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Kaf kasyada şiddetli 
savaşlar oluyor 

Almanlar Alagirin doğusunda 
Sovyet mevzilerini yardılar 

Milli Şef in . nutkunun 
hariçte uyandırdığı 
alô.ka devam edigor 

Moskova Nalcık'ın tahliye edildiğini, Stalingradda ise 
Almanların birçok binalardan çıkar1ldığını bildiriyor 

Dış siyasetimiz bugünkü hadiselere karşı çizilivermiş l>ir 
siyaset değildir. Milli Şefimiz 19 yıl evvel de "Bizim maksa 

dımız hududlarımız dahilinde komşularımız için, bütün 
dünya için bir sulh amili olmaktır,, demişlerdi 

Ankara 3 (Huıusi) - s~r- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'Y'\ 

lin radyoıu Milli Şefimizin Mil - eı·r vı·cdan Ve Haysı·yet let Mecliıinde aöylemit olduiu 
tarihi nutku hahiı mevzuu ede-

Berlin 3 (A.A.) - Alman or. r
duları Hpumandanhiının teb· 
liti: 

Doiu Kafkaayada yapılan ta. 
arruzlar ve kartı taarruzlar, tid 
detti ıavatlara yol açmıt ve bu 
.aavaılar eanasınd.ı kıt'alarımız 
meva:ilerini muhafaza etmitler, 
kartı taarruzlar yaparak arazi 
kazanmıtlardır. Slovak kıt'aları, 
kutatılan düf111an kuvvetlerini 
yok etmitlerdir. Alagirin doğu -
aunda Alman kıl'altt.rı bir tftar -
ruz eınaaında dütmanm çok kuv 
velle tahkim eclilmit ve mayin 
dökülmiif mevzilerini yarmıtlar. 
dır. 

~ l ~~-,:!::;t~;;:~!:. ·;~~;:!~ Müsabakası ı· rı·ndeyı·z, 
ı nin tarafımdıimı koruyacaiını 'W 

~:!:~EJ~!:::.:~:~;~::d::: Vicdansızlan lttetmeyiz ! 
da busünkü netriyatında nutkun 
bir hülasasını vererek batlıca YAZAN : Burhan Cahid 
noktalarını belirtmittir. 

Bir zırhb tren yok edilmittir. 
Kalmullarlar ıtepinde bir Al· 

man kartı taarruzu ile dütman 
aüvariai çok büyük kayıblara ut. 
rayarak püakürtülmü~tür. 

Stalin,...adda evlerin ve ıokak 
luın ele seçirilmesi için yapı • 

(Devamı 5 İnci ıaylada) 

Denizlerde 

Almanlar 
yeniden 
18 gemi 

batırdılar 

Kallıaı dağlarında ilerliyen Alman aıltnlerf 

Mısır cephesinde zırhlı 
kuvvetler arasmda şiddetti 
bir muharebe cereyan ediyor 

Radyı ıazetesiıin bir tablili 
Ankara 3 (Radyo gazetesi) -

1 İlkteırinde Milli Şefimiz l"met 
lnönünün irad etmit olduklar' 
nutukta bütün İnsanlığm da ib· 
retle okuyacaiı, durup üzerinde 
dütüneceti parçalar vardır: 

Dünya harbi bu yıl da kanlı 
tekillerile memleketleri yakıp 
yıkmakta devam etti. Şehirler ve 
cephe serilerinin ıilahıız halk 
yıiınlan, her tarafta alet içinde 
kaldılar. İnsanlık, öldürmekten 
batka uıul tanımıyan bir acına· 
cak iıtikamete, sittikçe daha zi. 
vade saplanmıt bulunuyor. Bu 
halleri (Şefin dilile konusahm) 
İnsan olarak ve mil1et olarıtk sey-

( Devamı 5 ir.c: ıa}'f.ad11) 

Fransada 
bidlseler 

Dünkü lngiliz tebliği: "Önemli terakkiler .. . 
kaydettik ve birçok esir aldık Almanyaya gonderıl-

" mek istenen işçiler 
&erlin 3 (A.A.) - Husuıi teb. Alman teb 1 iği: "Düşman zırhlı teşkillerinin kuvvetli nümayişler yaptılar 

llt~&m.n orduları &.,kumandanlıiı gediği karşı hücumla tekrar flkanml~tlr,, Londra 3 (A.A.) _ Almanyaya 

lııildwtyor: Kanada sabili doğusun - gönderlknek üere Ahnan doktor. 
ela bir Alm.o ~fzakı J(emilerl iarı tarafından ııhhi muayeneleri ya 

Milli Şef fÖyle bir levha 
çizdi: 

Uünya bir 
mahşer l\zebı 
içindedir. Ka· 
ranhk kı,ın kan 
h ıahneleri tim 
diden sörün • 
mliftür. Bu ce. 
1ıennenıi mü -
cadelenin bu 
yıl da süreceği 
anla,ılıyoı·. Tür 
kiye bududla· 
rı bu~iln emni. 
yettedir. Dev • 
lelin ıiyaaeti ve aem; ordu. 
muzun kuvveti biz.i bugüne 
kadar selamett~ tutmustur. 

Fakat etrafımızı saran ate· 
tin bir sün bize sıçramaaı 
ihtimalini aala ıözümüzden 
uzak tutmuyoruz. Bu ihti -
mal tahakkuk elti~i anda 
silahlarımızla beı·aber bü . 
tün milli varlıinm'z: hareke
te geçecektir. Yakın ve)& 
uzak bu bir ihtimal olarak 
kaldıkça bünyemizin .. ı& · 
betini aarsacak her menfur 
hareketi tiddetle imha et • 
mei,. mecburuz. Cünkü bu 
mücadelr icinde her dava 
ancak kütlenin tllm kudre 
t:nj göstermesit,. b&şıtrıh;- . 
Önümüzdeki örnrl.ler bize 
bu hakikatleri öğretmistir. 
rn,.,,,.,.., 2 ;,~rı •n\ fncl.,) 

isimleri iftihar albümüne 
geçtiği için Vekaletçe 

taltif edilen talebe 

l1ılpu çok pyrlmütald hava tart. pılan Fransız ltÇleri yukarı Savoie 
t.rına rllimen Amerika ile İqlltere de nüm.,.ifler tertib etml,ıentlr. Okullarında iyi ablikları ve çalıf. •imlerinin Mwlf Vekillljince net. 
-...nda aeyretmdde olan harb Franaız hududunda bulunan bir mu malarile mtünlük ve batarı aöate.. reclllen iftihar albümüne alındır•· 

lstanbul okullarından iftihar albümüne geçen 
ve Maarif Vekili tarafından "Nutuk,, hediye 
edilen talebelerin isimlerini neşrediyoruz 

~ ve erzak yüklü bir kallle habir ı.•tn iki belediye binası ile ren 335 orta öğretbn talebesinin i- (Devamı sayla 4/ 1 de) 
ile temas ı-ntnine muvaffak ol • t.,1ca umumi btnaları iııal ettiğini -- - ----
tnuttur. ve hükumet memurlarını buralar -

Cinıleroe ye pcekt-ce devam e • den kovduğunu yaımaktadır. İHal 
den lnadlı biicumlar netice.inde lop akındaki Franaan1n muhtelif ~ • 
~·- 94.000 tonllatoluk 16 semi lerinde buna benzer hadiseler ol -
~etle himaye edilen dütman ka.. --ı~- _. 
~~ · ··~~ •QOIİ ...... ında batırılmıı, bunl.r • (Devamı S ıncr ıaylada) 
d-.ı mühimmat yükm 3 ü hedefe 
'-nı i..betle •tılan !it mermilerden 

(Devamı S İnı:i ıayfada) 

Salomoa 
adalarında 
mabarebe 

Çölde bir Alman lıola 
Kahire 3 ( A.A.) - Orta,ark resinde mevzilerimtu karıı düt-

mütterek lnsiliz tebliii: manan yaptığı ~uv~etli hücumla· 
1/2 Sonte,rin seceıi uhil böl- (Devamı 5 ıncı •aylada) 

Tebeşir tozunu kinin 
diye piyasaya süren 
bir şebeke yakalandı 

"lhtiyatkarlar,, 
Bolteviklere karJI harbe iftİralc 
etmiyen muhtelif Avrupa millet. 

lerine bir Alman 6azete•İnin 
ihtarı 

Cenevre 3 (A.A.) - <ı lhtiyat • 
karlan baıflıiı altında neıreltİj'i 

1 

mM!alede Voel< lacher Beobac:hter 
suetesi muharrit'lerinden Dr. Sie. 
bett, mihver devletleri tarlllından 
bolfeddere "-tt eçıımıı olan bar. 
be iplik etm;,.or veya kalben bu • 
na aleyhtar bulunan muhtelif Av -
rupa milletlerhıe meaeub bazı iç -
timai ıınıflara ciddi bir ihtarda bu 

Bir Japon kruvazörü 
infilôk etti, Amerikalılar 

bir Japon üssünü 
zaptettiler 

- - - - lunm.W.dır. 

k General Mac Arthurün umumi İki evi imalôthane haline getiren sahtekôr' ar, dc!~ua!irbo:::t':!ıı:.~~:·: 
•arrsabından 3 (A.A.) - Batı 1 k k h 1 d d_.~ 51-L-rt bu 

tebecı"r toz arını inin omprimesi a in e, avrette belirten -ur ~ ' ~al keıimi: Orta büyüklükte 
1 

"I makalesinde ezcümle ıöyle demek-
fi lllba uçaklarından bir küçük kutulara doldurarak piyasaya sürüyorlarmıc ted" . 
t. lo Diliye taarruz etmi+tir. Ne • 41 ır(.D 5 rnci .av/ada) 
ıce belli de - ildir. . cvamı • 

Doiu tim!ı keaimi: Sa\omon Emniyet müdürlüiü memur • hın Mekteb sokaiında 16 numa· • ) k 
takım ad 1 d k"ı umumı hare· ları dün muvaffakiyetli bir cür- rah evde oturan Şebab adınd• I Denız aşırı mem e et-
i_ a arın • ' b" "d" S 1 Ş L b b" k ~etleri deıtekliyen aiu bomba mü methud aonunda bir müddet- ırı ır.. uç u e.\a . ır .•ç. ıa- l 300 bin Amerikan 
\lc;alctarım B · Faiıi limanın. tenberi piyasaya kinin nama al - hıala bırleşerek bu evı bır ıma- ere 
d iZ UID • } & h h J" t" • t b • k A •• d "ld" • ditrnan semilerine bombalar tında bir takım mahiyeti belira~z at ane ~ ıne ge ırmı,, e ··~r as erı gon erı 1 
•lınıtlardır. Bombalar büyük bir m~dcl,Jett . sürmeie kalkıtan bır tozlarını bır takım uydurma etı-

3 
. 

kl'ııvaı:öre lam isabet kaydetmİt· tebekeyi ,.l.kalamı,lardır. ketli kutulara doldurarak bunla· VatlnaılO'li (A.~.) - Dena 
'-a 'Ye kruvazör infilak etmiıtir. ~adınh ~kekli bet kitiden rı kinin diye piyaaaya sürmU.tür. atırı mem~etlere sonte~llmlt ~ 

1r haf·f 1__ •• • h · ·~b olan· 1..u -bekenin ele- Alakadarların ıüralle dikkat lan ·Amerıkan kuvvet erı 800. 
ı lllTUVazore aaır aıar ı:- :..- ieid llbarettw 

r~. 5 lnC'C Mylacla) .ita .,.~ede Yavatçata • (Deo.ntı 2 in&.:ı .oı,;faflaJ k en . 

~ . 

Yeni Tarihi Tefrikamız 
Akile Hanım ve 

Sultan (Genç) Osman 
Yazan: (Patrona Halil) in muharriri 

r Bilir misiniz ki .. , 
Onahmcı Osmanlı paclişahı 

sultan (genç) Oamanın ha· 
şını alan büyük ihtilale ee -
bet> olarak dçvrin müverrih· 
leri genç padişahın taliinin 
(<Akrebıı burcuna girmesini 

gösterirler 

~-Bayırı--
suıtan Osmanın başını ilk (milliyetçilik • Türklük ve vahan· 

cılık cereyanı koparmıştır! 

Aki e Hanım ve 
Sultan (Genç) Osman 
Yeni tefrikamız, (1031.1621) büyük ihtilalinin altında )aian 
(Türklük - Arablık) propagandaarnın nelere kadir O:dufunu •İM 

kudretli bir kalemin zengin üılubu ile anlatacaktır. 

Pek Yakında Başllyoruz === 5!5!!555 
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~--------------" ------------------------------~------------------------·-------------------Her gün RESiMLi MAKALE: =Hayat yolunun çukurları çok -

Muvaffak olacağız? 

~--- Eltrem Utalrh•il 

B ü- hakikat ne kadar 8Gl o· 
hına oksun one. göz krrp· 

mayarak. ~imek kuvvetli· 
nin imtiyazıocbr. Acı hakikati gö· 
ründüğü şdülde söyliycbilmek 
ise !kuvvetlinin nefse güvemnı 
gösterir ve bu, ıtoda:vi yolunda 
atılmış ilk adımdır. 

Neşter temizlemniye rnllhtaoç 
olan yaralan delmek ıçm 
kullanılır. iyile.şen yaralar da 
gizli lkalmıyarak bulunup temiz· 
le-nen yaralanlır. 

\-

Mitli Şef Millet Meclisinde 
söylediği açılış nutkunda içmem 
lekeıtin durumundan bahseder • 
kem ne~ine güvenen kuvvetli· 
nin eli)e neşteri !kullanarak ya· La Fontaine ma•alları-:ıdan birinde bir a•lanla bir avcının hi. ğımız her dakika bu çukurlardan birine girebilir, yüz üatü ha· 

lııayeaini anlatır, bu hilıciyenin •onunda da fU hükmü verir: panmaklığıml% daima mümkündür. ravı deldi. 
Vücud ağlam, hastalık yalnız 

6<ltı'hta, doktor baş ucundadır, 

- Görülen bir tehlikeye göğüs germek ceaaret sayılmaz kö· Düıtüğümü:z .zaman doğrulabilmekliğimi.z için nefaimizi görü· 
ıeye .. kııtırılan kedinin aıframaıına benzer. , nenden değil, görünmeyen tehlikeler karJ181nda cuar~e alıf· 

buhran geçecektir. 
Hayat yolu 6ÖZP. e-örünmeyen binbir çukurla Joladrır aya~ tırmalıyız. ----··- --........... ... ........... ..._. ..... _ .. .....:. .... ________ . ___________________ _ 

* 
r - " Milli Şef ınutkunda yurdun iç 

durumunu anlatmadan önce dış 
alemin genel durumunun bir L ehir Haber er1. J 
taiblosun u yapt1: 

Anlaşma ısafhasma henüz var 
rnıyan dünya .. Tebeşir tozunu kinin Sadeyağ fiatlannın 

Bir tarafın hakimiyetine da· 
yanan ibir siyase-t yapısının kal· 
anıyacağı veya kurulamıyacağı 
şimdiden anlaşılmıya başlanan 

Yerli mallar 
pazarlan mensucat 
tevziine başllyor diye piyasaya süren bugünlerde ~u.ş~esi 

b. b k . k I d muhtemel ooruluyor 
clünva.. Bu aelerki liıler iki ltmmdan 

Milletlerin lküçük -büyü'k hep· mürekkeb olacak ve tevziat yal. 
ei için ya~e.k imkanını vermi· nız; Yerli Mallar Pazarları 

ır şe e e ya a an ı --
Fasulye, mercimek ve 

ye mecbur olaca:k olan dünya.. tarafından yapılacak (Baı taralı 1 in.ı.i aı.Ayfado) 1 kadının tebeıir tozlanm bu ku. 
Milli Şefimizin yer yüzüne Sümerbank Y-erli Mallar Pazar. nazarını çeke? bu ı~h!~ ~-~~tah. t~lara doJd.urdukları görülmüş. 

