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r- Milli Şef in tarihi nutku bütün dünyada --ı 
L_ alaka uyandırmakta devam ediyor __J 

"TUrk milletini 
hükiimete bağlıyan 
bağlar sıkla$ıyor,, 

Müttefik . ordular 
Mısırda bütün cephe 
boyunca ilerliyorlar 
Kahirede hususi bir tebliğ nesredildi 

Londrada sevinç: ••inglllzler karada 
ilk zalerlerlnl kazanmışlardır,, Bir İsviçre gazetesi: "İnönünün bütün gayesi zarara uğramadan 

memleketini dünya sulhüne ulaştırmaktır. İnönü herşeyi Türk gözile 
Bir bomba tayyaresinde bulunan bir Amerikan generalinin intıbaı: görerek taahhüdlerine, siyasetine son derece sadık kalmıştır,, diyor 
"Hiçbir zaman insan böyle bir tahrib sahnesi tahayyül etmemiştir,, Ankara 5 (Radyo ıazeteai) - r---- ·----------... · .. ·---·····--········· ... , 

Mı•ırclalri muharebe 30/ıamda mayn tarlalarındaki bir :r.Filak ~•na•rnda uz.aktan alınmı• bir teılm 

J 7 bin kisilik bir Amerikan 
kuvveti daha Kahireye vardı 

( Şark cephesi 

Gire Is tan 
askeri 

rota kesildi 
Alman tebliği: "Muhtelif kesimlerde kıt'a
larımız !kinci ~atta h~zı.rlanmış olan yeni 

mevzılere plan mucıbınce çekildiler,, 

Kafkasyada Al
man ileri hareketi 

devam. ediyor 

Kahire 5 ( A.A.) - Bugüııkü münferid mevzilerde tutunmak. 
Orta,ark harb teblisi : tadır. Şimalde ilerlemekte olan 

Dün sekizinci ordu bütün cep- kıtaatımız önünde çekllcn tank
he boyunca ilerlemeie devam et· larla tank savar topları arasında 
mittir. Cenubda dü,man bazı (Devamı 5 inci •aylada) 

Mosko.va, Stalingrad
. da bütün· ·taarruzlar 

püskürtüldü, diyor· 

Berlin 5 (A.A.) - Alınan or
d1."l•rı umumi karargi.hır.ın teb. 
•ti: 

Lokantalarla gazinolara ekmek 
verilmemesi hakkmdaki karanı 

tatbik1na bugün basıamyor 
------- -----

Kafkuyanın batıaıncfa piya • 
clelerimiz düpnanın Kuvvetli kar
t•lık taarruzlannı püskürttükten 

(Devamı 6 inci •aylada) 

Lokantalardaki yemeklerin tahdidi teklifi 
de daimi encümenince kabul edildi, her 

lokantada 3 nev'i yemek bulunacak 

Alman matbuat 
müdürünün bitaraf 

Şehrimizdeki ekmek aatııların 
da sörülen yolıuzlukiara va .. ıta 
olan lokanta, birahane, s11zino 
ve emsali yerlerde kaı ne muka• 
l Je dahi olsa ekmek satılma• 

gazete ·ı h •ta be ., ı maıı hakkındaki belediye kar•· 
cı ere 1 s rının tatbikına busünden itiba -

ren batlanmııtır. Lokantalarda 
~"-tin 5 (A.A.) - ,ıD, N. B.» yemek yiyecek vatandaflar i• • 

Liyor: tihkakları niıbetindel..İ ekmek • 
bt"'~°''* matbuat müdiirü leri fırınlardan busündeu itiba • 
~ieb'ldı, ecnebi basın blrJiii ren bizzat kendileri temin etmek 
"'- ısında söz alarak, hali> M • auretile lokantalara gidecekler -

"'<lıa suetecderin nu:sai rnevZU9 dir. 
(Devamı 5 inci sayfada) Diğer taraftan lokanta yen~e~-

lerinin tahdidi etrafındaki tcklıf 

l.cra vek"ıllerı" belediye daimi encümenince tel. 
kik edilerek esas itibarıle k a bul 

h olun mu,tur. Bu karan gore lo· 

eyeti toplandı k~'?talard~ hergün et, ~.eLz,. ~e 
pıl1tvdan ıbaret olmak uzf're uç 

~İIAn~ara 5 (A.A.) - icra Ve- tiirli yırı0114' bulundurulacaktır • 
.d le .. ı Heyeti bugün ı.aat 15,30 Lüks lokanlelarda bu yemekler s: 8 •tveki.lette Ba&veli:il Şükrüıharicw,.d'.e olmırl§. Üzere tatlı, ba
..._~coilunun reialiiind~ Lo~lan• l~k eya_. i.takoz vinde~ bir çe. 
~ s' daha buluna ektır. 

~ ~r 

~ 

Milli Şefimiz İsmet lnönünün T • ı d • 1 k • ~ 
B~yük Millet Mecliıi~~~ •ÖY_~e - acır er ıyor ar 1 : 
mı' olduklan nutuk butun dun • 
yada ilıi ve yankı uyandırmak -
tadır. 

lıviçrenin Lozan ~ehı·:nde çık
.ny.kta olan Gazelle de Loıane "Milli Şefin nutku piyasada layık 
ya:d•i·;~;kr;;·~; ~::_;rk~~t~har 1 olduğu büyük tesiri yapmıştır,, 
etae azdır. Çunku bul'unku ıda-
re az bir zamanda çok teY ba- . . . .. . c 
...-m••br. Kendisini Sevri" uta. : Bır tacırın •ozlerı: aDevlet -bi~e l~tü~ gÖ•ter~i. F a:z;la kazan -
nılacak hükümlerinden kurtar - İ mak ~ı~•ı~a kap~.la~lar bu lutfu •uıı.t.'mal ettıler. Bu zümreyi • 
mıf, ana yurdunu istilaya gelen- 1 ıçımızden •okup atmaıı.) u;. Bu bır memleket borcudur" • 
leri kovmuf, zaferlerini ve yeni ! • 
muvaffakiyetlerini bütün diln • 1 Milli Şefimizin Büyük Mil - diye tavsif ve tasvir buyurduk. E 
yaya tanıtmıttır. Harbden sonra let Meclisinde irad buyurmut ları piyasa hareketleri fU son : 

oldukları tarihi nutkun gerek birkaç ıün içinde bir hayli ~ 
bat ıösteren hayat pahalıhğına hariçte, crerekae dahildeki a • d - · ·kl"k · · · 
cröirüs gererek 1 milyonluk ordu· • egıfı 1 geçırmııtır. 
• • kialeri devam etmektedir. N k · d k" k" 1 · : sunun yüklediği vazifeleri de Je. ut un pıyaaa a ı .ı ıs erı- : 
rinde ve tam olarak görmekte . İnönünün Hfuurıuz bir ti - ni yakinen takib ~tmek için ~ 
dir. Busün Türk milletini kendi caret hav•.••· haklı aebe_bleri evvelki sün sittiğim Ticaret ~ 
hükümetine baihyan bağlar &İt• çok a .. n bar pahalılık be1aaı .. ıı (Devamı 5 inci aaytada) ! 
tikçe aıklatmaktadır. Bu aebeb · \... ................................................................................................... ; 
den hükumetin taleb ettiiı feda- nın muzaffer olmaaı ortaya bir Berner Zeitunı gazele:ii de di. 
k&r\ık-\an Türk~ yneA ka. tehlike çıkarm1yacaic mıdn·? Fa- yor ki: 
bul etmektedir. Bugün harb teh· kat Türk hükumeti aüttı.~ bu ih- «- Ankara menfaatlerini a 
likesi Türk hududuna yaklaşı • timalleri gözönünde tutmakta - kord etmeğe, birbirlerile harbet. 
yor. Alman ve İtalyanlar Bal - dır ve azimli davranmağt>. karar mekte olan büyük devletler ara
kanlarda, İngiliz ve Amerikalı - vermiıtir. >• smda müvazeneyi temine mü • 
lar da Suriyede bulunuyorlar. Türkiye için yakın hiı.- bir teh· kemmel surette muvaffak olmuı· 
Türkiye vazife ve haklarmın ne did görünmemektedir. F c&kat Al- tur. 
olduğunu bilmektedir. Ve daima manya Mısırda kazanına Rof:taz- İnönü, son derecede nazik o· 
taahhüdlerini yerine getirmek ları kendi harb gemilerine ka • lan bir zamanda Atatürkün mL 
arzusundadır. • pablmıyacak olan tabii bir yol te raıınm muhafazaıile kar41 kar-

Rusyaya ıelince, daha 1915 likki etmiyecek midir~ tıya bulunuyor. fnönünün bütün 
de tstanbulu istemi• bulunuyor. Daha baıka İsviçre gaze teleri gayesi zarara uğramadan mem. 
du. Ve müttefikleri ise b..t husus de nutuk üzerinde ne,riya~ yap. leketini dünya aulhüne ulafhr -
üzerinde mutabık adiler. Rusya· maktadırlar. Bemde çıkan Noye (Devamı 5 inci •aylada) 

Denizlerde 

Almanlar 
yeniden 
Z&geml 

batırdılar 
Amerika denizaltılın da 
ıiı~iye kadar 133 Japon 

gemisi tahrib et11isler 

Bel-lin 5 (A.A.) - Hususi teb • 
liğ: 

Alman orduları betlwmandenlıiı 
t.anıfından teblli edlbni,tlr: 

Şimal Buz denlzlle Madquka
rın cemıbundalri wlU' aruında bu
lunan .. -. ..... 1 .... baralW icra 
elmddıe olan A~n clenbaltıları 
allla twı'ıblf ve lstlnıbat tanımı • 
yan barbcuyane zltmlyetlerlle düt-

(Devamı •ayla 4/1 Je) j 

Ticaret ve Sanayi 
odası da piyasayı 
kont röle başladı 

Yeni tarihi tefrikamıza S 
yar1n başhyoruz ~ 

Akile Hanım ve 
Sultan (Genç) Osman 
• Y edikulede boğdurulub eniştesi tarafın

dan kulağı kestirilen padişah 
• Altında (Türklük - Arablık ) propagan

dasının yattığı büyük ve kanlı iht.Ial 
e Etrafındaki bozuk ac amların genç bir 

padişahı sürükledikleri uçurum 
r Rııan~an bir •arçe 

Yeniçeriler haiırdılar: 
- Baka O.man Çelebi, ya, 

ecdadı u~amınız ~u lıcılelcri 
11Arahlar)) ile mi almıflar 
idi? 

O•man ellerini uzatıp hıç
lıırdı: 

- Benim •İpahi ajalarını 
ve yeniçeri ihtiyarı bubGcıkla 
rım. T azelilı bela•ı ile müna. 
!ık •Ö;r;ine uydum. Ben ettim, 
gelin •İz eylemen. Beni bu 
veçhile hakaretle bunda ge
türmedin nolaydı anda öldü. 
re idüniz! 

\.. _J 

Yazan: (Patrona Halil) in muharriri 
Yarın başlıyoruz 

Piyasada iktıl'ad müdürlügü -
nün yaptığı kontrollara ya rdım 

olmak üzere Ticaret ve Sanayi 
odası da milli korunma ve ticaret 
odaları kanununa uyar.t.k piya. 
sayı kontrola batlamıttır. Kon~ 

trollar bilhassa ııda maddeleri ===================== ====== 
üzerinde yapılmaktadır. 



(" 
Hergün 

Kendi kendimize 
kimod edelim, 
Bi!elim ki sıktntı 
Arkada kalmıştır, 
Onümüz açıktır! 

• 
1 

' 

~--- Eltrem Vtalrlı,U ..J 

RESiMLi MAKALE: 

1 

l 

.iON POSTA 

= Kötü huy ebedi değildir = = I 

Jkincite,rin 6 

Sabahtan Sabaha: 

İstanbul efendisinin 
Kızılcık sopasında ne 
Tılsım vardı? 

