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U SAB HABERLER 

Kletskaya 'da üç Alman tümeni 
generallerile birlikte esir düştü 

Stalingradda Almanların vaziyeti çok zorlaştı, ölü 
ve yarah miktan 41 bin, esirlerin sayısı 36 bine yükseldi 

,.."fdj~~·;·~ı·~ .. iÖ .. İ~~İ··, .c. Yeni demlryollarımız :J 
kurtuluş yıldönümül lstanbul iki yeni hatla 

• Edirne, 25 ( H uıuai) - Bu. 
aı\in Türk Edirnenin kurtulu iç Anadoluya ve fuuun ıo inci yıl 
dönümüdür. Bu 
münuebetle bu 
tarihi tehrimiz
de bugün büyük 
bir tören yapıl· 
maktadır. Şimdi
ye kıı.dar devam 
edilen hıu:ırlık· 
lılr nihayet bul. 

1 Ankara ya bağlanacak 

muştur. Bu mes· : 

Yurdda yeniden inşa edilecek muhtelif 
hatların etüdleri tamamlandı 

K 1 
•k h • 11 • ıı 1 ud bayramıml2 1 Ankara, 24 (Hususi) - İstan· haline korunası ve ayrıca Bo.a. 

Ruslar ote Dl ovo şe rl uzerme yurüyor ar ! ~:;;:;1~i:\~;Julnnacakbr 1 ~~:~~·~:..~ı~::;;:~!:·:; .;;: ~d;~;::!'. ü;:rin~:::.!,,:t:..: 
f • nakliyatına kifayet etmediği gö. tahdıdı bahıs ınevzuudur. a. 

Laval Almanyadan 
sulh yapılmasını 
taleb ediyormuş 

Londr 25 (AA G 11 . i Bayramımıza i~tiral< etmek 1 h tt tüd .. t 1 t g. aı • ,) - ece ya· yara ı ann sayısı 41 bıne, : üzere b ta Ed. b' 1 ı rüldüğünden ılk fırsatta bu hattn -~ m. e u amo.m anmı, ır. 
rııı Moskovada nep-edilen teblig-• eşU-Ierin ise 36 bine ıkmı tır. 431 • ~J ırne me us•· İ tudlerı tamamlanır.ı~ bulunan tli-
d 1 ıld k . ç f :z rı oldugu halde Ankara ,.e yardımcı bir hattın İn§ası mu· l en an aı ığına göre, Stalm0 

• t-- 1164 ht lif t t g-er yeni hatlar ~un ardır: 
...... ' mu e çap 1\ op ve • f t b ld b 0 k ·· t karrerdir. Bu ıkinci hat bolu ü-

gradm fimalinden şehre doğru kullanılır vaziyetle 88 tayyare ~ a .anf'ul anEd.n'Ço mu
1

m. az: 1 - Arifiye • Akyazı, Modw. 
ilerlemekte olan Rus kuvvetleri, d · . 1 • mıaa ır er ımcye ge mış- : zerinden İstanLula l.ağlanacl\k· B 1 f 

h . ..d n . eAyenı ga?.ımet .• er arasınd~ırt.8 ~ ferdir. E tır. Bundan ba .. ka İstanbul gibi nu - o u - smetpaşa. 
ıe rm mu a 1 erme iltihak etmi§ yrıca uç ın" yo•1 mermı, : .. • " 2 - Sumaçak • Top • Osmaa. 
ve bunlara istirahat imkanı ver- milyon fitek ve 3500 muhtelif ~ !."ta~r~ anıtı önünde iki bü. ~ büyük bir liman, en keanfetli bir cık. 
mi.Jlerdir. Nefai Stallngradda Al- nakil vasıtası ele geçirilmiştir. \_ yuk trıbun yapılmıştır. ; istihlak merkezinin bu iki hatla 3 - Bursa - Okçugöl. 
manların durumu çok ~orla•m ,. ' ı"ç "'nadoluya rabıt•sı ka" fı" go .. rül- A O k A ... " ı:s· Klet•hayada ............................................. ~ A .. yrıca amancı - masya • 

Reyno, Daladier, Gamlen trr. Rualar, şehrjn ,imalinde ve mediğinden mevcud hattan İz. Erbaa hattının etüdleri de yapa!. 
fabrikalar bölgesinde yeni yeni Moekova 25 (A.A.) - Kleta- ( L•b h •) mit • İstanbul Kt~mının çift hat nıakhtfır. 

Ve arkadaclarının akıbet- mevz~r i~tirdad etmitlerdir. ~aya bölge~~de _kutatılmı, ~lan 1 ya cep esı 
'I Sta.hngradın cenubundan iler• uç Alman tumenı, generallerı ve _ _ 8 1 d • b 11 k 11 b 11 •

1 lerinden endişe ediliyor liyen diğer Rus ordusu iae, mü- te~il karargahtarile es:r edil· 8 i i d e e ıye, ug.un u utcesı e 
- Mm bir demiryolu kavşak nok .. mıtlerdir. DC Ol' a 

M drid 25 (A.A.) -· Vichy- tası olan Kotelnikovo 4ehri isti- Kafkaayada, Karadeniz sahi.. 

d al haberler~ göre Lava! kametini almıt bulunuyor. Bu or- linde Tuapsenin şimalinde Rus ile•ıı•tror sehrı•n en hayat"ı •ıht•ıyaclarını p en. a ınan kr r Alınan batkon - dunun tehre çok yaklatmıt oldu- deniz silahendazlan şiddetli bir A '7 
~r~U te ~İ.ID bir ınüzakerede ğu anlatılmaktadır çarpışmadan sonra yeni bir te-

;;- iu e; Öyle anlatılıyor ki En aon ralu.mlara göre bet peyi İşl'al etmişlcrdu·. Nalçıkta 1 
Afunn;u ~abnk.alarda çalııtı • &'Üft sUren çarpışmalar ne- is.et Rus kuVYetleri mevzii mu - ngilizler Calo vadi- karşılayamıyacak vazı·yene 
rıl= 7{;ere Franaad~n d~errar tic:eainde Alman ölU ve vaffakiyetler kazanmı,lardır. disini İşgal ettiler 
mütehassıs İfÇİ isteme ~e ~ e~.. O U k • • t 

Laftıin Almanların ub. ıateglıh· n gece 1 yazıya "ar~•f.:rji}4teb(lı:!ı:~ •. ) - Orta-
. • ' etft-ınek için ır su ~ --. • 

Dün birçok belediye resimlerine 
zam yapılmasına rağmen, açığın 
kapatılamıyacağı neticesine varıldı 

::u:~~:.igyapıt;.ası~:as~~~a:-n:~ Kletskaya'nın cenubunda 6 ya~u=~z, v~ünEl~~;t:;; 
~:S~~~;~;:~;::i:r:ı:u::. ~:~:m~~::~:az0~a:tm~~;:7;. 
ve ita~y~nın edildiği takdirde, ft m an t" menı• kuşatıldı Kuvvetlerimiz düomanın tahliye 
leblen ıızale. • gönderilebile - ettiği Djalo vahasını işgal etmiş-
Almanyaya ı~çı (erdir. 

cekt~. taraftan Fransız helkının Alman tebliği 
Dıger • ev'kufJarın vaziyetin· 

1 
Berlin, 24 (A.A.) - Reruni 

bazı sly~ı :1ttlkleri de anlatılmak.. Rus ar 12 bin esir daha aldılar tebliğ: 
den endıte • eski haf vekil Reyno, Sirena ·acada ve Cezayir 1 u· 

Şehir Meclisi azalan, validen hükumet nezdinde 
teşebbüslerde bulunmasını istediler 

tadır .. Meseli 1 Gamlen ve diğer nua hududunda keıif kollarının 
Daladıer, Genen Alınan ita'alini mü· Berlin Sovyetlerin Don nehri Üzerindeki faaliyeti B<Wülmüştür. 
ar.kadqları, son yıona bindirilerek, d f h 22/23 Sontefrİn gecesinde Ce· 
teakib bir kam .. tiirülımüılerdlr. mü a aa cep esine girdiklerini, hareketini zayir önlerinde bulunan düşman 
meçhul bir 961~ f~ında da hiç önlemek için tedbir alındıg"' ını bildiriyor gemilerine kartı yapılan taarruz. 

Şehir Meclisi dün ö·Ieden so~raıcl ce~sede M~lise .gelen muht• 
toplanmıt ve iki celse yaparak elin· beledıye resım1erlnın rtırılmMI 
deki meseleleri görüşmü~, bu suretle baliındaki teklifler alakadar encll
MedUln İklnciteşrln devresi toplan menlere havale olurunu, ve roma 

General Weyl larda savat uçaklarımız ağır 
nıalUınat ~!_.:.0ktur __ ..:_-oo---- ÇaJ'1:a bombalarla 5 taf1t gemisi- tıları sona ermiftir. meye geçilmiştir. 

Molof ofa göre 
Alman hezimeti 

sü ratle yaklaşıyor 
25 (AA) - Sovyet 

Londra .. : ·.. ünasebe· 
ihtila.Iinin yıldon~ıu ın E • 
• 1 . harıcıye nazırı 
tıle ngıltere h · · e nazırı 

erik• arıcıy . . 

Londra, 25 (Radyo, sabah sao- Stalingradın ,imalinden ilerliyen ne isabetler kaydetmişlerdir. Bu 
at 1 de) - Bu gece Moak<ıvada Rus ordusu 40 ve cenubundan i· geın:.terdeaı biri büyük bir taşıt, 
yeni bi.r fevkalade tebliğ daha lerleyen ordu ise 20 kilf>metre dihri de bir muhnbdi.r. 
neıredilmiftir. Bu tebliie göre (Devamı 3 üncü •aylada) Bir Alman denizaltısı Oran a. 

Fransız somalisinin de 
mütlefiklere iltihakı bekleniyor 

çıklarında bir dütman kruvazö
rüne iki torpil isabet ettirmşitir. 

Kruvazörün battığı talımin e
diliyor. 

tklnci reis vekili Abnülkadir Ka- Encümenlerden gelen muht.111 
ranünelin riyasetinde yapılan birin. [Devamı 2 nci aaylada) 

r 
Devletçe va milletçe yapmamız 

lazımgalen tasarruflar : 2 

den, Am t hariciye komııerı 
Hull ve Sovye d t brik telgraf· I...ondra 24 (A.A.) - Fas radyo- radyosuna göre, bat ,ehri Cibutl 
Molotof arasın a . e aı_ müttefik umwni karargi.bı teb- limaııı olan Fransız Somali aıt.bllle.. 

