..................... .--.. ............................................................. _. __ ......................... -.-··-···-··•• .... ···----·•• .. ·•--•••••••••••• u var ı yüzü gö'r"dü. Neden bi .. r raz da onun yeni hayatı ile me~ 

l S h • • b 1 • l ğul olmuyoruz. . e 1 r a e r e r 1. Sfenksin suratında ehramla • 
... rm aksini arıyan şair Ven° dik 

~-........................................ -. .................................................................................................... ~!' gondollarında Toskanın sesını 

iltimas heJ!ye.sinin sonsuz te· 
killeri vaNhr. Bir yazının dar 
çerçevesine bunları sıidırmak ne 
mümkün, ne de lü:ııuınludur. F'a -
kat iaa~ı tiplerllıe işaret edebili. 
r.iz. 

Evvelki gece Y. edi- lfatı·h ve Sarıyer Partı·' Eğlence Yerleri ::::::.:~~:~::~~~·::;;:;;Ü:·.: 
bir mevsimlik refahından ancak 

kulede 4 ey birden k 1 . .. Dece Saat 22 de mizah mevzuu çıkarabilirdi. Kö-

d ıd 
yüne frijder götüren palabıyıkh 

tamamen yandı ongre erı un yapı ı kapanacak ~:t;.~ö;:;::~~.~E:~ ... :~.i~:L 
Evvel.ki a-ece saat 24 de Yedi· Kömürden taaarruf makaa<lile G ibd• T .. k k.ö 

Ayni iti görmüş, ayni derece- k··• Cümhurıyet Halk Pa.rtiai Fatihlpartililer tarafından tam bir le.-- alakadarların ealence y•rleruı· e an ır. ur ""ylüsü yedi 
k ~ede tramvay c:addes;nde 15 • ., asır derd çekti kluk kt" ye yükselmit iki a. kada~ Ba ar• ve Sartyer kaza kongreleri dün aanüd altında ve el birliği ile erken kapanmak ve vesaiti nak· ' yo çe ı , an-

aınız bunlardan b~ri3inin terfi numaralı evden yancın çıkmıt yapılmıştır. tahakkukuna çalışmağ:ı and içH. liye seferlerini tahdid etmek hu- garya çekti, acılarının muıs:k :sini 
haberj c.azeteler.de adeta sensa- ve süratle büyüyerek bitifiiinde- Öileden evvel saat 10 da ya- diğini tebarüz ettiınıi~lerdir. sundaki tetkikleri bitmi .. ve ha- bile kendi yanık yüreiinden ge· 

ı · b ki 3 eve de sirayet etmi•tir. Yan. ı k ed y "' l h k k kı k k tion olur. smi, resmı, ayatı ga· ..,. pı a. n. ongr e. a_ li _ve Belediye. yeni idare heyetine Bican Bai zırlanan proje taavib olunmuıı.· en ıç ırı ' rı avahnda n sı. 
· · d gın 4 evin kimilen ~anmasile an-. R D k L- ( K d 3' 'ki ti l k d' zetenın en aöze çarpan yerın e cak dün öileye doiru söndürül- ~ı~ı °'. tor ut ı . ır. ~· Partı cıoğlu, Muhtar A.:ar, Hamdi Sa- tur. zan fi ye ere gene en ı va-

çıkar. Ayni ksliteddu arkadaşı Vılayet .. ıdare heyetı rew Suad nal Ziya Emin jnanlnır Ekrem Henüz tatbikina başlanacak o- nttı. Sık sık dinlediğimiz YUl'd -
hakkmdaki haber ya hiç "eril • miiftür. Hayri Urgüplü, Parti Vilayet ve , ' ı · ·· w ı 1 · dan seslerin ifadesi bu yığın yı • 
mez, y- ı..ud •öyle bir kenara sı· Ate,in ilk çıktıiı 15 nuın.arah Belediye erka· nı d·~ hazır bulun- Ertana, Suad Ad yanmaz ve Rıza an projeye gore eg ence yer erı 

- "' evı·n Yusuf adınd bı"rı'n •d l ... Paran. Vi'~yet kongr~i del-e· l'eceleri saat 22 de kapanacak iın ıztırabın terennümünden ba~ 
kı.ıırıbt". Bu farkı yapAn şey ne· a e aı 0 • mu,Iardu-. 1& -.. Te ~t 10, 30 dan sonra tram- ka bir ~y midir. Ağustos sonları, 
dir? Maalesef çok defa bun'at · duğu, fakat yangına ayni evde Kongre Belediye az.asl,lldan likler:De de Bican Bağcıoilu, Yay işlemiyec:ektir. harmanlarda son şenlikler Y"Pl• 
dan birisin ~ ... ""'Uayyen muhnrrİr· oturan kiracılartn sebebiyet ver- Vasfi Aktin'in reisliği altında Muhtar Acar, Vasfi Aklin, Huri- hrken köy gençleri en mes'ud 
lerle sadece k•deh ıırkadatlığı et -1 :.,· .. "J-... lnııı<1t .. , toplanma,, idare beyetinin faali. ye Işıksal. Abdullah Tekta, ve y • • t sünlerini yaprlar. Çünkü artık 
mis olması, digw e~+,;n bu s_eref P yet ve hesab raporları okunarak Profeaö~ Doktor Sadi Irmak ı.e- en ı emnıye d .. - .. . . ım· 

tamamen meccani old1.1auaa aöre 'l . 1 d. mu·· d u·· r u·· m .J. z du·· R uıun mevumı ge ıstir. Bu Hl 
mahl'umiyetidiT. Vakıa gazete bir nih.ari ok.wnuş 1feuçleır •bile dev· kabul olunmuıtur. 'i' mı~ er ır. ne•' eli mevsimin '8-rkılarını dm~ 
&ahıı•rı mahdıT, fakat unutmıya - letin teklif ettiii her hizmtti ka- Kongrede söz .slan hatihler· Sarıyer k0Jl8'resi de. öğled~n leyin, hepsi hüzün ve melal ifa.de 
lım lci ayni zam-mh b>r n°vi bule ablakaa oldus· u kadar lau .. den Hamdi Sanal, Tevf:k Maral, sonra yapı.lnuş, idare 'M>y~li ra.. Vazif 8Sİ08 başladı eder. 
" m" ese•:.ı• V c~:.~ ..,._ktor H!'--·t Ferid"ı• •-d .. SU' noru okuıunu ... , mulıtelif h::ıtible- Ç k am..,e ııeSB ..,11-.... e ~ .. J...- kukan da mecaurdw-lar. Mekte-- ~ JUUD... - • .l!'Lr .... ... .. Burdur Valiliii&den ıehrim.i:ıı ün ü yaptığı düğün İçin bile 
te karş.1 bir mes'uliyeti vardır. bi yeni .. itirmiş bir cenci DNJD • rı Enver Batur, Ma&.har HHan rin dileldıeri i.i.zerinde aörüşül- Emniyet MWlirliıaüne tayin oha- Türk köylüsü b:rkaç mevsünlik 

* 
C.ürd.\l. son zamanlarda hüki:me· mü•, yeni idare heyeti seçimi ya· H ı · k N=L-d p · - · · · f b leketm en uzak yerlerinde hi:c- naa a u uaa epeyı Anka· emegını ınsa ilmiven bir b ın:İr· 

Devletin kanunları memuri • metle mükellef tutınak, kalaba.· tin ittihaz ettiği kararların bütün pılmıştır. radan §ehrimi.ze ;ı elm~tir. H a y• gamn oncuk boncukla l'Öz avlı-
y~te kabul şekiHerini tesbit et ı- lık ~ehirlerdeki il timas har ek t. darpaşa garında e:.ki Emniyet yan çerçinin avuçlarına dökmüş. 
miş, hem de en gü:ı:el prensipler · lerini kökünden önliyebilir. Bu 1\-IESLEK OKULLARINDA İKİ FİA TLA EKMEK SATIŞI Müdı..irü Kamran ile Emniy t::t şu- tür. 
den mülhem olarl\k teshit el • gÜz~l usulü bir zanıanl:c- Sıhhat YENİ TAYİN VE NA;KİLLER DÜN BAŞLADI be müdürleri ve d0ı6tları tarafın. 
mi .. t"r. Çünkü imtihanı, yani e}ı- v-La(eti t•tb"k e'·-:- ve ber <le dan karıı.ılanan Haluk Nihad Pe-