\.. __ 
Burhan CaAid _J 

Eski Mülkiye arkadaşım Is
mail Hami Danişnıend 

tarihte İetanbulun iaşe işlerine 
dair yazdığı bir makalede bele-İ lkteşrin ayında ha.va iyi git· diye vazifesini gören lstanbul 

ti. Mahsul bereltetli oldu. kadısının çarşı ve pazarda sopa 
... Gazete ilk sayfaiimda halka ile do~ak etinafa naııl gözcia· 
müjde dağıtıyor: ğı verdiğini anlatıx_.or. 

- Bu ay 30 gram peynir ve Belediyecilik kurulmadan ön-
2.)0 gram şeker alabilecdtainiz. ce bu ~hrin iaşe işlerine İ:stan-

Son Postanın getirttiği lsviç- bul kadılarının baktıkları ma· 
re gazetelerinde bu fıkrayı gör - lumclur. lstanbuf Efendisi adı ve 

düm. rilen bu (kadılar ara sıra çarşı ve 
Bu fıkrayı gördüm, bir de pazarı dolaşır teraz.isi bozuk, 

fstanlbuldan yoJlanmış olan u - ll · tartısı eksik, malı karışık esnaf 
zun bir mektubun içinde anlatı· Kötü huv bir :z:incirdir. Daima ayala talcılır, fakat onu takan Kötü huyu yapıp ~incir hal~rı_de ayafına takan adam, ~ e.n buldu ımu o devire, mahsus u

1
]. 

" aerbeat bulunduğuna göre zincın kırmak imkanına da malıktır, d k d' B " lanları okudum. bir hOflıcuı delildir. Zinciri biz bulur, hendi Jıendimi:::i lıöatek. fakat ellerin harekete getirilmesi bir irade meael'?sidir. Oıca ırım cezasını eser ı. u ceza-
lsviçreli gazetenin lsviçrede l•rı· .... B-eı..et malı'ı.. -•-...,1.. fartı'l•. nın ne olduğu da malumdur. 

,.. • "'' ft flerftn ikt elimiz de ekaeriya •erbeaflir, ft CHIR~l'C "' -

ol uran muharriri .)0 gram pey - ---·------.. ------·---··-··--00
--·--·- ...... _. ----"' Kızılcık 80pası 1 

nirle 250 gram şekerin müjdeiôi- r ş; il b ı • 
1 

fst.anbul Efendisi arkasında nİ verirken onun lstRnbuda OtU - e h - r ... e r e r 1. san cübbesi, batında kocaman 
ran meslekdaşı ] D 12 Ti.irkiyesi· CW ,} kavuğu peşinde izbandud gibi 
nin bir tablosunu çiziyor: _ mübaşirleri ile pazarda göründü 

Bakkal kaıab veya binbir d r "'\ mü esnafın çenesi Ezrail okşa· 
çeşid ımağ~ıunın üzerinden Manifatura 8'Y8SIRI Beledı·yenı·n pı·yasa a Olur mu? mış gibi takırdamağa ba"lar. 
harb rüzgarı geçmedi. Y Çünlcü emir, nazim hılafına bir 

Bu memlekette sulh zamanın- fazla fi atla v k .. il Sebebsiz yere i~inden fCY gördü ımü Efendinin tedbiri 

~=y~::~:;'b1::i:b~;~;0::,is:t: nası 1 saf ıyorlarmıs Ya ph gı on tro er ~~0=:....:~!~~~h':!.. _ :;.~ :1!:';!;:;,,?f.1• =~.::!: 
ğiniz mıktarda alabilirsiniz. lar ldareai, •abık mübayaa ~ vemıek yok. Mücrim derhal 

Bütün dünya harb içindedir, Her akşam valinin riyasetinde akdedilecek memuru Omaan Ateı i•min. dükkanının önüru:le yere yıkılır, f k T .. k' d 1 Tu'"rk Bıı:z:ı ithalôtrılar, birliklerden k } k kJ f 1 k · ·ı· O 
a at ur ıye e yanız >' içtı"mada mu""fettic raporları tetki o unaca de bir vatandaı müracaat aya arına a a a geçırı ır. n-havası esiyor. liat ll•lmetli diye IGf'f yapmıyor, Y etti. Şikayeti fU: Sebeb•i:z ye- dan sonra Efendinin ağzından 

b erteai •ün Pazar olan günleri, l k Kar.şıkarşıya iki kitabçı, iri re iıinden çıhrı m'f .. Bu va. ne çı al"3a baht ifi. Kırk aopa IHıtlar bildirilmiı göatererek, Son cünlerde -1-·....ı. yapllmılıiclo 8'inldi tıeftit Ye lllontrollarına tıid d nl ~- -
Anglo - Sakson aleminin, öteki p • .,,.rları m-Uaruu .,.~ •aıb tem Gflft a attı .... a 11ore, mı, altmış sopa mı, yüz mü. Su-

- .. lıa olan ~ın 11ldqtırıldıi11W rapcwları eedalr edilecek ve euuclce, ayni idarede çallflı-
rnihver dünyasının mecmua ve- lıalJırıueriyorlarmq ve yeni ~rı... allllmakla ~ eden 'luww:lııır va;ı.....wılr. i• uazile lôiuolduğanJan, ee- çuna ıgöre lbiı'kaç düzine, fakat 
ya forograflannı satar, yalnız ... ~. Bund.a 90Dl"a ~ Belecll~. Eylıil w T~ /tiden de •antral mernarlaia öylıe inaaflıca değil, kıyasıya kı-
1-ıalkın istediği, sorduğu Türk fflll'lçten rnem&ebtimlze it:hıal ..1--.::..........ı l.h&zjJ_ Vall Be.. llY....._. J'lllnn Be•ııdılıye lktıwl yaptıinndan, aantrala 1Jeril _ zıkık sopaaı. Tabanlar mosmor 

edllıan ırı:.nı...... etnlar• w: bil _,.,.. • ._......._ ~~ ft MüıcliirliCM kıontrolöderi t.llllDdıan •. gazetes~ir.. lw 8-IC!allft ...-.t bı ... tul • ledlye Re&ai Dr. Lôttl Kırdıarın rd- piyw.c:la ,_.,..._ lıeltJtlıcr ~- mif .. Falıat, bilahare bu va- Çar\ndaki fel'ef ve azamet bir pa 
<ı-T urkıyede Berlin kadar IDMlnd.n eoaır. ~iz manffatu- yasetlndıe elô':sılerw1n 'ittin.kili! bir de lhtikir IUÇIU ile mahkemeye '-e- :zileye b4flta birini ltoymak raya inmiş. Adamcağız bırakılır, 

Nevyorık, Lonclra veya Ro.m. a ra ....__ılr'.., LI- kıa·•n1 .:..L_ı _.._ ~·--"'ı yapıla-'-, 1 .'..L ..__ _ _. LL l.!.....L-· • L--""-•-- İcab ettiğinden, kendi.ini Ji. bırakıhr amma birL-- hafta a· ) ab 1 ~ -- _. ~ -- '""' ._..- ._ bu top ant- rllen_.ln o• -mıı ~ı ........ ıt - ğer bir ite nalıletmi,ler. Hal- AOA.ıi 
rad}'iosu da kolaylıkla a ın ı ır, tillderi mı rtlr;rı yijıbek fiatıa ..t _ gnıp halinde çalı,an miiftltlltJerJn tır. buki, elinde hali/ iflercie Aral yak üstü ba.aamaz. Birkaç a~ çar 
fakat halkın dinlediği Ankara mmk için~ bir 8Mlf yolu bulrnuf_ lanrlma•ı hakkında idare .. ya pazara uğrayamaz. Ve öle-
radyosunun sp~keri Nureddin lardır.. .. . .. Kasımpaşa cinayetinin 1 Şehir meclisinin doktorluğundan verilmİf 6ir ceğini bilse bir daha da hile, da-
Artam .. )) Mal..nı olchıiu mere, fJıat mura.. • d •• k .. • t • rapor bulunmaktadır, maraz lavere yapamaz. 

((Türkiyede herşey bulunur, kabe komiayoounun liivındao &OD- muhakemesı un u iÇ ımaı ltaldıiı ba:z:ı haltaı~ muame - işte bu ısayededir ki lstanbul-
herşey vardır, fakat herşey pa - ra ~thal ~erı mensucata doirud~ l Geçenlerde bir kaptanın ölürn.ü Şehir Meclis:I. dün öi~ IOl'l~a leln ü:z:~rine, umum müdüre da beled~ teşkilatı, şubeleri, 
h ] d dogruya blttıilde.- tarafın.d'an f'.tat llıe ~ Kaaıınpaşa cinayeti- birinci re. vekili Faruk• Derellblll ba4 vurmalı mecburiyetini üniforma]ı, sivil binlerce memu· 

aB•. ır.~ _ r.. 1. · _ verilmekte ve fle.t venııe lıl -.cak ne dm de 1 inci aiıredad-a de • riyasetinde toplanmıflır, duvmuf, bu tikiiyet büsbütün f 
~ muıa sonra. e ın,e_ geçıre 1-2 ıün süı1mekt'edir. H~ ma 1 vam edıiimit, ilkönce suçlu AlL Rı- Ycılduıııa yapıld'ılctan ye gıeçen alalradar fube müdürünü kız- ru olduğu !halde bir stanıbul E-

ccği ~O gra:.:1 ~e~nı.rlc ~,')(} gram nifan.a ~ılarından çoiu ~ anın trniidaNa ,.tıldi oJ.araık ıöa-I celseye ald zabıt ve. Milli Ş~. Mfl:. dırdığı cihetle, va:z:İfe•ine ni- fendisinin tkızı1cık sopası sayesin 
şekcrın sevıncını şımdıden kat - ahnak 1~ magazalarına gelen mut tel'dlii Güler ıazlft09U aaz tefi Ziya füı ReW ve Dahiilye Vekilinden '1.ayet verilmif. de çarşıda, pazarda konmuş ni-
re katTe içine sindiren lsviçreli tenlere dalıma blrli&ierin geç liat d~ ve demiftir lil: gelen tıelpaflar oKundUklan ıonra Sebe6.U yere İfİnden o- zama aykırı bir hareket görül· 
her istenilen şeyi istenilen mık- verdiihıi ve Mtlar verılm~ aa - - AH Rtza meybanemizjn üç ruzrııaım.eye seçilınlftir. lan "u vatandaf, .pek tabii o- mezmış. 
ta da -"--=len memlekete eri . lif yapı'.mıyacaiını IÖylemektedlr- 911Dellls müftıerisidlr. Kendi•I pyet EWd:rik, Tnmway ve Tiinel İt. laralt, bunun Nbehini ö,,..__ Bizim zamanımıza kadar melC 

r verc:ıot ı 'J- v_..li!-1-!- ,_,_. le bl ı ,_..____. _ _., ''---- M!!..J,,-1··~·· aicl m·ı.., haı..kını aromalı üere, • b' :L 1 "b' baL_L·r er. uyaacoır ....-IAID ooy r c - .eu•-- vsauın uu.unuıune ~« 1e eıbl .. L L vl I şılmez ır ınaya gı ~ . ~1 ır. I Bu toptancılar elleriod.e bulunan nayeti l~ledıiğlni ~ pehadıet.. melmmn emliık ile e9lü Tünel tir - bir i•tida ile umum müdi;rlü- t eraıe uııt. a~ ~ yaramaz ara 
Biz ibu eulh cen~t~nın ıçındel kumıa,'-n 9Mmak içla bUbıuM «- b Wunmaia lüaırn ıörd.üın.ı> ketine ai.d olıup belecliyeye intikal ie miirocaaf etmittir. Ara - karŞ1 tatl>ik edi1en tokat cezruıı· 
yaşı yanlar tek derdımız olaın pa· ı tıeM c\inlerl taıi oan ıünlerl, BuncfMI sonra Beyoilu Emulyet etme.Si tuım eden cayrinlenlmllerl dan a5 gün 6effiği halda, bu- nın da tahsil çağındalki gençlik J. 
halılık için Şefimizle birlikte oA - beldeırn.&dıe ve .~atlara böyle amlrllğiııden gelen ~ okunm.ut ihbar edeoeJ_c eıha.sla yap~lacak mu- na müabet veya menli Cf'!Vab zerinde ciddi bir ter.biye ve mua 
]arak beladır' diyoruz. Bu bela-, aüolerdıe ıe!mlt ~rek Pa • '" ~ hlıtka &"UBe bıı-akıl. kıavıdelere aid teld'IRs alakadar en- verilmcmiftir. Bu ootanJ,..ıra şeret beıskısı okluğunu inkar et-

d tadan kaldırmagw a çalışı - zar &'Üfti.i bütün mallarını ortadan mı,tw. ci.imenlere havale olunın~. iddia.anı alakadarların dik - meımer.,,m. Nümunei Terakkide 
yt a or _ • .......__~ r ...... _ , .. blrf11•1 --~ !!h.!~ ... -.. kat na.zarına ehemmiyetle 'J ·-