Yurdumuz geni 
iki f abrikaga 
kavuşuyor 

Un cuvallanm dikkatle 
silkersek istanbulda senede 

200 ton un kazamnz 
ed·ı · br --. ları teati ı· rnıf ' d .. tte • liğl olmak üzere &f&iıdaki metni riıtln müttefik davasına iftlraki pek 

M lotof telgr.afın a, mu . 
. o. ınuvaff akiyetlerıne 

f ıklenn son bunun Alman be-
temas ederek, ld • 

. tin. tacil etmekte o ugundu 
zıme ı . bd n sonra a 
belirtmiş v4: nar e rasındaki it 
müttefik mılletler .a • i ümidi-
b ...-1·.. devam edıleceg rr ıg-ıne . 
ni izhar eylem~ır. - ~ ..... --
Afrikada vaziyet 

(AA ) 
_ Tunustaıô 

Loridra, 25 · · · iki 
b ___ ,_A d am etınektedır. Her 
.._at ev. n1··-·· ·· ide ,j Üil.. ugunu e -.. 

taraf da hava u G bA Tu 
mek için çalıtmaktıldır. ar .ı al 
nustaki hava meydanlarını ·~~ ·· 
tın• L-lunan Amerikan paratütçu 

e 1J uu •· ı·· kolu t<ıt'~ları, bir Alınan motoru.. ürt 
ile çarpışınıt ve bunları pusk -

::..ı_.ıj Blzert limanı ve R~ 
m""i'"eru r. rd•w• • le •nüt ll .• da geti ıgı tes11 r • • 
me n vucu tl 1 tarafından 
tefik hava kuvve er d 

.it d. bombalanmakta ır. 
mu ema ıyen ---

- -<>--
Bir Yunan generali 

Mısıra kaçtı 
Khire 25 (A.A.) _Yunanistan 

h bind ' b.. ük şöhret kazanm.lf 0 • 
ar e uy . 1 b. ok :macera-

yayotılftır: uzun sümılyeceld:ir Ankara, 24 (Hdsusi) - Pek 
Bildirilecek önemli ~it çarpıflJla : yakında yuıdwnuz iki yeni fabrlka-

o1mamlflır. Yapılan bazı müsade - ~-~arı l~v~~lftllllr.Flran ya kavuşacaktır. Bunlardan biri 
meler esnasında müttefik birlikleri ~~ l"Ll~ının müttc:u.&. m et e~ cam fabrikasıdır. Halen Jl§e imal 

yalnız bir çatııma sJrOJiJnda 40 ka- iltihak etm~I~ elde edilen askerı eden P~çe falrikasının gcnif. Avrupa ve Amerı"kada makine ile silkilen çu
dar Mihver esiri almı§lnrdır. Kuv- kazançlar büyi& obnu§tur, ~ı letilınesi ve cam imnll 1 in erekli 
vetles-lmizin toplanması .Plan mucl- Fransı~. Atrikasın·ı·n, lOO bin kıp. makinelerin celbi kararlaimı/ve te. Vallarda bile 130 aram Un kaldığı gÖrÜfmÜf 
b1nce devam etmektedır. TrabLus, den müreld<eb mükemmel bir or - mln olunmuftur. Gelecek sene bu lJ • • • • 

pddetle bom~ıtlır: . dusu vardır. Bunlardan .~o b!nl, zamanlarda piyasalarımızda Türk Ve bunun 30 grama ındırılmesıne çalışı mıştır 
Fransız Somalm 80ll zamanlarda Dakara gonderil • camı satıta arzcdilecektir . . 

Londra 24 (A.A) - Cezayir mi~ ,.. • • f'b " -- K b":kt ı_ 1 Yazan: llasan Alı Edı~ · uancı 1r. ruuı.. ara u e aı;uru • 
maaı mutasavvc.r boru fabrikasıdır. B u~ün~ü yazımızda uf~k 

, Bu fabı-i.kanın makinelerinin temini bır dikkallc nıemleketı • 
: için Sümerbankla bir Rumen grupu mize . on binlerce ~ilo u~ kazan' 
1 arasında yapılan müzakereler iler • dırabılecek olan dığer hır ta.ar· 
1.-nlıtir. ~~ ıeklinden daha bahsetmek 

ıs.tiyorum. 

iki eski Fransız Geçenlerde Fran~ız mecmua • 
!arından birini karıştırırken, ta· 

nazırı Afrikada sarrufa aid küçük bir fıkra dik· 
Benıe 25 (A.A.) _ Lord C m· katimi çekmekten hali kalmadı. 

brone Aandin ve Pucbcu'n·u· fm Bu fıkrada, küçücük bir çivinin 
' n f a l k t k · · b.. ··k li Fransız Afrlkasına geldlkl • i mem e e e onomısane ne uyu 

t id etmi• fakat d k' makerın zararlar getirebilc::eği çok güzel 

laey tarafıd-:r h._.:1 ora daı ı .. ~- bir fekilde anlattlmı~ bulunuyor: 
r an ı~ r yar mgorınU§ K b · d ~ · l " 

b d ki 1 ll A tml 1• a&a aya, cıvar cgırmen erden 
o na ı arın ave e J ır. b. · d b. b • ·1· 

ınn en ır ara a un getırı ıyor. 

Y • S f 1 • • mut·· Arabanın i~inde dikkatsiz· 
enı o ya e çımız Jikle bırakılan bir çivi, un çuval· 

lan general Zıgor s, ırç d 
lar atlatmak suretile Y~~~nlstan anı ~ M"t-. • .,.. '-..,_ \, '- .,, ., • 
kaçını§ ve Mısıra gelın f ır.ktak' bül ... • .. ... . • ~ 

Sofya 24 (A.A.) - Hariciye larından birinde küçücük bir de
Ve:kalet.i katibi umumiliğine tayin lik açmış .. . Araba gittiği müd. 
edilen ŞeVkl Berker'in yerine Sof· detçe, delik çuvllldaki un da mü
ya orta elçiliğine tayin edilen Yas.. temadiyen dökülüp durmuş. Bu 
fi Mentqe d-Un a1qaın buraya gel- suretle değirmenle kasaba. ara· Bir bafka israf ~ekli: Delik 
mi§lln. [Devamı 4 incü .aylada] çuvallar 

General Zigorls, Orlaf&r ı , ... 
tün Yunan kuvetl~ln kumandan·! -• ti Alrikatla harekatta bulun an Amerikan deu tanklqrında biri 
l.tihıt deruhte eıtmi§l.ir, Şuna 



2 Sayfa 

Hergün 
Fransanın vaziyeti 
Ve tutması 
Lôzımgelen yol 

\ Elırem Uf'lklıp -

Y analmııız. 
ı~.mz dÜfmanı olarak tamnan 

Amiral Darlan, f aeilizlere değil 
Amerikalılara rıüvenmiş olan A
miral Darlan, Fransarun Afrika 
imparatorluğuna bakim olmayı 
kw-m111 olan Amir al Darlan, İn. 
~let'in müdahalesi Üzerine bir
denbire gölgeye düttü, demiştik. 

Yanalmııız. 

Amiral Darlanan gölgede kal
ması ancak ÜÇ bef rıün sürdü, 
dün fİmali Afrika umum komise
ri aıfatile tekrar meydana çıktı
ğmı ıördük, ba,ta General Gi
rau olmak üzere büyük Fransız 
komutanları çevresine topl:ım11 
olduğunu da işittik, gruptan ha. 
nçte kalan fimdiki hnlde yalnız 
Londrada oturan General De 
Gaulle'dir. Kim bilir, belki ona 
da muharib Fransanın Jnrıiltere 
nezdinde müıncasm gibi bir sıfat 
verilerek vupa girmek imkanı 
verilebilir, yalıud da icabındcı 
kullanılmak üzere fimdilik bir 
köşede bırakılması düşünülebilir, 
bu d.a mümkündür. 

Tekrar edelim, yanılmııız. 
Bununla beraber bizi yanıl

mıya sevkeden sebebin Londrada 
Amiral Darlan aleyhinde çok a
ğır kelimelerle ate~ püakürül
müş. Bunun Ü?.erine de Vaşing
tonda bizzat Amerika hnridye 
nazırı tarafından Amiral Dar!ım 
ile eeaalı bir anlaşma yapılamı
yacağı hakkında beyanatta bu. 
lunuhnuş olması idi. Bu noktayı 
gözöniine al.arak lngilterenin Ge
neral De GauJ.le lehine aiır bu
mış olacağına hükmediyorduk, 
bu ciheti habnatmak isteriz. 

Aradan geçen üç beş gün için
de olup biten nedir? Kulis ara
sında ne cereyan etti? Bilmek 
mümkün dei"Mit-. Yafoız uzak· 
tan da lhiıasediliyor k!, fyansız 
generallerinin ve alclitlak Fran. 
sız Afrikasının durumunu müta
lea bakımından Londra ile Va· 
pngton araınnd'\ ehemmiy~tli 
görüş farkları mevcuddur ve ılk 
dakikalarda Londranın Vaşfog .. 
tona iltihak ~tt'ği sanılırken bir
kaç gün sonra bu tahminin aksi 
zuhura gelmiştir. 

Her ne olursa olsun bugün gö
ze ça.rpan manzar 1\ F~ansı:r. i~: 
paratonuğunun A!11erık":n le~~~ı 
altında bir kül halınde bırlcştıgı , 
anavatanın ise muhtel:f cereyan
lar arasında çalkalanmakta ol
duğudur. Fakat Fransanın istik
balini tayin edec~k olan bu ce
reyanlardan bMnin veya diğPTİ· 
nin galebesi der.il,. dcığr!'1da!' 
doğruya rnuharebenın netıc•sı. 

dw. Fransa bu net;cev~ ne kadftr 
yıpranmadan heklivebilirse ,, 'ka
dar ıkar eder. Fak1tt görül~vor 
ki, yıpranmad?tn b•k'P.mek sıv_a· 
setini uzım müdd<.>t ..ı~vam ettır
mek ko\,t,v olm1yncl!khr. 

ct~('lff zı~a.kuq./l 
········:r·[··ş·E:·i<·i<·tsi····· ... 

Evimde Tilkubuısn bırsıı.lılı daha biz 
faı1tma va.nnadM bi.dl..seden b'7.l J.a. 
beJ'hr ederelı: ta.illerini yakalava.n rolis 
Mililiiıri7eli lııiDeı abe miidurıerile Jto. 
mlsu FAJJl'I ve memurıanna ve çaıına.n 
eşyamuı ~d'lnıı. çık ııı.11 is'aııbul po. 
ıls teşkllitma .&leai icşe.la'ürıerimln ib. 

lfltna. mUhferem caz.e'enl-&ln tava!-'.SU. 
tunu ~o ederim. 

Fat!h Jla.\•d r'bey caddesi '7 No da 
istncl>ul F.mn'vct Sa.ndıtı g:ırrl_ 
medcvl ikrau.t ~miri Ft-rll Ozı:ee 

Tarihi tefrikamız: t 9 

AKiLE HAHIM 
ve 

·•· 
SULTAN 

"GENÇ,, OSMAN 
Sarayda iki yüz odalı ve cari

yeai olan Genç Oıman batını ö
nüne eğdi: 

- Möfti efendi ammiın Musta 
fa Hanı iltizam eyle.."Tlİf idi be • 
n'im bubam. 