.. 111:'."- .... ı """"""" eo DÇ Maarif Vekilllgıv • meslek okulları C-L-inı!--'·- dun"" --"-1.tan ,;t!La-- " liyeti esas tutmuştur. Bu kudsi dok.toru A.nadoluda ~azife ifa _ ~ ~ Sil.DiDl • H:1 ·~" peyi bu sabah yeni vazifesine 
pPensibe bütün ıra:rlığımızla ria • sile mükellef tutm~tu. Bu güzel öj'rdıı:nenlı:ri arasında yeniden bazı iki flıa'1ıa elanıek satıştna ~11 başlamtŞhr. 
yet hepimizin bol'cu alduiu ve kanwıım. sonradan a.için tadil e- dı-ğWJdikler: yapmtftır. Şehrimiz • tır. H_. 600 gram ekmeği 27 ku- Fatih Kaymakamlığı, Beledi
a:ml"'e mf"nfaatine en uvŞ?un gel· d'ldiğini pe:k iyi anhyamıyoruz. deki ö~etımenlweo. m~llf. okul rota. ırnemur, mütekald ve sabit g-e,. ye Yazı İ~leri Müdürlüiü ve Vali 
diği halele bu islerde iltima.sbo Bizce SMat Vekalwniu s\mdi ~ .•yuı ve. nakledlleuleı'ın isim • ildiler de 17 la.,... almaktadırlar. Muavinl;ği vazifeleri sualarında 
~ll.ft old~umuzu ve daim.a ~h- tatbik mevkiinden k:ıldırılmı~ o- ler nı yazıyıot ruz: ..... Şlmdiliik be fırın iki 9efid karne İstanbulluların dürüstlük ve mu
H"M"ti t:ti:ılikle aradığımızı i.cldia lan bu usul Dü.tü:n akaclflnjk Ankara ~ Kı-a Emaıwü üzerinden de ekmek satmaktadır. vaffak bil' idareci vasıflarile çok 
edPbilir mivi-ıı? OMsleklere teşıoıil etg,ek SUl'elile moda ~r Umn.a G~ yakından tanıdığı ve ı.evdiği. Ha. 

Akrabadan bir zatı ıı bir yere yeniden ele u~mak faydah ola • fıılanW .<\Jqam Kız Saa'at. ~ ŞEHiR TİYATROSUNUN BU liık Nihad Pepeyi'nin yeai va:ııi.-
yerlestirmekn kaygusu hazan dev caktır. mıocı. öp.tmeniljine ve müdiiriii - . fesinde de muvaffak olacajına 
letin bu kudsi pı"ensibini ihlal * iiine. Kadıköy Kız Enstitüsü nıocla AKŞAMKi TEMSiLJ şüphe yoktur. 

Devirlerin saadahad eğJencele 
ri, İnce befli gülendam cariyele
rin vuslat alemler;ni yahud kuf 
l>eyiali hükümdarların hamam ve 
halvet ayinlerini kasidelendiren 
eskileri bırakabm. Fakat heTl'Ün 
deli saçmalarile önüft')füııe forma 
forma hurdavat döken yeni p.ir. 
leri nasıl affedelim ki köylünün 
ıztırabını da, sevincini de anlama 
dan halk fRİri geçiniyorlar. 

c..'l3ul!/,an Ca/,id 
etmiyor mu}. Vataıuaıızın ilerle- lhı'mas :.Otı"yen, yapa"'· Yasıta ö~ V'e miidiir .maavlltf Sa· Şehir Dr_.,,... Tly•'---u b .. 8L~~ Yeni Emnivet Müdürümü:ııü .... _, s•~-..çw.. ...... -.u-u:ı .. ıı.tA111. <T .................................................. .. 

miş ve reri kalmış yerler!nde olan... Bunlartn hangisi daha biha Saygılı ÖdenUt Akşam Ktz 1 meşhur Alman edibi Gerhart Ha\lf)t tebrik eder 'Ye. başarılar di1er•a. 
ilevlet hizmeti görecek vatandaş fazla suçludur? Hep!\İ ayni dere. San'at okulu moda öiretımaı ve J mann'ın Kollege Kraı.nıoton isımll PROF. DR. SADİ IRMACIN 
l•nn nimette ve külfette lam bir cede. Fakat işin en korkunç ne- müdür~. Amerikan Kolteji sek S perdelik eserin! tems.ı.1 ed.ecekttr. KÖMÜRÜ OLDllGU HALDE KONFERANSI 
beraberliğe kavu~maları en kat'i ticeai tudur ki yeni Y"!tişmekte rıoterl Turgnd .. ~i'!~~tf ye1cn. Bu ,tıe~sllin hasılatı emekli sa.bne SATMAK jtSTEMIYEN Dün Üsküdar HaJk.evinde arka • 
bir esas ohnaltdır. Mil1i müdafaa olan nesil, alın teri yerine tavsiw lli'J hukuk rn~vir'li.jine tayın ve san ~ı yurduna tahsis edile. KÖMÜRCÜ MAHKÜM OLDU datımız Prıoıf. Dr. SecU lnr..ek tara 
hizmetlerinde IMı mes'ud aıı'ane ye ve iltimaşın revaçta olduğu nak)edlhnlflerdlr cekör 
teessüs etmiıs ve •ark hlun.li mi- iatıl»aını alırsa yapa~aiıauz bil· . ' ' Divany:olunda kömürcülük yapan frndan «Veraset ve terbiyen adlı 
kellefiveti kıtt'ivetle v'" c:ddiyet· tiin ahlaki telkinlerin tesiri za- ""'- Hüseyin dilkkinında ve ardlyesin• enteresan bli.r konferans verilmitdr. 
le tath;k edilmekte bulunmuştur. yıflıyacaktır. İşin dü~ündürür bir ( 1 1 1 de külliyetli miktarda kömür bcı • Prof. konferanaıta. ımanı.rın iyi ka 
Maarif Vekaleti de yeni hizmete tarafı da tudur ki Tül'k cemİy49tİ İSTER NAN, STER NA NM Af kınduğu halde satıftan imtina etti • bfiiyetler ve ku&urlarla doiduiu • 

ğlilden milli konmıma malıkemeain· .nu anlattrktan sonra Tüıtı an'aaele. 
l'İren muallimleri fstanbula ta - gayet zeki, hasaaş ve kulağı de.. Bir erttıdtlt'fUTI~ c.ualcıth: niyo"lu: <•Oilum, tft!(fft mt8ın, ce 70 lira para cezasına 20 gÜn ri~ geçmlf ve sözlerini şöyle bitir .. 
yin etmem.ele prensibi sayeainde liktir. En kÜçük lıti,. iltimas ve - Geçenlerde aon trcımllcıJI- yoksa balık mı?. Vaktile in- müddetle cWJdcinının kapatdmasl. mlştir: 
bu adalet icabını yeP;ne getir • müsamaha havadi-si derhal yayı· lardan biri ile BeyoğlundGA ıandın da balık cltye mi dün-
miye çalJ.t!nıLktadır. Fakat ayni lır ve ço~ daha mübalağalı Akis- döniiJıl#dwn. Sa)ıonlıkhı idim, yey4 geldin? Yok~a balılıtıa na karar veriltnle.:..._ - Biz Avnıpalılardan ıeri deiJ• 
esasın diier vekaletlerimUıde de ferle yayılır. Bizde iltimastan ti · yanı ~ımda J.a. bir uırhoı da. ycıkcalaae'lın, Jron&er11ryc "'i O;a.O llz. 3 aaır ibn:iainanın Elkanuni tek 
bu tümulde tatbik edilmekte ol. kayet eden muharrirler daima bu vardı. TıkmCl tıktfık tramvay girdin? He,y Allalum, bü.vüJr. D u NDE ÇIKAN KAVGA kltab olarak Avrupaya lıocallk et .. 
duiunu iddia edebilir ıniyiz? İlk kabahati hükumet~ ytiklemiye içirad.c bu sarltof yW:ünii par· aiin. Burad4kiler ~ir? l~tf! Dün Çelmıecenlu 5afTa köyün • ~ir. Bu ber Türkün yaı-allel b. 
memurİyettenberi daima iyi yer- meylederler. Fakat hakikati tam maklıia Joyamlf şöyle •Öyle· en önemli me•ele ele bu ya! ,, de bir düiünde kavp. çıkılllış ve ite blllyete malik olduiunu rıösllaNQ 
)erde hizmet ıörenler bulunduğu olarak ifade lazım gelwse deme- • • ·s • A nüz y•kıalanaanıyan 2 ıcJıi Alımed en kuvvetli biT vakıadtr.» 
gibi bunun aksi muameleye ma- liyi~ ki derd, bizimdir, müste1"ek. 1 STER iNAN, f TER fNANM l adında birinin vücudüniiıı muhtelif Konfel'ans dinteyiclller tarafından 
ruz olmu.t olanla~ da vardır. tir. Dermanı da hep birlikte ve _} yerJerlndeıı ağır surette yaralamt• • büyük l>lt- a1iıKa He takib edllmlt • 
Tür\11...-ede li~e ye ..mk~k tA\ısil -~\~tce uaml'.Va m~b~uz.. lardır. Suçlular aranma.ktaJır. tir. 