F ~ b b ı· d e ~ lraldınııw&r ar. RDAIAI uueı- Açık bulunan Beyoğlu :ın-"u ugu Abdi i"Sminde bir müdür vardı, ~ruz. a at '~k -~ a ne en g bu vailyet ıc.r.ısrnda fatları veril - ano rra ça~Rll' için yapılaa&: intihaba d-lr teklif koyuyoru:z:. Şu veya bu •e • 
lıp İba.şlılllıza ço tu? . dtğl uM!ı mallarını Nlmayan ruc- . 'I t T Y JI oılmnduktan 90ıw. müftülük aeç!m'-1 bebden itdeıt çıltarılma)'I, me- ara SH'a mimlediği yaramazlarİ 

Kendi kendimize bu sualı so· cadarı tıealye ~ karar vet"l'tilt- Sirkecide, z:mled r cİ .;m.ıı:.!e b~- nin ŞeMr Mediıllnd'ıen bir heyet, mur _ cimir ilttilcilını burada hepimizin önünde öyle bir tsla· 
k · de yalan AJrm a 

1 
a lr' h t:hlcrl ellen münalıa•a eJecelt deı:ili•. tı'rdı ki en kötülüöe istidadı olan rar en, llJ'. tüccarın --•ıiı akındak:11 800 lira Beyoğtu ım.m. Te a.. n lr c 

Elinden gelse teneffüs ettiği- f ~~ .. · -•ıtardan Ali dün müterelılcil komıfşyon tarafından ya Alk'Olt 8& gün.le ita arayan lar bi]e mum olurdu. 
ah b . yı Ç& an -.u11UU h. ~ .. ·''müttü Ruz bir iatiJanın, boffa #talan bir d l" miz !havayı d i ir tıcaret ma - Beşikta~to bir mektebli za\>ıta ..... <.net.., va.ka'anmıı, ad - pi st m gorv ~Ak - flatanda.-n beyhude ümidin- Dayak eisteminıe Önmive u-

taı yapacak olan eski çiftlik ağa- . liyeye terılSn ecLmwift.lr. named~ diğer tS!lfler de 8 a le bekletilmai doiru defjl _ zum yok. f abt irili ufaldı 8UÇ" 
l..t k" t"' ar kafaıı mut- çocug"un çantas le .............................................. , eler eocıı•nen~ bava&• olunmut" oı ? lulara •-a""e" yenı' 1-anunla::rımızı-n sı, mu~ e ır ~cc .. . ( '!. Meelia önüma.deM p~ giinü dir. ur mu • 'K :~": K 

laka ezııecek bır duşrnan halın - buçları nasıı çalındı? = B d d ~ üzere dağ•lm•~ır. , .J t<'WYUl ettıgı cıeruıların bekleneri 
de gözlerimizin önüne dilciliyor. pa . E U ay a O am ~............................................... . . kuvvette olımadı~ını Kiraıf ede .. 

fll'kat bir dütman ne ltad&r ~~ .t'::ı:e~·z.: .. ~: ~b ım kilo 1 A.flkerlik ış/eri 1 iş Ban~ası ıkramıye- rMt <lafla radikal h&relcet etme-
güçlü ~u~etJi o!ursa .o)s~n a~ - IDUf,l~rr adanı 7 yaflnda bir Jm!k- : aşına yar "' · 
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1 
mizİn Sll'MI szelmittİr. 

c.ak musaıd zemınde ııerlıyebı - tıebıiıniın ~ııe papuçlar•n.ı ça - k .1 cek Şubeye çagrılanlar lennı kazanan ar c23ul!tan Ca!tt'd 
lır. .. .. h' l ~ lıp kaçrnıflır. şe er veri e Fatih Askerlik tubeıinden: 'rii*i7e İt °8N+a*ulm lııumbaralı ve ·-........................ - ...... - ............. . 

Biz, !bilhassa ~-uyuk .şe ır er: B~blfta Haremağa:sı ıokağın- Ko.Priiıöıü Htfzı otfu 3%9 dıotumıu lvumb.ıırasn ki.iç.üık ca.ı;1 lıesabıan Genç bir kız kürtaj 
de ya.şıyanlar, Cumhurıyet nes ~ 16 numaralı ev.de ot.uran l:smL Aldıiımı:ı malUma.ta göre; l\litat Kural yt'dek naklfye .. t.eimenl arasında tertip e.yleddtı 19~2 lfu'a.mlye •• •• •• •• 
]inden ve ha:vasından uzakta ıt 1-Wdtı adında bir zatın 7 yqla-

1 
bu ..... halka ,eker te.zlatı ge - C4s78o 1n brmen 111beye muracaat et. A- .,_, 

1
,__. ,_,kbluıM tendi- yıaunden oldu 

1 d lndaki -ıu Ç t' lld ak m _,, plaumıa 1-ııc ._. •• -kalmrş o]ahların ilk gün er en ~d>I~ e1 >n, ~e::rkeft ta al- ç.eı11 ay ,-ptlan ~ıt •elcllnd.e m~I lfln olunur. ıerine büyük i.kramlyeler isabet eden ta_ Hatice EriM1 ad&nda 
18 

yqaab 
ttibaren duydukları telaşa kapı· ..ı_ lra :"'1 ~ 

00
:._ Y idi- ıolacaktır. Adam bafına vet".ile • Yedft ls!iltlııMD t.etmeni cen.cı E4ttf llhlilıertn lsiıınlerinini, tıen.b ııuman.ıa_ .,;_ bir L.. .....vr"----•• -·--e e ... 

k w 'J ht a& 'l•ma u r muMn ç-mıt, _ __. _ __.,_ ınuktart ıene yarım • 0 a-•u oa.rer .l\llU"U\il (30909) ~men şu_ ~'-l 
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. b •;)l...ı •-·...,, ....., •-ı· ··~- --
)arak eski _ç~ftli .. ag~sı ~ mu ;- çük Çetine paları IÖy~r: ~ ~em~ llan olanur. ~::u;; buıunduklvı - r era ı ,.._ dindiiği 9~ Mdınnak içi«! 
kir tüccar ıcın mu!!aıd bır zemın <ı- Bak aı'kadatlacın bııJı, hız.. Dljer tanıibm alikadarliır Yedm DeımlrJOI ~tmeni :Surl oi:u llff liFalılt .._..~eyi lton,.ada 

5069 
Samatyada ebelik yapan Selııer; 

haz•rlP.:"lC'~ık mı? . lı k()fUYcın-. Sen ele onlar giM bu ay ,..,ıı.c:.K tevziatı tama. :Sb'ul (58819) .. hemen '°beye mü- h~ numaralalı Terlik l:e ~" UNI* ~ W.,. ~~ elmlf k ve p• 
l!l::l9 Tfü'kiyesi 18 mılyondu_: kop.bilir m.Jaln ?. n imin kartıı..m..k iiaere teker fir. racaaıl& llln oklDUI'· llııl'aml~yi dtıe t-ım 97U besab nama ti ~T -~'ıa~~~ 1;,.. 
1942 Tii..İl(İyeS'İ 19 veya 19,.> K::....::a. YFm'1I dfthai: ketinin elinde kifi .tok bulun- Yeıdek DemlJ'1'01 iıetmem A.bcH otlu 
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• 
ıyor 

? Şehir omedi Ti nda: -• 
muharriri yazıyor 1. 

(2) [ * ) lif memleketlerden aldıka.rı ga -
undan evvelki m-.kale • nimetler arasındaki petrol :;tok· 
mizde petrolün geçen 

dünya harbinde ve bugünkü harb 
lerde oynadığı rolden, Alman • 
l'anın sulh ve harb zamanların • 
?akj petrol ihtiyacatından, bu 
1htiyaçların ne suretle kıuşılan • 
dığ1ndan 'bahsetmif, bizzat Al
ltıe.n iktıaadcılarının verdikleri 
~~kamlara nazaran Almanların 
d ılhaasa harb ıeraitinde ne ka. 
b~I" Petrol istihlak ettiklerini les. 
1ı_'t etmi~tik. Almanların gerek 
it encfi memleke~e, gerekse 
b endilerine tabi memleketlerde 

Ulunan petrol kaynaklarile be. 
ı-ab 

1 
er, her &ene ne kadar petrol 

~ de edebildikleri malüm oldu • 
~t.ına ve harb şeraitinde hariç • 
~· deniz atırı meınlel..etlerden 
,_ rol idbal etmek mümkün 0111 
.. ııy • l •cağma nazaran p~trol açık-
d~~nı ne suretle kapattıkları ~ok 

1 
kate değer bir me1teledir. 

t..ıllu Yazımızda billıaua bu nok. 
1 ili" Üzerinde durarak, Alman· 
l"C)i1!1 ~errıün artmakta olan pet
du:hyaçlarını nasıl kartılamağı 
~1 ndüklerini izah~ ç4l1ıtaca -

~. 

fik~U~ü.n Almanyanın ve nıütte · 
tıı erınuı elinde baılıca üç nu
d:~lı petrol kaynaiı mevcud • 

ları. 
Şimdi, Almanların bu üç kay

naktan ne miktar petrol temin 
etmekte olduiunu kısaca gözden 
geçirelim: 

l ) Harb batlamadan önce Al· 
mımların petrol istihsalitı 500 
bin ton kadardı. 1937 istatistik. 
lerine nazaran Romanyanın pet
rol istihalatı 7,149,000 tondu. 
Bunun dıimda Almanların Kar -
patlardan, İtalyanların da Arna
vudluktan istihsal ettikleri pet -
rollar da bu yekuna ilave edilin . 
ce 1939 yılındaki Alman petl'ol 
İstihıalatı 8,524,000 tonu bul -
makta idi. Fakat 1941 yılındA 
Sovyetlerin harbe 1tiriti üzerine 
Romanya petrol sahaları sistem· 
li bir hava taarruzuna tabi tutul
duğu için, Romanyadaki petrol 
istihsalitının 3/1 niıbetinde a zal 
dıiıoı kabul etmek lazımdır. 