Dokaan yaıını geçkin [ 1] olan 
ıeyh efendi gülümsedi: 

SON POST~ 

RESiMLi MAKALE Hayat görüşleri... = 

/n•anların birçoğunun hayatı fikayet ve pi1manlık İfİnde ge. Bu gibiler tıpkı denizdeki huz parçaları gibi, hayatın dalga· 
ları arannda, cereyanla riDiiklenip giderin. Kabahat muayyen 

çer. Ba pkôyet ve pİfmanlığın •ebebi vgktile diişündüklerirıi bir hedele doğru dümen lutmomıf, yelken açmamış olmalarında· 
yapmağa muvaffak olamamalarından ileri gelir. dır. l ................... . r ........................ ., .. 11-i-;··- a-a·ı. ;·r-·-.. ·-·e··r·"i....... ı 

.. 

lkincitefrin 25 

r'--------...... ---...~ 
Sabahtan Sabaha: 

İkişer tonluk 
Bombalarm Vezü 

Volkanından çok 1 
Merhametsiz olduklan 
Anlaşılıyor 

Burhan Cahid ___} 

ıtalyadan hazin haberler geliyor. 
Yaralı İtalyan halkını ağır ha· 

va hücumlarından kurtarmak için 
liman tehirleri 1.>oıaltılrnaktadır. 
İtalya gibi hududlarının onda doku
zu sahil olan bir memlekette bu 
lflll ne ağır p.rtlarla yapılacağı 
işikirdır. Düne kadar İngi)tereden 
uçak hava filoları İtalyayı bomba1ı. 
yordu. Artık hareket noktaları İtal
yaya çok yaklapnııtır. Hem yalnız 
İnglltz hava kuvvetleri değil, Amcr.I 
kan uçan "•leleri de İtalya için 
tehlike olmuşlardır. Dunkerk boz• 
gunundan $0DTa Alman bava m~ 
ları her gece Londrayı ziyaret eder .. 
ken bu hizmetten mahrum bırakıl. 
mak istemiyen balya da Almanya• 
ya müracaat ederek bombardımana 

Unkapanı kömür Belediye, bugünkü bütçesile 1lncir tacirleri bele- t~~~r:.=.!~~:.: 
te~~f :fuu b~~~~~r şehrin en hayati ihtiyaçlanm diyenin koyduğu s;~~5~:r.1:~~: 

;=:;::.L :::.:: karşılayamıyacak vaziyette n~~~~ .~ci~l~~~~~~h~!.~~ .•r0_··,.:~~·::.:':~1:: 
buradan Beyoilu ve :t.lanbul depo· Ticaret Oda6Ula müracaat e- cektir: 
larına kolaylıkl& kömür mkledlle- (Baı taralı J inci •ay/acla) % 5, o/n 10 a çıkarılmıf, hal tqı. derek Belediye lktı•ad Mü- Şeklindeki acı beyanatı da hatır. 
biJelektir. Kömiir havzasından ge • mubataJar okunarak a)'11en kabul ma ve et naldlye üaetlerl de mu- dürlüğünün incir liatlarma tarda.dır. İngiltere mukabelede 
len 1500 ton kömürün depo edildL eclilmq ve bu arada Sular İdaresi ayyen bir nisbet dahilinde artırıl • koyduğu 100 kuruı azami fi.. belki blraz geclkmiıtlr Fakat ceva-
ii Unkapanı deposundan yeni tev- idare heyeti reisi ve azalarının üc- mı,tır. Bütim .bu zamların senede ata itiraz etmiılerdir. bın ~ ağır olduğu da muhakkak• 
ziata Ducünden itibaren ba§lanacak.. retıerinin artırıhnuı kararlaftıral - 300 bin lira kadar ~ait ve için- lncircilerin söylediğine gÖ· ur. 
tır. mıftır. de bulundujumuz 1D&li yılın ~'- re en iyi incirler İ•fİhısal mın- kalya bu harbe kadar siyasi fır· 

Yarım saatlik bir fasıladan son.. sının geçnılf olmasın.a göre bu sene takasında 95-100 kuruıa •a- &atlardan istifade etmlı mes'ud bir Hastanelere y1krn tramvay ra blrlncl reis vekili Faruki Dereli- ancak 150 bin lira kadar bir va- tılmakta ve ,ehrünb;e gelin- mmıleketti. Kurulufunu, s•raya ge. 
1 nin riyasetinde yapılan ikinci celse- ridat temin edllec:eil anlqılmııtır. ceye kadar bu liat ambalaj çİtİnİ. yükseliılni, artıpıı hep siyasi 

~uraklan kaldırı .mıyacak de ziraati te,vik için dağıtılan to - Bu :aımılara aid mu.balalar miiza - ve nakil maaralımn ilaveaile hadiselerden istifade etmesine borç 
. • humluklardan mütevellld olan ala _ k«e edilirken bütçe ve lklısad en • 115.120 kurufa kadar çık- ludur. İtalyan tarilıl bunun phidi-

.. T~amvay durak\arı~ın tahdıdı cağın tecili hakkındaki mazbata cümenlerl ma:nına aöz ~ batlbler, maktadır. /ncfr fGcirlerİ Tica· dlr. Hatti geçen Büyük Harbd.e 
u.zerıne hastaneleıe._~ıde~ •. h~~- kabul ohmmut ve ikinci sınıfa atd bii:tçe açığını kapaılınııM üzere muh. ret Odaaına yaphkları miira- bile Amıanyanın müttefiki eken bır 
t.ala.nn ~ ~ektıg~J~';lm~§ cena:ı.e ücret tarifesinin 100 liradan telif belediye reısim.lerine zam yapar catta liatlarrn teabitinde bu anda lngihere ve Fransanın yanma 
ve haa.tan ~ cıvarın ı ura • 120 liraya çıkarılması da kararJaı- ken çok müıJıtiilata rastlandığını ar- vaziyetin gö:zönüncle bulurı- geçmesi de tarihi siyasetin tabii ne 
la;ın tek~ar ihyası etrafında tet. tırı'mııtır. tık yeni bir zamma imkan kalma - durulma•ı için Odanın lktrsad tlcesi obnuftu. Bu defa Fransanın 
k klere ba?lanmıştır. Bundan Bundan sonra Elektrik, Tramvay dığını, elde mevcud varidat kanunu Müdürlüğüncic t~sebbüslcrcle 1 yıkdııı günü artık haı-bln nihayet 
ba~a Harbıye - • Maçk:1 arasın- ve Tünel İfletmeleri Umum Müdür- ile hergün artan masraflar karşısın- bulunmasını istemişlerdir. bulduğuna inanmıı oknast ltalyayı 
daki durakların ela ycnıden tah- lüğU kadııosuna bir tramvay müdür- da fdırin içtimai ve en hayati ihtl. '-._ .) bir tarafa tamamen bağ'amıı ve 
didi kararJa,tırılmıştır. lüğü ilavesi hakkındaki 01azbata yaçlarının bile temin edilemiyeceği- Z ,hirlenerek ö:eiller yeni fırsat kapılarını kendisine k~pa 

kabul olunmUffur. nl, mali vaziyetin fenalığa doğ~ mı§lır. Bir Akdeniz imparatorlugu• 
Francalayı nerıden bulmuş? Müteakıben fevkalade ahval kar. gittiğini söyÜyeren Vail ve Beledı- Beyoğlunda Alyon aokağında nu yapmak için girdiği bu harbden 

ıısında artan masrafları ka!'§ılamak ye Reisinin ~~umet nezdinde biran oturan Eleni adında bir kadın nasıl çıkacağı kestlrileınez..Fakat ~ 
Asliye ahkemesindcn birinde ga- .. '--"' .,.•ıma ücretlerinin et evvel tetebbüalerde bulunmasını ve havagazından, Taksimde oturan ticeyi dÜ§Ünmezden evvel bug. un 

_.._ bl h zı.ı- k' ı bak bnı uzere naı ~ ' "d · 1 ' 1 1 b 0 d d eli ti 
nu r ırsı ıK. va as na 

1 
f· nakliye ücretlerinin, balıkçılıır3. ve- belediyey

0

e yeni varı at temın nı s- Hamdi adında yaş ı ır a am a ana İtalyanın diiftüğü m vazıye 
tır. Anna ve Marya adlarında bir rilen buz fiatlarının hafta tatili ruh- ternlılerdU'. odasına aldığı mangaldan zehir- gözönüne gethmek .doğru olur: hal 
ana kız kıoımtu\arından Yudanın e. sat harcının, itfaiy~ kartılığı slgor- Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi lenerek ölmUşlerJir. Müddeiu- ya gibi tiir. musiki, re'llın bır ke-
vlnln anahtarını çalarak Yuda evde ta prlmlerlnln artırılması hakkın _ Kırdar da bu hususta söz alarak mumi.likçe tahkikat yapılmak- lime ile aan'at ve güzdlik ifade 
olmadığı zamanlar ~fyala~ını ltflr· dılki maibatalar okunmuı ve ka • ıunları söylemiftlr: . tadır. ve ilham eden bir memle-ket bom• 
mıılar. bu meyanda bir kilo han • bul edllmi§lir. a- Eliml:ıde mevcud varidat ka balar altında kahnıf(ır. Bu tehlike 
calayı da alıp &'ötürmütlerdlr. Mab Yapılan zamlara &'Öl'e, bahkçıla- nunu ile temin edebildiğimiz vari - kat'lyye~ m~ün ?lama~aktadır. tüı>he yok :ki ara sıra Napoliyl teh· 
keınede ıuçlular: ra verilen buz fiatı 50 paradan 5 dat haı:Wen evvelki mlktarJn ayni- Yol taıruratı, amar, ~al ifl~I ta· did eden Vezü volkanından çok 

- Bu zamanda elmleğl zor teda- kurup., hafta tatili ruhsat barcı dir. Halbuki bütün belediye masraf-~ ~len d~d~ulın~ !ır ~7'ıyette- büyüktür. Asırlarca evvel ltalyanın 
rik ediyorm da hancalayı nereden o/, 10 dan % 20 ye, itfaiye karşı- ları hergün artmakta ve mevcud dV. Temizlik iflerlnı_ ye na· ancak bir iki tehrlni kül eden Ve
bulacaif%o demitlene de suçları sa lıtı sigorta primlerinden alınan 1 bütçe ile bu masrafları karııla:nıak ~an ancak /oSO ,?ı&betlnde ya.~~ ·· bugÜn tonlarla yağan bombalar .. 
bit olan ana kız 11,5 ay müddetle biliyoruz. Buna rq'me~ .nuwa!aarı :n çok daha merhametlidir. Flo• 
hapse mab1clırn edilmiflerdlr. ka.rıılıya.mıyoıruz. MecLism salihl • ransanın. Romanın tarihi i.bideler1, 

· · · • 1 yeti dahilinde bUluoan tarlfe zam· N ll • d ı ve 

Hayırlı "!,, çırajıo marifeti . . cektlr. Evvelce bükUınete ar~tl • mehtab safaları Mllilllo ve Cenova 
iSTER iNAN, iSTER INANMAf l ları da ibtiyactmıza ki.il ııdmiye .. Venedik ve apo nın gon ° 

cadde. Bir arkadaıunızın lıkra•ın.. . «- Ya, f" halde fımclıden ğim varidat b.ııunu pılOjesi ıim • nın ince yuvaları üzerine çöken 
Taksimde, Tartalıaıt da fU •atırlan okwluk: bıraz depo ?'apm~lı.• diye kadar ç&karıl~adı. Temenni. korkunç tallb balutları bir gün ge• 

sinde, Fırın sok.ıgında 35 numa· <ıBoıboğa:z.larıf1 fİmdiye ita- Ve, haydı bayıe ... Onu gö. lerlniz bana kuvvet vermifllr. Mec- llp sıyrıldıkt.n sonra ltalyanın çeh· 
ralı dükkanda mahallebicilik ya· dar gerek bılerek, gerek bil- renler •oruyorlar: liain temennilerini u vaziyetimizi resini tanımak hayli müşkül gibi 
pan Koatantinin çıl"aiı Süleyman, miyerek memlekete ve vatan- - Ne var, ne olayora~ ya- lıdtiimete arzedeceiim. Omld e • &'ÖrünÜyor. 
evvelki akf&ID ustumın Harbi- tlaılara yapmadıkları z.iyan hu?•• derim ki kanun bu devrede çıkar.» 171 / Cahid 
yedeki evine gitmif. kendisine yoktur. Hele piyasa iılerindc - Haberiniz. yok değil mi?. B müteakıb bayat pahalıhğı U.JutJhan 
kapıyı açan itarnu Mariye: boıboğazın gırtlağı mı•ır ko- V~h vah .. iyilik ~ende'! ouun: dola;:~ m~ vaziyette bulunan 