Tarihi tefrikamız: 10 

AKiLE HftllM 
ve 

·•· 
İki yeniçeri ses çıkar • 

madan göz ucile takib ediyorlar. 
dı. Adam gülümseyerek ç.kh. Bu 
sefer az evvelki delikanlı girdi, 
elinde sekiz kollu açılır kapanır 
bir sofra iskemlesi vardı. Odanın 
ortasma geni§ bir 3ofra bezi ser· 
meie başlamıştı. Sarışın yeniçeri 
yutkunarak arkada"nı dürttü, 
kulaiına yavaıça söyledi: 

- Kahvaltı sofrasldJr karın· 
41apm. [.Şeaini çok daha peslet-

tirdi] Bre bu ne çwebru [1] ci
van imif! [Hizmetçiye yüksek 
sesle &Ol'c1'&] Huua Bey gelür 
mi? 

Az İatiz• e~leyeceksiz e
fen<lim. 

- !. .. 
Çocuk çekiJ.ip tekrar gitti, de.

min yatakları toplayan büyük 
bil' yemek sinisi ile eeldi, ıiniyi 
sekiz kollu portatif iskemle üze
rine koydu. Ardandan bir tepsi 
içinde yağ, peynir, reçel getirdi· 
ler, kapı yanma çekilip el bağ
ladılar. 

Kahvaltı ederlerken Hamza 
Bey geldi: 

- Naw ağalar, geceyi tahat .. 
ça geçardiniz mi? 

İri ve Mm.er yen.içerinin a. 
vurdları dolu oldaiu için arka· 
daşı cevab verdi: 

- Mibmanperver hanedan &.. 
dem imi.tuz «bey» yoldaı. 

- ! ... 

[ll Dilıt ~ 

Genç sipahi gülümsedi, bu a· 
damlarla birlikte kahvaltı sofra· 
sına oturmadığına pİfman olu· 
yordu. 

Kahveleri., sedir dzerinde bir. 
likte içtiler. Pencerelerden Haliç 
ve İstanbul liınaomc:laki g•milel' 
resim gibi bir bir görünüyordu. 
A:ıı sonra hizmetçiler kahve fin · 
canlarını ahp ç&kildilw. Hamza 
Bey sarışın yeniçeriye bakıp gü.. 
lümsedi: 

- Kangi orta.dansız? 
- Altnııt beşinci cemaatin-

den. [2] 
- Ya adınız nedir? 
- Kelender Mehmed. 
Burada, alt başında otur.an 

arkadaşı güldü: 
- Bre Uğrusını neden söyle

mezsin? [Gözlerini Hamza Beye 
çevinli] Ana ((Kelender Uğru3M 
derleT. 

- Kelender Uinnı mı? 
- Beli, çocuk uğrulıyan adem. 

118-J Bf.p. ..... ~ ~: Oıı& 

ol'ta, otır-* .... namraa~: B6llt. 

H&maa Bey kızarıp battm Güne• gökyüzünde birkaç mı:K 
egınce, K•lender U&rusı sipahi Pak boyu yiikae.Lmişti. KelendeP 
beyinin elini tuttu: Uirusı arkadaşının kulağma eğil 

- Bize sabi iken o lakabı ko di: 
muşlar, çocuk hırsızı olduiumu. - Hey •• yoldaşazn. Davud Pa-
zu sanman l»zim. fa efendimi~ aarayın3 gidecek 

Öteki ses çıkarmadı, ellerini idük. 
birbirine urup üç kahve daha ıs· - Beli, semüz adem kuşluk-
marladıktan sonra gözlerini iri tan sonra demiş idi. 
yarı yeniç ... iye dön.dürdü: Altuncuoilu tatlı tath serinip 

- Ya cenahını-& aia yoldaş? esnedikt~n soara kalktı: 
Gece keyif halinizden sorama- - Bizlere izin «Beyıı yolda
mış idük, siz kangi «odaya)) nİa· şım. Elhak, lteyzade olduğunuzu 
betlusiz ve adınız nedür? ispat eylediniz ve biz gibi iki 

Yeniçeri üzeri mavi dövmeli çapaçulu konağının konuk edup 
iri paııçeaini ağzına tutarak ha· tuz ve ekmek yedi.irdünüz. 
fifçe öksürdü: Hamza Bey de ayağa kalk· 

- Biz mi? Biz dahi Kelende- ouştı, elini uzatb: 
rin cemaatli'ısıyüz, adımız «Ceb~ - - Gidecek miaiz? 
bar ve Lakabımız «Al tuncu oi- - Beli, dün g~ce «leşe kuz. 
lu)) dır. gmı üşmek üzere iken bata devlet 

- Güzel lakabınız var imiş! kondu! )) [Hamza Beyin bir şey 
Altuncu oğlu sesli sesli güldü: anlamadığını görü11ce kaba kaba 
- Beli, Altuncu deyu anılu- güldü] cenabınızın anhvacağı bir 

rult amma, kes~miz akçe ve man·ı •devletlu kapusuna •) davet edül
gır yÜzü cördüğü yoktur s.ulta· dülc. [Yavtak yavsak sırıtb J 
nım. halkaları eDerimizde kalmaz ise 

-!.... , ancak olur? [e'V sahibi delikan. 

lının elini tuttu] ne dersiz, bun
dan Autaneye çabık ayakla bir 
saatte varılabilinüt· mü? 

- İstanbulun kangi semtini 
kasdeyleniz? 

-«Vefaya» a-idecek idük. 
- Yok, tutamazsız. Eyiibde 

kiracı tatarlar vardır, birer esb 
tedarik eyleyemez misi.a? 

Kelenderle AltUllcu önlerine 
haktırlar, koyunlarında gece 
Kranta Pa, adan alJıkları beşyüz 
kuruşluk bir kese akçe olduiu 
halde, zengin görünen mepd ~ipa 
hi laeyinden üç ı.e, dirhem gÜ· 
müş değerinde on be, yirmi ak. 
çe koparmak ntiyorlardı: 

- Eyüb sürücüleri «Beleı)) 
bargir verirler mi sultanım? 

Hamza Bey anlayamadı: 
- «Beleş» le ne kasdedersiz? 
Kelender bat ve şehadet par• 

maklarmı birbirine sürtüp «Pa• 
ra» İ§areti verdi: 

Akçesiz demek istemiı 
idük. 

(A.rlıası var) · 



(Telgraf, i'eleEon Ve :a'elsiz Baberleri) 
Ruzvelt'ln Cezayir j lnoilizler Cenovaja 1 y eniginede ı Sili mlhverıa. mi- 11 un usta Müttefiklerle Almanlar 

umumi lli1Shl8 bir hafta içinde 3 Amerikalıların nasebetlarıni . 8f8$10d8 P8ffll'l8 "a'lldl 
ıasajı defa hücum ettiler muvaffakıyeti kesmıyor _!_ !__ • ' 

Va~ ıs (A.A.) _ Be- . . Loadra ıs (A.A.) - General Samıiaco ıs (A.A.) -,fll laari.. [.., ,__,, 1 iaci .-..Joıl-J 
J'az Sara7, Reiıa Raa..ltia Cesa· Looclna, ıs (A.A.) - lnaıü Mmc ı..-.. ; ...... -..... clye _...., BrrtN A.__ ç1lmn Bizert )'cakualannııla ll"ft::..m:lar Av ve tahrib uçaklarımız Ta. 
yir ~i nliai M. Claatel'e söa ha.,.. kunall•lain dün ıece Ceno- teMiih Rucıın ft Crftica ıaateler1 mlmes.. Lonctn. ıs ( .r.. "') ::_ _,..M:~-L."t. nua aaWil önünde 3 d.._... uçağı 

L.!~- bu • ..,~ •--.-..&-• Y.U ro:__ a• ..:ı:...:- şııı_.ı_ _...._ ..L.-11_ .. , __ ile ....-. ..-- dütürmüılerdir. derdiği m ... jın atafl4aki metni • ..-';ra )'llpl.._1 ~ sene ı•--- _....__.... ~ _., 'l'llUI .Dl.Wl"Ver ~9Klıer konlrol:u altıncla ..... ..,... ~ Alman luıuoetleri 
ni ne.--e" "ıtir: a.. llmaaa y..-ılan lııücwnlar1n be• dasında J18Dlden Dedem..... cllıplomatik münuebedertnl pek ya- rac:lı)"osu, Blzerte yalunlar1ndıa nıül 

••Modern ~ ~ia her,._.. ft bir balta 1~ hücum. Buna polu a...ı.te .......... Va. lu•da kaeoeğl balıklllıllııld ,arla ile teflk lmvwıtler11e Almanlar arasın --'~~~~-l~Alr.IAld.I~- ~-:-ilk~ kaAly• 
..,. Fllıb •.. •-- 1 '--ı" cliin' =-• --1e•-ı-ır. Bu_ kö • -•~•-a)ı '---•- _ ___. ~ L~- al ..-....- •- --.. türlü malzeme ile tr..bis eclilmif l.nn igıinc:iiıırüclür.~• ıng • WV'I" ~ cıuuıu r ..... OJ&raa avruugu UU" 1111 e, da çarplflllalar old.ğana tn1clinnıelı: 