Alm ny daki sun'i petro: i:s -
tihsali.tının, bilhassa 1933 yılın • 
dan aonra, h kiki miktarı hiç 
bir zaman malum olmamı~tır. Fa 
kat en nikbin tahminlere naza -
ran bunun yılda 4 milyon tonu 
geçmediği kabul edilmektedir. 
İngiliz hava kuvvetlerinin sistem 
li olarak taarruzlarına hedef o· 
lan Rur havzası, ayni zamcında 

t\i 1) Almanya ile müttefikleri • Almanyanın başlıca sun'i petrol 
le~ "e bunlara tabi memleket • fabrikalarının bulunduğu bir ~•· 

2
) bulunan petrol kaynakları, ha olduiu için, İngiliz hava akın

'lltt•• Kömürden istihsal edilen ları yüzünden, harble beraber 
C)lırı 1 Petrol ile petrol yerine k•İm Almanyanın aun'i petrol istihsa. 
~i ak Üzere kullanılan diğer ma litında bir gerileme vukua gel-

3taıahruknt. diğini kabul etmek li.zımdu. 
) ~ hd .. b' 'k ' 'I ' Y l h hl Al I> tr l rıar en once ırı hrı mış apı an esa ara nazaran 

"-lıaı 0 atoklarile harb esnasında mantarın petrol yerine kaim ol
flnların İfgal ettikleri muhte- mak üzere ıkullandıkları İspirto, 
~ petrol gibi maddelerin miktarı 

l ~~riufll ma."Wemlz. ,.arıt'tfomıiain 1939 yılında 1,600,000 tonu bul-
~ Anlllih cı~. malda idi. Bu iki kaynaktan el-

de edilen yıllık petrol miktarile 
Almanya ve müttefiklerinin ge· 
rek muhte.li~ cephelerde, gerekse 
cephe gerısınde sarfetmeğe mec· 
bur oldukları petrol miktarı mu
kayese edilirse, ayda 1. 1,5 mil
Y?,n .. tonluk ~ir açık vaki olduğu 
g~lmektedır. Almanya, yerine 
gore de 1,5 milyon ton tutan bu 
açığı nasıl kapatmaktadır? 

.~) t;,te ~u~ada Almanya ve 

Yazan: Nusret Safa Coşkun 
Şehir komedi tiyatrosu, Yunan 

müelliflerinden Spiro Me!asın 
Aleksandroa Hacopulos isimli bir 
Rum vatanda, tarafmdan dilimi. 
ze çevrilen « Asrile~en Baba ıi İs· 
simli eserini temsile basl ıunı~ bu. 
lunuyor. · 

Müellif ve eser: 

hit, onu tiksindiriyor amma, prll· 
tik zeka ı işlemeğe, onunu ve 
hakikatleri göstermeğe ba~lıyor. 
Gelinin, evleneli 6,5 ay olmadan 
doğuruşu, devlet ricaline daya
nılarak çevrilen doiablo..-, ailenin 

evladını boğuntuya getirişi, geli. 
ninin gebe kaldığı Alekı.'le müna 
sebetine devamı göziinden kac. 
mıyor. Evladının anadeti ve mPv· 
kiinin tahkimi için, her ~eye cöz 

(Devamı sayla 4/2 de) 

~~Posta,, nın bulmacası :19 - ~ 15) 
mutt.~f~_kle.~ının imdadına yeti • Spiro Melas, Yunanistanın en 
,en uçuncu petrol kaynağı, yani. sevilen ve takdir edilen tiyatro 
Almanya ve müttefiklerinin harb müelliflerinden biri .. Bu k omedi- Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan okuyucula· 
de~ ön.ce yığdıkları petrol stok- sinde, kaleme pek harcıal~ bir nmızdan 80 kitiye hoşlarına gidecek hediyeler vereceniz, 
larıle ış1tal altındaki memleket- mevzu dolamıı olmakla beraber, Soldan ba~a dog 0 

lerden aldıkları petrol ganimet- bunu çok güzel i,Iem~. Fakat, rıı: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 l 
leri gelir. bu, tiyatro tekniğine tamamile 1 - Zamıı.1111 bir o: 

,
1 '_'_' il Yapılan heıablara göre harb hakim olduğu manasına çekilme- kl3mı ( 6 ), l\ral içe 

~aıladı~ı za?'a." Almanyanın e- meli .. Bilakis, müellif <•Asrileşen ( 3). ı. 
imde g~ndehk ıhtiyacından maa. Baba ıı yı tiyatro nevilerinirı han. ? _ .l\Jukim in. 
da 6 mılyon tonluk bir petrol sto gisine ithal edeceğini bilememiş- .an (10) . -::ı 
ku bulunmakta imiş .. Diier ta • tir. Birinci perdede bir komedi :: - A\nıpacb '" 
raftan gene harb başladığı za • Santimantal seyrettiğimizi zan. bir yer (5 ), Bir .; 
man .İtalyanın elindeki .stok pet- nediyoruz. HAyır, ikinci p erded\! lı<ly\ıın Ol. 
rol miktarı da 2,5 milyon ton ka· bu bir vo<Ivildir, bu da değil, ü- ı - Meşculı.tet 5 
darm•f· .Fransa, Belçika, Holin- çüncü perdenin ya.·ısı komedi, (21, Bası (4 ). 
da, ~~·~arka, Norveç gibi Al. yarısı melodram, dördüncü per- 5 - Geçici, lbu. 
man 1&hlası altına giren memle _ de hepsinin karı ,tırılmAsından laşıu ı .a ı. 
ketlerin harbden önceki petrol hasıl olma bir çorba. Birinci per. :ı ·- ı·ugnıur bo. ı 
stokları da 6 milyon ton olarak de azami derece sıkıcı ve zayıf, rustı (4), iııtiha.b. 
kabul edilmekte ise de, bunlar _ final, mümkün olduğu kndnr kö· larda \'er llen \3) . 8 
dan oldukça mühim bir kısmının tü .. Büti:n bunlara rağmen ,..~ere 7 - 1\efcri 3) , 
harb harekatı esnaınnda imha e. <tmuvaffak» dememek elimden ~ ef u-cl erkanında n 
dildiği de malumdur. Bu suretle- ır~lmiyor. biri 15). 

-~ 

bu imha edilen petrol miktarını Mevzu: s - c"~ıau 13>. l 
2 milyon ton olarak kabul ede r- i\lıilkiyet eki 12., t.==============================='!~~ 
sek, Almanların eline 4 milyon Prokop Kolau:ıos, oğlunu, Av- Fuibulda ekiı• (3) . ı ?i - Gitme (3 ) , İmay <Drı kla.vuı.ıına 
ton kadar petrol ceçmiş bulun • rupada tahsil ettirmiş adi bir 9 - Bir eğlence ~erı (bl, Alk nl. core) (3) . 

maktadır. halyanın elindeki stok meyhaneci.. Batkıumdan gebe da.<;ı (2). 6 - K r.sa zııma.n (2) , ~aç ları du:ıdt_ 
petrolların kend~sine bile kafi 1 kalmıf kızlarını, zenzin druho- 10 - Bir elı: (2 ) , Bir kadın adı (6) . mek (7). 

ı:eJmediğini, bınaenaleyh bu I maaile yamayıveren bir ailenin l "ub.ndan a.şn.ğıyo clo?:-ru: 7 _ l'<lra cetiren mıi lk ( G). 
stoklardan Almanlara her han. ve bu ailenin dostlat"ı yardımile 1 - B•r oywı (6), israıı etlen c:n . 
gi bir f yda olamıyacağını dil dü Atina meb'usluğuna ı.amzed o· 2 - l" n:ı.n ib!r madılcrııa lnkılab et. 8 - Gii2d n'atııınn bir ub~ CS). 
sünürsek, şark cephesinde haa·e- lan ve nazır olacağı temin edi. tiğ'i selli! (4), Tft>el,.""e tu kııl ı 15). 9 - nıa llıınb. çok eoen b ir isim 
kit başladığı zaman Alm'lnlarm len oğlunun, itibarını dü ürme- 3 - Çıilltrde bulunur < :: ı. Z:ı nıan ( ii) . 14), ( ' m bıb (4) . 
elinde 10 milyon ton kadar stok mek için, sosyeteye gİrİ)or. Dışı 4 - Tttı>i (~nk) (4) . F.ıdal (2) , 10 - Olur mu CS), ı•a U& im lind,. 

(Devamı sayfa 4/1 de) valdızh. içi cılk aristokrat mu. ~ni ilk m. kııllamlll' bir nevi mMI {G), • 
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PATRONA_....... 
- Revan kötkünde huzura l>İ7e birkaç adım attı. Meb. Şeyhülislam 

Dönerlerken. saç lama miydi? Y.._ 1ııa iııer.ı.-ce ha- lra ..... fh. Fınattan istifade bii
Efencli dahi kulaiına - fİİrlİ a,lk !&. :ıurlanm11, s...tetin baloJa 1ı• fe.,.e ~ti. 

çıka gerek. med Pata batanı salladı: •ada midi.? 
Patro-enm arkadaflan Atn.. - 9eli petfita>ım.. 11Raa.• - Oradadır lııaüm ıevkellu 

....... ~ ai ı - Ali aiL Y..- nıll tim ıir raWN tt2& iın efe.elim. 
nın ardına düftüler. bilhayır ! » Birinci Mahmud çenesi üzerin 

Sadrazam Derya Kaptanı Şe,. Birinci M~ad ıülu...edi: de yeni kıvırcıklanan aakallannı 

limeleri f ıalda70r. a.awlıeri- meaini te..- i.pa diifiir -b•it bir Barclaiını lllleniiz dikmit~i kit 
ne biraz daha yakl&flyorlardı. plan mıydı? Hem danaediyor, omuzuna bir el dokuudu. Saa• 
Kederini un11•m-Jta çoktaa.. ar. hem .._, cma söafea kaçmy~ det! Uia1i ymiiade o ..... bo;ıaO 
tık ~aiinde yalnız bir İıaan Yar- du. Bir kelime ile Saadet de bu müstehzi ve ıeytanı tebeu üm .• 
m: GönüL. O ka.iar f&3ta içiyer,, gece lıı.rikulideydi. Yalnız tuv11-
içb'lu;e ö,'lıe net"eleaiyordu ili.. leli çok açakh. Göfsü hemen he-hialam, Hafız Ahmed ve AbclaJ.. - H.... ıu.tlettirec:ek mi. kaflya katıya dütündükten ronra 

lab pqalar Patrona Halilia ya· &iz? ....... kaWtnfı: 
nanda aicli)"IM'ludı. Bqir ai• Re - Hemes ...._ .,...tum. - Tok Ula. Aalll htnntnanda 
Yan köt•ü kapıunı açarak U... •Sofaıt kötk.. s ...,;r ~ .. til irtiüla etıiruae11. Rizam 
ra çekilGı: - Ya timdi ~ .. re•an? .,... •w. Vanap Miifti Efendiyi 

- Bu:runm .. ıa.umn. a.... kiıtHbde INUfit• '-- .-c1ena. 
Paboaa aahaz&llWl ..._ini ı..-. - L .. 

beklemeden etiii &fb, lıll'ID&h 
penlelıule alt. t• ••r'r n wı. ı 
lııön Vkb· 
--~re 

0

1Mml• ...._,7 
1 Devlet Demi -yolları işletme U. M. den: 1 

- t... ...... ..... b •• ..... " .-.a.lııUıl. !emlaalı un avıı so~ 
- Ya, Ornmeti Mulaammedin. ..., ..... ._ pb ma:ldıtleri 11/h/ IMI O.. ıimii..,. u .._ UilMırm ıııa.. 

allçecilderi ........._ ma verilir? ..ı. _, -1i ile Aılbt&ll.a. idare b• n ama Ue "-.rı apı Wil*ıınıQe 
Ericliip allıçe bMNler olm8s me? lı!n-111111ıt1'w .. ,. 