«- Beni u&ta.m gönderdi. Şe- çanı ile tıkansa ynidir. hıç durmayın, bıra.% aıgara a· fakirlere ıs bin liralık kömür da. T '•vlm 
ker alacaktı, para11 çıkıımadı, /fte, sigaralar için ele a)•ni lı.n. Çünkü yakında şu kador -ltılm.ası baMkı~ teklif kabul ,~--•• 8a ••ıı---~ 
140 liraya ihtiyacı var ,ı demi~tir. vaziyet. Arada. bir lisko•: zam var:. • !ıunmuı Vali ve Belediye Reisi bu 2 in~iteşrin 21> Ça~mba 1942 

Mari fÜphelenmeden 140 lira- <(- Sigara f ıatlarına .zam 0 • Haydı onlar da aıgara .to- dewede çıkarılan lılerden dolay• 

1 
Zılkade 15 • Kasım 18 

yı Süleym.ana vermiş, o dıı para. , lacakmıı.ıı ku yapmıya .. ·• 1 Meclise tetddriir ederek toplantıya S. lın. Gıı. Öğ. İki. Ak. Yat. 
ları alıp aavutmuştur. Mahalle- I . niba et verUmlp 1 E. l2,81 2,15 7,17 9,45 12,00 01,86 
b

0

>e:İnin müracaatı üzerine dolan- 1 STER iNAN, STER iNANMA J ~ Mediai ~bata kadar tatil va. 6,16 7,59 ıs,oı 16,80 17,44 19.21 
darıcı cırak yakalıınmıf, 140 lira .) yapacaktır. 
iizerinde bulunmu!>tur. 

- Ol zaman Suttan Muata'8 
seriri saltanatında idiler ve müf. 
tii 2amane öyle etmek düter idi. 

- Ya, anın hal"ine dahi razı 
olmamıılar idi bubacığ1m [kaı -
larını ça.tup ırunldand1] ammim 
Muataf a Hanın delüliği için: 
«Tiili müddet hapis sebebinden
dir ciderek k&mil ve rütbei ta -

' • "d'I urTufa nail olur» demıf ı ı · 
- Anları reramuı eylen benim 

mehabetli! oğlum. [Litife yollu 
gülümsedi] siz dahi anıı nelet' et
medüniz ve aalt fetva itleTİne 
memur eyleyüp ilmiye manaab • 
lan tevcihatını [2] hocanı7. Ömer 
Efendiye inhisar ettirmediniz mi? 

Padjşah bir daha batını eğdi: 
- Beli, öyle olmuttur. 

rın omuzu üzerine koyarak göz. 
lerinin içine kuvvetli kuvvetli 
baktı: 

- Teberrüken nikahınızı ak
deylemek vekaletini verir miaiz 
padişahım? 

Mahmud Efendinin nikahını 
aellerile kıymasrn demek «Viya
na.yı kuf*bp fethetmekten çok 
daha büyükıı ve şerefli bir tey
di. Sultan Osman bir çocuk gibi 
çırpınarak ıeyhin boynuna atılıp 
bağırdı: 

- Benim inayetlu ve mürüv
vetlü bubacığun. 

- !. .. 
Fazla bir ıey konutmadılar. 

Şeyh Mahmud Efendi saraydan 
altına çekilen sırma haşalı cins 

- Müfti olan, istiklal üzere katır üstünde gıiderken, hünkar 
olmıt'k lazım gelür oğlum! 

- !. .. 
Mahmud Efendi ayağa kalktı, 

arl1lt gidecekti. Sağ elini hünka-

ta .• dış kapıya kadar yanunra ya
va yürüdü. Mabeyn dairesinde 
ki kabul odası önüne dön.düğü 
zaman, sipahi Hamza Beyin ka
pıcıb-.ı Kara Ali ajaDm odasm-

ile arz odaaı arumı dolduruyor
du. Sultan Osman Mermer ıoer. 
diven baaama1dan önünde dur • 
du. İleriden, Davud Paıa ile ho
cası Ömer Efendinin heyecanla 
heyecanlı el ve baf işaretleri ya
pa yapa o tarafa geldiklet"ini gör 
d .. u. 

Ömer boca Davud Papyı ya
nına almıt, talebesi genç padifa
ha geliyordu. Davud PAp hoca
ya az daha sokuldu: 

- Hüda bilür, fOl yeniçeri Ye 
sipah maslahatına ne suret ve
rilmek lazım gelmekte idüği en· 
di,eaile günlerimiz did~lerimize 
zindan o1ur elendi hazretleri. 
[Yalancı bir küçüklük gösterdi] 
bizler vezir parçaH ı.ayalunz. Ce. 
nahı ıerifiniz «hacei alem» siz. 

Öme.- Efendi padipbın mer • 
divenlerde durup kendilerine bak 
tdctan sonra kabul odası kapı • 
smda kaybol<luğunu görünce a
d11nlarmı ağırlaıbrdı: 

maz don kanlu böo adamın biri
dir. Kaziyeyi ana açmadin ıı bes
meleketıı Oimak ve hemen icabı
na bakmak lazım gelür idi. 

- V allahüli.zim ve billahilke
rim, Mısır ve Arabistan le§kerle
rüe diyarı Nemse ve Alaman ve 
Leh ve Çeb bir hamlede feth edi. 
lebilür idi. Bu yeniçeriden bade
ma padişahımıza hayır gelmez ve 
anlarla nesneye zafer bwunmaz ! 

-!... 
Merdivenleri çıkıp Sultan Oa· 

manm huzuruna girdiler. Hün • 
kir çok ~n görünüyordu. Hocası 
Ömer Efendinin elini Öptükten 
aonra Davud Pqaya memnun 
ba:kıtlarla yer göeterdi: 

- Baka pafa, Allahütaali ve 
Reaulü sizden :razı olsun. Bu dev
leti aliye ve tahb salt.anab dü • 
ıünmekae: anı:.ak olur [3] Mısır 
ve Arabi.tandan yüz bin "vari 

tedarik ediiebileceiüıi ı.öyler id .. 
nız ya nasıl olur? 

Davud Paıa ellerini 
du: • 

- Kati a&an olur idi benıoı 
paclifahım. [Genç O~a~ın iz.z~ 
ti nefsini okıamak ıçın ezılı 
büzüldü] bir ıart ile tahakkuk e 
debilür idi. 

Genç Oaman rıözlerin.i açtı: 
- Ya, nice? 
- Ol havaliyi mübarek ku 

dumünüzle müıerref kılar iseni~ 
benim efendim. Cümle alem 
aİıte mehabetli! padişahı ciha 
tqrif buyurnuıJ, varup ayakla 
tozma yüz ve göz sürelim v 
kulluk borcumuzu eda cyliyelim 
derler idi. 

Padiıah gururlu gururlu ho 
casının yüzüne baktı. Ömer 
fendi talebesinin alay malay M ' . . 
ıır ve Arabistana gıtınesme en 

[1] DWöncU Murad clc'l'riadıe yüz [21 Miiılerris. u.lı Te w'il mahkeme de. beidediitni çoktan uuuhnuf- - Yaa ... Yaa ... Devletlu pa· 
ıa hauetleri oğlumuz. Veziria
zam DilaveJ" Paıa bir fıden anla. 

[J] Bıfıo ~ olııa1oeular ~: Bu 

deYW w --·- aacalt ibll 1ıı::aııılar dii.. 
fÜl'Öleblllr. 

atıyordu. Hocanın da, Mekkey 
kadı olarak gönderdiği öz kar 
deşi «Ka..abaşı> Efe_n~iye .. y·· 
vermiyen Mekke ~enfıne ofk 
vardı. ( Arkaaı OCll') 

J'aemı aştdctan sonn Tcfnt etmtşe&- mema::lan ~ ~ aİd aslı ve ..._ tu .. Bir elay bostancı, lıaM!ki ve 
l nna>. 71n t~. ...~iMW!. li.: :tem~?~ }l,::,~ıu~~Jfe 
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( Telgra'.f, Telef on Ve Telsiz Haberleri J 
Münakalat işleri 1 ;:;~: 1 Yer sarsmtısı Orduda hasarat 

Dünkü Parti Grupunda Münakalat ve Milli Müdafaa Vekilleri 
kendiluine taallOk eden suallere cevablar verdiler 

atırıık yaptı, 5 ev tamamen yıklldı 
(AA) _ C. H.1 dan verilmiş iki takrir vardı. Bu 

Ankara, 24 ' ' , heyeti takrirlerden birisinde fazla so-
P. Meclis grupu ~umı t 15 te iuklara ve ıidd~tli yağışlara 
bugün (\24.11.1942 •> s~a "--l"Lmi karşı dem~ryollarımızın muha· 

kil. S h n ıneb usu ı- 1 
• • 'b' t d reis ve ı ey a 

1 
d • fazasım temın u;.m ne gı ı e • 

U1'anm rei&liğinde top an ~ · biırier ahndıgı Münakalat Yeki. 
Celse açılarak geçen top an~: tinden aorulmakta ve diğer tak· 

ya a.!ıd zabıt bülasası ok.un~u rirde de denizaltı subaylarından 

te olduğuna Mi.Hı Müdafaa Ve
kilinin cevab veı ınesi istenmekte 
idi. 

Vekiller kendilerine taallUk 
eden suallere ve bu mevzu üze
rinde söz alan birçok hatiblerin 
beyanlarına cevab "Yenniılerdir. 

merkezi 
doğada 

Ordu 24 (A.A.) - Evvelki gün 
burada biri tld<l«li ve diğeri bafif 
olmak Ü.Zere vukubulan. yer sanın
l151 bazı zararlara sebebiyet vennİf.. 
tir, 

Şehirde dört bet ev tamamen 
yıkılmıt, bazı binalar ve duvarlar 
ça.tlamı, ve bacalar yıkdmı~ır. Köy 
ler.de de bazı evlerin yıkıldığı anla· 
tıhnıpır. İnsanca zayiat yo&...tur. 

Borçlandıkları hububatı teslim etmi
yenlerin mahsullerine el konacak 

~ 

1'uz;nauıeye geçıldı. kazaya uğrayanlara kanuni tarı:• 
tan sonra b' . ili.. b' t · 

d Dİ.y&rbakır me u mınata veten u a:zınınat ve-
Ruzname e · • d • d"l d'l k ~ ~ "ktekin tarafın· rılmesı erpış e ı ıp e ı meme -

su Gl. Kazım Jevı... 

Saat 19.30 a kadar devam e
den müzakere sonunda toplantı· 
ya nihayet verilmiştir. 