ba!karken gördüğii manza::-a ve lar~nın mutad pllllluklu mensucat zbardattan de!°
1 
n!yetbmuduı·J1ugu hba-

1 
tkur. Bu ~a1zıyetkkl~~§ısında tha}ıkı

lbu manzaradan çıkardığı netice· tevzilne 20 .. sonra ba§I.nması er ar e ı mıf,. u s.ure.t e za. ı- atı genıf etme uzumunu ıase. 
. tak .. ~ y · t · t 1 1 lamız bu sahte ımalcılenn pefıne den zabıta, suçluların Kasımpa . 

dtr. . ~ur fı:;!'~ ~1 ev~ ~n düşmüttür. Bu iıle vazifeleudiri . şada Zindanarkası sokağmda 20 
Hergün lbir marnureyı yakıp lın ve11 ünıet-':e Y~ 1 n cak • len memurlar, çok kısa bir za. numaralı evi de ayni tarzda bir 

vikarak binlerce medeniyet çi· 11 ıaay ~f~I :s...: k qdana .. • manda Şehabın izini bulmu§lar, imalathane şekline kovduklan 
" • "d 

1 
tır. enı lf er ..u ısım an mu • d'" T h k 1 d k" · d • · · b d d b" çeğini yok ederek sürüp gı en rekkebdir. Birincil parça önümüzde.. ~n a ta a e e ı evın e anı netıcesıne varmıf, uı a a a ır 

b 't ş karşısından Türk yurdu •-= la rf d 1 k olan tC'V bır araftırma yapmışlardır. Ya- araştırma yapmıştır. Bu evde de 
uAha"del . . 'tt'f kl za ~ı..ay ~-2!_~0'-~?~pi a0cal ça palan taharriyat neticesinde bu birtakım alit ve edevatla kutu « 1 erımıze, ı ı a arımı zııalta AUwuılaa.c&KLtr. ger par d 2 k · . . · · b ı 

ı kı d' k l k . _Lıb ed t · U • timal ev e 000 ulu sahte ehketlı kı. kutu sahte kınınler u unmu,, 
ve do5t u anmıza ,sa ı o ara · :ıse onu tıuu en evzıa a ıs . 1 b 1 _ .. d 1 . . . ' ed ~ecdt 1 y li Mall p arları nın e un arı yapmaga yarıyan musa ere o unmuştur. 
ve herhangı lbır devlete karşı hı- .~d ..... ~.~· ehrt 1 ·~1 t az ll 1 bir takım makineler vesair alet- Bu işle alakalı bazı kimseler 

· kl f"k" l' 1 k ..ı ·k n1u ur.ugu mu eme sw s ıı1na e • •. .. lelı ve sa ı ı ır ı o ma tan oı ·• q .. •• k . 1 b defakl ler bulunmustur. Bu curmu meş- de zabıta tarafındım yakalanmıt 
ik"'tle sakmara'k milli siyasetini r n ~nunei geçrntb ld ıçhn. tu bayi hud eıınasında Şrhabın kartu tır. Bu genis sahtrk\rlık etrafın· ı 
~ • t•vz atta stan u a arıç en r. •1 A •w . . k .. r 

taki'b etmiştir, !bundan sonra da k~:.Iannıamağa karar vermi§tlr, Ye- ı_::tmn ı e. vşe adihda tiıger hır da tahluk t devam f'~-~ 1 

edecektir. n} tevziat yalnız Yerli Mallar Pazar Bir manifatura tüccar1 Emniyet 2 ·nci şube 
Böyle olduğu halde.. «P ıtlr brı tubelerl tarafından yapılacak • leVkl.f edı· dı· ;· .. .. w .. 

dıgw ı günde.nberi dünya harbine tır. f m Jdurlugu 
Diğer taraftan önümüzdeki ha la 

memleketimiz en ziyade bugün zarfında butlınası bltecdi olan fit- Manifatura tüccarlarından Marko Bir müddettenberl açık bulunan 1 

yc!klaş:mıştır.n ler tehriml:rıden diğer vlla~etlere Voron yaptığı bir .atıfta gayrimeş. fdırimlz Emniyet 2 nci ıube mü •

1 Kuvvetimizin her vakitkinden ibtlyaçları nl~lxtinde göndenlecek· nı olarak çok fazla kir temin etti • dürlüğüne Ahlat 'kaymakamı Na -
b ğinden milli korunma mahkeme - mık Karayel tayin editmıı ve dün 

fazla olduğunu yakından bili· lir. Adam batına 5 m~tre uma sine verllmlt ve yapılan duruıması vazifeıslne başlamııtır. lsta..-\bul ma. 
··r··yoruz Politikamızın verilecek o'an yeni tevz.ıııtta kulla· sonunda tev'kif edilm:.J:r. ly~ m--urlugu-nda, Babaeski kay· 

ro~ ve go u ·.. .. "b nılecak firlerin sıra nu:na.raları ay. ı-·····························-:::-.............. '1.. .... ıır;a•• ıstısnasız olarak butun muharı · et lerle ilan edil.ecektlr , makamlığında bulunan Namık Ka. 
}er tarafından takdirle Ocarşılan· rıca gu e · b rayele yeni vazifesinde muvaffakL 

makıta olduğunu işitip duruyo· Yunan hududundan Vilayetin te liği yetler dileriz. 
ruz. Yurdu -teh.did edecek yakın ---~~---

lbir tehlikenin mevcud olmadığı· g:ren iki kaçakçı Batlıa yerlerden Jstanbula Şüpheli bir Ö
1

Üll 
na da iman etmiş bulunuyoruz. yakalandı gelecekler ekmek kartı ala • 
O \halde Milli Şefin tehlikeyi bu bilmek için bir •eya1'at bel • 

1 Birkaç gece evvel a-eç vakit · kl 
kadar yakın görmüş o masınm karanııktan istifade ederek Ka. ge•ı 11etırece er 
8dbeıbi ne olabilir~ raaöaçta Yunan topraklarından 

L • İstanbul Vilayetinden tebliğ 
Sualin cevabını yine Cümınur· hududa doc· ru ilerliytm ikı meç

edilml,ıir: 
reisimiz veriyor ve ~y!e söylü· hul şahıs ıörülmüş ve derhal ter- İtlerini ıönııek üzere muvak.. 
yor: tibat alınarak bunlar hududu ge 1 kat bir zaman için İstanbula ge. 

H k~-· k t' · · v çer geçmez. yakalanmıılurdır. l~ ] tand··'s b 
« . a ~Kl •• uvvle ımdızı, s~~l-1 Oaman Adıgüzel ve Osman A- o an va """""rın u:a-

lam vazıyetımızı bu an ırıp go · 
1 

. . d 1 bu iki kaçakçı daın kolaylıkla muvakkat ek • 
• 1 pı ıamın e 0 an --"- k rt l '-~lm 1 l 1 1 b 

gelentliren bir manevı te aş ' 'e u"'zerinde Yunanistanc:lan geti.r . lllCllL a ı a am e er ç n u •• 
lundukları n1ahalli bdediyelc • 

ıztırah havası vatanımızın üze· mekte oldukları 63 ç,.le İpek ip-. rinden vo köylerden gelenlerin 
rinde esmektedir. Böyle llaller l liği bulunarak müs:s-dere ~d!l?'ış de mensub oldukları nahiye 
bir milleıti :hastalıklı ve zayı~ gös 1 v«: ~aklarında takıbatd gırışı\ • ımüdiirl Jderinıden bir~r seyahat 
terirler. Hastalıklı millet biınye· mıştır. belgesi almaları usul ittihaz e. 
leri !harici telhlikeleri süratle üzer • k 1• v H dllmiftlr. 
lerine çdkerler. Bu sebeble bir' Bir b1k ~ ıve m11~nsı ava Bütün vatanda§ların bu ted. 
bi11!1ediğimiz bir istikametten ve Korum3na 5,000 1ira birden haberdar olmaları için 

_ 'I n..._ L l l d tebliğ tarihlndaı itibaren on 

Huköyde balıkçılık yapan Ha. 
yirnlın 7 ya§mdaki oğlu Avram, bir 
denl:ılire hastalananık kaldırıldığı 
ÇocUk hut81DeSinde öhnüttür. Ce • 
9e<li muayene eden adliye tabibi 
Morsa kaldırılmasına liizunı gör • 
mÜflÜr. 

Oiyoroma sergisi 
Büyük. Tü~ Zaferter l>'yorom.ı f;i:r. 

gisinin cördütü '1niriik ratbcte n mek_ 
eblerin de ziyaret ~elerinin temlnhıe 

b'inat".n 8/11/ 1942 Pazar gıinil C"COO saaJ. 
C24> ae npa.wı.ca.ldır. 

işçi aranıyor 
iş bulma • Kurtarma Yurdun. 

dan: bilmcaiğimiz vaıuane er a tın a tebP.rr·u· eıı·ı vatanımızın taarruza maruz kal· :1 bet gün müdıdet k.ormıu)tur. 
mast ihtimalini Büvük Millet Yeni Pazar bakkaliyesi &ah5bl fs;~:t:etr'decı:::::ıd~:=; va=':~Ya:~~:~ v~~:x: ~~Y:: 
Meclisinin ciddi olar~ gözönün Yani Katanos ve oğulları Tür~ hal bu belgeyi hinıil olmaları, fot.oğral\a blrftde Nuroomıa.nl;yc ca -
de tu~ınası icab edcr.n va ~urumuna beı bin lira t aksi takdirde bu clbilere ek • mtJ allU9Undakt yurda mıiracaa.Uan. 

nohud gibi gıda madde
lerinde de birkaç kuruş 

azalma oldu 

Belediye teltif heyeti ve ik
tısad müdürlüğü memurlan 
dün piyaaada teftifler yapa. 
rak zeytinyağ, pirinç ve diğer 
gıda maddeleri satıılarını 
gözden geçirmitler ve fatura· 
ları tetkik etmiılerdir. Yük· 
•ek görülen bazı liatlar hak. 
kında z.abıt tutulmuılur. Bu 
liatlar iatihaal merkezlerin • 
den gelen liatlarla kar§tlaı -
tırılacak, yük•ek iialla mal 
satan ve vurgunculuk yaptığı 
tahakkuk edenler milli ko • 
runma mahkemeaine verile • 
ceklerdir. 

Diğer taraftan aon iki üç 
gün zarfında piyas:ıda bazı 
maddelerin liatları düımüı • 
tür. F aaulye, mercimek ve 
nohud ,..~i gıda maddel~ri • 
nin fiatlarında birkaç kuru§ 

·azalma kaydedilmiftir. Bun· 
dan bafka piya•aya bol nıih· 
tarda sade yağ gelmeğe baı
lamıftır. Mal bol ue alıcıaı da 
az olduğu için yağ fiatlarının 
bugünlerde ehemmiyetli mik
tarda düıeceği anlafllmalıta
dır. \.. ______________ _, 

Odun ve kömür 
fiatları artıyor 

on günlerde odun fiatları bir 
hayli yükselmiş ve bir çek: odu. 
nun fiatı 12 liradan 14 liraya 
çıkmı§hr. Alakadarlar kok kö
mürünün yokluğu, navlun ücret· 
lerinin yüksekliğini fiat arhtına 
sebeb olarak göstermektedirler. 
Ağvadan bir çeki odunun İstan. 
bula kadar nakliyesi için 7 lira 
alınmaktadır. 

Bulgaristandan getirilen man· 
gal kömürünün maliyeti de art· 
tığından Bulgar kömürünün kilo 
su perakende olarak 14 kuru§a 
satılacaktır. 

Biz, 'hastalıklı ve zayıf bir vü· etm -;;;~~=l=r·========= me'k kartı verildlliyeceği teb. Gemici, Ameıe. Çarkç., Tendtecl. 
lk b' · ,t = lli olunur. :\JanLncos, Tesvfyecı, Torna.cı. Elclı:trik •. 

cud taşıyan oca ır ımpara or- luğun çok kısa fasılalarla üç de· t ~ çj, Fresecl. BaJıciva.n, Hacleme. 

~=========.===.~fu~~~~~~~maui~:'~··~··~··~··~··~·~··~··~··~··~··~··~·~-~··~··~··~··~··~··~·~··~··~··~··~·==============~ 
TAKVlM 8 2 ncı teşrın dığım görmüş olan bir neslin 

Rııınl ıene 4 Arabi sene çocuklanyız. Milli Şefimizin bu İS T ER 1 NA N, 
lSl'\8 Çarşamba 1831 sözlerinde okuna

1
n acık hakikati İ 5 TER İNANMA f 

l ncı tcıria R~smi sene Hızır ber'kesten iyi an ayaca vaziyet· Javiçrede bugünlerde •uya bölmelerde 3000-3600 kilo ba-
22 1942 

183 te bulunuyoruz. gayet acayip bir gP.mi ındiril. lığın canlı olarak muhafazası 

" 

oonciteşrin 4 

Sabahtan Sabaha: 

Bir vicdan ve haysiyet 
Müsabakası içindeyiz 
Vicdansızları 
Affetmeyiz ! 

Burhan Cahid _J 
(Bat tarafı 1 inci •aylada) 

Yer yüzünü lkaplayaıı ıztırab· 
dan biz de müteessiriz. Beşer 
tarihi en kanlı faciayı say
falarına kaydetmek için bu mah 
şerin sonunu bekliyor. Kasırga 
kıt'adan kıt"aya1 ülkeden ülkeye 
atlıyor. Biz bu kasırganın dışın· 
da kalıyorsa'k bunu ancak Milli 
Şefin ileriyi görerek kurduğu 
ana siyasete ve bu siyasete des· 
tek olan kuvvetli ordumuza 
borçluyuz. Ordunun 'kaynağı bi· 
ziz. Bizim kütle halindeki kud· 
retımız silahlı evladlarımızın 
kahraman göğüslerinde toplan· 
mış'tır. Biz kendimiz, milli bün· 
yemiz tam ve sağlam olduğu 
içindir ki iç ve drş hayatımızd:ı 
dünyayı imrendiren metin varlı· 
ğı gösteriyoruz. Fakat aramızda 
bu milli salabeti şaıhsi menfaatle 
ri uğruna bozmak istiyen, huh· 
ranlı 7.amanlarda hasi~ kar ve 
kazanç kaygı.sına düşenler var
dır. Onları asla affetmeyiz. Şe· 
ref ve istiklalimiz için her feaa· 
karlığa katlanırız. Katlanacağız. 
F.akat biz mahrumiyeti bir vatan 
borcu olarak sinemize cekerken 
bağnmızdan ekmeğimizi, rızkı· 
mızı, yaşatıcı ihtiyaçlarımızı sö· 
küp koparmağa kalkanları ceza· 
~ız 'bırakımıyacağız. Bugün mem 
leket bir vicdan ve haysivet mü· 
sabadtMına girişmiştir. F edak5r· 
1ı1cta. tıükumet tedbirlerl-nt- yar· 
dımdaı biıhirimrzle müsabaka e· 
dece~z. ıfalkat bizim bu samimi 
haklı davamıza ihanet Pdenler, 
biz bu mücadele içinde u2raşır
ken bizi içimizden za.Vlfl~tmı:ığa 
~ı:ı lkanaaT olursa onları llalkın 
hın~ı VP lfrnınunun pençp~i ayak· 
ta bırakmı:vaca!kıtır. 

c23uchan Cakt'd 
·······aı~·;~b"il"T~·~ı·i~i······· 

tevzi edilecek 
Otomobil lastiklerinin ihtiyaç 

sahiblerine tevzii ıçın Ticaret 
Vekaletinden emir gelmi~tir. Bu 
emre göre evvelce tesbit edilmi~ 
olan ihtiyaç listeaine göre tev -
ziat yapılacak ve yeni te'V:ı:İatta 
mevcudun yüzde 85 ı münferid 
ihtiyacata, kalanı ise devlet ih· 
tiyacına tahsis edilecektir. .................................................... 