Karna Haaı )'aDID& aokularak 
omazımu olqadı: 

• ile ,.._.. ı.t.iJ'cnlerin l1a&.eleri ... ' ,..tı ...., .... '9..ı..t ile 

----- eC*lti v~ ve. t.ekltaeri .... ria _. :M •e lıııılıAıır K• • 
-ı.r- lr.elmlilne ,..... .... , .... +r, 

Bir ar.ı.k allı ... ktılai-a: men meydanda denebilirdi. Ar 
- Vetlad, çok içi,_..--. eh- kan yarı betine kadar açıktı. Kıp 

eli.. kork.yorma, ralaabla ola- lraztl dadaktan bol renge ve pud· 
cakam 1 ra:ra •alanmıt yüzü, ıııldar al

- s. u.-- ı..na ~.-- tında daha fevkalade aörünii· 
abla- bu &ece Jsaclar kas JWAI k J'DrlhL 
:ur içimle 1.--..a-n biç vaki Cö"-~• L_._ __ !. d d L 1 eh. ti' eiaiiiw• 1nn, ınn-anıe anu eraen, 
om~ . .. ., . -· ..... manndan aynhnadıiı ci. 

GÖDÜI ....._aile d~ lıı:allmut- · hellt!t, Vedad, fiiphetendirmeme· 
tı. Vec:lacl aW....U e&ı •e11 lutt-...: 1 ie çalıprak, Saadeti tetkı"k ecli-. c.- olw-k idemi,.., yordu. t11ad citıi, n•alyeaine da. 
llaydı abla- ha fa:wla 80lnrhn•fhı. Birbirteri-

Çifııen. ....,... brfllR1tlar • ne yaldaştrldan zaman, Vedada 
da: azami derecede likayıd ve müa-

--: v~~ aea. ~· aece çel tehzi bir nazar fırlab~ b .. Ull 
sayrıtabnaı~ 1 . Bılıyorw. Setll9- çeviriyordu. Sinirlenmeie hafla.. - Sabreylen ..a.nam. Ana da 

iM ~·ketl9 pa Eı •a araeyler · ... ............. ..,._. elaftk Ankanıııal llHlsln'-.1eı 11• ' t 
lla Tllff'IWba &el•,.._ tı...in ~·. 

ı.at sehnediiiml.. miıiteessi.ain, mw.b Kıskanıyor muydu.? S. 
L-~- • • ela---• • ~- ..,. • • ............ --ruu _... IÇla _,,_ ~ manasız jeatleri biddetiaaı mi ta• 
p&J'or .... ı fakat faaı. İçlri, fasla rik ediyordu? Hislerine heaüa - ya, p&ditah kandedir? 

Bu MI• N41rasam Melıt.med 
Pata cüHimae,erek c...a. Yerdi: 1 

- Şimdi tefrif b.yur ....... 
llhalu .. kalıa.•eci Ali ,..klA 

tatkın elırMlanaa baktnayor....._ 

1 No. .. ~ ..-.vfy-*a .__ 
S No. .. u.'e mabl.i>vtya.&e .._ 
1 .... IWe- ...... ... ,.b .. 1otuıi 
4 • la li9'e ..... . ~ .... ..-e 
.. mey .... 

•r.-ın·-- ...... 

l'llM 
)ft51 

... lW .... 1 J'Ol'&wJuk .... ~L b" • • L- f-L... 
Ura Ala. ya...,.b ~ .w.., S.. ır Wlll muJamıyor. -t, oaa 

.Mai -:.bdat-.h. y.. ti mublıtele içia. lakayıd pziikıne-
ml- ~- n .s_ L..."'-- .. .L .=.i ~ te çala4biı halde, bir tiil'lü ma 
-· "' ,. ~- ..., ff k 1 .. _, _ _!_: tajulcla ... ~ ..... i va a o araayor, 9Q&aena1 AF• 
~yerel ,..r, mıyord-. itiraf e4i.,.ordu ki. S.-

C !liba. ._.dt. adet bu cec• pek mubı..,emdt 

ısn.st 

HU'JS 

. 

" 

Sadra- tdısa.-.. ı P-.. ya
vatÇa ..... ıya ..... ta, .... ha 
~ l>tfartla kell.iWa 11..
taf a Beyin soluk aoh.ıi• ,...ına 
eoluıkltaj_. •önlii: 

5 Ne la 8ate llMlh&evJyatı J'lltlıar w Jln.'Je ·~'-!-veriil" it• -'---• .__L Dw biter bitme~ ıeaç kadın ' t - ~ ._.. .. .,_ı aR- dudakJ 1.:;&.:~- L-~- laaftf 

- Serdenseçtila- seldiler ..ı. 
tannn. 

- Silahlan :palannda nu -
dtr? 

Kethüda aarıttı: 
- Brralrırlar mı •iç! i 
Sadra:sa• kflBI etiP az dii -

tündükten ao11ra kat'i karamı 
....ti: 

- ltaret eder etmez Re.
odaaana tılalı • •ar, ö7le .lylea. 

Ba.u ltir .,ey söy1ero.leıı ba
r em kapıaına doina ilerledi. 

Sultan Mahmud da Mehmed 
Patayı bekliyordu. V~iri i:aamı 
ı&lllce: 

- Cı'"ıs mit 

peynir!•. 
1 No. ı. ..._ mah~ 1ıı.-. a.
ft ~. 

NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 
Ye Witüa aiNuı dlllW bur. Her ecaneden araymn 

• 

· ı neai .lep mi Vedat!! .&r1111k Vd:d ~i f1W 
Titretli. tıü aevgiyiy iki lle'YSİ.. ç~ ~~~~ L-~ a ka 

1i i bir beld~te mi l:ııatuyeni• bir ~ ua • __.. • 

~- Birdea paleriai kırpış- •aly~ k~et~ek,Vedamaaad • 
.ı.. kafumdakiler &. w hvent" lanaa aojTu •· ıa 

Otar .. ~ 1 L. beti.e k ~ ~ ilk iti eo.ittuiai tetkik etmek ol. 
ne -r; Y~ L!~ ·~-~- du. Herhalde, esaitteai. Saadeti 

hlTalet •·~ gen.; Dn" •~ ~--aede kan ·· ·· olacaktı. 0-
. 

daıueden lıuulm. Saadet d"ğil ~ r aorm':" . . 
m} E•et, aiiphe y~ e.. ltte lrÖ'll DM .. rab ~- ..... bııra2 ....,5 ~ 

·· Wiler. Saadet ..a.tetasi Umca. •azı79ti kavra.la. Saadetin 
ıroz:e.kase ....1 11..a-nı çenriv~ .... "- celiti. beralM:r haaır&a-t ... Ye •• 7u D '70 ,_ • • • _._8!1~! O 1c_ 

• L- selmek t~'kl16ni Ve- p&aa ..tİCeSI - - nllD -ya era.-:r . . • !HLI_ --L-L-Je _. 
dad recldebn.ti. Gitmiyecf'j1-i Jea~ınıe •Yll• ·~ 1!'~1JC ~ 
sö li el'ek atbtmıata. Saadet, de. mege karar vvtli. Likm, bu. lftU . 

y y -~ le • • ·-L- L--'°- L~e ~-
aek oluver ki. İÜ anada hindir- c-e "'• - - aan -
mia. kalln• .-hniati. K ... Ya~t recetlıe k""'elli W.UJ...ıu lselt 
ai ele taımh. Y 11atbane arlıadqla tli.i- Biraa. .&aba aar'-t o ..... k 
....taa Wft.. Falııat. enittaime ....... ~____. l&alBMh. S.. 

.. 

~ kartı .. - c•eniı 11 ı "-->• ..._. GI r 51b -;""ile ..._ 

- Bana tla bir viski ikrnm et-om t1ti.in? 
Bir aa, budak elimle, nasıl 

nMlkalıııele edecq.ini diqüncfil. 
( Arlta• vm-} 

··---·---------------~ 
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i Z MlR H t -K A.,_Y E ,.\' İ __ _ tüfeiini çeririyordu: .,bdi !.. 
diye baiırdım, yabancı değil. 
Dur biraz ... 

H TIR-ALA it Utak Osman bize ko~tu, Affa
n~: - Aman küçük bey, dedi; 
ne yaptınız? Bu herif pek be lala 
bir adamdır. 

..... ~,.J~· o · -··" ı --A U AKL·· ı• · ~· ~.~ ... ~, ·; '·"'"' ...:t.•·"·M • · ._ 1 , ~· .,,; ..• ·:, ... • i' ... · , · ~ · - ~ · ... , · 
... .,., • ..... ~ , .. ol ~ 

- 10 - Bunu Affana aöylemeyecektim 
Çikurel elinde bir çanta ile mma pek sevdiğim Süleyman 

girdi. Bana gözucile bir baktık- Bey için henüz pek hotlıınınak 
tan sonra Affana: - Bonjour, vesilelerini bulamadığım bu uzak 
monami dedi, sonra hemen çan. hısım çocuğunun d ha gen ol
tayı a çarak: - Size birçok kitab masına memnun olmamış değil
ve mecmua getirdim ... diye baş- d hn. Gnliba bir kı kançl•k duyu-
ladı. yordum. 

Affarun hakkı varmt,. Pek gü. Çikurel iki kitab ayırarak: 
zel bir fransızca söylüyordu. - Lamartine ile Hugo'dan birer 
Derhal küçük amca Süleyman siir kitabı cetirdim; dedi, "e iki
Beyin franıuzca hocasfü: bir mu. sinden de biTer parça okudu, Af. 
kayese yaptım. Bu mukayese fana da okuttu; manalarmı gene 
Yahudinin pek lehinde olmadı franaızca olarak izah ve tafsil 
amma aleyhinde oldu da dene- etti. Bu İ4 bittikten aonra bir im· 
rne7. Benim kulak dolgunluğun- li nzifesi yaptırdı. So~a uzun 
dan ibaret olan vukufumun ınü bir ffikiye anlath, Affanın da o 
aaadesi dairesinde hüküm verdim hikayeyi becerebildiği kadar an
ki ötekinin halinde, liaanında bir latmasını istedi. Bu is te bittik. 
vekar, bir kibarane eda varken ten sonra ders te bitmif, vakit te 
lterikinde bir yapmacılık, bir Ü· ~elmi, oldu. 
zentilik görmemek mümkün de· Ayaia kalktı, boı çantaunı 
ğildi. Bu da pek tabii idi. Süley- kapadı, sonra elini iç cebine so
lnan Beyin hocaaı halia bil' rran· karak bir ka ~ ıd çıkardı, Af fanın 
aız idi, Affanın bocadııda uzun önl1ne koydu. Bu, ceüenin en 
müddet Pariı ikametine rağmen mühim İşi ıidi. Heaab pusulasını 
İzmirin sonradan görma. bir fa· veriyordu. Affan bir göz atbk
kir Yahudi çocuiu kokusu kal. tan ~DTa cebinden para çanta. 
lnıttı. suu çıka.xlı ve bir bir &ayarak 

Çanta lıdtabla m ... vver mec· hesabı tesviye etti. 
ınualarla dol• idi. Affan bana Çikure) t~kkür etti, bana 
aöz kırparak. boca&ının türku ~ene bir gözucile seliı.m Yerdi, 
için utamamile unuttuml n deme- Affanm elini sıkarak çıktı. 
sine itimad etmiyerek ve ihtiyat Affan ban&: - Nasıl? diye 
ile türkce fakat asıl manayı ima aordu. 
suretinde: - Halid! Görüyonun - Mükemmel bir hoca!.. de
Ya, dedi, Möayö Çikurel 'beni ne dim ve gülümsedim. Yalnız a on· 
l<ndar düşünüyor! Bana gene bir dan ziyade İ• adamı . .. 
Çok kitablar ve mecmualar ge- Bu tebeuümün manasını çaktı 
tirmiş. Bu mecmualar benim için mı, bilmiyonmı. Derhal zihni 
fakat onun namına gelir, o bir batka bir zemine atlayarak: 
ı•z attıktan sonra bana getirir . .. - Yann sabah Buzynb seyra-

Bu sözlerin manası: - Onun nına çıkıyoruz. Her şey hazır. 
rınnıına ve onun menfaatine; de-- Merkeblerle gideceğiz. 
tnek ti. Birçok lcitaLlardan bahse- Ben geniş bir nefes idam. f. 
dilirken: - Ben bunlan okuma. çimden: - Arnba olmaun da ne 
ia vakit b•ılamam elb~tte amma olursa olsun; dedim. 
lla.ı-as1nı veririm. Kendisi okur, Affan devam etti: - Uşalt 
hu da k a fidir; demek istivorrhı stenç Osmanı beraber abyoru:r:. 