Beriin, 24 ( A.A.) - Şimal 
Afrikada.ki harekat üzerine An
glo-Saksonlaıı-, yeni bir vaziyetiıı 
ortaya çıktığını ve bunun ise 
Anglo-Sa!ksoııları düşmanın ya
kınlarına kadar getirmesi ve ay· 
ni zamanda zafeı-i yakla~tırmıf 
obnası itibarile bu harbin bir dö. 
nüın noktasını teşkil ettiğim id-

P ariste Afrika Sovyet hususi tebJı•g"' ı· dia:~~:~:~ce Nationaı-soia-
l:iste gazete.inde yazdığı biT ma· 

h 'bler'ı lej' - kalede Helınut 5uendermann, bu 

Ankara 24 (Hususi) - Yarınki 
resmi gazetede hububat müstahsil
ierinl ilgilendiren bir karar çıkacak· 
tır. Bu karara göre, hükirmete borç· 
landıkları hububat miklarını tayin 
edilen müddet zarfında alım mer • 
kezlerine teslim etmeyen müstaluil-

lerin maluullerine tamamen el ko • 
nacağı g ibi, bu mahsulden imal 
edilen ve borçlanma mükelle • 
flyeti çerçevesine alınmıı ol . 
mayan, hilfunum diğer madde. 
lere de el konacaktır, 

mu arı iddiaya cevab vermekte ve baki-

k 1 d·ldi Kletskaya'nın cenubunda 6 katte şimdiki lıüyük harbin ağır-
yonu teş i e 1 lık meJ"kezinin hali doğu cephe--

. N p, D.) - EJ~i Alman tümeni kuşatıldı sindke bd~unduğunu müşahede et· 

Amerikadan Rusyaya 

petrol tosfiyehanef eri 
naklediliyor 

Mardin ha valisinde 
yağmurlar bir kısım 
tren hattını bozdu Parıs, 24 ( ·ı' deınitttir kı: me te ır. 

tecı ere >' Suendermann şöyle diyor: 
Brinrik~ gazeharibleri lejyonunun (Baf tarafı 1 inci sayfada) Almcın tebl!g~ı Şimal Afrikada cereyan eden Vatington, 24 (A.A.) - Hü- Mardin, 24 (Hususi) - Şid-
<ıAf a mu lanını•tll'. Bun ..ı_L Al · , 1 t ın.a.DJ >' 11.1AD& man hatları içine girmiş, Berlin, 24 (A.A.) _ Alman bütün hadiseler ne kadar mülaim kUınet, Los Anjelea civarındakı detn yağmurlardaa tren yolu Hll-
ilk kı.t a. 37ı ~ e kadar i• batına SorobM-·o, Sadoba·ya •ehır" lerı'le b kum d l - b )---1 l 1 d - D 1 tr 1 t ,.. h 1 ı' ı' l b L-d uJı l'f 1 d ki gun "' ·T- " aı an an ıgı.un te liği: o Ul'1la.t'&a o gun ar yazın ogu ug as pe o as.·ıye ane er n e e aa ar m te t yer er en 
lar bir ı · Bu cüzütamlar dig-er L--ı kas-Lalar ve mu··h· ı'm .,._~ka d h h · d l ' h d im b B l 87 d e kJerdır k' U.a.20 a.u A4I" sya a ava tartlar~ ge· cep ea.ın e yapı an ve arn ma • satın a If r. un ar erec bozulmuş, bazı nıahaileri sular 
geçece · • Trı"colore" tetı ı· noktaitrı ı'ı1.gal etmı'•lerdır' • · "I "d h k" d bakı d h · li k ekt-~· T f' h e-

L •on r .... "'"' o çu e are aı:a tnanı" olmu"· e mın an en e eınnııyet o tan verm euır. as ıye an B k kısmen (( eg. kısmen ._,.. " aJ ba.amıştır. erti öyünde iki ki•i 
b}arındaıı ve Klethayuım cenubunda altı tur. Stal.ingradm cenub doğusun- bölgelerin Sovyet1erdeo alınarak Jerle malrineler veuir m zeme ,.. 

~:1:u~::ke or~~~u Aınfr~~:u~:: Alman tüm.eni kuşattlmı§tır. Al· da ve büyük Don dWseğindE> Sov- Mihver devletlerinin emrine ve- aökülerek Rusyay:ı cönderilecek- yıldırım i.sabetile ölmüştür. Bis-
.. kkeıxıff· manlar yeni.den 15 bin ölü ve ya. yet kuvvetlerı," malzeme -e m' • rilmesW temin eden hayret ve- ... :.... b.aftadanberi pı>stalar gelemiyor. 

nndan mure keTi ünifor· • ~· 
haribleri Fransız a• ralı venniılerdir. Ayrıca 12 bin &an ka,yıblarını hl:!aaba katmaya- rici Herlem.enin yanında ikinci -
masını taşıınaktadı~·t: .. g esir dMıa almmıştır. rak ta&1Tuz etmi,ter ve Don neh- derecede kalırlar. Rizede çocuk bakım evi H d · "b "' 

p · te mı ... Royterin verdiği tafsilat ri üzecindeki müdafaa cephesine Miltetimizin varlığını ve Av. am en 1 faCI YISJ&. 
arı• 4 (Radyo gazete• Moakova, 24 (A.A.) - Roy• a-İrm.iflerdir. DÜ1ftutn hareketini Tupa kıt'asmın mukadderatını ta- Rize 24 (A.A.) - Çocuk F.sir • • 

Ankara, 
2 

•t nda bulunan term hususi muhab~i b\ldiriyor: önlemek .için tedbirler almmıı ve v1on edecek olan muharebe dogu~ • geme Kununu tarafından yaptırıl • 1:ıc~ret Vekaletinin .v~rdiği 
si) - işgal aııı··- ~ a. -glo-Sak· h K 1 d S l' d tb'k ed!.1- k bu ,,- l _ 1_. H' L. C bl Olaslna karar verilmlı olan 50 ya • yem bır karart<& ham derı ıhn.cı 

d k' genç ,g. '"' l uç ızı or u, ta ıngra ı mu- ta ı .rUDe te lunmufhD'. da o acan.ı.11'. ıçuw asa anca, ~imi · B .. d · 
Fransa .a ı ba.rbe teşvik yo un· huara eden 300 bin kadar Al- Soıı iki günde cereyan eden hiçbir Oran holşeviklere kaybet· taldı Çocuk Bakımevinin İnp.sına m d h ı~r. . u yuz en pıya· 
sonlaN. kar~~ t başlarruşhr. Bu man askerinin üz~rine süratle ve ve sıra ile het' ikıi taratın arada tiklıerini geri aldıram kt bqlaıımııtır sa a am erı alım ve aatllDI 
Ha bir faahye 

1
_ dün Pariste k ,. k ıya~ ır. • - durmuttur. Haber aldığımıza 

cümleden 0~-!'a~b··yu''k bir mitini at ıyetle apanmaktıtdır. Çok bir lehine dönen ıiddetli çarpış· Şimal Afrikada verilen. T?u kar~: L"L" . 1- d.I . k göre bir kısım tacirler fiatlan 
liık t~ılata u uzaktaki üalerin<len kesilmiş o- maılar neticesinde yüzlerce düş- belerin hiçbiri Awupe. dıçı~ datk~ lıOJ ıma e 1 mıyece düşürmemek için ellerindeki 

~~ etrn~tir. laııı Stalingrad önündeki Alman- man tankı taJırib edilınişt~r. bir mahiyeti haiz: olan ogu a ı Şdcer flad.ının yillaelifind,en malları pİY'asaya çıkarmamakta 
.....o-- - lar, Don ile Volga arasında alt- Stalingradda mevzii f aaHyel vaziyeti değiştiremez. dolayı liika bir içki olan likörün ve böylece deri piyasasını eski ; G. ede Go na mış kilometrelik bozkır parçası olmuftur. Suendermann, şimal Afrika ya bir miicldet lmil edilmemesi diifii- virziyette tutmağa ç.alaf111akta-ye n I ın içmtle ümidsiz bir durumdadır. llmen gölünün cenub doğu· yapılan çıkarma ile İtalyan mil- ~D'. dırlar. • ı d • Stalingrada hücum. eden Alman- .unda bullNlan istmad noktaları. lıetinin korkutulabileceği husu-

a pte d I 1 larİn İ'kmal itleri.ne yaTayan de- na karşı Sovyetlerfo yl!lphğı bir wnda diqmanların beslediği hül-z miryolu hatlarına ilk darbeyi vu· çok y-eni taarrıu.zlar, akamete uğ- yayı, samimi 'bir şekilde müna-
A ) Cenub ran kıt'alar, üç nıİ6\\ne çıkarıl- ratdmıfttr. kıqa ediılmiyecek kadar kaba ve 

Melburn 24 (~; · mıt kıt'alardır. Kahraman Sta- Sovyet tebliği çocUkça bulmaktadır. 
batı Pasifik ~li5gı0; kan.adda, kuv. lingrad garnizonu da üç ay sü.. Moskova 24 (A.A.) _ Sovyet F.mperyalistlere karşı ve Ruzvel -

Buna Gona. girıni.şlerıdir. Bu ren müthiş müdafaa muharebe- tebliğine yapılan ek töyle demekte- tin bütün dünyayı ~ahakkümü altına 
veüerlmlz Go;ranada'ya doğl'u i- terinden sonra. son 24 saat için dir. ıUmak hususundaki arzmuna kar,ı 
kuvvetler ti~ kanadda, Endaiadere taarruza ifti.ra.k etmeğe başla- Stallngradın fiınal batısında kuv olan mücadele ise, milliyetçilik ile 
lerllyor. Sağ . . • Bıına etrafın - mı,br. vederimiz meıılWn bir çok mahalle: beynelmilekillk ve Avrupa medeni 
bumu zapted~et devam edi- Alınan siperıleri üzerinde mü- rl ifgal etmiıJıenllr. 22 düpnan tan- yetlle tlmal Amerika yahudiliği a • 
da pddetll nıuka;ıer•ıniz bu bücu - temadiyeıı beyaz bayraklar aal- kı tıahrib edihnlt ve bir mübimnıat ~ında ~. fUlllÜlÜ haizanve

0 
.. ~j 

Seyredilmesine doyum ohmu, sene

nin iki fevkalade s\!t>er filini 
Bir progr.mda : 

C E 1'I BE R L İTA. S'da . ~ 

Bugün 11 den itibaren devamlr seanslar 

1-ŞAHANE DANS 
KORA TERRl fihnlnin unutulmaz yıldızı 

M A R J K A R Ö K K'un 
yor. Hava k\JV';~...:ıı lanmaıktac:IH". Kazak süvarileri- deposu ele geçirllniftlr. Stallngra. lı~ın .. lstıkıbali b~ımınd neua 
mu deıııt.eı1deın~_r. nin bi.ınayesi. altında sonsuz AL b d-1.- -ı..ı •• :::...ndan bu müca Şahane bir surette canlandırdığı siirprla bir atlı: macerası. Göz 

dııJ. oemıb maballelerinde muvaffa .. muca eıoe ~.. • ,,_:1._1 b' --L 
- ...-o- • } • man, Rumen ve İtalyan esir ka- kiyetli taarruz hareketi devam el : dele de bizi birlqtirecektir kamaJtırıcı dekorlar arasında yaratılan müz.i...u ır ır-ueser. 