çok kuVTetli Wr ......._._. ordu- Da lııc..._ ;çMılwı ı bu .._.. a-e : ,.ün, Bunar• m...ıe.i 50 kiloınet mi=-t rı·ıtrlanlıaa birisi YUıtulle ı bu tedlr. ::.=: '" taDk tetkiAeri Tumau 
sunun, mita..- kunetlerinin her .,_ • • ..,.. C-a ve Cum..u.ı redlT. ,.,;atar dotra dqfldlrı> cevabını lngiliz kuooetlıtri Frıauu lifoau 
Lanri harelr.IW iftlemek için, ıeceliri lele ... • ' nl'tft.dll'. L P•&fiMıle Avmtralyadan getiril- vemılpjr. Lonıclra 15 (A.A.) - \JBltıed Toulon ıs (A.A.) _ Tou&oncla 
tükeımaez ka.,..Jdannı bllana· $hMI ......... .,.. .. anıda bl mit al.. Amerlr.ım kltlılııtt İle, oe • hees ajmaımn Lonclndald mm.. lilWn hilıiim llirmttiedir. Har4t 
rak size 7anlun edecetine, cr"ut- .... c...... Hmııııatna ,..,ılan ha ........ .,......,....il'. Alafrang~ ftHf8' biri, dolu iltlkanettmle :AP .... t- pımlllerf ınürettd>.rrma pmı1enhn 
inanı timal Afrikadaa tamamile .. W mfert mi~ Akde· Deniz muharebeleri 11 U U V teri bwekete iftlnılr elmek için Mta dlfal'J ,ı1aın.rna miJıııHde editme • 
atacağına •e FHmayı menfur mı.le "N .._ı ~.kı traıerna l..aadM ıs (A.A.) - Yeni Gi.. b• • •ı•a• ı ı• f b 1 iel'ce M.cUla rl 1* Cezayir ile mektecltr. Flto lmmaıbmı amiraf La 
dütraan zühntinden kurtaracafı- p.._. .-..ıı buinm.ırtacllr. ne f8;"'ında, biiyiik bir deniz mul!a j ırıncı f ]Dl S an U 110...... ı:MU.inl IMldirmekiecHr. Boıde'aıt -ıe· MIWe ~dua 1bir 
na emin olabilirainiz. :o rıebeeinln cel'eYllll etmekte oldup eıe-,. .. t"llııbm:IM-ı uker n t.tlt •apltd:tda bilin uniıı n.. ve dealz 

Alman denizaltı bl~=· br..ph•. 12.ooel takımı kazandı ::::; =:." .... 1w• .... :-:~::. ::=.!:. -
parti vilayet n 1 • b hain d tonlliıılıolılk bir Japon taııtınan Sa- Alafıranıa tırii•e• b" · ·ı·k Turms •:ltaWarıadc parpcpna hcf.'Jlan telJtifi 

k 1 
us erı 011 IGD 1 lomon edeları sularında batırıldığı_ müsabakaları dUn- F~tih il"~~.· 1 

Lollldra, ıs (A.A..) - 3imali Af. .... ıs (A.A.) - lletımi ...... 
Ong re eri' nı bilclrmdl.teliV. K:lübii salommda yapıldı. NU:~! ~adaki Vlutra ~ ..au, lif: Cesayir ..... ında iac-Jliz • A • 

Loodra 15 (A.A.) - Avrupa• - cede ı A ı_ mih•eır Taa... takvıye kat. mıer're VdUerine '- ... _ıiaa cıırau .tanbul birinci, .... ara -• ,...,,. 
Ankara, ıs (Huauai) - Yur- dakl BlrWAaHrim 9U umu. Praasada ik'nci, Eskitehir ekibi d .. ~· ........ aıindenliii eanada fllaD - haıva ....... lmcıamdaa ........ 

d lı .. •---~ Te .__.._hava ne. e uçuncu h" :._..1_1_: ... le'-- _ı~ .. ı,.; .. ·. a......:ı.. ~-..... - --L&: .L.!_ ...J-. un eı: tarafında Cümhuriyet mı___..-.--• .. ~~__.. oldu: •• unare•-· •U IDelll - 9111-·- ......- .. _ ,,_u vu u.: 

Halk Pamsi miyet kOftl'l'eleri· .-etinin miıtteı• ı-- 5-·: • ı Ahaan neticeler şunlardır· tin imclMkıaa kotmaktad.ar. ıeııhalhmız Bajl ı:m ı ıla 1.ıı:-•er 
ııin Biırincllmnunva batında ltat- Liıbenıtcr ~inde Amerlı.-:. ~1- lflg& 56 kilo: Kenan (lsta'6ul) Y..mnt.ıava mütaJıedoJıeriae tipinde 7200 ~ Bör ~liz kn 
lamaaı ve 20 Biriaıcikanuna ka· çan ~I ojıleden Laso;::ıuel.i' tamamla .. d.ı Niyazi (Ankara). ' •öre Fransız ...e A&man kıt'alan ftılrÖI._, Z ••pU aMet eMimıilflr. 
dar tamamlanması kuar albntL kayll>a ~~ üıa1erinl bombala· ......, 61 ln1o: AbduUah (Ankara), Tunus~\• dar ve tlolambaç· Kruwazör betmıfl•· 
alınmıftw. A.lmu denıze ı Berlln 15 (A.A.) - D. N. B. İilaan <İ•tanbul). ı. aobklanada ci\ıı.ar hava met"· Şarta Aıkıdıml11de twpilli tayya. 

mı,ı...cl... nln bildlrdlğine ~ .. , cenab Ff'all - 66 kilo: Yatar Doiu (Anka. daalm ele 'Seçirilmeai içia aıaıl aı.ız bW tlitnum ien'ız tetkJ • 
Dün akşam şiddet

lice bir zetzefe oldu 
aanın Akdeniz kıyasındaki tlraıtejik ra), Retad (latanbul). timdiden ıiddetle çarpapakta. llne muvaffakiyetle tamTUz ederek 

Amerikolılartn ehemmiyetli biilün noktalar r!ımd~ 12 krh>: Aziz {Ankara), Bes- dirhn-. T~ pntl&elNI General w.. muiııırei Ja.uara uin.lım•ılardır. 
Alman ft tı.._L_ ılm.lllrtarn hhrıa. len (Kecaeli). Ham'i Gmnnt-m tnmıanctunnla Ba mııki> Mlımıftır. Sen aünL.de 

Din...___ .u tmm 20 41e... u••ç hedefi ,.ea a1ttnd:i:~r. ip a\ 79 llilo: lamail (Kocaeli)., Ah- Almaa kıt .... arı ile mücadele et. ıo 1aJJ•-lz .............. 
rillıiade ~ tlcldıedi bir aehele tında ~ıyan FrllltıWiıan ıeçlı med (İstanbul). mdL'te.lit~- nlııliji Dem ...,.__esi 
··-- ıo ..... .__ı__ -- • L<>..J~=- --- eıtmfı l-L-inlıer- s.1 kilo: Rızık '(fstanbul}, fs- Sk*bo'hn ti (A.A.) - Alman 

__.. ~ a.a.- Nevyork, ıs (A.A.) - Harbı· uau._.. --... -- - 11 Ankara). Berlin, ıs (A..A.~ - Reami lııelllllolii aıt-. ~ 1akaacti • nr büliia -1.:.. UJkt ~ n-.......... den çıok aünıde bqardmtftll'. Tlea- aaıl ( L.-.:.ı!_ &-...1~ .. .. ....- il n- 19 .... te;ı 11 M. ~ Patter- ..1_ ----' ----=-• Ağır siklet: Ahmed Samsunlu tebliğ: ~l Afrikaıda o..- - aa. ........ hiıro.rum u.ddd Dw-
•-.-n ........... ıc..ncıı --.- IOD, Fnmız tiın&I Afr!kaaandaki ~~~y:m:J::- WMIA& _..._. (lstanbuJ). Sükrü (Ankara). Amenlma ilaraç nnetlerine kar hMIWa.,...... ... ı'.Uiit• söre ı . 
......_, de .,t ı.., ı ~ müttef'ı&: kuvvetler harekatnn 3 Miisa1ııaLalın'61tm aom-a derece tı harelratta lııuhınan Alman de- tat,- 4ane:mu ...... Wb'ük INr kla.. 
9ıt f Hadi ıa'd i'mı Winalt&iı'. llM.f riittıüiüH ..öylemiştir. - •lanlara ,,..:i~f·tt ..... veri~ir. nizaltaları 20107 tonilatoluk 1111 hııl, u: w Alnuıa -.. bneL 