Birkaç roman vardı. Ben Sü· Mecbur bacı bize bir sepet iç.inde 
l .Yınan Beyin her zaman dersle · •u böreği, köfte v.s. 'hazırhv~r.•k 
rınde • hazır bulunurdum, dersle. Osman sepeti ve benim tüfeğimi 
r~ iştirak etmemekle l>erabcr is- vamna alır, hemen yol~ r;ıkc.r•%. 
tırak edercesine bunlardan isti. Bilir misin? diye itav.. etti· 
fade ederdim. Süleyman Bey el. - Senin dedenin de orada pek ;tte, d.llha küçük olmakla bera· güzel bir baf;.1, ki;çük bir köckü 

er Affand"n daha ileride idi. var: bizimkinin yanında... De· 

den keyfi için hiç para esir1re.. Ben Abdiyi birkaç kere gör
mez. Ti. oraya kadar kendi ke- müştüm, 0 da beni tanırdı; de
aeııinden bir araba yolu yaptır- demin konağına ba[:dan üzüm ge 
mııtır. Araba ile de gidebilirdik tirdikçe beni görmüıtü. Koıarak 
amma Pavlinin lılndosu daha ta.. 

yanımıza geldi, bana: - Benim 
mirdeN~ isabet! diye içimden ce- güze) horozuma kıydınız! •• dedi. 
vab verdim. Affan hiç fütur getirmiyerek 

cebinden sarı bir lira çık rdı: Ben dedemin ba Bozyaka ba-
- Abdi ağa! dedi, sen bu para 

ğını itİtrnİJtim. Amca Yusuf Bey ile ondan daha güzelini al.ram, 
beni oraya götürecekti amma dü. ölen horozun da bu akpm bir 
aün teli.tından v kit bulunama- f' 

çorbasını yaparsın. Bizim tere •· 
auştı. 

Erteai gün sabahleyin :üç mer- mize çoluk çocuk yersiniz . .. 
kcb süvarisi yola çıktık. Uzun bir Abdi istemiyerek lirayı aldı 
yolculuk, fakat pek eğlenceli . . . "e yan buçuk bir selamla uzak
Ben 0 zaman& kadar eteğe bin- landı. Biz bu vak'aya rağmen o
memiştim; ata al~kın olmakla turduk, eğleniyor olduğumuza 
beraber etek süvariliği beni şa- İnanmak iatiyerek Mecbur bacı
şırttı, ikide birde dü~ek tehli- mn hazırlattığı $U böreğindtm, 
kesi geçirdim. Affan bunda da köftelerden, Osmanm bağdan 
pek mahirdi. O beni, sarsılıyor koparıp getirdiği rezzaki, misket 
gördükçe kahkahalarını aa.hveri. ve çekirdeksiz üzümlt:-rinden ye
yordu. Ona hiçbir zaman bu ka· dik. Ondan aonra bir gevşeklik 
dar keyifli görmemişt\m, düsaey- gelerek, toprakların üzerine yal
dim galiba daha ziyade eğlene. tık, bir tekerleme kestirdik. Ni
cekti. Bereket versin ona bu ei· hayet avdet zamanı geldi, hmi· 
lence fınatmı vermedim. re döndük. 

Buna mukabil o bana korkulu Ben kararımı almıştım. Bu de.. 
bir eilence veaileai verdi. Boz- fa anneme ak'ayı hikaye ettim 
yaka baiına visal olup ta .~k- ve kat'i bir sesle: - Artık yarın 
]erden inilince Osmaıun elınden eve g!_delim. Y obıba., evi mut-
tüf. ea·ana· alda. Bana: - .. Bi:- ku.f J k h • a a azırdır. Sonra meh:tcb me-
urayım da avcılıiımı gor; dedı. selesi 'Var. Ondan ba,k.s ben haf. 
Ben bir tarafa çekildim, 0 vuru· tada üç kere Süleyman Beyin ho
lacak bir kut arayarak oradan caandan fran.aızca dersi alaca-
oraya ,._e.irtiyordu. .o.laca .. k ya, - d d' -• 5?•m. . . e un. 
bana avcılık meharetını gostere- Ertesi gün Arnavud Süleyma. 
!bilmesi için tek bir kuş görün. nm ko,tuğu araba ile ve Zarif a· 
medi. ğanın refakatile yola çıkmak Ü· 

İ,yice döndü, dola~tı, hep tüfe- zere Kevser Hanımefendiden, 
ğini hotAltacak bir şcy~er ar~yor- büyük enişteden izin aleral.. bu 
d u. Birdenbire dedeman bagmın 

d .. evden aynldık. Bizi kapı}a ka-
çitinde bir hor?s ~örü? . u; A ve 
komşu baiın mısafirlennı selam- dar geçirdiler, Affan da bera-
lamak isteyerek kanadlannı çırp ber. . . Ben çıkarken o benim ya
tı en güzel sesile öttü. Ötüyor- nağımı okşayarak: - G ene bek. 
d~ fakat yarım kaldı, ayni za- lerim!.. dedi. İçimden: - Biraz 
m~nda bir tüfek $esi isitildi. Af- zor!. dedim. 
fan nişan almı,, tüfeğini bol}alt. (A rkan car) 
nus: - Oldu!.. diye bağırmısh. H. z. U$aklıgil 
Evet, makaa.d hasıl olmuştu, ho- •••••••••••••••• ..... •••••••••••••••••••••••••••••••• 

"011 ci~en yuvın·landı. • ~ ~ Doktor 1. Zati Oge~ 
Avnı zamanda dedt!mın bıu?'ln· ı 1 

da bir kosus o1du. bir d kik Ht'ledtye nmsmdatı mll1l~e-
•onra eli"~,. Wf.-l<le .,nğ bekri i 1 hıınvıtnde ~lf'den sonn hMta· 
Amavud 2öründü. bize d~ru \. la.nnl tabw eder. ~ 

•• ..;;.ı,. u-.; ~ ........... J.a,. i.....in.a c ~.c -

İktısadi tetkikler 
(Baı tarafı .ayfa 3/1 de) 

petrol bulunduğunu kabul etmek 
mecburiyetindeyiz •• 

Şark cephesinde harekat baı· 
lıyalı 16 ay oluyor. Fasılaıııx ola. 
rak, kah bir tarafın, kah dige r 
tarafın taarruzile devam eden bu 

harekat esnasında Almanl r, yu· 
karıdaki hesablara nazaran, h er 
ay en aşağı 1 milyon tonluk bir 
petrol açığını kapatmak zarure. 
tindedirler. Ellerindeki petrol 
stoku 1 O milyon ton olduğuna 
göre, Almanların 5-6 aydcnbf"rİ 
sadece dahilde istihsal edilen 
petrola ıistinad ehnek mecburi -
yetinde oldukları görülmektedir. 
Bu vaziyet Almanları~ 5-6 ay. 
danberi hissedilir derecede bir 
petrol sıkıntısı çekmeğe basladık 
lannı göstermektedir. Nitekim 
birçok Alman tümenlerinin ta 
Almanyaclan fark cephesine ka
dar uzanan koca yolu yaya ola. 
rak katettikleri de iddia olun • 
maktadır. 

Hülasa: Almanya elindeki pel 
rol stoklarına güvenerek harbe 
gİrmİftİ. Harb seyri esnasında e.. 
tine geçirdiği petrollarla bu pet· 
rol stoklarını zenginle,ştirmiş ve 
gene bunlara dayanarak prk ha 
rekibna ba~lamıtb. Şark hare -
katı Almanlarm tasarladıkları ae 
kilde bir yıldırım harbi halinde 
biterek Rusya 6 haftada çökaey. 
di, o zaman Almanya Rusyadan 
da alacağı petrollarla, pekala u. 
zun bir harbe devam ~debilirdi. 
Fakat bugün, bitip tükenmek bit 
mi yen bu şark seferi Almanyayı 
her şeyden önce petrol sıkmtısi
le karşı karşıya getirmiş bulunu· 
yor. Şimdi Almanya harbe de -
vam etmek ve hergün artmakta 
olan Anglo.Sakaonların tazyikle· 
rine mukavemet edebilmek için 
acilen yeni petrol kaynnkları 
bulmağa mecburdur. Bugün için 
bu enyakın petrol kaynakları 
Kafkas petrollarıdır. Almanya 
bu petrol kaynaklarını eline ge· 
çirebilirse, hem önümüzdeki yaz 
Rus harekatına devam edebil -
mek, hem de Anglo-Snksonların 
tazyiklerine mukavemet edebil -
mck imkanlannı bulmuş olacak
tır. Almanların, Kafkas ha. 
rekatına bu kadar ehemmiyet 

.:>an. 1 '1 

Denizlerde 
(Bot taralı 1 inci aayfoda) 

manm tİcaftıt f**1nu ıniibiın ha • 
sarhtra uğratın ıtlard ır. Alınan le -
ni:z:altıları dii;rna.nı ıiddetle taklb 
ettikten sonra Atlantiğin ~imalinde 
bulunan ve fngi.tcreye gİUtıe.k üze. 
re yola çık:ıruş olan blr kafilenin 
ba'kayasına bir kere daha yetlşml§
len!ir. Bu kafile harb malı.emesı ve 
zahire yük1ii idi. 

Tonajları yekimu 94 bine bo.llğ 
olan 16 geml denizin dibine indi • 
rilmipi. Şiıındi de 6 vapur batırıl-

mı tr Bu 6 vapurwı loruı.jları ye -
kiınu 37 bin toodur. Diğel' birkaç 
gani de hx'pllle hasara uğratıbrut
ttr. 

Ayrı ayn dÜfman avl:anıağa çlk.. 
mıı o.bn a'lğer den~.b.ıb.rı ha.dm.. 
l.e!-i yek(ınu 131 bine baliğ olan 20 
gen'Wİyİ batırmıı1ardır. Fakat bu die 
nlza.!tılardan birisi, batırılan gemi
lerin mürettebatından deniz &cmdıal

ları da yer bulamıyan 5 kişi ile hir
llıkte mahvo!muştur. Düşmanın :za.. 
yiatı baclmleri yeM:ınu 168 bin t.oo 
olan d.iger ticaret ıeınllerile blrUlde 
26 gemidıen ibarettir. Bu gerull« • 
den bil- kısım Jlmali Afrika cephe
sine ,.ötürülecek ıı..b ınalzeme9ile 
yWJü idL 
Amerikan deniz.altılarınuı batır. 

dıklorı Japon gemilen 
Nevyork 5 (AA.) - Nevyork 

Sun ezcürr.ie f(>yle demektedir: 
Bahriye nezaretinın Amerikan 

denizaltılarının EÖrmekte olduk-
1arı işler hakkındaki tebliğleri o 
kadar kıaa 'Ve o kadar renl.sizdir 
ki insanın bu işleri görmenin pek 
kolay olduğu %annına. dü,eceği 

geliyor. Halbuki resmi -raµe>rla • 
nn muhtasar ifadelerini.'\ hiç bir 
veçhile aksettiremiyeceğı bir se
bat, bir cür'etkarlık ve bir ihlas 
ile sessizce iş görenbirl ıklf•r ses· 
siz gemilerdir. Pearl Harbour • 
danberi denizaltılarımız yalnız 
başlarına 133 Japon geınisini ba. 
tırmıılar veya hasara uğrntmıı
lardır. 

vermeleri böyle bir zaruretin ifa
desidir. 