Ceza ve tevkıf ev erı fileleri doğu ıs~ikametinde yürü- meldtıdr. Rua kuvvetleri dilfDlıaııı Makalenin yazarı bu miifa.bede. 2 - Bırakın Ya•ıvalım ! .. 
••d"" 1 ••gtJ ÜnÜn mektedir •• Bat~ ı&bkametinde ise, taklb etımektedlner. lerdeo 90nra fU neticeye vannakta- T J 

, umum mu ur u • Sovyetleııın yıne sonsuz tank, Tuap9e1Ün tirnal doğusunda Rus- dır: • Henri Fonda. Maureo O'Sullivan ve Ralph Bellami ıibi 
if Selahiyetlerı motörlü piyade ve süvari kafile- lar bir dÜJtnan kar'fl taarruzunu püs Şim~ Afrlbdaki. askeri bi.dlse • MÜlıteana _ .... hıtleri canlandırdıklan bü-.::1. bir faciayi tasvir eden, 

Yaz e ve leri ilerlemektedir. Gökler ise, 1..::....-::...L- -e 45 me-zlı' 1-• et- 1«. yem bir vaziyetin ortaya çık • _.. _, ... 
C .. ~ • ·• ,._ adli bir batanın ~ler ~lcl bir taribçeA. 

24 (Hususi) -: .. e~~ Şovyet uç:'~ filolarının motör mi,ıerdir. tığını süyliyen dütmanların bu id. ..-7 --·· 

Ank~fa, _ı__; unıunı ınudurlu: ıürliltülerı ıle çınlamaktadır. 
3 

h' • l d'ld' diuını haklı gösterecek mahiyette Hergün matineler 11, Pazar 10 dan llil>aren 
~~. ~Yki :a:· ve aalahiyetlerı Berlin ne diyor fC ır lfllG e ' 

1 değildir. Yeni oLuı bir feY vana o "'•••••••••••••••· ••••••••••••~ 

, 
gunun va . kanunun bazı ına~- Bertin, 24 (A.A) - Beş gün. r-.. 1oııı1mv ...... ~ '--& 24 (~.) - SoYyet. d. Ameriuılıların Avrupaya hücum 
hakkında.ki. d ~ine d".. den.beri Stalingrad kesiminde ve ler, Stallngrad yaıkininde Almanla- etmek niyetlerini açığa vutımut ol • 
deledain M e~se bir kanun liyi· Don nehri dirseğinde devam e- ruı sol ceııah inevziterine 6 ili 12 malartdw. Bu da kıt'a makaveme-
hü~iımet . ~ den şiddetli müdafaa muharebe· mil d•~nJiilnde nüfuz etmiPer ~e tinin sel~Jiiini temin ebnlt ol • 
ha.sı vermifbl'• o-- len hakkmda sali.lıtyetli mahfil- A:hnaaWdan 23.000 dt:Jl fazla ~ mak ltlban1e eninde boyunda gene 

. 
1 

- "klll am·lf818 göre ler bu.g~ t.afsila~ verilemiyece- 1&11ı öldürımiitler veya esir almtt • Avrupanın lehine olacağı husuwda. Bir lll!fl . ğ:.ııi bıldırmışlerdı:r. t.rdır. 4 poWk Scwyet talUTUl:U ki Ahan kanMıtiAI teyid eder. 

JapaDIBflB 11Uk8Yelefl Ahnan ~om~l~nlığının h~dise- ~~.-~· SO.OOO kiti ı«i aknıtiardır. .. celr leri taın hır sükunetle takib et. -7~ 

1 dan IZBR sure 1 k k b' k Sovyetler, Stallngradın ,ımal ba. Motkova 24 (A.A.) - Kafku-Alman ar mesine ha verece ırço se- tı.ında Chemy - Slıenkaya, Parela- yada Sovyet kıt,aları, Terek vadi -
Frana.iısko 24 (A.A.) - ~ .. hler vRrdır. zovük ve Poeodinlky feblrlerlni sinde pri çekilmekte bulunan ma· 

s.a? fil u k'urtandanlığın~a L... d 5tal ~ -- d t-1.: PUlRk OS. • l Yate.s Stır- JerdW-, fakat Japanlan ezmek i- geri a•nlfW il", :ogradın cenu• retıaJ List'ln yenu.= or usunu öJU -

b--ı..--ac -·1aa aaa-a · .ı_L fazla deg~Pse de 4 s"'ne bunda So- ktt'aları, bu ·-L·e be devam ediyor. DiO....r taı·aftan 
Jıing, a ... ıoa ı ~ lazımdw. Almanya, aavaıı terket- 50 mil mesafede bulunan Aksal teb Sovyet kuvveıtlıeri Karadeniz doğu 

En heyecanlı fllımledn yaratıctsı 

PA UL M U N i ile 
( KAN VERGİSİ ) fdmlnin yiimek artl.tl 

GEN E Tİ ER N E Y'in 
Beraber oynadıkları 

COSKUN KftHRftMftH 
Bu akşam i PEK Sinemasında • ıınuı.uu; ~ k' L-yanatta bulun- çın o-&& • • ... • 7-. r:-u -..- l 