• Ba üç hedef, Alman. İtalyan Mısır Başvekili zafer lı"g maçtıırı Wargziek nakliye gemisini ve lerinha .... 1 &e -- Afrika -- • 
Rusyada 80 hm ktn.etleri ile Vichy Jtiikamet n• 11 6000 toaıili.totuk b;r ,ilebi batır· ~ tı.• •e A.mwi • ~ 

k k • • ·r •etleriae Jwic:w ederek tnmlan gününün yakın t.tanbvl tis maçlanna dün f"e· mı,lardw. 8-dan ~ ün 'bü He nwlw • ıe eiıllmlttir. ltaıpn 
aya ç.ı yetiştırı ıyor k•ran .. M'V'ada •• .,. ... mee1Jur ldu L~.. Derltabçe ve Jeref 11ıacu.a ... c1a ele yÜk nakliye ıemi.in~ torpil iaa· ................ ..,. Vği.e pe IMlbaa 
Mo.J.ova, ıs (A.A.) _ Moa- tnr....._kta _....•ia uçak ve u O ğurtU Söyr~Or vam edildi ve bütün maçlar dur· beti kaydeailmittir. Bouaie ltöl· ,.. 'luac 111Sr :n ..,......,..,_ mıürek 

lm•aya heaiiz kar ,Yajma4ıiı hal !-'~••melı.'hs olclıattı Tmna• KllhlN ıs (A.A.) - Maeır bat- aadaa yatan sıaamur albnda,. •e.mde 1tir uçak m.,._nıaa ve ••ı:Wr. 
de kayallp miür-.leriaia talim ._..ı .,t-.ak •• B1haret AWe- 'Nlra ....._ .... K+b nds ._., ..W.. JWt • .,._ ..._ e. l :Jim••ıaa .... allfakltretle Micum Rssı lf"a fısıı6tü w-.ir 
l•üıe n.Ianmaıu. Ka:yakçılar wis en .. ı..rı .. attolhll ele seçi 9llıliii .., '' ''·b 1 -..... .... ,......._ ... cı X..dak~ G._ oecHlmlt ve ıı.nanda ... laıuıa tam Lmdra lıS (A.A.) - Reia 
im ak .. erinlle itomlta •e aünstl 'Nl"8'k lııa ~ M,m1ra ,.. 'o.-tıa.. na .a, ..... dlmnMtt'r: t.Mar•ya. Vefa ..._.nada Mli. Lis vüldU iki M; Uk nakliye ııremiai -Ru1'velt, ,imali Afn'kadaki mfit. 
t.ı!:..1: yapıyorlar. Spor klüple ~ ~ Ulfe.;: ::::k si• Demolllraaller 'için zafer cününün maçlar1111n batındanberi c.iddi llboml.a ile haaara utrattlmı•br. tefik kuoetleaha h~andanı 
ri 4.000 kayak ö(retmeni yetİ:f- eırmeM .&.y armı _:~ . a ' .. _._ yllkın olduğum. eminim. M\lavv bir üzüntü içinde kıvranan Gala· Bir diifmaa deaisaltHJ ela bom General oin..bower'e Wr 1ıebrik 
tiritmesini temin edecek bir prog • ra~~ -ıerıne '07n: kuvvetleri Mı.ınlan atıfmıtlsır ve tasaray son günlerde kaybettiti hl'l ile tahrib eclilmi,tir. mesajı gönc:lermi,tir. 
ramın tatbikile meuwl bulunu- devam etmıflll": . • Libyada taklb edlhnekte bulunnıut· oyuncuların botluğunu doldur-
orlar Bu öir tınenlerin Moako- T11nua, balyadan ve Sıcrlya • ı..rdtT. mak için Ankarada bulunan Eı- ltalyan 1anr' düşür

dükleri tayyareler 
y h• ı· . d e 80 000 ki•iyi ka· dan çek uzakta 4ej-ildir.Bu 'böl· - fakı takıma almak aureti1e 'hu 
va • • • 1n en • :ır ı • L • üttef"k h f'f d f b •k k 1 k etiıttirebilecekleri ae eTID aepu, m 1 a 1 Ansole o a rı ası maça buausi bir ehemmiyet ver 

Almanlar akar yakıt 
sıkmbsı çekiyorlarmış 

ya çı. 0 
ara _.! ..11• ltomba açaldariJe aiv •• açakla m••ti. Fenerbahçe ve Be,iktatla 

talamm edilm-teaır. ·u ..11-hil!-..1 d" JCı. tt L ..,. R lS A.A) ~ :ı _ıs C!- • .___._ S .. 
rınan UÇ'Uf meram - 11M1e ır.. a5ar sure e nasara maç yapmamağa karar Tel"lltit oma )) . -·.. ..,,,n hWV& ı -.A.) - KıZll,ıll. 

F G t' $imal Afrkacla İte 1'aıbyan w ldı olan Galatasaray, belli ba,h ba- lfep'ln ....... lt.l,an &lıff.-eierl l.dta ..-ıteslBe _.,e, Aım... eni ' 
ransız uyane ın Amerik• seferi b'YVedeft. -- ugratı Zl oyımculan da kaybettiği için IJlava muharebelerinde 69 d\iıtımlııD n 1Caftma1adıaee ıeçir._.ı, el • 

İşg } edildiği asılsız bi niha7et ~azanı~a~atı yere, ~1- Londra 15 (A.A.) _Cuma p oldukça zayıf bir hale düttüğün. taJYareai ~. d.._ı l9İ1l, fİddetll &emin ve ..... 
a man toprasına sotiirecelderdır. • Olili, 4 mollör1il ......... ve 9lıero • tleıa bu maçı kazanma .- ... - ..... ~ .. 1 il 1 v'nr be • 

Jtılo de ,,_ .... 15 (A..A.) -.!,: hs uçelcları Cenowıyı yeniden ..... İlk laazda yapacaiı sayı ile YABANCI DİL IMTIHANINA A. 
ıun ....,_.._, lk•l)p ktt'~ Londrada pasif ~ıman .-.ı,ı.aır. ha maçt baanma çaresi için .._ GiRECEK MEMURLAR 
r•ın llC' için FTUll& Gir•• lna Asd 1teclefi 1ıetMl eden AnaoWo yuna pek siiratli ba,1&,.1111 Gala- Barem clerecelarlne cöre lrıtıer 
s9rtlder1 luı6kınde bımı ._ 2 ... müdafaa günü f.ı,..lcalarınıın afır ................ ra7 .. ncı •e 30 uncu. dakika derece ~ .mw ..... iiw'e 

t;~iytt mcJis1eri s ç_itli 
., .. 25 iıde , •• ~ ~ ... ı il • dm iwWe -Je...-rlaıa.. eeslılt eclt~. ıa~ C--ilin ,.aptıia ilri s.W- -L--- dil . ~·-- .• ;........ı.. 

L-:._ -'den 1...,ı.rı üerhıe, rea Londra, 15 (A.A.) - hırün .._ • ._ a• ..ıı_.; 2.0 •alib b". d' 7-1 imtibuu.rına .-
,...un~· bu L-L- Lo ..J_ d ., üd f .. .. aonıoa ~.- • ıtır •• --m---1-- L_ - .__ ... ...:_..ı_ d~ - &-•- 11 (H . ) v~ 
ıni Bnııdlya meıhfelerl, _.. acara • paa• m a aa ıunu fldnci devrenin hemen batında d:. ~-=-....uy;.,

1
.;;ü yet ~':im __.:•; 1kiBci::: 

il!llİ ~ _.eae yalantamlllıbıllır. btla,nınaktadır. ~omt.~clmııma 1 AK V ıM 8 2 nci tefrln A aolG 76pan Ga\aıtuaray 3..0 __ _,, __ıı.__,_ -..1.. • .-.L..:-ı .. _.ı. "il --y- --r 
__... 1mlanf plurlerden gel• lık sf7etıt . ·--- ~- - rinde 7&)NlaCllktar. DahHılrc Ve-

M ık nın kurtuluş hueua. i he1.etler sokaklarda .bir Rami 1en• 16 Arabi •ne di ,.:•..,und:: ia=::::n ~=::: ıeltiıeceWardw. W.ti w tı.auAı .a&,.edere .-.. 
a ara ceçit re- yapaeaJdarchr. Klı•· 18ll8 1161 blar 17 nci dakikada bir ro1 yap. ~ lit etmiıtis. C~ Halık 

bayraJBJ terde de ly9 ya-ptlntuı warl... - Pawteli K:';. tılar. Bu Mir .. FJclap IODra Ga- J' ..... Wa... . ~ Partui Vili.yet idaN .. patleri .. 
u_ .. __ 15 (A.A.) - Matkan-. ~- heit•ia ·~ ... ;-' » tataaaray oldukça sılcı,brmı, o- .,.. .. iuECllll meclisler ~ tlelmledler"ni J,ir 
~ ~ - lan Yefahlar 11JD11ladıklan hb- Miinckrecatımızın çolıla. ......,. ,_._. t8llWt" llilll ede • 

S;:O~":a.".r'ı..ıı.. AZADE ~. Zilkade !'.": ~.:..'b•'f.:~i..: :.-:';.:;~~; ;:;;-·m--TLA ..... _EKME_ K VE 
A.llJDftr ' ıı·ı.11 .. 55 TABCA.N ~ : 7 ; : =.;.:=·::=;- k=~:!'ct =:" ,:;;;;ii~:r;:s; VOTKA SATANLAR 

tl R 11--1----::-..!l-;:;-;--:-ii"'":"-:---1--::y .... .._-t maçı 3-1 b,beth1e". 4il..U. Akurayda bakkaBtk yapan Va. 