ACI BİR ÖLÜM 
Erkanıhaı1b mirlivalığından 

mütekaid General Sabri Değerin 
'hafidi, Denizyolları muhasebe 
müdür muavini Baha Değerin 
oğlu, Teknik okul birinci sınıf 
talebesinden 654 numaralıSüha 
Değer ani lbir rahatsızlık netice· 
si genç yaşında vefat etmiş, ce· 
nazesi 2/ 11 / 942 tarihinde me· 
rasimle kaldırılarak toprağa tev 
di edilmiştir. Kederli ailesine 
taziyetlerimizi sunarız. 

ACIKLI ÖLÜM 
Erkanı adli~en merhıım Sal•h nıı. 

mi mahdumu, ~hrimlzln maruf tuo • 
carıannda.n 

Selami Salih Çen1ı 
kıs:ı. b·r hastaııW-an sonra Albhın rah. 
metine lııaVlllJllMljt.ur. CeDMe .naınas.ı 

buciin ötle namamıı mlitukll>en Tcş. 
vl:dtye camiindtı kılm:ırak EdlınekaP' 

şeh'dliğlıi:lekA ebedi i tır:ııı:ıtg!lbıW' 

tevdi ed~Ur. 

? , 
GÜNEŞ Ş J IM::.AK Hiç şüphe yıok ki :Türkiye miftir. Bu geminin ne bacası, mümkün olmaktadır. Böylelik. 
:;>. o. • evva s. D· Cümlhuriyeti Osmanlı imparator ne yelkeni, ne de uakuru var - le balıklar bol olduğu zaman 

7 

1 

arı 24 o 5b luğu değildir. Hiç dokunulma· dır. içinde de kamara veya •a· burada •aklanacak, kıtlaffığı 
s:ı ıı sı mış, bcr gün ıbiraz daha kuvvet· lon yerine, su dolu birf"k böl. :uıman da çıkanlıp balıkçtlara 

ıı---:--=o:'""~--lo-::-1:-ld-n-d-i -;;--A-lc-şn-m--=--Y-.t-.ı-ıı lencn modern cihazlı ordusile melere rastlanmaktadır. Bu verilecektir. 

ı-~-. """"o-.~ı--s • ..,......u-ıt. -s....,. ~o-.·ıı-s-. ......--u.-ıı her gün lbiraız daha yıpranan 1 S T E R İN A N, 
E· u 68 111 •• ıs 02 ıg t6 alem kartı.sanda bir kaya heybe· 1 5 T E R j N A N M A 1 

tı 511 9 tı 12 1 83 tile yülkeelmekt.edir. Fakat bir l.. 

·~~· salibi bütün dünyaya "yapılmış 
olan denenmiş ildçlar için bir garanti işa· 

'retidit . . ·~· ilaçlarını bütün dünya dok· 
'torforı _hastalarına vermekte ve bu ilaçlar 
milyonlarca insan tarafından kati bir emniyer 
ve itim:ıtl:t . kull:ınılmaktadır~ 

(~.Jnftl ..,,.. 4/J '•} ~~-----------------_) 



SON POSTA 

• 
Ankara ve Istanbul 

•• 
U niversiteleri arasında 

ikinci spor teması 
Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 

t ki üniversitenin 19 Mayıs den . ~i_rkaç noktayı şö,le sırala-
1942 de yaptıkları ilk spor yabılırız: 

teınasından evvelce bahselmİf 1 - Her iki üniversitenin 
\re tu hareketin verimli neticeler sporcuları, yiğit ve dürüst bare
~oğuracağı ümidini izhar etmiş- 1 ketle.rile .h~kemin ve seyircilerin 
tıın. Bu ümidimin gerçekleısmi1 takdırlerım kazanmı~ardır. 
olduf.unu g~rm~kle b~htiyanm. ı 2 -.-.Geç~n !~ ~utbolda İstan. 

Bu &eneki Cumhurıyel Bayra- bul Ünıveraıte11 ık.iye kartt birle 
lnı iki üniversitenin tekrar kartı· galib gelmiı, bu yıl ikiye kar~ı 
la.frnalarına imkan ve.-miştir. İs.. birle mağliıb olmu,tur. Voleybol 
lanbul Üniversite.inin futbol ve da , _eçen yıl Mülkiye galib, bu 
"~leybol temsili takımları Maa- yıl Univeı:-aite galibdi,, Yani An
tıf Vekaletinin davetile Ankara- kara ve Istanbul takımları ar.l!l· 
:'fa gitmİflerdir. 30 Tefrinievvel- amda gittikçe bir kuvvet tevazÜ
~e Ankara büyük stadında iki nü haaıl olmaktadır. Mütevazin 
lıniversitenin futbol takımları kuvvetler arasında rekabet gü
ka.r~ılaştılar. İstanbul Universi- zel bir istikamet almtktadtr. Bir 
teai takımı tam kadrosile gele- ":e;i Okaford • Kembriç rekabe. 
tll.erni,ti. Çünkü Bulgarlarla maç tmı.- kurmak mümkün görün:mek
o•~nıak için be.zı Fenerbahçeli tedır. 
nıversiteliler İstaııbulda kal- 3 - İstanbul takımlarmnı An-

ltıı~lardı. Bundan batkn Galata. karaya yaptıkları iki ziyueti İ
, •r•y takımı Buraaya, İstanbul. ade etmek Üzere Ankara takım
~l>or takımı Zonguldaia gitmis ları Kurban bayramında lstan
, ulunuyorlardı. Bu sebeble de: bula gelecek ve burada maçlar 
Reı-ti oyunculanm .. b. b··· yapılacaktır. Böylece Oniversite-k ızm mu ım ı. 1.1 . • 1 k . 
k!'tnını götüremem!stik. Halbu. •. erı~l~ ~.e~ e etın büyük şe· 
1

1 Ankara takımı bu def d h hırlerını gorup tammak fırsatını 
'<:lt\r\"etle tertib e~ilmı'u ea · al 

8 bulacaklardır ki bunun paha bi-
ll\ 1 ... Y nı e e- ') b' d w • d 

•n arl1t kuvvetlendiı ilmistl. Bu çı mez ır egerı var ır. 
~:n ta~ii neticesi olarak Ankara . 4 '"7 ~~n.ya v~ziy.eti imkan. ~e: 
b• htelıt takımı maçı ikiye kartı rınce ıkı unıversıtenın muhtehtını 

it-le kazanmıstır. Avrupa üniversite takımlarile 

tU~Yni gün Gazi Terbiye Enati- karşılattırmak mümkün_ olacak-

caba ilim müeaııeııeieriadc spo.. 
run ilerlemesi talebenin denler1-
le İftigaline mini midir? Biz b~· 
na derhal hayır cevabını ver
mekte tereddüd etmeyiz. Hakiki 
sportmen talebe sınıflarının df"ra
ce de en iyileridir. Haylaz ve ka
raktersiz bir gencin iri bir sporL 
men olmuına imkan yoktur ,,e 
iyi bir sportmenin da de'('ı1lttini 
ihmal etmesine mahal yoktur. 
Bilakia &ağlam ve kuvvetli bir 
vücudda beyin daha iyi işler. Bu 
sebeble fikri çalışma ile bedeni 
çahflllayı birbirine dü~man gibi 
iki unaur c:>larak görmeye lüsum 
yoktur. Bilakis bu. iki unsur bir
birini en güzel bir şekilde ta. 
marnlar. 

1,te biz Oll yıldır Üniveı-aitede 
spor davaa1nı güderken bu kana
atle hareket ediyoruz. Binbir çe
sid me,guliyetimiz arHmda hu 
ııpor seyahatlerine bctıık,.nlılt et
meye zaman ayırmaklıiınuz 

memlekete hu yoldıJ. hiznu~t et
menin mümkHn olacağı imanın
..t .... ;1 .... ; O'P)m,.l(tedi':". 

········ı············································ ngiliz kültür sergisi 
Borsada açılacak 

Emln<mii Hallıı.evinıcle açılını, o
lan ((İngiliz kültür serglal ı> gö.teri. 
1en alaka Üzel"İne birkaç gün daha 
açık k.alacaldtır. Sergıi bilahare Bur 
sacla ~ ı 1.aıcaktır. · • 

Unde yapılan voleybul maçı tır. Mesela vo1eyboldıı Univeraite 
~ok heyecanlı geçti. Mülkiye ile Mülkiyeden çıkartlacak hir 
tUe~tebi ile Gazi Terbiye Ensti. muhtelitin Avrupanın herhangi 
tllk\t talebelerinden tcrt\b edilen bir yennde yenilebileceğini san. fatbıl hakk11da konferans 
ta.lt tın, çok kuvvetli olan 1stanbu1 mayoruz. f • llle~rnı .. kar,1111nda hayli mukave- Velhasıl üniven\telerimizde Ve 111 
bir· l!~•terınistir. Neticede maç sporun canlanmakta olduğunu Yarın saaıt 18 de, Eminönü Hal.. 

C SÖZ ARASINDA =ı 
Muharebeyi hiçe sayan 
garib bir lngiliz kadını 

Başka °!el!'leketle!'de telefon niçin çoktur ve niçin 
gıttıkçe çogalmaktadır, bilir misiniz? 

~~Werin soğuldanlılıiı ve ba..j bi zaman zaman posta, telgraf ve 
2~. itiy~leırını mııhafaza hususunda telefon itleri hakkmda da lstatia.. 
cöa.terdikle..i tarar çok def-a ~ mlL tikler neprolunuyor. Bu sıayedıe, dün 
let efrad.ınm babız yere vurdum ya yÜziinde mubabere ve muvasala 
duyma.zhkta itham edilmealne ~ vasıtalarının erl,tlklerl kemal dere. 
beb o~~ ve ohna.kt.adır. Hakı. cesi hakkında malumat ediniyoruz. 
ka.tte lngllizin bu huyu, onda, ken. İsveç posta İdat"eaİ, ahiren ~etti. 
di kanaatlerine kartı duyduğu kuv- ği yeni bir cetvel ile İsveç toprak
vetli inanıctn bir neticesidir. ~ğı- Jannda bir milyonuncu telefon l1lL 

klnesiııin de tesis edilip lflemeyt 
konulduğunu yaymaktadır. Gene bıı 
sayede öğrenmlı oluyoruz ki l:.veç. 
te ilk telefon tesisatı 1890 seııesln 
de kurulmuıtur. O zam.an, ilk ham 
lede tesis edilen bütün telefonları r 
sayısı (5000) imif. ( 1901) yılında 
bu rakam ( 52) bine, (191 O) dıı 

(Devamı $ayfa 4/2 de) 
ya kaydedeceğim.iz vak'a bunun 
böyle oıduiunun yeni ve kuvvetli 
bir ddilinden bafka bir ~ değlL 1 
d:ir. Vak'a tudur: ~~Posta" nın bulmacası : 17 - <16ı 

Bundan iki hafta evvel Folkes. 
tone İngilh ıehrl halkından bir ka- Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan okuyucula-
dın o şehrin bir seyahat acentasına nmızdan 80 kitiye hoşlanna gidecek hediyeler vereceğiz. 
müracaat etrnlı ve şöyle bir" talebde s.Jda.n sıı.ğa doğ 
buhmmu.,tur: '1l: 1 2 3 4 5 6 1 8 9 1 l 

Ben bir müdd~eri ~a J. l - blant>ıı.tlJll =* 1 
dlm. Bu aı:ada Fransız sablllerln<k bl.r aenat ve 'isea 

1 1 1 1 
il Ilı 

1 

bir seyahat yapmak tsted im. Has. m, Acl"mcedıe bir ~ -- ...L.- ----- - - · · ·-----

talığmı mini oldu. Şimdi iyiyim !la71 ı:ıı. -
ve bu i.ıeğlmi yerine getimlek lıtL 2 - A!dıtit. m. 3 ------- - - --

yorum. Mümkün müdiir? ~an<W (31. ---.----•--= Kadtn111 müvazeneııinin bcnuk o- 3 - Fulıbol maç ~ 
lup oknadığını mer-ak eden aunta b.rıııw bir ne..,J 
müdürü soNkığu birkaç sual ile hu (3), ı·ıtıı ı sı, Bir S .--------
hu&usta menfi bir kanaat edindikten blt.l'f ('.?l. -- . - __ = •••. 
sonra pJ manalı cevabı vemıit: 4 - Jlam!eel l 
Yakında Lord Mounbattıeo ( *] 14>, Tren (4). 

tarafından böyle bir seyahat tertib 5 - Bir kad~ 7 - - --- - - - - - - -
edilecelıı:tıir. Fakat tarihi be1+i de. L-.mi (5) , B --.---ı---_ ğı1dh'. 6 - Fcryad ni. • 

Bunun üzerine icadın butrhklar ıb-;ı (2) , İstanbu. 
bitip te biletler satılığa çıkarılaca.. hın bir semU ( '7). ~ il ----- ,---1

- - -----

ğı :zam&n kendi.sine de haber veriL 7 - Erkel, dadı L ,,.-....._ ----ı- __ _ _ __ • -
mıesinl rlca ederek adresini ve bir (4) , Valide (3) . 1 
telefon n..marası bırakarak çıkıp 8 - :'\lülklyd e-
gltmfftir. ~ (!) , Bi.ı' erkek adı (51 . 5 - Çıft ftitl (3) , Ter.<4 çcıkun 7,\ddl 

Başka memleketlerde telef OD 9 - Kışın sembolii (::), StleU <
4>· (E). AtstU11iı& mıwiki h&y-etl (3l. • • k ' lt - Tadı güııel (8) . 6 - Ç.eyifl ioısan 181. 

OIÇID ÇO tur. Yunrıdan aş;Lğaya d<ıkru.: · (
9

) 7 - Bir isim (t), l\ladmı l yeni türk. 
Birçok ı.ıer hakkında okluğu gl- 1 - Izdlbam • ce> (3). 

2 -- Kiınşevi bir ına.dcic (4 ) , YÜk ta. 
8 - Suıı'i nehir m. ltin'~c!~•nde 15 e karıı 12 \le, i- söyliyebiliriz. Bu, sporun kudre- kevilnde «Futbol nuıl oynanır?o 

Un.~ıstnde gene 15 e karşı 12 ile tine inanmış olan her münevveri ımevzıılu bir konferans ven1ecek ve t • ] Mahim olduiu üzere bu :ı.at, za._ 
'"eraı·te t k 1 b ·ı d k b" h ld' B l.....!:6--•--'L-- L.!... ~ uo"·~~-ı''--..11- - ft-··· .-ı...-u.....ı :t\eti l a ımının ga e esı e memnun e ece ır a ır. u- w.-eıııaNJeD ılHI" nuu • .__. .teçaL lllMl zaom&.11 : ...... ı Avrupa ~·-ne 

şryan (5). 

3 - ö:ı türlc9e {vekil) m, N..ıLa t3). 

' - Bir ren1t m , Çik.olıJit.IAUl ipıidai 
~ (5). 

9 - A&a.n (4). Piş C3l. EdM !21. 

10 - l\ley~ ıeıirileA ~er lil . Kil. 
b ce ennıietir rada bazıları me,gul eden bir tir. Bu konleram vo Elime btilWı llıkmlaı' 78'1Wl :iorı~ tedai taUıat.ııı111 

auu"U41 .__... onclia4hn 41c "bahN\molif'iıu: A· W?'!W ~~. •.....W.,.... , Qh:i bu b~__;! __ ..1 _ _... __ DllD e. 
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Kırım Hanı ayağa kalkıp tat· 

lı tatlı gülümsedi: 
- O halde sefer hususuna hu. 

zuru hümayunda fatiha okuya· 
lım ve Halil ağa dahi orada hıl· 
at giysün. 

Urlu başını eğdi: 
- Ahsen olur. 

' maklıia yakın birinin ardındaki-
ne < 1ıte Patrona yolda~ çıktı. 
Sadrazam dahi yanında! ') dedi. 
ğini kulakları ovuldaya ovuldaya 
duydu. 