muflur:, Ahnanyayl bir se de Japonların harbe devam rini ve mate.kıben Abaiye 30 mil ktyı.ınd. toprak kazançları elde eı, 
~~~~.b~~,~~~~~~~~~~ ~~~~~~~. =====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~ 

s•·en~e~içüıd~-~~e~nı:a~g~l~u~~~~:;;;;;~5;~=;:~::~~'ici;~~~~~~'h:=:ii~~~~~~~~~~;:.=~~:ı:;::=~~~~~ ;;;; l)yle ya hem iki kifinin gönlünü hangi bir bela gelıniyeceğini te. miinden hiç bir' teessür duymadı- tan daha mı a.ı: zalimane idi? O 
Edebi romanımız: 17 yapacak, hem de para kazana • min ettim. Benim kendisini ziya· ğımı anlatmakla i~e batlryaca • Fitnata acıdı mı ki ben ona mer· 

cak ... Kadın derhal esas itiba • ret ettiğimi ve İfİn iç yüzünü an· ğım. Yavaı yaYaş ona olan sev - bamet edeyim? Merhamet daima 
il ..,ile razı olmuf. Verilecek para • !attığımı Nilüfere haber verme- ı-imi açığa vura.cağım. Bir daki· ona l&yıık olanlara karıı gö&teril-

1 nm nıilctart üzerin.de de anla~ıı nıeaini de tembila etmeği wıutma- ka pefiııden ayrıtmıyacağım. Bi- melidir. 

ya.zan: C eva..l Fehmi 

Fakat Senin evli olu • 
fllD birleşmeni.&e ıninl oluyor• 
ınu.ş, beraberce bu manii berta -
raf ebneği kararlaştırnutsınız-~U 
da senin karından ayrılman ıle 
kabil olacakınış. Fakat. •ı;m buna 
kannwı teşebbüs etmesınt vN.ta· 
llb olmasını i.s.ttyonnuşsub~· 1

1 
·n· 

b .. 1 ır p a 
hayet beraberce oy e 
d .. .. .. .. ;~ Eğer karın se· 
U.Ş\Dlll1.upun..-• d ~ 

nin bir metresin bulnn ugunu, 
ondan bir iki çocuk sahibi oldu· 
iunu duyarsa mutlaka a~rı~~a
Ya kaJkaca ~ nt tahmin etmı~smız. 
ı gı • • Yaban· fte yapılacak İf bu nnış. • 
cı bir kadının kendi ini senın 
Jnetresin yerine kJo.yması. Hem 

.•e-vabb, hem de k.arb bir iş ... 

lar. Bu para iki t"a:ksitte öde."e • dan. ]akis ona hergün biraz daha yak- İçeriicl odadan Nec:lanın sesi 
ceikmiş. Yansı peşın, yarısı ıf o· Na .. al verdiğin Tazif eyi iyi ya. laflll&ğa çalıtacağım. Her halim- geliyor: 
lup bittikten sonra. Mese14: halle- pabilmif miyinı? le anlatacağım ki onsuz yafamak - Arada sırada bir iki kelime 
dilince Nilüfer derhal aenın bak- - Tetekkür ederim Necla! benim için artık kabil d~ğildir. olaun söyle bari de hali. orada ol-
k da ve karm hakkında uzun Necla sustu ve ben tekrar Bu beklemediği neticeden biraz duğunu anlıyayım. Ak~m yeme-
b:,°ylu izahata girişmi,. Bir de dütünceye daldım. O da beni mütehayyir, fakat daha fazla j'ini burada mı y:yeceğiz, yoksa 
karına söylenecek şeylerin yazıla kendi halime bırakarak bir ta· memnun, yava'I ya va~ bana ina. dııarda mı? 

etini vermiş. Ondan bunları kHD ufak tefek işler için evin için nacak, tereddüdsü-:r; itaat edecek, - S -
s~erJemesiıni istemi~. Aktris ol- de gezinmeğe ba~ladı. Onun istediği ve beklediği benim Y eJilllÖy 11 Şubat 
~z ·u için bımda müşkUlat çek • Evet ,imdi artık ne yapacağı· yatağımı paylaşmak değil mi?... Bugün karımın öldüğünün tam 
~:~eği.rri ilave etm•~· !~i çocuk mı ve nasıl yapacacımı gayet iyi Bunun iç;n cinayete kadar git- kırkıncı günü ve ben timdi iki 
'tedar* edip bunla1'ı serun çocu~ biliyonım. Niluferlc aumda ya- medi mi? Onu yatağıma ve ya· kolum paketle::-le dolu çar~ıdan 
lar11l diye Yeşilköye göndenneğı man bir mücadele ba~lıyacak. nıma alacağım. Gayesine nihayet geliyorum. Terziye iki yeni elbi. 
bu arada kal'lllrlaştırmışlar... Kedinin fare ile oynadığı gibi o- erdiğini zannedecek ve işte tam se ısmarladım. Taşıyabildiğim 

İşte olup bitenler bundan iba· nunla oynıyacağ•m. Bana yakla- o zaman rüya nihayete erecek. kadar da gömlek, boyunhağı, ço· 
ret... Nasıl numarayı beğendin §acak, ta pençeleriınin bulundu. Ona haki.kati göstereceğim, hem rab vesaire aldım. 
mi? Ben ondan ayrılırken zavallı ğu n<>ktaya kadar. Hiç ses çıkar· de pek acı bh· şekilde ... Kendisi Dadı eve gi~·er'ken yüzüme 0 

kadın büyü:k biT pişmanlık ve ne· mıyacağım, hatta onu teşvik ede- ;ıe eğlendiğimi ve intikam aldı- kadar acayib şekilde baktı ki 
damet içinde bala böyle bTr ne- ceği:m. 0Man 'onra ani ve mer· ğımı hem ona, hem de ba~kala- dayanamıyarak çıkı'?~ım: 
ticeyi tahmin ebnediğin1 sövlü . hamets.iz bir hamle ve nihayet rına gÖ!\tereceğim ... Rezil ola • - Sen bel' zıtman söylenin, 
yor kemli kendisini miidafaıı!" her ~y bitecek. cak. ·. BiiyÜk skandal... Buna dedem anamın öldüğünün kırkın. 
çabalıyordu. Ona kabahatli ol- Planı daha açık olaJ'Jlk şöyle pek zalimane bir plan da dene.. cı günü üvey anamın koynuna 
madıiını. bu vüzden basma ber anlatmak 1.i.Z'lmt IC.a.runm ölü • La.ir. S::v"1 ... Fakat onun yaphk· girmi}. Her halde e • • • 

ısmarlamakla, bir çift yeni göm. 
lek almakla yeni bir kadın alma~ 
arasında çok fark var. O halde 
beni ne diye ayıplıyorsun? 

- Estağfurullah küçük bey 
ayıpladığımı da ne~den çıkardı: 
ruz? 

- Uzun lafı kes ıimdi. . . Hem 
sen hazırlık gÖl'meğe baıla ba
kalım... Bugün Beyoğlunda bir 
ev tuttum... BiY haftaya kadar 
la§ınacağız. Arhk burada sıkı
lıyorum. Oturamıyacağım. 

Zavallı fellah! Ona şaşmakta 
haklı olduğunu, fakat benim bu 
hazırlıkları başka makıadla yap
tığımı nasıl anlabna.h! ... 

Kendimi bazan kapan kuran 
bir avcıya, hazan da yeni bir e· 
~ri. sahne!e koym~~ jçin uğraşıp 
didınen tıyatra reJısörüne ben • 
:zetiyorum. Bugün şehh-de yaptı
ğım işler yalnız t'!n;İ ve tuhe.fi • 
yeci dükkanlamn dolaşmaktan 

\baret kalmadı. Bunlardan başka 
babamdan kalan ecdad mirası iiç 
dört dükkandan birini sathm. 



4 Sayfa 

( Bulmacamız : ı (t 7) J 
Bunlardan 30 taneaini halleJ.,elı 
hir arada yollıyan okuyucuları. 
mı:daR 80 kifiye ho'1.anna 
gidecek hediyeler vneceğiz. 
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12345678 
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8 l!======e:ıaı:==-==== 

( ilGf taralı 1 inci •aylada) 
ıın.ddci 15 kilıımetrelik bir me
a&fe dahilinde, beyaz bir un fe
ridi tefekkül etmiı ... 

Bu, har yerci<ı adım baıında 
raat'-n•biJen ve hiç de dikkati 
çekmiyen i.araf tekillerinden bi
~iclir ... Bu mlinaaebetle, eskiden. 
beri dildta.tinıi çeken, ve m.ahi· 
yeti itibarile, bilha~M bugünler
de fazla ehemmiyet kesbeden di
iet' bir iaraf şeklinden, bunun ö-

SoNuı -Ca. ~: nüne &ec;ilmeai imkanlarından 
1 - Bmale ~ (8). bahsetme« istiyorum. 
2 - İllilt (1). Ya.ptığmı tetkikata nazaran 
3 - Şeaal btr madıft <•>, Kör (1) • fmnhannuzda un çuvallarının 
4 - Biı' din adamı (4), Teni atacw rır.ayonel bir surette silkilmemesi 

lııolU (3). dolayıaile bir hayli un kalmakta 
5 - Ts9l bbıı (1). Bir ne.1i Smı.• ve bu kalan unJaı·, oldukça bü-

(5). yücek bir yek\ın tutmakt-adır. 
6 - Bacynaı (2), Leıue4 13). Geçenılerde okuduğum bir ya. 
'7 - Tenem:ıiih T"PUru (3), Sota. (2). zıya nazaran Avrupa ve Amerika 
8 - lti;raınec. oloıuwu bir fJtJ1 (6). da inakine ile içi dwna çenilmis 
Yulranclaıa aeai.,a ao.tnı: un çuvallarında bile 80-130 gra~ 
1 - mı- mekı'.'Cb Jernimlz m. kadar un kaldığı, dlkkatli bir a-
2 - Bilgin lııQB (8) . meliye ile bu miktarın 30 ~ama 
3 - Bir lmş (4), Un.Idık nidası (2). kadar inebi.leceği hesablanmı~ 
4 - otıarmaıt un. bulunuyor... F crınlarımızda çu -
5 - Scı4a (ı), Bir Qiçek (4). valları silkme ifinde henüz maki-
6 - 'Mahllılemenin :rerlnt> retlrditf (6). ne tatbik edilmedi&"ine nazaran 
'7 - Eksik Wıtayan ısı. bizde, ailkildıktcn aonl"a beher 
8 - Bir maınevi ı..uvveü olma.yan (8). çuvalda 200..250 gr.ım un kaldı-

Oniversite talebelerine sine
malarda yapılacak tenzilat 
Maliye VekileLi, 15 Birinci. 

kanundan itibaren sinema ve ti
yatroJ.rın koltuk ve birinci meY· 
kilerinde Oniver,ite hüviyet cüz
danını hAmil olaa h.lebeye yü.ı:
de 40 niabetinde tenzilat yapıl
masını kararl.attırmı, ve keyfi. 
yeti Deft«-darlığa bildİnnİ§tİr. 
Bu suretle birinci ıınıf lıİnemalar 
25, iılcıinci. sınıflar 15 kuruta ola· 
cakhr. 

Çivi paketlerine kom 
doldurup satmışlar 

ğını kabul etmek pekala müm • 
kündür. Beher çuvalda vasati o
lU"ark 200 &'ram un kaldığını he
ıablars&k, .bu mil<darın aagari bir 
hadde, mesela 50 grama kadar 
indir.i'tebilmeıi takdirinde, yalnız 
İstanbulda ne kMlar un tasarruf 
edilebiJeceiini gözde'n ıreçirelim: 

Bugünkü ihtiyaca nazaran İs
tanln'1 tehri hergün için 2700 çu
val un i.tihlak etmektedir. Bu çu 
valların her biı-inde, 200 zer 
gram un kaldığını kabul edersek 
200 X 2700=540,000 gram, yani 
540 kilo un eder. Demek ki, un 
çuvallarınnı rasyonel bir tanda 
siıkihneai neticesinde yalnız t~
tanblıl febrlnde hf!rgün için 540 
kıilo mı taaarruf etmek kabildir. 
Bu rakamın hiç de azımsanmıya
cak bir n.kam oldui(unıı anlaya• 

Çt.vi ticareti yapım Kara.bet bilmemb için, bu miktarın ıene
ve Garbis çivi paketlerinin içine Rk tutarını bulaltm: 540 X 365= 
kum koyarak ıabfA çıkardılda- l97,100 kilo un eder. 
rından, Betiktafta içki bayil:ği 

Bu rakamı fürkiye mikyaıın
yapan Lazari 3 üncü defa fazla 
fiatla içki sattığından, Şişlide da genifletirsek, ne korkunç bir 
bakkalhk yapan Osman, Selim netice ile karşılaşacağımızı ta • 
Akif adlannda 3 kiti de karnesiz ~a~. etmek hiç de zor bir §ey 
ekmek &attıklarından yakalana· egBı n-. .• •. kabı"I 

k •uA ,___ "'dd · unun onune seçmek ra ınıııı.ı .ıuıııı-unma mu eıumu- . } 
miliğine teıglim edilıniıle. dir. mı 

Kanaatimizce evet. Nitekim 

Polisin eldivenlerini çalmış! 
Galatada oturan sabıkalılar

dan Arif, Uzunçanıda Petronun 
fırınından ekmek almakta olan 
polis memuru Y utuf Akıncının 
paltosunun cebi.".lden eldivenleri
ni çalıp kaçarken yllkalanmışhr. 

······················--··························· 
1 RADYO 

OAJtŞAıı:BA 25/11/1912 

'7,30: SaM a.:ruı. '7,:n: Viıcudumu.ııı 

~ıım. '7,40: AJa.os haber\tt, '7,55/ 
8,30: RadlY'o salon oı1tutrası, 12,30: Saa.t 
ayarı, 12,33: KanşıJı: proça.m (Pi,), 13/ 