Gelecek yazımızda Kafkıuıya. 
daki petrol kaynaklarından ve 
bunlann ehewınivetinden bahse
deceğiz! 
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. lzmirde l("fğ.;d·;·y·~·~·j-~~Jti;\~ 
Brr kabadayılık yüz.ünden 16 ya· 'ı: .. h . I"' ı d .... k Spor faaliyetinin arttırılma•ı ve 
ıında bir wenci öıd_ürıen katil ıs,E yagı ma SU U 1 ra bir ~rogram tanz.inıi karar1a1,, 

•eneye mahkum oldu 1; 
1 11 

gureı çalıfmaları ba:,ladı 

İznth- (Hmıni)- Kom~de Yeni edılmek uzere Edirne (Husuai) - Bölge be· 
mahallede kabadayılık ve içki yö- - - den terbiyesi istişare heyeti va. 
zünden bir cinayet 'tlendlğlni kısa- iz.mir, (Hrmui) _ Yeni limiz Daniş Yurdakulun ba,kan. 
c~ bildirmiştim . Zeynd oğlu 25 z.eytinyajı mah•uliinürı idrak lığı altında birbiri arkası yaptığı 
yaşında Emin Yaktngörm, biraz f&- edil -• t' M toplantılarda memleket aençlı"k 

b 1 
ikt bi.r me zamanı gcımı' ır. ın- ı 0 

ra ~ en sorra laflnacak takamız.m met1cad Z.<!ytinyağı 

1 

ve spor hareketleri için mühim 
miktaT CfY8 için yanında kain.bira. kapları te•bit edilecek ve bu kararlar almı§tır. Bu kararlar •· 
deri olduğu ~ Yenimabaüede f aene zeytilıyağı iatih•alcitımız raaında bilhassa Zındanaltı saha-
rabacı Yaıarın ev.ine kadar ritmi• İ hakiki mikdarlarile kontrol 1 sının tesviyeai ile kapalı 'Spor sa-

tir. Yaşarı eY'~ ibuam&yan Emla ! altuwla bulundurulacaktır. 1 !onunun daha elveritH bir §ekle 
bir evin önünde domıilkta olan Yu. İ Kömür ihtiyacı İ sokubnası ve bunun için de mer-
suf oğlu 16 :Yatı.da. Yumfa baka- • Ô 1 kez gençlik klübüne tahsisi, mü. 
rak: f irendiğimiz.e ~öre, birkaç 

B
L....._ t-'- L_. --L-l i gün •onra Ka, ve Fethiye li- kellefiyet i•İ için gençliğin mer. 

- ITllZ aıonra Cllrar U\I ~ - kezde toplanması, bölgenin sene-
1 --1---ı:.ı-. Gö"L-.::.ı-~-- : manlarından 4.5 motör daha eye 1!>~"'5-14... ~ uucın c~1 : lik faaliyet programının tanzimi 

kar .ı_. • kömür gelecektir. Bütün bun-varsa flCna Çl"K.Mn. J: ve mevcud tah&isatlarla malze -
Dı ı......::. kil ,,._ L: : lara rağmen fehirde i.tenfl· ~ye '-6ırmıt ~ çwı; yaşta '"r : me mübayaası gibi önemli işler 

çocuk olnuuına rağnıen Yusufa : diği kadar mahrukat yoktUT bulunmaktadır. 
dan ..t...~-..._ M - y -I : ve bulunmamaktadır. 11\ey -----1•.... eger, U:ı>.n, : x Geldiği gündenberi gençlik ve 

b• ·· d L-. lı L: b -~ı... • vnümüz.deki hafta ;,.inde ır gun evv ....,,.a:ı sap ,Dlr ı~ ! :r spor işleri ile çok yakından ala-
bHctmiı imlt. Kendisine ~dan 1 : Zonguldaktan fehrimize O.. k l 1. . . k kl _ı-d.,a.-, ~i--: •. · L ""d .1 4500 a anan va ımız yenı mer ez ü 
0&n -..-~ .... -·- ııru ar vapuru r e ton b"" ·· d h 1 h k · : •• ·1ıc k lıc •• •• •• l k . unun er a are ete gıeçmesı 

Göbeğinden eotan ~ .,...ım ... • •omr 0 omuru ge ece fır. 'ı•."ıle d "lg"ıle m'ı tı"r İd b t" : K- ·· l l' l d h l "I' e ı n f . are eye ı 
Ne yapabil.inen fimd~ yap! Sorw.. ~ h 01~cırter ~eter bK• 

1
mez. ekr ıı 1 seçilerek hemen faaliyete batla-

ya bırakma! • a ıııra e1ı1zıa a Cl.f anaca fır . ·ı nacaktır. 
Dcmlt, ayni zam.aada Emirdtı Ü.. l J D"- f h . b '····•••••••••••••••••••••••••••••••••••••··-· ıger tara tan cum urıyet ay. 

zerine doğru yürümilJtür. Em~ 1 m'rd• b'ır tren kazasın"a ramı münasebetile hazırlanan 
Ywmfu ormmmdan tutarak SMl'Jllf: Z 1 it 1 gençlik ve apor hareketlerine baş 
o~:. t;ls;:~ belind...1-j 11 kisi yaralandı lanmı,tır. ~-p~lı spor salon.ur.da 

r e. beden terbıyesı batkanı valı Da. 
bı~ı sapından yaka.layarak ç.ek.. iumr S (Hususi) - Gaziemir nİf Yurdakulun ve birçok kimse
rmı, ktnından sıynlan bıçalı, Yu- S&tasyommda bu sabah ımııkasçı.nın lerin hazır bulunduğu mevsimin 
.ufım kamına saplamııtır. ~,..ııklıa ~m Ödem.itten len güreş çalışmalarma ba,lanmı~tır. 

- Of, yandemt g-e Bu vesile ile Kırmızı ve Beyaz 
-Diye bağıran Yusuf, biraz ilerle- olıoraya, hıeon de b.ınlrden &'iden takımlar arasında bir basketbol 
nıiş fa1'at yerıe d\ifmüş, karnından marpndb:.e yOI Y«me9i üzeri.ne bir müsabakası yapılmı' ve 25 - 21 
o gibi kan fı ıınaya bqlanıı.- çm-pıpna ofmıq , sadeıtıenin tidde. sayı ile Kırmızı takım galib gel· 
hr, tİDiden otorayd 1 yolculardan seki- mi~tir. Bir müddt-t evvel yapılan 
~e polisler yeripnlf, suç. zı beliE üçıü ağır yvalaıınuflır. basketbol birinciliklerinde ~m -

luyu dllnde btçakla yakalamıt. ya. ' piyonluğu kazanan lise ve genç-
rahyı imdadı smhi otqınobHİ ile lik merkez klübüne kupalar ve. 
memleket battanestne nakl~trmiı- Manisada b~lediye ritmi, ve atıcılık birincisine m .. -

!~. Yu.uf ifade veremeden öl- azalart seçildi dalya ve hediye verilmiştir. 

Hid!9e t.abklblı~ tam.ınlıyan Mu.laa (Hususi) - Yeni bele. lzmirde evlenenfef ÇOğaflyOr 
müdeiumumi muavini Sabt-i Ata. di~ tnlkllSl ilk toplantısmı yapa. İzmir (HU$USİ) _ İlkte~rln ayın 
antt, 5UÇ dl~illeı-1.ni wplamı,, f*hid ... __ , ,_ -'-~ı ._,,v• 
leri din'8n1' ve katili, 1ne4hud cü. rak ınan sa ~ye ~etw gıne avu. da İzmirde 138 çiftin nikahları kı-

•• 
1

_ '--~-- •• d hal v

1 
kat Sabri Ayaalı seçınııtlı·. Belectlye yıbnı.,.-. Bu yılın llkteıu·in ayında 

ruın..,.- -JIUI-- gore, er ag r • • .. • ,.... r 
ceza mabkemeSlne vennit(ir. Yapı. d.aimı ~ azalıklarına da evlenenler ceçerı aenenln İlktefrm 
lan nd;akeme neticesinde k.atıil 18 Fel'it F.albeli, Hu'Ual C.n ve Feh· ayında evlenen\eı1lo sayısınden de.-

Maae mMkicn obw\l.U'ı m; ~ ~l~.cür. ha Ww. 

Bulmacalanmız Sehir komedi tiyatrosunda 
14 üncü devre bulmacalarını 
doğru hallledip hediy7 .kaza~an (Baş tarafı sayfa 3/1 d~) . J küçük rollerile ne yapmak la. 

okuyucularımızın ısımlerı ~~man Kalauzos dalaverelı hır zımsa öyle hareket ettiler. Pi 
. --. r•şınden dol~yı, . g_e:ininin aşıkmı 1 sin, en muvaffak fakat en kü::k 

Bıre:, "?.' d~fterı kaz.ananlar Y~~e vurdugu ~ıhı,. <!glunu da bu san:a!karından mutlaka bahaeL 
~ [Duokü nushadan devam] mu~evves muhıt •Çtndcn çıkar- melıyım. Nezihe DecerikH'nin, 

lh :- ~t.Şelıir: Aııtalyıı nakliya.t am- maga mu~affak .o~uyor. Eserde, 5 yaşındaki kızı Yük&el, bu pi
ba.n Nıyıı..'d 'lcn<-r eLlle ~~rlin KKan Yunan arıstokrasısme karşı kes. yeste annesinden Jaba b.. ""k 

k" b" . "h h . ' uyu 
98 .- Ankara: Cebl'ci, "iWtar.)a nu- ın ır ıstı _ za, apı:ıhaneden ne· bir role çıktı. Öyle temız konu,. 

luı.lle.<ıi, Yara.tık ~ ~o. z :-;. 'l'ongur, zaret ko~tuguna kadar çıl..anlnr tu, <ı Çocuktan al haberi n sözü. 
• 99., - .Uıkar.ı: lçccl>ool, Ob;ı sokak bulund ugun~, devle~ mekanizma nÜI\ bütün ruhunu varen jf,aab 
o, 28 Orhsn Arıman, sında, beledıyede donen dolap. sırasında kendinden beklenen ço 

100 -: ~hk5!T: P. T, T. miıdürii ları ihsa.s eden imalar görüyoruz. cuk m!'sumiyetini öyle &an'atk&-
otı~ Ha!u~ t.ng-trı, Jemsıl; rane hır şekilde caslandırdı ki, 
Bırer fı!e kolonya kaz.ananlar dakikalarca süren alkı,ları tama 
101 - _Tt.b Fakut.e;i, ..-uur 3, 3901 Eser, güzel oynandı. En büyük mile hak etti. Bu çocuğu tiyat-
~ J)ogana.y, muvaffakıyet sahnede tam bir 'l'O"'"UZda iyi bir istikbal bekliyor. 

., __ Alt!ll-G ~~hın·-·~ ".el lı.w orla nkubı Elen atosferinin ya.-atılmı§ ol- Dekor ve netice: 
...,. maaiydi. Büyük san'atkar Galib, 

103 - Abıır.ıy: l\fe "bpaşa . uka.ğı «haha» rolünde kendisinden bek 
~o. 9 ~ Ka..vdcr, ledi&"imiz başarıyı fazlasile sös. 

lM - Kunıçeşme: .Mez:ırlık ÇJk.ma. terdi. Yalnız.. Rum taklidile ba§ 
zı x~. 12 .Si.ela Esen. ladı, sonra vazgeçti, bir aralık 

105 - Anadolulıis;.w: :SC-1.üstıi No, 4 dili Karamanlıya çaldı. Dördün-
Gökllll'l1 Artn, cü perdenin ilk meclislerinde 

106 - Hayriye lisesi: Sevfcm Tura. tekrar Rum •ivesine geçti. Maa-
107 - Sf!lçllk Ktz E~ \'i!dıı.n mafih bu aksan halitasını, 

Gür ·• kusurlarını bile me:ziyel fek-
108 - BUYük.ı>annııkkapı : c;.u\urlu • linde gösterebilen güzide 

ceşme No. U Leman Yesa.rioglu, san'atkar aıla garibselmedi. 
109 - Fen Füulıtıts! fü şubest Sf'- Bir de, dışarda unutulan 

ndba Ural. bavulun telaşı arasında, Perihan 
110 - o~: Dereboyu Gurd,, kızı ile Talat dı~arı çıkınca, bir iki 

90lcak No, 10 Jo"eriha F.sen. tuluatla sahneyi sessiz bırakma. 