Bir ihtilalci elini kaldınp yük-
sek sesle söyledi: 

- Urlu yoldaş dahi andadır. 
- Beli, vezir olacaklar iın~ ! 
- Vezir mii 

SON POSTA 

«Son Poıta» nm edebi romanı: 153 

Onu· bahçe kapısında, kolları
dahi vezir olup geçmişlerini u· nı kavuşturmuı, başını kapıyl\ 
nutmazlar mı sanursm '! dayamış arkalarından bakarkcc 

Köse adam önünde konuşan. gördüğü an, kalbinin parçalandı
ğını duymuştu. Hiç şüphe yok> 

lardan birinin omuzunu tela~la Semahat, onları yaşlı gö2.lerile 
sarsaladı: teşyi etm~ti. Semahatin bu hali 

- Patrona Halil avluya çıktı ona ne kadar dokunmuşsa, Gö. 
mı? nülün, bembeyaz tuvalelilc ha-

Öteki aksi aksi döndü: rikulide güzelliği o derece bap-
- Gözünü eyu aç. Elbet çıkh.· nı döndürmüştü. Genç kız, he· 
İhtiyar ayaklarının ucuna ha- men bir fırsatını bulmuş, yava~

sarak az daha yükselmek ir.tedi. ça: 

kes bize bakıyar. ı<.orkuyorum, 1 
başkaları ile de dansedcceksin ! 
Buna tahammül edemem.Ablasile 
eniıtesi de kalkmışlardı. Enişte. 
si, çiftlere çarpa çarpa, tanıdık
larına aşinalık ederek dönüyor. 
du. Yanlarından geç.erken; 

- Hanım, dedi, a<arısına .• Su
raya bak, ııan'atle güzellik, "oı. 
gunlukla gençlik kucak kucağa .. 

Gülümsiyerek uzaklaştılar 

- Lutfedersiniz üstııd ! 
Bardaklarını çarptılal'. 
-Sevgimize Vedad ! . 

Gönül, daha ilk yudumda, yü. 
zünü buruşturarak, başını ı.allar• 
ken, Vedad bardağını çoktan bi· 
tirmişti. ikinciyi İ$teJi: 

' - Çok içiyorsun, ya sarhof 
olursan! 

Genç kız gözlerinin içine bak• 
tı. Sonra nazarlan, bir heykel ka 
dar muntazam vücudu kucakla· 
dı. Gözündeki, kafasındaki alern 

Sadrazam da ayağa kalkmış. 
tı, kapıda duran çavuş başı aj:a· 

ya seslendi: 
- Baka çavuı batı ai•· 
Çavu~ batı koştu. Mehnıed Pa

t• aesi titreyerek emir verdi: 

(Arkan var) • - Beni nasıl buluyorsun sev. 
------------------------------.:..._- gilim! demiftİ. Kendimi :ıana 

-Ya, ne sanuram? Anlar 

- Birbirimize o kadar yakı
şıyoruz ki Vedad ! Herkesin gö. 
zü bizde .. öyle gurur duyuyorum 
ki .• değişmişti birdenbire.. Gönülün 

güzelliği gözlerini kamaştınyor· 
du. Çıplak ocnuzlarına dökülmüf 
saçlannı koklamak, nar ciçeği 
rengindeki taze dudaklarını ÖP• 
mek ihtiyaciyle kıvrannuığa baş· 
lamıştr. 

- Muhafızlara söylen, sarayı 
hiimayunadek alayımızı tdkib ey 
lesünler. [Meclistekilere döndü] 
buyurun benim efendilerim, sara 
yı bümnyuna varalım ve şevktlü 
padi~ah huzuru şerifinde fAtiha 
okuyalım! 

Çavuş batı dış merdivenl~rl! 

seğirterek muhafız zabitlerine 
seslendi: 

- Durman ağalar, ağalan ve 
meclis erkanını sarayt hümayu· 
na kadar isal eylen. 

Vezir aarayı avlusundald 
muhafızlar sıraya dizildiler. Dı§ 
kapılar ardından ~akır :şulrnr 

r.urgülendiği için dışardaki ihti. 
lalci kalabalığı olduğu yerde kal 
mıştı. Birbirinin omuzları üzerin
den b:ışlarını uzatarak demir par 

aklıklardan saraya gideceği 

söylenen alayı aeyrctmeğe başla

dılar. 

Kalablık arasında elleri Ye du. 
dnklan titreyen köse bir adam 

önündekilere sordu: 
- Saraya mı gidecekler? 
- Beli, saraya gidecekler 

imiş. 

ihtiyar daha sokuldu, demİT 

parmaklıktan bakmak istiyordu, 
/ak.at nnündekilr.ri acamadı. Par-

esme a;rnh.'l 

ı:.r:ını ekr: 
1 adü l l'lr.Wk 
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biraz daha beğendirmek için bü. 
tün bunlar .• 

fLive etmişti: 
- Benden başka kimse He 

dansetmiyeceksin değil mi? 
Hila kafası Semahatle m~~

guldü. Ne,'esi kaçmış, üzerinE
bir durgunluk çökanü. tü. Vakıa 
Semahatin gelmeyi i bir bakım 
iyi olmustu; Gönülle, ba~ basa 
kalacaktı, lakin, onu mütee~sir 
ve yalnız bırakmak ta rikkatin'! 
dokunmu~tu Eniştesi. aksam ve
rneğinde faz.la kaçırdığı 

0

için bir 
hayli aarhoştu. Mütenıl'ldiyen, 
gülüyor, söylüyordu. Teklifini 
kabul edip içmed!ğine pism3.n 
olmu,tu. ispirtolu kl\fa, diişün
celeri bu kadar büyütmez. Ken
dini tamamen kayl.letmeğc, dur~ 
mndan Gönülün kolları arasında 
dönmeğe karar verdi. Caz. bir 
tangoya başlamıştı. Oturdukları 
dakikadan itibaren, genç. kız 
dansetmek için gözünün içine ha 
kıyordu zaten.. 

Kalktılar. 
Kollarının arasındaki bir tüy 

kadar hafif ve taze ~ .. cudu göğ
süne bastırdı. Çiftlerin arasına 
karıııtılar. ~nç knı, mcs'ud ve 
bahtiyardL Zaman zanıan göz • 
lerini kaldırıyor, sevgi dolu na
zarlar birbirini buluyordu. 

- Bu gece öyle mes'udu n ki 
Vedad!.. Fakat sen durgunsun~ 

- 811 durgunluk s .uı.drUen 
Gönül.. hu gece he rilnıladeain, 
seni ~Jkesten kıskanıyorum. 

- Ye ben .. :ra Lea .. laak her-

Musikinin tatlı ahengi içinde, 
kf'ndiJ,.. .. inden geçmif, mütemadi
yen renk değiştiren ı~tklar altın. 
da, göz göze, birbirlerinin nefes
ler•.,i emerek dönüyorlardı. 

Danstan sonra büftıye geçti
ler. 

- Sen ne içeceksin Cönül! •• 
- Ben hiç içki içmedim şimdi-

ye kadar.. amma, $en ne ister-
sen onu içerim. 

- Sana bir bardak 
ram edebilir miyim! 

Genç kız, şuh bir 
kollarını yana açta: 

viski ik-

hareketle 

Caz başlar başlanıa-ı:, t~krnr 
birbirlerinin koJlarına e.tıldılar• 
Vedad, doktor Muhittinin tavsİ· 
vesini hatırlıyordu, fnkat, ken• 
dinde öyle hafiflik ve rahatlık 
hissediyordu ki.. sanki ayakları 

yere basmıyordu. Bir hayal dün· 
yasında gibiydi. 

(Arhan var) 

Kapnlı zarf usulile eksiltme ilanı 
Antalya Vilayet Encümeninden: 

ı - Eksil meye konub.n iş: (Antalya. l\b.aıa'lıgat yolunuııı 75+000-80 + ooo 
lı:ilumetrelerl &r.tSı 1.-:.unh"Uı sWYe lşl: 

ı - Keşif bede~ (17,530) Ura (56) kuruştur, 

3 - Bu işe aJd ş;ırtınıne ve C\'l"llk ısunlb.nlır: 
A) Keşif, 
B ) lluısusı. fenni şartname, 

C) Gnıfik, 

D ) Şartmuııe, 

E)Mııka.velen:ı.me (bu C\Takl:ı.r Ylf.iyet encünttıninde \e An~l)"a nafL" 
miiılürlütunde sörül'ebilir.) 

4 - Eksiltme lG/10/ 9'12 tarlblnd~n ttlbaren 10/ 11/ 942 t:ı.r'.Jılne rasila.yaıl 

Sah &Unıu s:ı.ai ıs de Antal Mü. viliyet eneümenfndıc yapıbc:ıkt.lr. 
5 - EksUtme bp:üı zarf usuıne ve vahidi fia.t iimrfnden yapılacaktır, 
6 - Taliblertn 2490 sayılı kanunun 32 ne! mıu.OC9!nln ta.rlfat.ı dair ıUJe 

ta.nzlnı edecdcleri tadır mektubl:ı.rını mu:ı.yye.u c1inde S'J.3.t 1.5 i) Jntdu rlllY~ 
~illa ~-ermiş veya posta ne ~öntlermlş olmla.rı tanrndır, 

'1 - Eksiltmeye clrebllmet için 1314 lira 80 ~ mırnkut. te~ 
)'a.hrmaları ve bunda.n başka ~ı:ıdaldv~ ibraz el.ırwlerl şarlıt.ır. 

l l Bu ı~ gftbihnt!k ıctn na.fil mliiarly.. eh~el. kıom1-70Dunhn alıJl

mış m~a.lıhdlTik vesikası, 

2l Cari lt!DC3"e aw Tkanıt oaa..ı veıııılkuı. 189J) 
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- 9 - j da durdu: Elile bir yer göstere- Habeş kızı Fidan, aandıklannı 
Buca ~yraaınm ertesi ııün sa.. rek: - A! •. dedi, mahzen açıl- muayene ile mefgul idi. Bizi gör

halıleyin erkenden Affanı bir ~- Sali~ abla •ene eıya.smı meğe vakti yoktu. Affan, hep 0 
kenara Zarif ağayı çekerek ona muayene ediyor. HayJi aana bu- coşkun l[evezelii'ile anlattı: 
Yavaş sesle ve sözleri neş'e pa· rasını d.a göstereyim. Ablamın bütün cihazı burada
rıltrlarile dolu bir şeyler anlaltı· Beraber yürüdük. Burası ha- d_ır. Ne~er, neler vardır. Çeşid çe. 
Euıı rördüm., aom"& onun eliııe rem daireı:.ile selimhk dairesinin ,ıd elbıseler, 41emeli yorea.ıılar, 
bir para Mkıttırdıı ve Zarif aia arasında yekpare ta~ta.n İrufa e- havlı1ar, hamam tAkırnları . .. 
ayrılınca bana elile: - Yanıma dilmiş denecek kadar kargir bir Şafiar, kürkler. . . Gümüs takım
gel !.. dedi. mahzendi. İstanbulda, İzmirde ları. Sırmalı yatak ça~,afları, 

- Mesele 11.:alm&Jı! diye baş. büyük Türk konaklarında böyle seccadeler, ipek bohçalar ... Bun
ladı : büyük anneme az çolı:: de· yangına karJı eşya muhafaza e- ları hep Naciye için, 0 kara ku
ii~rek kazayı hikaye ettiın dilen mahzenler vardı. Bunlar- ru kız için saklar. Sonra 0 gelin 
"e para kopardım:. Zarif ile Pa•- dan alth üstlü iki tan~ de Çorak- olunca ona da ayrıca cihaz yapı· 
liye sönderdim.. Ben ~mm sıeli.Jn. kapt konağında vardı. Kaç kere lır, bunlar da ilavesi! Biliyor mu· 
lığa a-eçiyorum., ltu&'ilıı uldu.k~ onları görmüştüm. Ü&t lcattalrin- sun? Onların fikri N<ı.cİyeyi ba· 
tneşculdüm. Kanwıa çalataca.iım, de ambarlar, $&1ldıklar, dolablar na vermektir. Bir ket-eben tevlen. 
•k§am iUtü f'rans.az.:a deralerim gümüş takımlarile, tiltclerile, ta- memeğe şimdiden karar verdim, 
\J'ar. Onl&n hazırlamalıyım... bak, bardak takımlarile, çar'4f- hele Naciyeyi almak, Allah gös-

Hiç durmadan bZr d&Uü,,e aöy. larla ve küçük hala N ııfizc Hanı- termea.in. Deli olmadım. Şu Fidan 
lüyordu. Belliydi ki zilıniae fi- nııa cilwlz ~yasmı sa.khyan hü- yahud onUD kadar güzel olan 
kirlew dalga da~a ~or ve be- yük mah n eaadıklaria dolu idi. ~ümbül yahud Ferah ile evleni· 
llıeza dud&klarına çarpıp dökülü.. Bu sau.d.ıklar bn~ırken ve cıya rim de Naciye ile asla ... Ben de 
Yordu: - Sonra, diye ekledi; gözden g~irilip havalandırılır- senin gibi henüz küçük bir çocu. 
Yarın için ha,ka bir seyran dü- ken ben de pek büyük zevk ile ğ-a neler söylüyorum. Kendimi 
fÜnüyorum... tema~a ederdim. Küçük hala Na- böyle unuttuğum zaınanla.rım 

Yüreiim hopladı. Gene bir fize Hanım da beni biç kırmak olur. 
k.u. olacak diİ.fÜnceıaile yutk1111- iat~yerek bütün me.aklarımı Tekrar elini öte tarafta duran 
dum. Bir ıeyler söy~ektim ~bnin efınekten ii.fenm.e.:ı.; &ırma aınb.arla.rla sandıklara uzattı; 
llnıtnJl vakit ltulamadım. O eot- işlemeli relinlik esvabını, yeşil - Bunlar da büyük annemin, 
~tu, de•am: etti: - Biraz 300. mantin, mor kadife elbi.aelerini, beaim annemin... Onlar da do· 
t>a ~ seni ahrım, o vakit an- kürklerini, ıaUarını birer birer lu. Salime ablamın annesinin ya
latll"ına. Ak~ üetii fransızca açarak bana gö.terirdi. ııi teyzenıin sa.Ddıkları kızın~ ve
hocanı gelince Mil de ora.da hu- Alttaki mahzen de- er.zeka rilmif. Bunlar hep böyle çürüyüp 
lunursun. Hoca S.lib efendiyi mab.matu. Tava.nela asıh bir tahta bekliyor. Ne için bekletilir? Bü.. 
R'Öriip Uınıdm. Bir de oau gör, .U:eri.n.de tulum peynirleri, etraf- yük annemin ve annem.in sandık
h~k ne yaman &ir Yahudi genci.. ta yağ, pirinç, ~ker, zeytinyağı ~ı da benim düğünüme &akla
dır. Şimdilik Allahaısmarladık. .. dolu küpler .. . Buraya girilince nıyormuş. Beklesinler bakalım. 

Ben bir helime söylemeden bir b!lkkal dükkanı kokusu insa· Ba.pı:un bir hareketile zihnine 
aYnldı. mn burn\IDu tı:nnalardı. Burada ' gelen bir fikri kovmak isteye.. 

Yalnız kaldıiıı. Bir ar k an- pek gecikm.ez.dim, Mutbak i~e. rek: - Bana kalsa dedi· bun-ne · , , 
~ _. yanma sokul&nı.k: - An rile me~gul olan Ho .. ' -... dem bacı, ları bekletmektense ŞLl Çerkes 

kec:ı~I dedi~? Bar.ela pek ıı- yanında iki üç gene zenciye ile kızlarile Arab kızlarını kocaya 
yıldım. Artık. öteye gitııek. Belki burada erzak ayırırken ben sa· verseler, bunları da o:ılara da-
o.lnq~ evı de hazırdır. dece bir göz atar ve kaçardım, ğıtsalar ne iyi olurdu; yahud ... 
Aıınem: - Nasıl ol ? İki ae. aHI beni eğlendiren yvkandaki Durdu, gene o fikrin hücumi-

cede kaçarsak ayıb ahır. Biraz mahzendi. le bir saniye sustuktan a.:>nra ili. 
aahrettneli. Affanla anlAfam&yor Ke"Y&er Hanımefendinin kona- ve etti: - Y ahud bir yangın ol-

? iında da böyle iki maksadla kul. sa da bu taş mahzenler dayana-
ftuı::tun izahı pek ııowduı.. Başı- lanılan altlı üstlü iki mahzen masa hepsi birden yansa ... 