tayyare •isir~iler Kıc Jimnastiklerine ôt'e ita~ ealaa11nu Fenerhah· '- .J bici bnae.lz 80 k1JllUl8 ekmek. Be-
y &. D. S. o. çe Da'ftdpqayı çok üıtln bir o. yazıdda ~ bayifıfl yapan Alı de 

Bertin, ıs (A.A.) - D. N. !-· başf omışf1r E· U 69 19 XI yand- .-... 13-1 aaaflUI. •tti .... talallUlll 3-1, ~l)z da Ka· 65 laıl'llfa votka aatarlcen yakaLma-
aia biWircliPıe ıöı-e, ıon 3 sun Adreı Nipnt-.. llaS-.ur yoka ·11..Sv:iı:. ~'l.ı-QS=-======m:-. .. 1

.._
16
_.. Serer •.tıiHmda Bes&ta, tataaı aıınp=pyı S.t matWtb ettiler. rak mtli Srıoırunma mahkemesine 

ic;inde flll'k cep•eaind• 5S So•- No. 6. TEL sı430. "' Stft4'!ftllant.e.i 7-2. 1. her. TJdr. Ôrner Beaim verllm1flerıdir. 
Yet uıçajı ·~tür. 

eler etJ• ve elbise MÇmekte zev· catını ~iliriz. Ve w ı•)'iıniai sak 4M4i. Gis J'&fl tulucl11\" diye in· Kederinia büyiildüjünü le geldi ki o •h&•da tJpka Wr • 
Eabi l'ODWDH'MZ: 8 

• 
ki '..u. ..ıaibi .Wutmu İnaL !arız. itte beaim te.Liibe i• ._.. w.r aitma •••••ez 1'L·· takdir ediyonmı. Fakat böyle tek humma nasbeti geçirir gibi titri. 
.-atma tekrarla71P ctt..r. dili ne&ioe... Soiıra etki 11111'.U tanuu ta· ba_uaa IHr köfke çekilip oturmak .,.. Sil~i •• s.ilüm9ellleJ1e ,. • 

Benimle beraber oWutu za- Köıldis kap ... belki M teJ'• kwia _çabfarak ilive etti: ~az niimayif .tbi ~~uyor ~!'~ lılıth• . 
alarda fa.ala ltoy;ıı.1M1Mm11br, reıldea IMri .... an. 4j&ı.aa,._. Hiz. - İhti7ar ilamdan çile dot. l,m pkaya talaammul• ol~ .oy- - Sen hakikaten hastasın sa. 

•:..... olduia bclar kapahdar metçilerin heptiai J'~& dwmaia karar Yerdiğiai duy· lenecek ~ feF var .. Ha)'4• .. • liba Cemil.. Gelditime çok iea _ 
hiihaaaa meırakbu old\ılu hal- pipnan oldum. .. Celen kimıe d~I Dün 1'ize ufr'amtfb. Senin cukluktan vazseç, burad• kalıp t.et ettitimi anlıyorum. Haydi ,. 
~: koku kullamn&L Tuvaletinin pek imatıp lniriai... Ci.. ....._ Çlidlrwtmclaa korlmJ'Or 41Me- da ... ,..pacekH• 7 karı çıkalım da anlat hana "1 
üstünde '9k pehalı &l•anta fi· 7Ja. Bat-~'k .mi ain- ~ .._, d.-.., • _.... ~~ - =~· meseleyi.. . Biraz içecek bir ae • 

Ya.zan: Cevad Fehmi şeleri s1Talulır. Bunların .vasıfla· yor. .. ~iW ~..ıı~~--~ 9':; = HeHedilmai tlzun selen yin var mı? Konyak, 'riski, ne o-
B·1· . • • • kt (T h ik .sıci .ert) dıye sıra- - V - GW& ,....,.._ ·- o-.-.u . 1 s· . 1 . -"- f "-ı ırmı kı blJ' erkezı sevme e. rmı a r eaı • y "llıö lS /L' "L.!!_ 1.....,.. .____ C-U? hiiyfik Itır dava karfo11ı1Ddayna. ursa... naw erım çoa zayı , çoa 

dir eaid" Bilirim 1 rketı efı Y arcıncı- _. ....- - • kıt..I..- k • lm ta iaeyecMıl,.... A kt U. 
I..! b~ :O~·- · _ _!L a Si: __. __ s...ı-ae Jtıulala mah Düıa .. ı.. Necil ;.if. c..... -~ 7• bir feyUn Benı >VP"" ap~tan ~7 ya z ı • ya a ıa • 
.,. " ye .... gftl"Ull' - z --- • • • ~ IMft .. 'fl:ia. ,.kı daydutam teeaiir değıl •yorum. 
ia• haatahiı vardır ve bu yüzden IUklanuu~dır!. Kc:n•i ~-1;•: B• kaw a-~:.::..-: .... , ...ı. JUitiD hizmetçilere yol Ter· - Ya ne? • Yazı odama çıkınca onu genif 
an aıra çok tiddetli ._. buhraa bir ıöreWleesalzI dıJe: ay etı:. obmı•u 41ot,.. ~ ....._ mifeia. Kö,kta yaparalnızmıı • - Büyük bir facia içeri.iade. ltir koltuğa otUTttum. Yenına 
~.geçirmektedir. Bilirim iri iyi Aym aaeanm ~atın a :;• his byordum. Biraz sararmıştı. Göz- sın. yiz Necla .. . Bura4& zabıtamn ve konyak tişesi ile bir kadela 1mey. 
s•nınıeaine rağmen çg}l Qlll]d .. ce oturUJ'U:&. Vakitd ı.~. ır, dır leri aletli bir hast .. ın sözleri si -Doina, aiirültii iatemiyo- adliyenin müdahale edemiyecek.. dum. Sigar~ verelim. Ben de kar-
aitlir ve bankada Hf bio liradan yalnızızcfJf ve orta il iÇ 

1 ~ar ~ bi parli)-orclu. rum. len bir cinayet iılendi. •ısında otardmn. Oatüste iki ka.. 
fasla P&ruı mevcuddur. O da O siizel bir kadmdır,cl t;nun "y Elimi bara.retle aıbrken - Buaiin hastanede noöetç.i - Galiba cladı:va hak ~eTece- deh bit'den içti. Sonn• 
1'eninı her şeyimi, bütün iç yiizU- çirkin bir erkek olm:..d mıdsc;.~ sapw.11'1..Wyoı İP Umla yq idim. Ona rainıen koşup aeldim. ğim .•• Gene saçmalıyorsun. Haydi 1'akal ' l b 
mü bilir. lerler. Bu ahval ye f L~~· .• cU.. söz kapaklarUMlaıı tafb. Alika Ea yakınım olan hastalar durur. - Hayır 'bir hakikati hl\ber benim 1'ü ük d ı::: ı8~ -;. (~~ 

Beraber rakı içtiiimis za•aP• linde daW ne ben ona _. 1
'

1 rd11Dl. ken elin yabWI adanılanna ba- verivol"llllL Fitnat ta'ltii hir ölüm- Y oa e 1• u.-
lar o1., ---~ ke&i.el•- 7• bakanm, ...... G ~-er~~ ile ao a~ia pek IObaut? Nen kacak deiilim ya .. Hatta ae.r • le ölmedi. tntihar etti. na aık aık bö,te hitab ederdi). 
l~ d~ 7apans •e ~-- elduiWlfllu 1ııir il~.~ clGtua- ;-haİt mıııD? tabib bile takıJaca'ıc o1du. Sem Yazı odama çıkmak üzere mer E~la Yefilköy trenini ka 
••Ya.etten •a• .. .ı..is. • ...,, im- mllf, ~~· Bu~ va ;.,...tı:: ile pı.riai kana.. bW'Mlan bize aötUreceiim. Hay- divnleri twmanıyorduk. Birden çırdığım fırtınalı ıecenin hikl 
•:ılarımı yüzüme • söylemekten r~ ..:::.;•0 4ltı. = ;.: la.iken yÜzlme teN ters baktı: di hazırlan. .. irklle~ek durdu. Kaşlarını çattı. yeainden batladım. 
ç~, e...-leııimi •'-'~.ı..d t.. ~ _ 1_ ... __ :Lı---·-- ·aannmrtr _ Beni tq mı aanıyer ... ! - Gidemem Necla; !.Mııı büsb&tün tarardı. Bana tsy (Arltar uar) 
ta ÜU ....... M I••'- e- ~ --~-- .. ı --WMI 

• 
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4 Sayfa 

Mili r·yango dün çekildi 
Büyük ikramiyeyi kazanan 377 .161 numa

ralı bilet Giresuna isabet etti 

Mim .PiyMlılromm 12 nıcl tıeıtıb 50 lira ka%ananlar 
1 inci çekllifi dün Anbn.da Serg\. Son üç rakamı ( 493) ile biten 
erinde kal..balak bir bıalk kütıe.l 400 blilıet, 
öntinde çıdıLihnllft'lr. 20 lira ka%ananlar 

&la..tnite kuanaa Jdl18J'alar tun Son üç rakamı (196, 577, 614, 
l.dır: 694, 695) ile büen 400 bilet. 