13,30: Ba;rllll obayuculanlan fasıl ear
lllllan, 18: S&ai ayan, 18,03: Faali he. 
yeti, 18,45: Baclyodans ~. l!J,30: 
Saat a,.an, ft ajans haberleri, 19,U: 
Tunh!Mt ..W, 20.15: Radyo ıazeteai, 

I0,45: Bir ha~ türküsü öfttnl1on1&, ııı 
(Evin saad), 21. 15: !Weşhar Tenorlar 
(Pi.), ~1,30: Temsi ı _ ıtmırı a.ilest, 

21,50 ~tlmhnr b:.oclosu, 22.30: 
Saat ayaın, ajans ha.berlerl ve bonıalu. 

.., 

lstanbıl Borsası 
-····-

24/11/94.2 ,.çıl1$ _ kapanış fl:s.lLı.rı 

\;11.b.l.a.& 

Açı.lif TII DPUU4 
ILondra 1 Seti-Un s.ıı 

INnr.YoıtE lto Dom rnı.50 

IC•DMN lot İnle.re Pr. 30-325 . 100 l'eçet. 12.89 ·- ·-
~tokholm ıoo hveo Kr. 31.l~S 
Bir aıtm ııra. 32.80 
24 ayarlık bir rram külçe 
aıtuı 4.26 

Eaham Ye Tahvllit 

~ '1 941 Demlryolu 1 19.-
~ '7 941 Demırholu 11 19.55 
% 'Z BUincI terUb l'tJi ili 
l.\I iidaf':ı.3. isUJ.; razı 19.-

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

Nefri1aı llıliidilıil: il. samı~ 

saRtB.tı A. Rnm oe.uruotı. 

çuvalJarın daha ruyonel bir su.. 
rette ailkinmesi netiıcf'sinde, esas
lı bir ta.aarruf temin eden bir de 
müessesemiz var. Unkapanında 
on altı ağızlı, kömürle ıaıtılan 
büyük bir fırınımız var. Bu fırı· 
nımız, kendisine ve!'ilen unları 
maki.ne ile temizlemekte ve, di
ier fırınlara nazaran çok daha 
beyaz bir ekmek tipi çıkarmağa 
muvaffak· olmaktadıı-. Makine 
ile temizlenen, el~men unların bir 
hayli fire verme~in~ rağmen, bu 
fırın açıiını, çuvalların rasyo
nel bir tarzda silkilmesi netice. 
sinde elde ettiği Cazla unlarla te. 
lafi edebilmektedir. Bu usulü, 
diğer fırınlarımn:a tamim etmek 
güç olmasa .rerek. Bunu yapR.bil
diğimiz gün, memlekete, yalnız 
İstanbul fdırindcn 200 tona ya
km uiı taaarruf etnıi, oluruz. 

Bundan sonraki yazılarımızda, 
diğer taaan-uf ıekillerinden bah
sedeceziz. 

Ha•cın Ali Ediz 

( Yeni neşriyat ) 
tiLKü - Bu milli kilUür cler.-laini.n 

27 lııd aaym ç*ınuştw. içinde isıt.lfadeU 
ve ıülltll yariar. hlUyeler, şiirler var. 
dır. Fiatı 15 kuruştur. 

çıcm - 118 hım sayw çlkm~ır. 

tavslYt' ederis. 
VARLIK - 15 ~de bir çıkan bu fi. 

lıılr mecmuasımn 2Z.1 ünoü sayısı ç*
m•ır. Fiaıa lö ka.ruşt:m. 

:iZMİR KtlLTÜR GAZETESİ - Her 
aTm birinde ,.., on beşinde çıkan bu ı:ı.. 
~ lkind ıpa,yısı çmnıştır. Fla.ta 10 
kuruıff.ur. 

MUALLİM.SİZ DAKTİLOGRAFİ -
Atuf Yar'm bu eseıi, yan maklncslnd'e 
on pa.rma.kla ve mef.odıa ya.r.ma.ğı a:ı: :z::ı

manda, bol (oiogrn.f ve krokUerıe iitret. 
meıkt'edfr. 

KltGba ilave eclilmlş olan bir klAl"YC 

kartona derHlere kısmın maJ&ıeslz ça. 
ıısman ela tcmiıı etmekh.>dJ. ... 

l\I <"Dl ıc!.retlm.iıı1c bir yen il fk teşkil e. 
deeS o!a.n lbu eser:! bütün iş ad:uııbnna 
TC daJııtilolara tavsiye ederl:ı:. 

(Sa.t.llil ,-eri: İnklli.p Kltabnl • Fiyatı 
«l50o lmroş.) 

SON POST~ 

I • 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahrif etmez, 
cildi yunuıfata. 

Her yerde 

PO K ER 
traı bıçaklarını arayınız. 

Devlet D~nizyolları 
MUdUrlliğü 

işletme Umum 
ilanları 

J>enis;yolfarı amumi Tü.k' navul tarifesi, J&P•laıı amlar dolayıailıe tadil edil. 
~ 

l/İlbiıı1111/9'Z taırfblnılen iUbaren htanbuldaıı h:arekl!IL eılecdt olan va. • 
Purlıaria. y&pılMlak nakllyatıb. Jenıl zamıı tıarife 1a1t>Jk oıunaca.aı...r. 

Aoeu&alvclan isahu. aluıabllQ- (1708) 

Eskişehir Ha va Kurumundan: 
1942 seıoe81 lturtı:ııı ba.vramında ı&opl&ıııacıak ~n deri ve bar.saklarLnm 

lhllml '2/12/94Z &aıı ı:.ınü saat. on dôrtte ESlcişebİI' Türıt Hava Kurumu şube. 
dnde 11'Pıbutından Lıllbıttin prtnameyf C'Örmek için i..,ı..s.nbul ve Eskişehir 
il.aft. Kurmnıına bas vurmaları. Ve ihale &"iiniindıe Eski"Jehlr Türk Hava. Ku. 
1'111Dunda tnrlunma.W-ı ilin olunur. (15:3) 

DiKKATi. 
Evinden çıkan her İn&an bstka 
bir )"«'de evvela yatacağı otelin 
neresi olacağını düfiinür. İzmire 
rldecek yolcular i91n böyle Jü • 
fÜDmeie lüzum yoktur. Tam 

rahatını diifünen yolculara 

IZMIRDE 

Ankara Palas 
Otelini tavsiye ediyoruz. 

Ankara Palcu1 6ÜUl /zmirin 
iltiltar edebileceji modern 
mİİeHeHlerden biri u. belki 
batlıcandır. 

TelJon: 3438. 

DERMOJEN 
'l'AJIOK. CATL&Jt. DQMA "' 

ctl.D 'J'ABAI.AR11(,& fen:aıMI iri 
pik. Dertnln tuelıeamellne " 

1'f'DUenrneelne hlmaı' eder. 

HER SCZ&NEDB BULUNUR. 

( TİYATROLAR ) 
İstanbul Bt>lectiyesi 
Sehlr Tl;r&Cıroları 

30 senedenb&ri 
Meşhur bir 

Güzellik reçetesi 

Sn .erı •e en donuk bir clldl 
JUm~tıp beyulatına. slyah 
noktalan gıdennelt •e atık mü&· 
melerl alkl114tırmak içba (Beyu 
renktekJ ,atm> Tokaloıı Kremtnı 
- uzun seneler teerllbe&erinl re
çlrm1f güae1l1k ~teslnl - klllla
nınıs. 

PARASIZ OÖZELLİK KUTUSU 
Derununda ıbeyu ve pembe> renk
lerdekJ Tot.alon kremleri ~ mub
teııı renklerde Tokalon pudrasının 
nümunelerlnl hnldlr. Ambalaj ve 
sevk masrafı olarak 20 kuruşluk bir 
pulu aşatıdakl adrese ıönderinls. 

Tokalon se"lsl 4 K. Posta kutusu 
G22, tıtanbul. 

K.omedt kıamı ·---------------------------
Bu akşam saat 20,lO cb 1 

Tokalan Kremi 

Asrileşen Baba 
ZAYİ - Stinl nütus memurlufun. 

cla.n atdıimı niirw teı3rerem ile İs.t3n.. 
bul Bdedi;resln.den alıılıtım sıhhi muıı. 
7tme oimJanan ve ka.za.nç karnemi kay. 
be~ Tenll~lnl ı;tlı:Araca.ıımdan esıı:.ı. 
ler.inlo hi*mü yoktur. 
· Abdullah otlu ~u Şenyuni 1342 Siird 

Dr. İbrahim Denker 
Ba.hklt Hut. DaJılllye Mutehassısı 
Bfırollu Atanmil, Sa.tı:.atacı, Çöp. 
ı~e sok1ı.'t No. 13. Tel: 42468. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI x....-. mrihl: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

7lt'aM Bank.aau:ııcb k::u:mba.n1& Ye 1Abars1ı1 iaa&rru1 heaabb.rında en 
as 60 liraBı l>ulwıanlara. &eDıede ' dıefa ~ kur'a Uo aoataclald 
pana ıöre ikr&ınlye cla.iıtıJacalı:tır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 }) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 
J>fldı:at: nesablarını.zd-ül ı>aralar bir oono fçlnclıe 50 uracıan a.şatı 

dü3mfyenlcre llı:ramlye oıkttl'ı takclb1ıia % 20 fu!Ule ~. 
Kur'a.tara aenede ' defa. 11 Ma.rt, 11 Hazlna.n, 11 Eıl61, 11 ~I 

Unun tarihlıerlnde çeklleceldlr. 

NEZLE - GRİP - BAŞ - DIŞ 

TORKİYE iS BANKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

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

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

,.. 1943 iKRAMİYELERi .., 

1 adet 1999 Liralık = 1999.-- Lin 
1 )) 999 )) - 999.-- )) -
1 )) 888 )) - 888.- )) -
ı » 777 » - 777.- )) -
1 )) 666 )) - 666.-- )) -
1 » 555 )) - 555.- )) 

1 )) 444 )) - 444.- )) 

2 » 333 )) - 666.- )) 

10 » 222 » - 2220.- )) 

30 » 99 )) - 2640.- )) 

60 )) 44 » - 2640.- )) 

250 » 22 )) - 5500.- » 
334 » 11 )) - 3674.- )) -

~ 

Türkiye lı Banlca.nna para yatırmakla yalnu para birilctirmif 
'1• laüı alm'f olma, cıyni ~manda talihin~i ele denenaİf olar • · 

1 
aunrıs. 

1 LAN 
~ tamirat a&ıöf)'eıerl cı1aD Anadohicla bir m~ 

ATÖLYE USTABAŞISI ARAMAKTAOIR 
ANdaki prtıa.n hais ola.nların A. B. C. rummiyle ısı. 1'76 po8t.& kui-11811 

adresine JW&l ile mür&oaatl!an: 
1 - Türlt oımü. 
8 - Mühendis veya San'a.t mekiebl meın:ıno olmak. 
3 - Bii.yük atölyelerde ula.ba.sıhk yapmış olma&. 

f - Ya.şı (0 dan fazla oluu.mak Te .-erıiklıe atıü:ası bulanmamak. 
5 - Sıbhıi ve ahlW vaziyetlerini veslkalarla (evsfk edebUmek. 

6 - BilbasBa. torna, treac ~ derhı '"*111 Ye pratik tecrübelll olmak. 
'7 - ~oz işleri, pi.it ve san döküm, tenea ft saç fşltttle ru,,.nakç'" 

lllııta, işlerin 111Dami takip ft lılaresini mfımkün kılac;K ckreeeclıe 

umumi mıa.lümatı olmak. 
Almıa.nca veya ~e ok:udulımu Anlıaya.calıı lle!'ecede oıa.nıu &ıeır'Olh 

eclillr. 

Elverisll olanlar bblllıetfne cöre 250 ara.;ra kadar a.::r1* tiord sW»lleıcek. 
baya.t pahalıbj1 SllllDDlmıhn istifade edeoelt ve iş kan.muma ırön ,-apacaiı 
fada mıeaaMen a)'Tlca. ücret alabilecek,, 3659 ~lı lanuna tabi olma;ra.ıaktır. 

Aşnc:ııa ça.1.,ma, Iİ)'abt Tft ıaş~ne ıöre t.Mııd:lr edllmek Ülleft ııenede 

llcl maa.t nWııeUncle ltnımlye de veril~. Mlieeıwse tara.tından blll.. 
~I konforlu metıılten temin edlhne)ct(od'lr. 

Oniversite ve yüksek mekteb 
tramvay pasoları 

t.anbut ElekbW, Travmay ve Tünel l,letmeıerı Um~ Miidürlü-
:::.::....ı a~en: 

Vıııtveınüte '" Yük~ mektebler ıaıebeııine mahsus ıeçen seneye alcl un 
reıı*!i tebdııe Jı::.ı.rtJınn•n 31) Sonte~rin 942 tarih~ iıOnr" tramvaylarda mu.. 
teber oımı.,.acatı flıilllere biıdir'llir. (1'207) 

[ İstanbul Belediyesi İlan lan 1 
Tabmio Dır te.. 
bedd1 mlnAk 

MZS,50 189,41 tık okııllar Jcin yapılacak evrakı mat.bııa. 

1000,00 '75,00 Adalar kazası yollan lpiıı alma4'.ak 109 metre ml'Ubt 
kıım. 

1395,00 104,63 Silivri Bota d.-ııotu için aıaoaca 15500 lıllo sama.o. 
Tabımtn bedelleri ile ilk temlua-' nıftı:tarlan )"lllı:arwia 1a.zılı işler ayn ayn 

~* elmilt:meye kon.olmuştur, Şartnameleri Zabıt ve Mua.melit Müdilrlütü ka. 
leminde ıöriiıebllir. 

hıa.ıeteri '7/12/942 Pa.sartesi ırünü saat 14 ı1e Daimi Eııeiımende yapılacak. 
tır. Talihlerin ilk temlm.t, m.ı.kbu:ı: veya ~ ?e kanunen ibrazı liıım 

~len cliter veslkalaı·lle ihale günü muayyen saatte Da.kni Encümende bıı • 
lunmalal'I. ( 1620) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

l\luh:ı.nımen bedeli 23750 Ura olan 25 ton lı:'loru tutya 3/12/1942 Perşembe 
gün:ü saat 15 de lcıııah sarf usulü ile Ankarada tela.re blnasınd.1. toıııaııa.n 
l'rleıttez 9 unou Komisyonon satın aımacaktır. 

Bu işe gimı.f!.t lsie1enlerln (1'781.25) liralık mmıılıka.t temlna.t ile kanunun 
tayin eti3ği vesikaları ve tekliflerini ~nl aiin saat 14 e kad.ır adı C"eÇeıı Ko. 
mlıJYorı Relellkinc vermeleri IAzımdır. 

ş~na.mcler parasız olarak Ankara.da Maheme clıalresln~.n. Da)'Claııpap'cla 

Te11elliim Ye ~ ŞdliJlnılen temhı oltlnur, (1483) 