~ırek lnrkaç cüıı İçm daha vardı, yukarı kattaki mahrenin Bu fikirden kendisi de ürke. 
aa karar verd.iın. açık kapraıeda durdak. Affan rek: - Haydi, gidelim!.. dedi. . . , * bana iistüste yıiılmış aınbarları, Bana da. bir korku ıreldi. Şimdi 
~iki ıki saat ıeçti. Öile ye- ~andıldan gö.lerdi; öte tarafta bu çocuktan ürküyordum: - Sa· 
, .. ..1 v.akti yaklqıyordu. Affan Salime abla ile yanında Nevber kın! .. diye içinıden titreten bir 

0 bndu, bana: - H&ycli! dedi. ile Dilher, 'bir de mutbaktan yar- ihtimal geçti. 
eraber bahçeye çıktık. Bura. dııp için almmıa Jlenç ve 2üzel Selamlıkta oda.sma ıirince o-

turdu: - Şimdi sana franaıxa 
laoc:amı anlatayımj dedi. isimleri iftihar albümüne geçtiği için 

Vekaletçe taltif edilen talebe 
- Alliance lsraelite nedir bi

lir miain? Yahudilerin büyük bir 
ittihad ve muavenet te~kitah. Bir 
çok yerlerde olduiu gibi İzmir. 
de de bir ceaim mek~ebleri var. 
Henüz gitmedin, rüşdiyeye gir· (Baf taralı 1 inci uıyluda) liha Erİ:fen, Turan Özdemir Selma 
diiin zaman görürsiin, bi"Ziın kü- evvelce 1u.mı1t11k Maarif Vekili Bengi, Heybeli.ada ortaoktdundan 
ç.ük, miskin, alçacık riiftiyemizin Hasan Ali Yücel lsılmlen 2 yıl itti. Faika Şimşek, Turhan Orhan Kadı 
ka.r,ısında. bir kı,Ia kadar büyük ı.r. al.biiınime geçen talebeye Cüm- ~ birinci ort.aoıkuldao Ra~ıb Us7 
k&rgir bir bina.. Burada yüzler. huriyet bayramı armağanı olarak ikinci ortadan Cemi e Aruntan, Gü 
ce Yahudi çocuğu talim ve terbi· Ebedi Şefimiz Atatürk.ün tarihi nu.. zln Kansu, Sacide Petı içli; üçüncü 
ye edilir. Sonra bunların en zeki- ~rlndıuı birer niilba gönckrmiı- ortadan Türkmen Tarlnç; Ercü • 
lerinden hirkaçı Parae; orada tıfr. mcnd Sevgen; Fuad Dalaman· Ka 
bu tetkili.tın merkezine gönderi-~~i ~an if'Jbar r~ük ort~kulundan Mas~ Ş.: 
lir. Senelerce tahsillerine ça!ıtı- . ..~ -~~Jın. ~ı~erl Maa- hin, Turlıan llılı.ay, Emin Heral, 
larak tatra mekteble.rine hoca rif MüdiH-lögune blfldılrilrrıııtir. Bun.. Kartal orta okulund•n Dündar Öz • 
yetiftirilir. ı,te bana franaı~ lıart ~Jıyoruz: . güç, Vehbi Yüksel, Kwnl.npı orta 1. 
dersi veren Çikurel bunlardan . C~~et kı2 lıseslnde.n -~ ckı:ılundan Şevket Kdctoğlu, Mir. 
b . "d' ı · d 1 fakı'r li Tandlogla, Çamlıca kız l~ın- gün ortaokuhuı:dıan Orha.n Kamber 
ırı ır. zmır en a ınmı, ..ı_ K d · r,n.•-- ·· · · · · ' fa'--t. k ki b. Bı'r uaı a ıııye ~.....-, Erenkoy kız N.ı~taıı ikıncı ortaokulundan Gii. 
&& ço ze D" genç. llısesin.ı __ v ___ y , ___ 1..ıı H~ı_ · 

Franıızdan farkolmımaz türlü uen ~ Oocqse.ıQ.I, ve zm Buut, Pendik ortaokulundan Se 
t•• r· lA t sahib:d· , h .. SaY"Ct, G•latuaray Us.esinden Sa - vlm AiragD; Şehrenıini Mlaoku • 
'; u ~um: "k İı-~~~'bhenuz lih Kayas; lnöaü kız lises.i:ndeo Nec lundan Feridun Özdrkli oğlu Veıbhi 

0 uz Y~ aı:'n • 1 en u u. aoe- m.Jye Sinangıll; &stanbal kız ti.esin.. Bahri Çelebi, Kam Topan Üıtküdar 
ler devırmış. okumadık hır feYı den Gölbön Büyiikoğlu İltan.bul ıer 2 1 rt kuld N d.' C 
v&f olmadık bir ilim bırakma- bılr lL.esindea Turan' itil Fc,yyaz "' ~ • o d~ d'. a~ a kulıyed ~ 

G.. '--. Y ? U$XUG&r or ancu ortao an Ne 
mışhr. orece110.&m ya... aman Nenıliog-ıu Salih Dizer Kabata• li. 'ı D-. ._ z ek ok 1 
b• ı B "k' d c._ ' .. r nıan Di1Tıa3, eyr orta u un 
ır l'eDÇ ... ana 1 1 ııen.e e naanı se5lnden Haldun Slrer, Kandilli ktz dan Bekir Akı H i il : 

öğretti, şimdi gınl gınl söylüyo. lhııeslnd- Nahide n .. __ PertevnL orta kı·-ınd nanR · :'yr Bye tse91 
, _ -, ......,,..., -2 ... , an esınıye a~pınar, 

r~m,_ okudugum~ an!ıyorum, hat· yal liııesinden Fuad Altınok. Bogaz.. Işık orta kısmından Gün Benderli, 
ta. ~a:ı yazmaga bıle başladım. ~i Ilftl91nden Ec.bed Sandalcı, Da.. Şişli Terakki orta kısnundan Aysıel 
iki uç sene ~nra ben de. fransız· röşpfaka fıı:&esinden Kemal Ttmça)', Sıdal, yeni Kolejden Ihsan Kara • 
cayı tamamde elde etnı4 olaca· lfrk llaeslnden İbrahim Gözen İpek mancı Yüce U1kii om kısımdan 
ğmı ... Bana her relişinde takım çf, Ş.İffl Terakki lia.e$ınden Refhan G~ Nemli, Kadıköy kız enstl. 
takım kitabla.r ge.tirir, roman, ti- 8-la, Yüce Ülkü liseslınden Mazhar tüsünden Meli.hat Görmü~; fatanbul 
ir, tiyatro. .. Bunların para•ını Zorla, &gun Nemli. Ticaret Lisesinden Nezihe Pelist41!!, 
da alır, hatta faz~ile. .. Ma- Ôğretmen okullorırulan lda Al'ditl; Ten:flJı: okulund•n Şi-
limıa, Yahudi olsun da menfaat lwmbw kız öğretmen okulundan naSt Gedi!c. 
gülmesin, olamaz... Mukadder Aru, Melihat Enötken, --------------

Affan dın·madan, dinlenme- Mdihat yalgın. G a n d ., n ,. n B ., r 1 e (! ı' k 
den yemek vaktine kadar söyle- Orta okullardan y 
melde devam etti. Çamlıca kız lıaeai orta kısmın - A ık ı 

(Arha.sı r>a7) dan Yezdan Da.l, Haydarpllfa lise- men aya mesajı 
H z U kl ·ı siırı:io orta kısmından NaCJ Aklar, 

________ • __ • __ ~_0 __ •gı__ !staınbUl kız lİ.$.esi orta kısmından 

r·········-··· .... ·······---·········· .... , 
~Yeni zenginler nasıl~ 

para yiyorlar? 
Bu şayanı dikkat 
röportaj serisine 

yakında başlıyoruz 
Röportajı yapan 

Nu.,-et Sala Cotkun 

Perran Doğancı, Suad Akgün, Ka. 
bataşıtan Çetin Bulut, Kandilli orta 
kısmından Ümmühan Haıımanka • 
ya, Be.ime Kurdoğlu, Altıngöl Şan
da, Bakırköy bir-;nci ortaokuldan 
Ayhan Açık.alın, Ertuğrul Tunça -
tay, Gültekin lure, Betiktaş birinci 
ortaokuldan Arlrunt Bülend, Hasan 
Sarı Cağa.loğlu birinci ortaokuldan 
F.W:et Y-uceeren; Turhan Tüzemen; 
Kaya Kara; Kenan Özel; Muzaffer 
Ça.,an. ~a lcrız ortıır.ıkulundan 
Ferhan Gürova, Cahide Süar, Sü • 

Amsterdam 3 (A.A.) - lns1. 
liz istihbarat servisinin bildir • 
diğine göre, Gandi Birleşik Ame 
rikada Hind Birliğinin aylık mec 
muası olan İsli.m Today vaı'ta • 
sile Birl~ik Amerikaya bir me. 
saj göndcrmi~tir. Gandi bu me
Hjında Birleşik Amerikanın da 
Büyük Britanyanın diğeT mütter 
fikleri gibi İngilizlerin Hindis • 
tanda yaptıklarından mes'ul ol • 
duiunu iddia ebnekte ve Hin • 
distan istiklalinin derhal tanın. 
maır.ını i~temektedir. 

eda Yeğ, Hidjye Ym-almran, Nec.. s;,·~ .. p;;~· .. ;~;;;~;;~·:·····----·····--
li Ercan, Cümhurfyet Duran, Da • ======== 
vudpata orta olmhmdmı Ahmed Nevt:rat Miklurü: :M. SUDi K11.!'&7el 

'-----. ..... -.;' Serpenu. Eyüb ortaoblun.dan ML uırtBt: A. ı:ıaem OŞAKLIG!l-
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Erzincanda ır .... : ................. :: .. ·:: .............. ~f ~; 
Şehirde hummab.,,. fctali d ı~ Bır kız yuzunden ! . ----

". . r yet e- : b • b .. , d il • • ı d il : B eleclıye zabıtası bir yıl içinde 
vam e. ıyor, .Y~nı yıl programılKı i 1 r co an o uru u i faydalı i~ler ba~ardı, halk sikci. 

bırçok ılaveler ygpddı İ ' i yetleri üzerinde dikkatle d~rdu 
• ı 

&zincan (Hmusi) - MehtusJa. 1 Uzuıtltöprü (Hu84ısi) • 
rımtm:lan Abdülhak Fırat En:incan 1 Eouelki gün Süleymaniye hö
ve ç.evre&lnde 40 gün süren bir t-eL yüntle bir kız yü:z.iinden bir 
Lı:lk ~ahatlnden dönm~:..tö~r. M~b.. --~ ~ cinayet iflenmifiir, Hadise -
u.umuz bu seyahati hakkında tun- · _L b' d J nrn ıı«a ın e mü deiumumi 
ları l!Öyleınİfllr: FeriJ Eren ile ltükiimet dok _ 

Şehirde fimdlye kadar yapılan t k' itler bir plan dahll:inde yiiriimdd:e. oru va a mahalline giderek 
iccı6 eden tahkikata basla -

Itır. Her .ene içln ayrılan iper 0 m14lardır. Aldığım'malU,;.ata • 
yıl için.de yapıbn&ldadır. Meml.eket 1 göre rJak'a maktul Ahmed 
hutan~i, ga.ibane, uri mezarlık GülJiken ile Mehmed .Akça 
park ve bahçe ve bazı yollarla hu-1 araarnda bir kız yüzünden 
suai ve reşmi hıir takım b!nalar bu çıkan münah4fa neticeatnde 
seneki plana dahildir. Bununla be- vukua gelmi,tir. Mehmed 
raber gelecek yıl i9inde yapılacak .Akçe hômil bulunduğu bı • 
iı\er arasında daha mühimleri var. çakla Ahmed güldikeni kar. 
dır. tkhaharda ~'ayacak olan te- nrndtır:ı ve batından ağır au • : 
birden Fırat neıı.r!n.e lc.a.dar uzayac~< rette yar•lamı., bef on daki- i 
lolaın kar.ali7AS()'OP. iti. içme suları, lra .onra da maltful hayata ! 
dro elek'rik tes.isatı ile şeh - gözlerifli yummuftur. Yaka - 1 

rm esaslı ve ana ca.ddeleri ve bir 1 lanan katil cürmünü itiraf 
çok n!uht~nı binaların yapıLmuı : 1 • etmeai üzerine derhal tevkil 1 
lt!eri vardır. Erzincanıda asırlardan. ••• edilmi.• ve dura~ma.sı Edirne 
beri zarar verım ve zir.-i lktısadi : • aiitrceza mahkemesinde ya -
durumu bozan ve Vukerd dere - : pılmalr üzere Eılirneye gön -
si süratJ.e yapılmahadır. Önümiiz- ; derilmi.tir. 
de-ki İ'1'baharda .el tdılikesi kahna.. \ · J 
111•-f ve bu yiiz.d.eıı 60, 70 bin dö. '••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,~ 

nümlüık arazi kurtarıhnıt olacaktır. izmirde kadın yüzünden 
Fırat nehri üzerinde bulunan e$kl 
köprüler yeni fdırln kurulduğu mev bir cinayet işlendi 
kie göre kıymetini kaybetmlflir. İzmir, 3 (Hususi) - Emin a-
Her ne kadar bu köprüleri muha- dmda 30 ya,larında bh· adam 
faza edecek l..ek de baş.k.. bir köp- Kemerde kadın yü:zünden kavga 
rüni.in yenid«ı kunılnıasına ihtiyaç ettiği 16 yatında Yusufu karnın· 
vardır. dan bıçaklayarak öldürmüştür. 

.i~mir (Hususi) - Belediye _ 
mızın bir yıl içindeki faaliyeti 
cidden dolgundur. Noksan kadro 
İle çalışmak zorunda kalan b~le
diye zabıtası bu sene iyi İOJler ba
.şarmıttır. Bir yılda 10777 lira 
ceza tahsil edilmjş ve hafta tati
line muhalif hareket eJen 928 
kişi mahkemeye verilmiştir. Nok 
san vezinli 5028 aded ekmek, 
338 kürek, 191 pide ve 1040 kilo 
kaçk et müsadere edilmiştir. 147 
evde kaçak ve hastahklı ha~ van 
arafhrması yapılmışt 44 menşe 
şahadetnamesiz kasaplık hay • 
vanla 738 başı boş hayvan ele 
geçmiş ve 172 hayvanda kuduz 
fÜphesinden mÜJ~ahede de bulun. 
durulmu,tur. 

1903 muhtelif gıda maddesi 
tahlil ettirilmi,, 4000 kilo meyva 
ve sebze, 2000 kilo et ve balık 
imha edilmiftir. 69 tezkeı·esiz in 
,aat hakkında kanuni muamele 
yaptırılm", 30 bin evrakm mua.. 
meleleri y~pılmıf, 165 bin muh
tarlık muamelesi tamamlanmış -
tır. 1062 ev aahibi konturatsız ·o· 
larak evlerini kiraya ve:;·diklerin
den ceza görmüştür. 463 kör ku
yu kazdırılmış, 373 evin kuyuları 
islah ettirilmiştir. Pazarlıksız 
satış mecburiyetine aykırı ha.-e. 
ket eden 545 kişi ile ihtikar ya
pan 26 esnaf ceza gÖnnÜ!tÜr. 
2026 otomobilin vize muamele -Katil tutulmuttur. 