20.()()() lira kazanan 1 O lira ka%ananlar 
377161 Son iki rakamı (11) 1~ biten 

10.()()() lira ilırameye kaıananlar 4.000 bilet. 
139468 288700 2 lira kazananlar 
5.()()() lira kaııananlar Soo rab.nu ( 3) ile biten 40.000 

095283 170434 193102 373226 bilet. 
2.00Q lira ka%ananlar Son rakamı ( 9) ile biten 

022193 101441 190083 298910 40.000 bilet ikramiye alırlar. 
029141 138556 191338 316277 20.000 liralık büyük ikramiyeyi 
060257 157183 211786 346862 kuana.n 377161 numaralı bilet 
072396 185854 212167 362497 Glresunda aatıbnı§!ı,., 
077279 186049 291286 378972 10.000 lira lk,.amiye ka'l&J\AD bl. 

1.POO lira kazananlar letlenlen 139468 nUmaralı bilet 
008876 143144 251708 310539 Adan.ada, 288700 numaralı bilet de 
012844 155747 268538 312479 Bismilae satılmııtır. 
045100 182923 269308 3221751 S.000 lira (kraımiye kazanan bl. 
045288 196893 269791 323474 }etlerden 3 tanesi İstanbul, bil· ta -
061652 203677 275802 330674 nesi de C' anbeylide satılmıştır. 
069563 223605 291366 3494591 2.000 lira ikramiye kazanan ı;ı. 
074559 238177 296074 3631061 Jetlerden Stan~I İstanbul, 4 tane-
081786 240484 300209 379109 si Ankarada 2 tanesi lzımlrde, bir 
121155 245528 300275 3821451 tanesi lzmit,' ~:r tanesi Uıdlk, bir 
130616 249149 307832 398473 , tanesl Ka monu, bir tanesi Na • 

500 lira kazananlar zilli, bir tanesi Urfa, bir tanesi de 
Son dört rakamı (2181 • 9775) Karahükte satılmıpır. 

ile biten 40 ıbilet. 1.000 lira ikramiye kazanan )40) 
100 lira kazananlar bilet de yurdumuzun muhtelif fe • 

Son üç rakamı (510) ile biten ~h- ve kasabalarında aatıl::lığı öğ-
400 btlet. resılhnlftİr. 

Bahkesirin yeni belediye 
reisi seçildi 

Balıkeıir, (Huauai) - Yeni 
intihab olunan belediye azaları. 
nm yaptığı topla.abda Belediye 
Reisliğine Antalya Cümhuriyet 
Müddeiumumi.i Ferkl Tüzel se· 
çilmiş ve keyfiyet kendisine bi!
dirilmi§tir. Ferid Tüzel bu vazı· 
f eyi kabul ederek iatif aaını ver
mİf ve Adliye V ekiletince iatif ~
aı kabul edilmittir. Yeni Beledı
ye Reiaimiz celinceye kadar bu 
vazifeyi vekaleten belediye dok. 
toru Yunus Vaafi Yücel yapa· 
caktır. 

Karabük demir çelik 
f abrikasrnda gazete satışı 

Karabük Demir ve Çelik Fabri
kasından aldığımız mc:ktubdur: Ga 
zetenıltzln 1/11/942 tJ.rlh ve 4394 
sayılı nüshasınm 4/2 nci ıabifesinin 
2 ncl süt:unudakl p'kayetter ve lbtl· 
yaçılar kısmanda 1~,.ar eden yazı. 
ya: 

Karabülı:te cazete bayiliği yapan 
vata.nd.at cautel«inl lı yerlerinde 
fabrlikaJarımız içinde ve yemekha· 
nelerinde aatmak anu ,unda ısrar 
etmİJl'İ'r. Fabr&a kııımlanmıza "ve 
yeın~ae i" sabiblerln
den bafka hiç kimse glr,emez ve it· 
çileriml"Zi mefl\ll edemez. Bayi Ka-

l'abük Y enl,ehir'de ve Müessese Mü 
clürliik binası clnrı ile ltÇJlıer gir!J 
ve çıkıt kapısında serbestçe satış 
yaptırmaktadır. 

Alyo~da gece san'at 
okıla aÇ'hyor 

Afyon (Hususi) - Reislcum .. 
hW" &.net İnönünün burada da bir 
«Gece san'at okuhı » l'Çlhnasını 
emir ve itaret buyurmaları üzerine 

vlPayetçe derhal hazırlanan arsa 
Maarif Vdcileti emrine verilmiJtlr. 
Vekaletin l lk pJıand a i l1ıf ası na bat· 
lanacağı bu okul binası muhitte 
atM<a ile beklenmektedir. 

~' GÔZ DOKTORU il 

Nuri Fehmi Ayberk 
Reydaıı>&t& Niimune hutane... 

göz mlU~hU.'IL~ı 

lttan"bul R~ledl:re 1ı:a,.,._ 
Ttl. ZStll 

,. Doktor 1. Zati Ogel mi\ 

l B~Jedlye tarsl.'!mdatı muaYf'n" 1 
he.,•nnde ~ll":Sen aont"& b~-

- ıannı Ubul eder. ~ 

HER ÇEŞİT KLİŞELERİNİZİ 

İSTANBUL 
KLİ$EHANESİ 
AHKAiA CAJ). CAGALOGLU YOKUŞU-29 

UCUZ,ÇABUKveTEMİZ BİR ŞEKİLDE YAPAR 
TASRA SİPARiSiiiisUiiiiU liÖNDlRıiİR 

( Bulmacamll 29 (16)) 

Banlardan 30 tane•ini hallederek 
bir arada yollıyan okuyuculan. 
mıuan 80 kifiye ho,lanna 
gidecek hediyeler uereceii:z. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 

12345678 

---- -~·1-. -~--. --~--
-~· • -- --

--•. --
-- ı-. 

Soldan sata doit'u: 
1 - Yama yapmJk (S). 
2 - Büyükler (6). 

3 - Fransaı:il bir sayfi3e ya-1 (3), 
CJ&ıiden G>am. bir slnrma yıldu:ı (4). 

4 - Ma.booe (5). Batışlama (2), 

5 - i~mı olr emU (6). 
6 - \'lfiyet (2), Tersi İsll.m tari • 
h~ lli.Mıtle anılan bir isim (5). 

'1 - Bir m.ımeri aidt (5), Bir harf (2). 

8 - HWı.ml ('1). 

YUkancl:uı a.,aiıya doğru: 

1 - U1.akııııu'ttıta bi.r yer (8). 
2 - Akıllt (4), Tersi bk- emir (3). 
3 - Olmıp<'llJt hitı:lyc (5), Farlst<h 

bir •11 (2). 

4 - Su (2). Dini blr tabir (5). 

5 - p~ parça (8). 

8 - Bir ırtt (3). Bir emir (2). 
'1 - Ptıı'lbokb bir oyuncu ı 6). 
8 - K~Jı,\sdW Yohmila bir ,.tr 1'1). 

RADYO 
PAZARTESİ lC/11/1942 

'1,U: Sut aya.n, 7.32: Viıcudıunlr.111 
ça.llıştıralını, 7,40: Ajan, habeı>lel"i, 7.5S/ 
8.30: Radyo S&lon orkestrası, 12.:ıo: sa. 
at ayarı, 1%,33: Karı.şık Pl"Ol'ram ( Pl.). 
12.45: AJanıs h&btrlerl, 13/13,30: Fasıl 
hey l. 18: Saa.t a.yvı, 18,03: KanşıS 
ma.kıunlard:uı ~-. 18,45: Rd10 dans 
orlresıtra,.,,. 19.80: Saa.t ayarı , ve ajan& 
hı~. 19,45: Serbest 10 dakika, 
19,55: Şarttı ve t.ül1ı:üler, 2C,15: Rad o 
ra~. 20.45: Bir m"" öğTtniy0rn, 
21: (Günün ~leril, 21.15: :O:a.k8o. 
fon ııololan. 21,33: (KiLa.b ~ler saa. 
'ft), 21 .21: Rach-o Sf:11fone ortıf'Si'r.lsı, 
22.30: aat ayan, aJa.ns h-ıbı-1'1«1 ve 
oor'!ab.r. 