Tokatta bir köy yangrnrnda len yapılmıştır. 

bl'r ""din yanarak o",(du" Berıamada tohumsuz köylüye Temizlik i.şleı-ine de, İzmir şeb 
IUI f h d ~ 1 1 rine yakıtır tarzda ehemmiyet 

Tokat (Hl.IM»i) VlıJayetiitt 0 Um 101 1 IYOr verilmi~ ve mwbet neticeler a!ın-
merkez kazasına bağlı Pazar nahi. Bergama (Husmi) - Ziraat da. mıştır. Bir yıl içinde evlerden 
yeaıinin küçük Endlz köyünde Salib ireıal seylah yiizüırıckn zarar gören 6113 kamyon, 77059 araba ve 
Seqmin gece saat birde evinden

1 
ve tohumsuz kalan nmçberden lar- 115209 merkeb yükü süprüntü 

çıkan bfr yangın neticesi Saliı;.in ı Llılarını hazırlamıı olanlara tohum- alınmıt!ır. 
karı11 at.etler içinde yantnlf ve bir i luk verileceğini bildirmlt ve liste- --------------
samumlıkla ev tanıaınen kül lialinel leri yaptırıhnıttır. O k 1 Z • Q gelmiş.ti~ .. T~ gönderilen itfa~ .. J>iier ~aftan ziraat dalres.1 tü. ,. 0 tor · 8ll get ..._. 
lr• .ııı;.·.,., ve koy halkının ,.,...._ ı lün Simi >Çin kanun çerçeveoı. da- l Bel..,,_ .. ....,. • .., mua,.,e-J 
leri .-yesinde ywngının büyümesme 1 bilinde ayrıhnıt yerlerden ba§k.a haneainde ftlleden IOlll'& baata-
merdan vet.llnıedeıı aöodürliınÜıf-ı yerlıere tiltün $tirllJıHG~etİ İtile lal'IDI DbQl edel. 

Jir. m•~ 

Bulmacalanmız Bergin nan ve hangi yabancı milletin 
hesabına çalıştığı belli olmıyan 

11 
.. ·· d b l l ( Ba§ tarafı 2 nci •<ıyfaJa) llbirkaç politik.acı .. » 
uncu evre u maca annılh Fak M'll" Şef" d·ı· · 

d 
~ h llled' h-_ı· k ' astalık vücuda nüfuz etmiye· at ı ı ın ı ınden bız 

ogru a ıp euıye azanan k d · ed ı· dk 1 . . l . re yalnız deride kalmıs olsa bi· e tem~n e un: 
uyucu arımızın ısım en le uza!ktan bakanlara v~him gö- - Ü~ beş yüz k~şiyi geçmi-

Birer Not defteri kaıumanlar rünebilir. Görüs saıkatı ile istiha yen bu ınıı>anlann vatana kar~ 
[Dünkü nüshadan devam] verebilir. Husu~ile ekonomi ':ııaıs · a~ikar olan zararlannı gidermek 

46 - B.ılıke;,ir: AC\arlç mahatJesi Yıl. talıkları hiç saklanamıyarak da yolu elebtte vardır. 
dınm canıii ka.rşısınd.a xo, 2"'. Şe:dp, ima göze ıbatan hastalıklardan • Cüm'hurreisimiz derdi teşhis 

47 - İzmit: na~ı Hasan malı.ailesi, dır. Fakat neticesi pahalılık ke- etm~ş, İnönünün bir avuç asker 
'l'ü.'VNin sokak N'o, 13 Suphi Denıfrbil ~k. Iimesi ile ifade edileın bu hasta· le lbır ordu durduraın kumanda· 

48 - .\da.pazarı: Çıra.pa.:r.arı, Hac•ba- lığın rmensei nedir? nuun cesaretile hepimize göster~ 
in lok.A.nta.,ı Hida.yet. Başoi;"lıı. · d 

49 - İzmir: A.nafa.rtab.r C'1ldrl~i Xo, Nutuıklaırında kullandıkları miş, ~rektifini ~ermiştir. Şimdi 
4'?"! cahH Tosım. cümleden anlayoruz ki, Millt ~u halın ~mumı~ Harbden do-

50 - Çoı-lu orıla e>kul 2/B 272 Jiüsnii Şefimiz pafhalılııgw ı iki kıs :u r gan, kendı hususı şartlarımızla 
ma a;J 1 ·ı ·ı· l --1LeJbl · • l GöçmerlıQğlu, rnıslardır. ı gı ı o an :)Qo ermı ve çare e· 

51 - (',f'rkeş: As. Pos. 5001 sıhlıiy~ B' · . k H kl ebeb rini, Cümhuriyeıt Hükumeti Mil 
ı-etl.a.:li bıı.wa.vu~u Abidin Pamir ırıncı ısım « a 1 s • J t M ı· · · ··k k l · · lenı dir. e . ec ısının yu se nazar arı· 

5'? - Ankıu·a.: Yeni~ehir. Cihan sokak 1 l Ak.kıa..va Aı•. N'o. 
5 

Erdem Ta.l(ı, ı··k· · 'k _ı h ki 'b bl . na etrafi e serip an atacaklır. 
ıncı ısl'm oa a ı se e en N · · Şefi ·· 1 · d 

53 - Al1>utlu ; Şek-er Fb. kol~mi evterl k b' . h etıceyı, n soz enn en «ço aşan suursuz ı ır ıt:ıcaret a- kal·bl . . . dokl h 
Noo. ı:w Ft"tTtth l.'ğura.l, • • l . . sıonııa · enmızı uran u• 

vasrn ının netıce erıdır. · l bekl k h kk 
5t - AlpuUu : Şı-ker f 'b, koloni evleri zur ve ınan a eane a ı• 

No. '!37 Ctker Cknçdağ, ~yla: var, ki 'hu haklı şebeb· mız ve borcumuzdur. 
55 _ A-_'•ka.ra: Yeni~ehi~-. Kaz•m ö:ı:. len, dogru~an doğ~u~a muh~- Muvaffak olacağız. Cümhuri· 

alp cadd.esı :so, 27 Gungor Sayarı. rebeden dogan ve onune geçıl· t •• • • C" h · -• . . ~ ye re11mının ve nm urıve& 

56 - Uda: ElekıtT•k<.'1 :St<!det Ba.rlas, mesi maddeten imkansız o]an- iL ··kA l · · · d. k d. 
57 _ .\da.pazar~: Deta fa.brikaları ıno . . .. .. nu umeıt erımn şım ıye a ar 

4ellıane wıt.a.başlSl Ferid örnekçi. larla hırlıkte lbutun memle!ket !yendikleri müşküller bundan da.-
5g - S*ıııav: ötretmen :\luJısiıı ö:ı:. elinden geldiği kadar düşiinerek ha az mı büyüktüler, bunclan 

aııa. incelemiye çalışarak söyledi. Fa· daha az mı aşılmamdılaır~ Elbet• 
59 ~ ~~ya..-;~ Oeı· awlyesi. dö.küm kıs. !ka~ ~ydandadır ki ıbusebeıbler te ve lbin kere hayır! 

mı Şükre Yag111, tesırı en az, en ehemmiyetsiz ol- G I '7 ı I 
~ -: Pli ür~e: ~va ve.kili Ruhi A- ması icab eden seıbeıblerdir. Gkt!e11ı. t.AAfak/L9t'.l 

tnta o:hı Da.YT• AttilLi, .................................................. .. 

61 - .ıwac>a.zoı.rı: Demir ve tahta. fab. e<En tehlikeli hastalık iki se· 
rıilııa.b.l"l M. Kurd, nıed:enlberi cemiyetimiz cü.mhuri· 

62 - Çoolu: Pı&.<ı~ı Ali ya.nınlia y.et !hükumetlerini muvaffak et· (Baı tarafı 3/1 de) 
HaıynıHah A~· memek için estirilmi.~ olan ze· (128) bine , (1920) de (380) b~ 

63 - İ:z.mir: Ktı.r.i>lY:ı.ka K.ıırluluş No, hirli 'havasır. )) ne, ( 1930) da da yarım milyona 
5 N~\e Tü.m.5en. yükselmif, ( 1940) yllında bu ra-

64 _ Elazığ: i1ı9nü cad~i No, 88 Doğru görüş, kosin goruş, kam (890) bini bulmuytu. 
TüıCııan Neıte. dinamik !bir ifade, ayni zaman· Filvaki İsveç, bütün dünyada dl 

65 - hmi.r: Va.ı;Lf Çınar lmh•an No. da da kelimelerde ve sözlerde zengin telefon febekesine malik o-
n dail"e 4 Cahide Çata.ikaya, ta kalbden duyulan sonsuz tees· lan meınleketlerln ikincisidir. ,BI .. 

. 66 - K~a: KuçÜıkl;:a.rşı, ın:illi sürü güç örten bir çelik sertliği.. rlncilijl Amerika elinde tutmaktr 
pıya.ır:ıo ba.yu AbdullaAt kı:ıı Fethı~·e M'llA Ş f' n_ t... _ ı.... k ll dır. ..,.~-''-, ı ı e ın uu oraınıste u an· 1 -~ .._.,.....,, Amerlkada olsun, sveçte v~-

61 _ .\.Ma.ra.: Yentşeh.ir. İnceı;u, dıkları acı cümleleri ne kadar memleketlerde olsun; teWon ~ 
se~n yolu No, 19 Türkan Buduner. te~rar etsek yeridir: kesinin bu derece genltleyebllm~-

68 - u~: Alcaretloer No, 9 Se- - «Bulanık zamanı, bir da- nin sebebi, konupna ücretıerinİO 
ma A.ydınoğlu, ha ele geçmez fırsat sayan eski son derece ucuz ohna5lndand1

t• 

69 - Ha.yrıi-:r~ hesi 4JA 475 Sadred- baıta.'kçı çifdik ağası ve elinden Mesela lsveçte, ( 1400) kilometre--
din Alııahn. 1 ff" • w• • ha lik bir nıesaf~ ile ayrılan iki te)IJt 

'lt - Y~~ vapur Jskeloesl No. 9 Bir- ge se tene us ettıgımız vayı arasında üç dakikalık bir telefQO 
l.ik T~ebtıvi Sa.d~iin BOOur, ticaret metaı yapmıya yeltenen müıkilemesi için bizim paramı:r:1-

'll _ Bqazld.: Sojuai'a., Nnr soka.'11 gözü doymaz vur€uncu tüccar bir iki kuruf ücret alınmaaı, bu itlo 
No. 1'1 osman Demir&z, ve bütün bu sıkmttlan politika sır ve hllanetini bir nebze a.ah ,,. 

( Arkcısı r;u) fu.tirasları için lbüy\lk fırsat ısa· ~1'r, sanırız. 

Söz arasında 
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JU AB H İ HABERLER Mim Setin nutkunun/ Mısır cephesinde 'İddetlı· 
1aı I T . . . hariçte uyandırdığı 'ıl 
n man ar uapse yolunda ve ı~oııızıer Mısırda alaka devam ediyor . muharebe cereyan ediyor 

Terekte arazi. kazandılar mıhver hatlarında (daf tarafı 1 inci sayfaau) 

b 
ı h rederken büyük iztırab duyuyo-

bu taraf için de Türk milletinin 
ı r ra ne acmışlar ruz. Bu iztırab o taraf için de, 

' .. - .. . 
L d 4 {AA) 

gogsune eza ve ı~kence veriyor. -~~~--~--- -~~ 

Moskovaya gore, Almanlar Karadeniz 
kıyılarına doğru ileri hareketi · yaparak Kaf

kasyadaki kuvvetleri çevirmek istiyorlar 

on ra, • · - Kahire- y k" "h 
d 

arın ı tarı i yazacak olan Türk 
en alınan habere göre $Ckizinci tarihçisi bu harbin bu bakımdan 

müttefik ordusu Ronımelin rnü-d f h d b' h olan hususiyetini İsmet İnönünün 
a aa attın a ır :ra ne açmıt- nutkunda bulacaktır. 

tı~ y k arın i dünya nizamının şekli 

Be:rlin, 4 (A.A.) - Beynelmi. 
lel haberler bürosunun bildiı·di
ğine göre batı Kaikasyada. mu
him hareketler cereyan etmek. 
tedir. 

Tuapse istikametind~ ilerliyen 
Alman kuvvetleri arazi. kazan
mağa muvaffak olmuşlardır. 

Göğüs göğüse şiddetli muha
rebc~er olmuş ve bolşeYikler püs 
kürtülmüşlerdir. 

Terekte Alman zırhlı kuvvet
leri hayli ilerlemişlerdi<. Düsma
nın g~ttikçe artan muka"em~tine 
rağmen ileri hareket devam eL 
mektedir. 

Sovyetlere aid ıki büyük zırh
lı treni tahrib edilmiştir. 

Dün 41 Sovyet tayyaresi di.4-
tiirülmüştür. Bir Alman ve bir 
Rumen tayyaresi kayıbdır. 

Hareketin hedefi 
Londra, 4 (A.A.) - Mosltova 

radyosunun bildirdiğine göre 
Nalçık ve Tuapae bölgelerinde 
harb faaliyeti artmaktadır. AL 
manla.r Karadeniz kıyışına doğru 
bir ileri hareket yapmak ve bu 
suretle Kafkasyadaki Rusların 
arkalarını çevirmek istemekte
dirler. 

Rumenleri.n muv11.flakıyeti 
Bükreş, 4 (Radyo) - Alman 

basını Nalçıkın Rumen ve Alman 
av tümenleri tarafından iıurali ü. 
zerinde ehemmiyetle durmakta-
dır. • 

Berliner Börsen Zeitung gaze· 
tesi, Nalçıkm işgalinin yE'n~ hiı
Rumen zaferi teşkil ettiğini işa· 
ret etmektedir. 

İki mühim Alman gazetesi de 
« Kafkasy.:.nın inci:.i" olarak a
nılan Nalçıkın pek mühim bir 
strateji nol,taaı oldu&unu ve Sov. 
Yellerin buralarını çok iyi tahkim 
etmiş bulunduklarını, fakat Ru
men kıt'alarının vazifeleıre"ini tam 
olarak yaptıklarını yazmakta
dırlar. 

ve Nalçıkta fiddetli çarpıtmala
rın cereyan ettiğini, diğer cephe
lerd~ ~ad~i değitiklik olmadığı
nı bıldı:rmııtir. 

.. ~~manlar taze kuvvetlerle ve 
~uyu~ hava teıkilleri ve 40 tank 
ıle .hucumda bulunınuşlar ve çok 
çetın muharebelerden sonr .. -
k

.. ..
1 

.. 
1 

a pus 
urtu muş erdir. 
Fa~rikalar mahallesinde Rus

lar . bı~kaç tahkimli noktayı ele 
~eçırm~şler ve şimalde yeniden 
tlerlemışlerdir. 

Kafkasyada Alman taarruzu 
inkişaf etmektedir. 

Moakova radyosu Kafk&.Syada 
kanlı muharebelerin cereyan et· 
tiğini bildirmistir. · 

~imanlar şimal doğu İstika
metmdP bir hamle yapmak iste
""lcktedirler. 

Baltıktft Ruslar 35 000 •tmluk 
üç Alman levazım gemiaini batır_ 
mıslardır. 

Be.rlin radyosu Afrikada, şim- gene Şefin bu nutkunda dile gel
diye kadar böyle bir tank muha- mittir: 
rebesi cereyan etmemiş olduğunu «- Milletlerin küçük büyük, 
bildirmiştir. hepsi için yer yüzünde istiklal ve 

Rahne Sidi Abdurrahman mev haysiyetle yaşamak imkanı sabit 
.kiine 10 kilometre mesafede bu· olacaktır.>> 
lunan Tel El Akkada açılmışhr. Yarın barışacak olan dünya 
Almanlar rahneyi kapatmak için yüzünde milletlerin hangi nizam 
zırhlı kuvvetleri harekete geçir- içinde derlenip toplanace.ğını da 
miılerse de bir netice elde ede- bu nutukta buluveı-İriz. 
memişlerdir. u- Bütün küreyi kaplamıs o-

Sahilde vaziyet lan harbin şimdiye kadar ~lan 
Londra, 4 (A.A.) _ R~yter inkişafı neticesi olarak yer yü

ajansının hu:;usi muhabiri Kahi- zünde bir tarafın hakimiyetine 
reden bildiriyor: dayanan bir siyaset yapısınuı 

Pazartesi sabahı, çölde görül_ kalamıyacağı veya kurulamıya • 
memiş dehşette bir tank çarp•ş- cağı anlaşılmağa başiamıştır de-
ması başlamış ve devam etınist1r. nilebilir. ıı 
Bunun akabinde müttefik piya. Nutukta Türkiyenin değişmez 
desi ilerlemiştir. Bu ilerı harr.ket siyaseti en açık, en dürüst v ~ en 
gece yarısından biraz sonra ol· sağlam kelimelerle tekrar çizil· 

miştir: 
mustur. 

Bu yeni ileri hareket böyle 
d~vam ederse sahildeki vaziyet 
te\ kendiliğinden düzelecektir. 

<1 - Ahidlerimize, iUifakları • 
mıza ve dostluklarımıza sadık o
larak, ve her hangi bir devlete 

Kafkasyada şiddetli 
savaşlar oluyor . 

karşı hileli ve saklı fikirli ol
maktan dikkatle sakınarak, mil. 
Ji emniyet siyasetimizi takib e
deceğiz.>) 

«- Gittikçe şiddetlenen düs
manlık havası içinde, hergUn 
biraz daha sinirlenmiş taraflar 
ortasında tarafsızlık politikası 
yürütmek, hükumet için çok yo. 

(Bat teralı 1 inci •.ıyfada) İki Sonte§l'llnde kıt'alarıın,ız Sta- rucu olmak!~dır. Biz, ~e~ _d•w -
lan çok şiddetli taarru2. savaşı lingrad bölgesinde ve Tuapsenin l~tle olan munasebetlerımızın ma 
devam ediyor. Pike uçakları. şeh- ılmali pııkıiande düşmanla çarpı1 • hıyetini açıkça aöyliyebilir bir 
rin şimal bölgesinde şiddetli sa. mıı1ardır. Kıt'alarımız Nalçiki tah karak.t~rde v~ _kuvvetle olduğu • 
vaşlara sahne olan mukavemet Liye etmişler ve şehri cenubu ~rki. muz ıçm polıtıkamı:ı;ı gelecekte 
yuvalarına karşı taarruzlarına sinde dii§manla çarplpDl§lardır. d~ seb8:,t,1a ta~ib et.m~klen _çekin. 
devam etmi,lerdir. Düşman inad Diğer cephekt<de bıir değişliklik ~ye~~~ız. Sıyasehmız~ekı dü -
h bir mukavemete rağmen tek- olma.mıştır. rustlugun her tarafa aıd fayda -
rar arazi kaybetmistit-. Düsma • Stalingradd 1 larmın bütün muha:riblerce tak. 
nın üstüste yaptığı karşı ta~rruz_ M- -L 3 (AA ) ' dir edildiğini sanıyoı:-uz.ıı 
1 k

. k 
1 

uaKOva • • - Sovyet B .. 1 d ar a un a mıştır. tebliğin ktl • u soz er e anlatılan d1ş siya-
Don cephesinde düşnıa.n nehri St-•::~ad rbö. ··1g--:-.ı k 'alar. setimiz bugünkü hi.diJelere kar-

k 
. . bb' l _....., ~Kle ıt ı - • 'l' . b" . geçme ıçın tes.e üs er· yapmr~ d şı çızı ıvermı'" ır sıyaset deg~ il - .mı~ üpman bücumlannı püs - d' B' .. -~ .. b" . : İ&e de bu tee.ebbiisler, her defa • ır ır sozumuz ır e lk ... kürtmliJler ve lıgal ettikleri rnev- 1' • vve ını 

&ında Rumenler, italyanlar ve zilet"e yerleşmişlerd' ya anlamamıştır. 
Macarlar ta.rafından düıımana. Şehııl b d ~I d . ah ) 19 yıl evvel de, 23 Ağustos 923 
kanlı kayıblar verd!rilerek püs- 'ı d 20°0ced~u un 

8 
__ 1_ ~· -~ıd1 .. ~l • de Milli Şefimiz ~u ı;özleri söyle-

Londraya göre 
Londra, 4 ( A.A.) - Dün 

celci Sovyel tebliği: 

k 
.. t'"l ·· t"" er e uflllan -erı o uru - . t' 11r umuş ur. .. b" h b tahr!L mış ır: 

ge· tim .. 
1
.. .. d v muş ve ır avan ataryası w 8 . . k d 

en go unun ogu cenubun. edilml ti Al l fa.b ikalard «- ızım ma sa ımız hudud 
d · dd ti" •• 1 b f r. man ar r a l d h T d k la şı b e ı b mevı:n sav!'J ard aş - bulunduğu bölgece bl.r çok binalar- . a~ımb~ ... a ~ .~n e . •o~~ '.ılarnnız 

Stali"trrad, Tua~&e şimalinde ..................................................... 
60 Rus, fabrikada 

çalışmak istemediklerin
den kurşuna dizilmiş 
Moskova, 4 {A.:\.) - Beyaz 

llusyada altmış Ru~ vatandaşı
nın cephane fabrikalarında ça. 
lısrnak istemediklerinden Alman
lar tarafından kur,una dizilmi~ 
01dukları haber alınnuşbr. 

tngil tereye 
ha va akını 

atn kaşda . . ata arazı '!'.: evam dan çıkarılmıtlardır · ıç~n1_. 
1
utunk unyG": ı1~ın ır sulha· 

e me te ır. T · . mı ı o ma tır. ız ı kapaklı bi~-
Sovyetlerin gemi zayiatr . erek cephesır._de noktamız yoktur. MenabH kafi 

Sovyet ticaret ve barb donım- Be.rlın 3 (A.A.) - Haber ve - olan arazimiz içinde mevcudiye. 
maaına karşı yapılan mücadelt•- rıildiği~e ~öre dün Alman kıt'aları timizi, terakkiyatımızı düşünmek 
de Alman hava kuvvetleri İlk - Terek'm tımal batısında birçok düt. ten başka bir gayemiz yoktur.» 
teşrin ayı zarfında K.z.radeniz sa- man mevzilerini yannı~lardır. Hü- Bnlgaristanda 
bilinde, Hazer denizinde Vol • cumlarına devam eden Alman kuv. , Sofya 3 (T.P.) - Türkiye 
canın aşağı mecrasında. v'e Ladc.· .v~erl ?lrçok es:lrnn yerl'!ri zapteL Cümhurreisi İsmet İnönünün nut 
ga gölünde muhtelif büyüklükte miJ}erdır. ku Bulgar efkarı umumiyesinde 
33 taşıt ve yük gemis\ batırmıt· Tuapse cepheainde büyük bir tesir bırakmı~trr. Ga-
br. Bunlardan başka her çetit- Berlin 3 (A.A.) _ Tuapsenin zeteler Anadolu ajansı tı.ırıııfın • 
ten 32 yük gemisila 4harb gemi- ıiınıallndeı'ki Alman kıt'aları Sovyet dan verilen nutuk metnini ay -
si hava taarruzlarile hasara uğ- lerin şiddetli karşı fhiicumlarını püs nen neşretmektedirfer. Zora ga-
ratılmıştır. kürtmüşleT ve Çi!tln muharebeler _ zetesi, Milli Şefin re~mini birinci 

Sovyet tebliği ~en sonra arazi kazanmlJlardır. Bu sayfasında neşrederek: 
MoAova 3 (A.A:) - Pazartesi kesimde Slovak kıt'alan ~atıl • «Türkiye Reisicümhurunun 

londra 3 (A..A.) 
~trhğının tebliği: 

akşamı nefl"edilen Sovyet tebliğin. mı, bulunan küçük bir düıman gru !lutku samimi ve sarihtir. İsmet 
- Hava na- de f()yle denilmektedir: pu lımha etıml!tiJr lnönü Türkiyenin her zamandan 

------------------------·------- ziyade ~imdi harbe yakm oldu-
Rugün öğleden sonra dört 

dü,rnan av uçağı İngiltercnin 
~~nub batı kıyısında bir mahalle 
&.an-uz etmişlerdir. Bazı hasar 