(TİYATROLAR) 
İstanbul Beledi~ 

~ Tiya.trola.rı 

Bu a&şam ıs:ut 20 30 da 

Dra.m Kısmı 

KOLLEGE KRAMOTON 
Gerhart Hauptmann 

Bu temsil emekJi aahne san'at. 
karları menfaatine 

Komtdl kısmı 

ASRILESEN B A B A 
···················································· 
Son Posta nıatbaası: 

NevJyat Müdürii : M. t;41n, 1tara1u 

sABml: A. Drem USAKLIG!L 

----------· -

SON POSTA 

NEZLE • GRİP - BAŞ - DIŞ 
ve bütün ağrılan derhal keser. Her eczaneden arayınız 

TÜRKİYE iS BANKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

Türkiye lı Bankasına p:ıra yatırmakla yalnı:ı; para birilıtirmİf 
ve faiz almıı olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiı olur • 
•una:. 

evlet Oenizyolları lşletma umuın 

Mlldürl ğü ilanları 

16.11.942 • 22.11.942 "'tarihlerine kadar muhtelif hatlarımıza ' 
kalkac.ak vapurların isimleri ve kalla,. gün ve aaatleri ve 

kalkacakları nhtımlar 
- Salı 4 ıte tEnıırum), Cuma 4 u (Tan) G<lıa.ta rıh. 

tımında.n. 

- C.:umırtesl 18 de (Ka.deş) Sirkeci rıhtıınınıLm. 
- PazarLesi, Çarşamba. Cuma 9 da <Sus), CumaJ'k61 

H de \Tr.ıkl. Pazar 9 da (Sus) Gahta. rıhtı • 
mmda.n. 

- Par.art.esi. ()arşamba ve Cuma 8.15 ele (Tr.ık) 

Gala.tı&. rıhtımından, ıı.ynca ~mln 20 da IAntaı. 
ya.). Cumu!esi 20 de (Ana.fana) Tophane rıhtmıın. 
da.n. 

._ $;\Jı 19 da (Anafal'la), Cuma 19 da (Barim) Top • 
hane rıhhmından. 

- Paza.r 9 da (Ülg-en) Topha.ne rıhtımından. 

- Ça~b" ız ıle {Bursa), Cumar~sı 12 de (An'alya) 
Slt1r.ttl rıhbmından. 

- ra.ur 10 da (İzmir) Pet'l)eme 10 da (Tırbn) Galata 
rıh ımııdan. 

NOT: vapur aeferlert hakkında her türıtı ma:tım1't aşatıda ıeıeton 
numaralan YllZ'lt acmteler1mi7.den öğrenilcbi:llnir 

Baş Acente Ga'!At.a 

Şube Acenteliği Galata. 

oa.t&ta nhtunı Llmanla.r Umum 
MUdürlUğU b{nA!I\ 11 tınch. 4236~ 
01ılat.a nhtm1 Mınıaka L!man 
Re:Sllği b:nası attmda. 
Slırkecl, Yo!cu sa1onıJ 

40133 
22740 

(H39l 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Miktarı Muhammen 

bede il 

Ka.latüt ıue kutu 1998 J'.ra 70 Kr. H9 Llrıı !JO Kr. 
Serum rificoc 3000 aded 1300 llra. 97 Li.50 Kr. 

Gureb.ı hMtı:ıne&İnd~i l'tb Fakul'f';Si dıhl'ln ve rerr:ıhl-ye o:ervfslı:rine lüzu. 
ımu olan yukancb. clnı n mlkıt.a.rıarı yazalı U<I kalem ma~cme avrı, ayrı açlk 
e:uılltmen çıb.rılm,.t.u-. İhaleleri 2/12/24'.? tarihine mlis:ıd!r (.1ar<-.,;:ımba rünü 
...ı ıs ele is'an.bul Valufha.r R.:ı.,müılürı?üğij blrta6ında toıııanan komJ,,yonda 

yapılaca.kir. ŞM"Jaıame..I MfKÜn levazım kaleminde röriileblıtr. (143-61 

' Kastamonu Nafia Müdürlüğünden : 
38555 lira 14 lı.uruş keşif bedellj Kıuıl.amonu ll&esl yat.akhan~ binasının e. 

leJGtrik ve sıhhi t.e9sa.tiıle beraber lkmal inşaatı on beş gün mürldctJe ve bpah 
za.rr usuliıe yen.iden ek~lt.meye koııulmu.ştur. 

İhale.si 21.İldnol~n.9t2 Cum:ı. g-ünü saat on beşte Kastamonu na.fia dal_ 
resinde toı>la.RIM'&k komisyon ta.ratmda.n yapılacalt1lır. 

:\lukaveıe. fkdltme, b.ıyıııdırlıl< i$l~rl ıeneı prtna.ınesl, hususi Vf' fenni ı,ent. 
nameler. keş!ıf hülis:u;ı, pro)fo ve elektrik sıhhi 4esfsa,tana aid umumi ve felllli 
şartname ya.pı ~leri umıımı ve fenni sarhıamest ft buna mliteferrJ diker evrak 
lsteyenlrte 9 Ura 6C kurus mukabilinde Ka&t.amonu nana da.iresinden verile. 
cek VC)'ll poı!lta. ile gön:lr.rilecekUr. 

l\lm-akkı.t temhın.t Z891 lir:ı 6-1 kuruştur. 

Ta.lıölerln te1ılif me.k~ubla.rını ve en a.z ylrmı bin llralak bu işe benzer iş 

)ap'lklarına dair braz edecekleri \"eSllta üzerine nlbay~ ihoıleden üç cfuı ev. 
vel!ne lcad:ır istldıı. ~ vilayete nıünrcaa.t ederek komisyondan ehliHt vesikası 

aımaıan ve bu vcs'ka i~ beraber Ticamt Od:ısı nsUuısmı ve teminat nnk_ 
buzlar.mı teklif rneklıuhlarınılan ayrı !( içe bir ı:ırfa koyarak posb lle {ttn. 
demtderl veya en l'eç ihaleden bir saat evveline kadar işbu mektubları11 ko. 
misyona ~lmfş bulunma...,, ısart.tır. 

Bu müciıtetten sonra ceıecek teklif mektublan kabul ed.iıme1ecetı lrli.n olu. 

nur. (1%43) 

KOTVR 
G. m. b. H. 
ZLfN • BOHEllU 
YE llORAYTA 
PROTElT ORASI 

ÇEK YA· MORAVYA 
SANAYllNIN MA· 
MULATINI SATAR 
VE HER NEVi TÜRK 
MENŞELi MALLARI 
SATINALIRIZ. 

Umumi Mümessillmlz 

TCIRKiŞ 
ı-<OLLEKTlt= ŞiRKETi 

lstanbul . KatırcıoQlu Han 13 

Te•g•ot 'ILKOI. Teıofo,.. 1 23687 

r::::: ' 1 ~~!~ü ve__ şçi Elbise1eri 
UCUZ· S.t.OLAM • D .. l ANIKLI 

Toptan sa lif yeri: 
f stanbul; Sultanhanıeın; İrfaniye Çarıııı; numara 18.19 

SALAHADDiN KARAKAŞLI 
İkinci partisi de pek kısa bir zamanda satılan köylü n itçl elbl. 

se ve paltolarının üçüncü partisi aatıp çıkarılrruttır. Tüccar ve 
eııoafımıJl<lan dolayı5ile IU;ylü ve lıçilerhnizden cördüğü 
rağbet ve alakadan cesaret alan m~, teıkilatını ge. 
nifletmeie karar vermlttir. MubteHf vilayet ve kaza merkeleler•n. 
de miiet- mamuli.tını &atan mağaza'ar bulunmakla beraber bir 
çok vilayet ve kaz.e merkezlerinde h~iiz kÖylü ve i.ıçl elblaelerini 
satan mağazalar yoktur. Bu gibi yerlerde nıüeasese manıulatını sat
mak lstlyenlere fiat ve çe,ld listesi gönderilir. Yalnız bu elbiseleri 
satmak üzere yeniden açılacak mağaz.a~arın siparlıleri evvelki par 
tilerde olduğu gibi tercihan daha evvel eönderllmektedir. Slparlt
lerin bedeli İ&tanlıulda peşin alınır. 

E z • 
1 ı--1 EKZAMANIN HUSUSİ İLACIDIR. 

1 Yara, bf.re, syenllk. s!vi~~ ve bilcümR ci)ı. ha&tıWdtbnnda lnllbmlır. 

' YENiDEN PiYASAYA ARZEDILMi TIR. 

ı ürkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruhiş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.0004000 Türk Lirası 
Şube ft ajana adedi: 265 

Zirai ve t i cari her nevi bı::.ı.ııka mus.mf'!ttlerl 

Zir.ıa.' Bank.lııtındA ı..wnbar&lı ve ihb.vı>ız &asarruf hesablanıı.cb en 
u 50 lirası bulurunlara ieDCde 4 dela çridle<:eJr. kur'a Ue -.~ıd&kl 

p&na. ıore ikrarnl.Je datnıJacak ır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lin 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 » 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 
Dlklcat : Hes:ı.blarımzdakl paralar bir sene içinde 'SO Uradan ıışıtı 

düşmiyenlere ikramiye çıktı.ti t.Udlrı.le % 20 fam.sile \'Cr:IMıcdtUr. 
Kur'a.Tara stmde f dda. 11 l\lıı.rt, 11 Haziran, 11 Eyliıl, ıı Hlriııt.ı 

kAnun tarlhlerind" çekliecelttlr. 