it•Ydedilmi,tir. Birkac ölü ve ya. 
.-.ı. vardır. Av uçakl~rımı7. taaY· 
~~~ eden uçaklardan ikisini dü
•urnıüşlerdir. 

Türk gazetecileri 
Arnerikadan dönüyorlar 

J\ Ne':"'York 3 ( A.A.) - Birleşik 
k ~erıkaya ve Kanadaya şimdiye 

&. ar tertib edilen ziyaretlerin 
en ')'·· meraklısını ta.mamlıyan beş 
dur; Ra._zetecisi sekiz on gün için 
'- e rezılya yolu ile dönüs seya-11&.t} . . 

erıne başlıyacaklarchr. 

'it 'f e:ıtas hava antrenman mer • 
t e~lerinden birinde Türk gaze -
ecıle . b' kl' ... rı muazzam ır na ıye tay 

Jllr ·1 
3 

esı e havalanmışlar, bundan 
lc~~ra._ hava meydanının kontrol 
llı' ~sınden bir manevrayı seyret
y·~' trdir. Bu mnnevra esnasında 
lö~ .. erce Amerikan askeri mo • 
la. r u tafıtlar, hava müdafaa top 
d 1'\~opla:r ve mitralyözlerle bir
~ık'l •re nakliye tayyarelerinden 
~ lhll8:1'ak hava meydanına taarruz 

ıılerdir, 

Salomon adalannda ı 
muhareb5~ar 

(B.aftarafı 1 inci sayfada) 
verilmiştir. Bir ticaret gemisine 
tam isabetle bir bomba düşmÜJ· 
tür. Daha başka gemilerin haaa-
ra uğradıkları zannediliyor. Bü • 
tün uçaklarımız noksansız avdet 
etmitlerdir. Orta büyüklükte tay 
yarelerimi.z. tarafından yapılan 
ikinci bir taarruzda büyük bir 
kruvazöre veya zırhlıya 500 lib
relik bir bomba düşmüştür. 

Bir Japon üssü zaptedi.ldi 

Mac Arthurün umumi karar • 
gahı 3 (A.A.) - Neşredilen teb
liide kaydedildiğine göre, Yeni 
Ginede bulunan müttefik kara 
kuvvetleri Buna'ya giden yol ü. 
zerinde bir Japon üssü olan Ko
kodayı zaptetmislerdir. 
iki Japon kruv~zörü batırıldı 
V:.:~ington 3 (A.A.) - Albay 

Knox. :.:-vo adası yakınlarında 
11/12 fıkteşrin gece~,i cereyan 
eden deniz çarpışmasında baı;ka 
iki Japon kruvazörünüıı 'batır~! • 
dJin.n.ı hildirmistir. · 

u •ıh ğunu sarahatle söyledi. Fakat tiyatkarlar,, ayni zamanda, her türlü Z01")uk~ 
lara rağmen, tarafsızlığı muha • 

(Baş taralı 1 i;.r.ı sayfada) faza edebilmek arzusunu da te-
«Alman ordusunun doğu cephe. barüz ettirdi. 

sinde tahammüle mecbur olduğu Tebrik telgrafları 
fedakarlıkların derecesi arttıi:ı nis- Ankara 3 (A.A.) - Cüınhuri-
bette diğer bazı milletlerin bu harb yet bayrMnl dolayıslle Arjantin 
ten hariç kalmalarına kendilerinin ciimhurreisi ekselans Re.mon S. 
en az mahrumiyetlere katlanacak Castillo tarafından çekilen tebrik 
surette hareket etmelerini veya kuv telgrafına Reisicümhur İsmet İnönü 
vetlerlnl bll!ka zamanlar için sak. bir te,ekkür telgrafı ile nlukahele 
lamalarına hayret etmemek kabil eıtmiılerdlr. 
değilldir.ıı Berlinde 

Doldor Siebert, mihver devlet _ Berlin 3 (A.A.) - Bugünkü 
lerin!n gayelerini fU suretle tarif et. gazeteciler top1anhsında lnönü
mektedir: nün u.utkunu bahia mevzuu eden 

«Avnıpanın yeniden teıkilatlan- sözcü, nutukta 1943 y.lında har
dınlmasında ve büyük Asyanın vü. bin daha büyük bir =!İddetle de
cuda getılrilmec!.nde Amerikan ve vam edeceğine İşaret edilm1~ ol
İngiliz akmıi kat'i ve daimi olarak masma dikkati çekmiştiı Bir mil 
ortadan kaldırılmalıdır. Şarkın ve letin veya bir milletler zümrui
Avrupanın hiçbir milleti zamanla nin bütün dünyaya tahakküm <:. 

yeni nizamdan kend'İni kurtaramı • demiyeceği kaydından olsa olsa 
yacaktır. Anglo-Saksonların dhana t11hak 

Doktı>r Siebert, nıakalooe biti • kümleri murad edilmi~ olacağını 
rlrken, adi eşhas olsun, gruplar ol - söylemi~, f nönünün memleketin 
sun, muhtelif içtimai sınıflar o1$un ekonomik durumunu baltalıvan
kendiJerint bu harbden hariç tutan. lar hakkında bugüne kadnr. hic 
ların JU veya bu tekilde bu hareket bir nutukta görülmiyen şiddetÜ 
ler,lnden en sonra pl...-n olacak- bir dil kullanm1s olduiiunu be • 
lamıı be1irtmekttedlr. lirtmiştir. 

Alman teblıl i 
Berlin 3 (A.A) - Re ... mi teb. 

liğ: 

Başvekil ve Hariciye 
Vekiline gönderilen 
tebrik telgraflan 

Fransa 
hadiseler 

(Ba~ taralı 1 inci sayfada) 
Annemasse'de ltçiler sıhhi mu· 

ayeneye gitmek istememiı1erdir, İ!
çi kaydeden büro, askeri muhafa. 

Ankara, 3 - Cüınhuriyetin 19 za altına alınmıştır. 
uncu yıldöni.imü münasebetile Yu -
nan başvftdli, Kanada batvekili, Fransada de Gaullec'lerin 
Sovyetler Birligl halle ~onıiı.erler faaliyetleri 
heyeti reisi Stalin ve Polonya b~- Clchy 3 (A.A.) - Tems gaze 
veki1i taraflarından gönderilen teb. tesinde çıkan bir habere atfen Vişl 
rik telgraflarına Batvekll Saraçoğlu istihbarat ajansının bildirdiğ'ine gÖ. 
tetekkürlerle mukabele etmlıtlr. re, Lio'da de Goulle'list propagım · 

Sovyetler hariciye komiseri Molo 1 duJ yapan 45 kişi gıyaben nıah . 
tof ve lran hariciye vezırl Saad Han kôm edllmİ!tİr, 
tarafından gönderilen tebrik telgraf Tems gaz.etes.ine göre, polis Fraı 
larına da Hariciye Vekilimiz Me- anın işgal altında bulunmıyan kıs. 
nem.encioğlu teıeıkkürlerle ınukabe. mında rlsalele.- dağıtan bir de Göl 
le etmlftir.' cii te~Hitı meydana çakannıştır. * Vifide bombalar if"lilak etti 

Ankara 3 (A.A.) _ iran şebin. Londra 3 (A.A.) - Almaı 
şahı Mohammed Rıza _Pehlevi'nln radyosu, Vichy'de bu sabah er : 
doğumlarının yıldönümü nıüoue- kenden iki bombanın infilak et 
betile HarİÔye Vekili Numan Me. tiğini bildirmektedir. 
nemencioğlu ile lran hariciye ve • -----o--
ziri Saad Han arasında tebrik ve o • ı d 
teşekkür telgrafları teati edHıniş • entz er e 
llr. 

Kandilli rasathanesi 
iki zelzele kaydetti 

İstanbul 3 (A.A.) - Kandilli 
rasadhanesinden tebliğ edilmiş -
tir: 

Dün yaz saatile 'birisi saat 20 
yi 38 dakika, 12 saniye geçe 
merkez üstü İstanbuldan 180 ki
lometre mesafede tahnıin edilen 
siddetlice, diğeri 22 yi 48 daki
ka, 58 aaniye geçe pek hatif iki 
zelzele kaydedilmiştir. 

(Ba11 taralı 1 i"~ sc.J '"da) 
sonra havaya uçrnı.14lur. Topyekiın 
tı.000 tonllatohlk diğer iki Yapur 
la bl1' mubrib ve bfr korvet de tor, 
pillenmlJ(k. Banlar, kalın sis saye, 
sinde kaçmağa muvaffak olan kafi· 
lenin dağınık bakiyelerinden iba 
rettir. 

İngilterede idam 
Londra 3 ( A.A.) - Dahiliye 

nazırlığı, İngiliz tebaa&ından bir 
kimsenin ihanet suçile idam e
dildiğini bildiriyor. 

r Bugün matinelerden itibaren ' • 

EK em sın a 
'ki fevkalade film birden 

KA VER ·si 
GENE TİERNEY • RANDOLF SCOIT 

iSKEN , 
lNGRİD BERGMANN ve ROBERT MONTGOMERY 

" 
, 



SiGARA iÇENLERE: 
Ağzmızda hoş ve taze bir nefes temin için 

Dit Macunu Kulle1sz. 

SANİ N Lezzeti Hoş 
SANiN Köpüğü Bol 

SAN I• N Antiseptik bir diş 
macunudur I, ,_ BJ. ~. ':'.!: e-d«llw ..clk ....._ _: Mılolmst lwhıwz.. 

' . 

NEZLE - GRiP - BAŞ - OIŞ 
ve bütün ain)an derhal lceter. Her eczaneden 

, TUZLANMIŞ , 
DOMUZ DERiSi 

Alınmaktadır. Satmak istiyenlerin 
Sirkecide Kafkaı geçidinde 

ABACIOGLUNA müracaatfan mercudur. 
Telefon: 20123 • Te&cr.ı: WanLul Abacı 

İkraıııiy& ikramiye llcranı Y" 
adedi m ilctarı tutarı 

Lira Lirıı 

1 20.1.100 2J.OOO 
2 10.000 20.000 

" S.000 20 000 
~o 2.000 40.l)ıJO 

40 1.000 40,000 
80 500 40.1\00 

• o ıou 40.0(1() 
400 60 2J.000 

: .ı.ıoo 20 40.UOO 
4 .000 1() 40.0JO 

80.0JO 2 160.CiOO 

Sö.9!7 Yeldin 480.000 

1 aıu bilet 2 ymrım 

bilet 1 Uradır, 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

Aışaiadıa. lemi, mUıb..ımınen ~ ve mUıva.k:k.ı.t teminatı ayrı a.yrı ıö~lmiş 
oluı ~ clllıa mıwtdel.&ri 13/li/l94Z Omna. ıiiınii 8Mlt 15 den ltiba.ren ka. 
ııMa zari laı.lü Ur &~ta4a id~ binasuıda .stra. i&e ve a.;rn ayrı ek.<iil1m.eye 
kl9mlııuşt.ur-. 

Ba i.,e &it1nft iıwtirenlerin listelıeri hisatıınd& ywılı ınuvak.itM iemina.I. ilıe 

"-"'"' taJ'•n eWti ..-~ı ve tekilfhıri ayni gii.ıı saat 14 de kadar Ko • 
lllİQQo ~ ..-ermelerı li.Zlrudır, 

~ IJM'l181Z ola.nW. Ankarada ~ ~n ve H•ydı:.u'paşa.. 
ela. 1.'~Htiıa ~liğlockıı, teın\n edtllr, 

M"lllbamnreA btıdlel Mu.vakluıt bechl 

E.k.sillmeıfe koııa.o ıa:abeme Lira. Lirıı. 

1 No. lıı llıık mutıkviya.tı fj{mek 2833 tıt,9a 

Z x.. ıu liste muhkyira.iı et.ı.er 20300 1522.50 

S ~o. hı llBiie muhteviyatı süt, yo:u.rl 17000 1'?7!\.0ll 

4 No. lu. lisie mohtevi;ratı ıt&u sebze 19!51 14 !3.75 

Ye mıey?Q.loal', 

5 .No, lu Me muhteviyatı Y•ilar v~ uıoo 1807.50 

"1'nirloer, 
6 No. lu liste mııhl,eylyatı kmıı er7.ak !2335 1675.13 

v~ reçeller, 1958) 

Muhaıwnea ~eh UOtoı dört bin lira ob.n (100) yös ton akş toprakı 
(euvalın7. d<ilmv' ola.rakl ( ıG.İkincil.eşrtn.194.2) Pa:ııarie9i günü saat (151 on 
beıfl.e H:ı:vd~ Gar lina.sı d.ıhilinclekl koınl-tyon tan.tından <lQtk e>ksiltme 

usıı.lilc sa.tuı a.hn.wakhr. 
Bu i~ girtn4'ık 1$1.~y~nl.ftrhı raııoı Ü(i yüz lira.ilk muvakkat temlna.t ve ka

n.unun lıayiıı fJ°ttiil ~ille bi.rlikk ek~ rünü ıııaatiıw kMla.ı- komllilfona 
mü~Uaırı l:i211tıdlr. 

Bu w aW -.rlnaaıeler 1Donılılyondan p&rMr& elıu'ak ~ıt&lma.ldadar, 19Ul 

SOfl 

lstanbıl Borsası 
-···~ 

3/11/194! açdılJ .. kapanış !fa.Lları 

Atılıe" kapanış 
tood.ra 1 8eklio ;i. ?2 
N'ew.Yoliı: 108 Dolııv 131.80 
eneıne 100 İntçre Pr. 3t.67 

Madrld 1011 Peoeı. l!.89 
Si.Gk.holm 100 İ&Vtlll K.r, 30.80 

Bir anın liJıa. 3'1,25 
24 ayarıaı: bir c-rxm kıilçe 
albn S.H 

İkramiyeli % 5 933 Krı•ıri ıt.5@ 
% 5 Birinci tedıib !Uilli 
Müd:&faa •lıild'au 111.0ii 
Anadolhı Demiryotu l u U 5t -

j_KA_D_Y _o_ı 
CARSA.l\fBA, 4/11/194~ 

7,30: Saaıt. ayan, '1.32: Vlicu.dumuzu 
l)laiıştll'a.lun, '7.40: AJa.n.s haberleri, 7.55: 
Ra.dıyo salon ortkestras1, 12.30: Saat a.. 
yan, 12.33: Karışık Prı>&"ram IPI.), 12,45: 

ile sabah, öğle ve akşa n 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

B&W 

DENİZ ve 
Her TAKAT ve 

DİZEL 

SABİT MOTORLARI 
KABİLİYETTE İmôl ve Teslim Olunur. 

Ajanı. ha.berleri, 13: Şa'11:ı ve tütiı;üıer, 

18: Saat a.yarı, 18,03: Fa.<>ıl heyeti, lS,45: j 
Radyo daus o~ı. 19,30: Saat a._ 
yarı ve ajans ha.berlıeri , 19,.f.S: l:'urdda.n 
sesler, 20,15: Radyo ıthet.es.i, 20.45: Bi:t 
mıu"ıi! ötreniyoıııız, 21: Konuşma (E"i" 
eaa'lll>. 21.15: Keman sol@bn (Pi.), 

21,39: T~l - Kl.mg-il ıı.llesi. 21,50: 1 
Riya...~i.cüınhu.r ba.n.cJ.cmı, 22.30: Saa.l 11 
ayart, ıı.jır.rnı habfrierl ve- borsal.ır. 
................... -............................... K O P E N H A G E N (DallİltlArka) 
İıltanbul Belediyesi Şt"hi.r 'l'iyatru•n 

l 
Türki~ e Vekili: M E C D E T T t N Ş E R B E T Ç t 

BURMEISTER & WAIN 
Bu akşam ııaat 29,80 4b Kuru kahveci han. 1. inci kat - Telefon: 20083 - t..ıanhul P. K. 529 

Dram K.,.t ~~~~~11119 ....................................................... ~ 
N U H ,.=--------.. Yazan; Atıdre Oı.ey 

Türil~: Mübeccel Yii~r 

Komedi Kısmı 

ASRİLEŞEN B A B A 
Y&7,,an: Sıpılr,o Melas 
'l'il.ıtııod: A. Ba.copı.ıl&s 

C......tf\lt ve PIWlıl' cÜJ\\eri u,ae a. 
ma.thıe 

Evli bir genç 
.. bayan na~ıl 

GUZELLEŞTI VE 
MES,UT OLDU? , 

Bayan G ... 
" Yalnız lıir ay evvellııe kldar e11ıilıe-
1izlt vt kıymıtıizdlm " dlyır. 

ali yaşında idtm. cBlr kenara bı· 
rakı.lmaktaıu korkm.a.ğa başlamıı
tım ... Sık sık dall.9 salonlarına devam 
etmef l tecrübe ettim. Fakat biç bir 
erlı:efln ne.zarı dtkkatını celbedeml
:rordum. Henüz evlenmif benden gen,o 
bir arkadaşım bana bir sır t.eYcU etti: 
cErlı:eltlerln takdir naıarlannı çekeıl 

tue, nermln ve açık bir clld n şaya

nı pereatı. blr tendir. Bu yeni ve fa· 
1a.ıu hayret güzellik reçet.eslnl seın de 
t.eerübe et> dedi. Şlmdl zevclml ille 
nuarda. takdir ett1tl &öz kamaştıran 
bir tazellktelı:i eenç ve nermln tenim 
oldutunu ltlraf ediyor. 

Yaptıtun ıudur: 

«Her alt.şanı, J9,tmudan enet 
clld 11dıuı olan penbe nnktelı:l To
kalon ıcr.mını kullandım. Terltlbin
de, bütün dünyada meşhur b\r clld 
mütehassı.sı ta.rafından keşf Ye clld 
hüceyrelertndeıı istihraç edllmif lu7-
1netll bir unsur nrdır. Slz uyurken 
o, clldl besler Ye cüzelleştlrlr. Sabah
ları da yatgız beyaz renkteltl Toka
lon Krem1nl lcullandım. Bl.tkaç gün 
:n.rfmda clldlm, kadife ııtbl yumuşak, 
cill yapratı libt taze ve nermln bl.r 
bal aldı, açıt men.melerlm sı.klaşta 
.. &lyah noktala.rla gayrt aaf ınadde
kıt kayboldu.> 

Erkekler SİZİ caılp Ye aebbar 
buluyorlar mı? ADI taktirde b,e. 
men bugünden clld pdaaı olan To
talon Kremlnl kullanarak ~tafeU
nlzl arttınnız n teninize hayat n 
taravet veriniz. Tok.alon Jcremlertnı, 
clld için be81eytcl hiç bir un.turu th-ı 
tlva etmlyen Adi cüzelllk kremleri lle 
kanttırmayınız. 

Sayın 

Doktorların 
Nazan Dikkatine: 

Senderdenberi Diyüretik kabt. 
11')'.etılnl takdir «tiğlni%. 

"E U P H Y LL 1 N ,, 
İn tablet Entravenöz ve 
lntramüsküler ampullerile 
Süpozituva.rlan gelmittir. 

Bilumum ecza depolarında 
mevcuddur. 

Piyasada buhmmadığı takdir
de Türkiye umumi acentası : 

F. KNECHTEL 
Posta kutusu 139 a müracaat 

edilmesi rica olunur. 

DiKKATi. 
Evinden çıkan her insan boqka ' 
bir yerde evveli yatacağı oteHn 
neresi olacağını düfünür. İznıire 
gidecek yokular için böyle Jü. 
fiitwneğe lüzum yoktur. Tam 

rahatını dii§ünen yolculara 

iZMİRDE 

Diğer markalara olan üstünliiğünü daima nıuhafa:aa edep 
POKER h'•~ ._•çakları fabrikası 

Memleketimize bili fasıla mal gönderecek 
ve hiç bir vak;t stoksuz bırakmıyacaktır. 

Ankara Palas 
Otelini tavsiye ediyoruz. 

Ankara Palas, güzd lzmirin 
iftihar edebileceği modern 
müeucşelerden biri UJ!, belki 
ba6lıcaaıdır. 

ı ( KöyLü ve işçi Elbiseleri 
1 UCUZ • S.:.\ÖLAM ·DA YANIKLI 

· T elelon: 3438. 

1 

Toptan salıt yeri: 

'""------------' istanbul; Sultanhamam; İrfaniye Çarıısı; numara 18.19 
ZAYİ - Dördıüncü şubeden aldığım 

31_:nıst numaralı lkam~t tezkeremi ~
yi etttnı. Yenisinıi alıa.ca.ttmchn e:.ki!,lnin 
hükmü yoktııır. Bulan ln<ı.a.ni)·et n.tmı.n.-ı 

3ı!';a.ii'ada:kıi a.dreSlııne ~önılerme~tni rira 
ederlm. İtalyan tebaasın:hn 

Nata.li Kasteli 

Pl'ıncaJ&.ı E~.egun caddeı.ı. No. 187-1 
N~'e apal1tıunam. 

SALAHADDİN KARAKAŞLI 
İkinci partisi de pek kısa bir za.ıııanda satılan köylü ve itçl elbi

se ve paltolarının üçüncü partisi satıta çıkarılmıştır. Tiiccar ve 
e&nafımızıdan dolayısile !köylü ve i~llerlmizden gördüğü 
rağbet ve alakadan cesaret alan müessese, tetkilatını ge
nifletmeğe karar verınlıtir. Mubte 'if vilayet ve kaza merkezlerohı
de müeS6ese mamulatını satan maiaza'.ar bulunmakla beraber bir 
çok v<ilayet ve kau merkezlerinde henüz köylü ve ifçl elbiselerini 
satan mağazalar yoktur. Bu gibi yerkrde müessese manıuli.tını sat-

ZAYl - Dördüncü şubeden aldıtmı mak 1lstlyenlere fiat ve çetld listesi gönderillT. Yalnız bu elbiseleri 

31_ı9604 numaralı ikamM.;:ilı ie:t-kt'resi- s-atma'k üzere yeniden açılacak mağazaların siparitleri evvelki par I 
nin numara. pusu!asırıı zayj .-itim. Ye- tilerd~ olduğu gibi tercihan daha evvel gönderilmektedir. Slparlf-
nisini a.fa.cağımda.n esldsi hükünısü-ıdür. ..,:erin bedeli İstanhulda ı>etin alınır._ ~ 
Bulan ılnsaniyet namUI& aşntıda.ki ad_ _ = ~ 
reııitne gön.derınıesW t>lca eder•m. 

ita.tyan lci><ıa&mdan , Saçınız dökülüyorsa, bafınızda kepek varsa? 

.. :,:-:~ .. E="';~~~~.::,':\_ l MAfK SAÇ EKSiRi 

OERMOJEN 
y ANIK, ÇATLAK. EKZEM.A ve 

CİLD YARALARINA levk&lAd.e 111 

cellr. Derinin taseleıımeslne n 
reollenmesine binnet eder. 

HKR ECZANEDE BULUNUR. 

Dr. İbrahim Denker 
Ba.llklı Ha.st. Dahiliye l\lutenasıusJ 
Beyoğ.1u Ata.camii, iak.ı:ı.a.ka.cı. Çöp. 
lükıçe:}ıne soka.Ki No. 13. 'fel: ~2468. 

Kullanınız. Tesirini derhal görününüz. ----~ 

Açık eksiltme ilanı 
Sümer Bank iplik ve dokuına fabrikaları 

müessesesi Defterdar fa br ık ası 
müdürlüğünden: 

27/10/942 tarlh ve 938 No. ıu ilanımız üzerine fa.brika.mı:ı:a vünbul..ı OLi
ra.caaı~ıar usulü da.iresinde tetkik edi~raıt te:.ıııt edolen fiıı.tlar tu..ddl la~ 
bu.lma.m.ış olduğuntla.n inşa.atuı pazarllk surelite lbaıeı,ıi karartaştınbııı.~ır. 'fıı .. 
Uplecln 5/11/942 Pe~mbe günü saat 13 d-e Dettıerda.r fabrika.sı111:b ayıL ş11 .. 
r~ yaınlaea:k paq,aı'hğa lştıra!den ilan olcnur. 11035> 