Dekorlar pek peatenkerani idi. 
Merl!ane dekorunu bilbaııaa :z.a· 
yıf buldum. Atina nriatokrasinin 
ade~a tecemmü yeri olan Madam 
Aspasia'nın evi de pek zavalh 
idi. Dekorun bu f akirliii ıçıne. 
eserin atmosferini tamamen dol
durabilmek muvaffakıyeti olma. 
daydı, bunu esaslı bir kusur sa· 
yacaktım. 

Komedi tiyatrosu •Asrileşen 
babal) yı bir aydan fazla oynıya
bilecektir, kanaatindeyim. 

Nusret Sala Co,kun 

Selamiye kısa bir cevab 
Birer roman kaz.ananlar aaydı ne iyi olacaktı. Oğlu rolü-

111 - KıublWY: Taliınhı.ne, Tram. nü Talat, Aleksi'yi Hüseyin Ke- Dünkü Son Telgrafm ~H · di-
.-ay ..-aıı No, 8 l\folslad Ap, Kat 2, mal, anneyi Bedia, muvaffakıyet ıeler Karşısında» sütununda, uy• 
lnri Era.ytr.ır, le temsil ettiler. Perihan Yenal durma olmasını temenni ettii;inı, 

112 - KııdıkÖY: Tahmha.ne, Tram. ıçın rcZayıftrn diyemiyeceğim. aütun muharririnin ağzından k&. 
·va.r dımatı No, 8 Moisiııdi3 Ap, Kıı.L !! Kusuru, genç kızlığı maceralı, aa bir cevabın vardı. Yazıyı oku
Se\Tl Era.}"bar, izdivacına tekaddüm eden za- yan bir arkada§ gösterdi, daha 

113 - P , T, T, Gelen dairesi ::uuallit manı hararetli geçmi,, kocasına okumadan da ilave etti: 
01..'"f:r, ihanet eden bir kadım, bize çok ((- Selami, ben Nusret Safa 
ıu - Hıı.y<t.ırımşa: Devlet D~'rvol. masum bir kalıp içinde göster- Coşkunla bu kadar teklif&iz de

ıa.rı apartımanı No, 16 Seinalıat Ate~kıın, di. Kadri Ögelman, makyajile, ğilim, pek ahbabca konutuyor, 
115 - Lileli: Şair ı~Hn:ıt so-..atı !\\o, jestlerile, mimiklerile, kısa ro. demiş •• Halbuki, ((Son Post , y• 

4 Nedlmf- Sııld, lünde tebarüz etti. Lakin öyle her uğrayııında Selıiını İzzeti 
llG - Kı:r.ı.!toprak : Rü...,<tüH !Okak acele konuştu ki, bir kelimesini seninle nasıl konu tugunu, m•· 

So, 39 Zebra KUııık~ bile anlıyamadım. Şevkiye, Ya. sanda nasıl kahve içtiiini hepi-
117 - Ra.ml: Cunıa mahallesi !\o. 8 !lar, Melahat, Nurettin, Mümtaz, miz biliyoruz.n dedi. Bence bd 

Fatma Güler. Necmi, Nes'et, Said, R,.fik Ke- cevab ki.fi. Eğer gene doğru ise. 
118 - Sa.rl)"et': Hükumet doktoru mal, NP.zihe, Necla, Necdet, Mü- «Ben Nusret Sa faya çatmadım 

klZı Gibılın Zeren. lid. Mi;mtA7.. Mu""'ır:•~. MPhdi, ki .• >> demiısinl İnsaf aaym B•1 
119 - ist:mbtıI: Giimriik levanm ================ Selami izzet! Daha geçen llkşauı 

DMmlllN kut Tunıı. Şahlngll, 59 Qemıeııı, Şehir Tiyatroıu fuayyesinde bw 
ı~ - Çapa: Kl7 orta okulu 3/A 285 123 - Kara.ıümriilu İl>M Ka.yt.'lıı. nu itiraf buyunnadınız mı? Bil· 

Sü.htıYli Al.eşer, t·ım No, 31 :Swmt', na: «Ben üç satır yazdım, aen ı 
l"?l - Bcyo~hı: Tar.taoo.,ı caddf'.,ı No, 124 - Ş~h7.8deb°AŞt! Gcıınotiirk cad- sütun cevab verdinı> demedinis 

10! Kabar:tciya.ıı . ~ So. 55/1 Sa.bil )kın.l, mi? Gene tahidler mi göstere• 
uı - nnlköv: fSk,ı. ea4dcsl Xo, ( Arlraft var) yim? Nu.-Sa .• Co. 
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ERLER 
iöndra, Mısırda Mihver müdaf aasmda 

nüfuz edilmemiş nokta kalmadığım düsmamn 
bozgun b"r halde kaçtığmı bildiriyor 

Müttefik ordusu kumandanı emri yevmisinde diyor ki: 
"- Bütiln mihver zırhlı kuvvetlerini boğmak elimizde

dir. Tazyiki muhafaza ediniz ve bir an gevşemeyiniz,, 
Bir İsviçre gazetesi. bu ricatin Rommelin bir hilesi olup olmadığını 

soruyor, Berlin, Mareşalin vaziyetini düzelteceği kanaatinde, 
Vişi, müttefikler gayelerine varamadılar, diyor 

e Telsi 
Milli Şefin tarihi !Müttefik ordular Mısırda bütün 

nutku h b ·ı 1· 1 m!:.~.~ ::~:'~ ~:;~· ;;~~~:'i:')aö- cep e oyunca 1 er ıyor ar 
zile görerek taahhüdlerinc ve ai. 
yaaetine son derece ~dık kal- (Baı taralı 1 inci ,tayfada) lenmeden baılayan ilk taarruzlar. 
nu,tır.» adeta bir perde vardır. 3/4 ikin- düfınana çok kayrblar verdlrilereli 

B rger Nasyonal Zeitung ga • cite§rİn gecesi büyük taarruzlar- piiskürtülnıüttür. Mıihacin~ ancalı 
zeteai d «Türkiye boş soıie.-e da bulunduktan aonra müttefik- zırhlı tanklann yardıınile yaptıklan 
kapılmıyor» başlıklı lıır ıazı:nn· )erin bombardıman, b.)mbardı _ yeai bir taarnız1a birkaç mahalde 
da diyor ki: man avcı ve avcı uçakları dün bir mıktar araıi kaxanmeğa muvaf.. 

ıı- Türkiye doğru düıüncc - bütün cün düşmanı hır"'alamağa fak olnıuş'ardır. Çünkü mihver kuv· 
lerle hareket ettiğini İ3bat etmi§- devam etmi,ler ve düşman "sahil vetlerf tfmdj zırhlı kuvvellerıni lb. 
tlr. Türklerin bunu ciddi bir su· boyunca. kaçmak mecburiyetinde tiyatta tutarak çevik bir müdafaa 
rette nazara aldıklarını t(lönü - bmıı tı', tahİyesine ceçmltlerdir. 
nün nutku anlatmaktadtr.» Husuai tebliğ Öğle saatlerine ka:dar İngilı" z.sriı 

Bitaroflara bir ihtar · Kahire 5 (A.A.) - Hususi h ku etleri bayii mıktarda tanl< 

F 
5 . 1~~·d~·). - NeuchlatTüdde tebliğde, Mihver kuvvetlerinin ve daha b ka bari> vasıtası kaybet 

• cuı IC avlS)) gaz les ur- k k b. h ld . ' . ._, .... ..:ı. il Alman I'-' 
Cümb• . . İ t .. .. .. arııı ır a e rıc al ettı11. erı uı.cm suret e - Lifdyan mii • 

u:ıeısı 1sımet nonuoun bildiriliyor. 9000 d n fazla mih. d:afu ının bu yeni tabiyesl karşı • 
•
1 

af §dun Jaretll yazıyo~: ol verci esh edilmiıtir. Jlunlar ara· atnda z yiat uğramıftır. Bu neti. 
ara ev ef'e • d C 1 R° F d 1'h ·-1 l_, _ _,ıı· d , __ _, d"" 

kı L-L b k t l bi sın a ra ıtter or o- caer e :ıe eu .ın ye KGUa.r uşınan 
ma a ıx:.-auer ça u unu u an r d d G 1 R' 1 ' ..!-~ bl bl • ld L-'-lk 1 L ..... n t Bu haklk mas a var ır. enera ıtter, §ara .__'l>er ç r &U\UUlÇ c e 
ıJ.Aı:L at ıNRI ~~1~ '~·it af d 1 t' Af~ika kolu kum ndanıdır. En edunem!ştir. 
~ b ~t. çe a:ian . v bi - az 270 Mihver topu iğtinam veya Bir Alman gaz.efesinin mütaleası 

in h. , __ ,. Lbl ~ alt dr tahrib edilmiıtir. 301) d~n fazla B il D N B ) D 
etle -t ı r eınnJyet ın a M.h - d ....•. 1 .. er n 5 ( . . . ı er 

. h f·ı· .. .. ··1 .. .. d ki b b '-1 d 1 ı ver uçagı uşuru mut ve ny· D-d--L P 1· 1 clı Ber~-L• . 1 Londra, 6 (A.A.) - Mısırdan t · Mı ırdakl tehlikeli vaz.iyetır a ı ıne gore guru tucu mabiy - unma tkı arbı ~~- u iare eu e , .... a
1
_: ni miktarda uçak yerd tohrib cıuı.:sçn o .t e ıçıuı) servıs 

ahnan en ı;on habere göre • ki- BeırUnd t 1m edilmİflr. Dün ge- tine rağmen _dün L. on.drada çıkan rna uyan uıwuna ı g~KL d·1m· t• El Alcmeyn cepbezüıd,eki muhaıe • 
t d b h lı •r!~.;! e I iŞ lr. el L_• d 1 zİQÇİ ordu bozgun vert:m lihvet' ce radyosu $Özcüsü mgilizle. haberler e ıraz ı tıyat tav>:ı :.e- h usudur. Bu nutuk ya ıız un\JI - M.. f.k d . h 

1
_ b er oald<ın a diyor k : 

kıtvvetlerini aman vermeden ta• rf ·· tün kuvv ler taamı;r. ctllkle zilmektedir. y içln değil, bitaraflığı kendileri u~te 1 enız v~ cıva HU.v: «İngilizler hemen zafer havaJarı 
ki etmektedir. Dütman garba 1 itiraf 1 fr. Rommelin bugünkü vaziyt"ti hareket hattı olarak kabul etmit o- ~etlerı 5

1
0,000 to~ h~~r~. aı.~mısı çalmağa b8Jladılar. Brıtanyalılar, 

do .-u süratle çekilmektedit·. Vifiye göre Libyada bundan evvelki vaziyet- lan bütün m r için bir M~~rmış arı ve f~ma 1 trı ay~ mİJITCt" kı:rvfttleri umunmiyett. ric-
Hava filolarımız durmadan l rindcn müaaiddir. Çünkiı geri- ihtar U etmektedir.» ı ".er ma 2~~esı taş.ya~ aynı ecr d ekt • de bu sözler Vişi, 6 ( adyo) - Mısır mu La SuJ tonaJda gemıyı ha ara ug.-almış.. at ıyor em e 

üz tlerine tonlarca oomba yağ· hareb l Tİ akkmda Berlinden $İndeki arazi a&keri harekata Cenevrede çıkan (( sseıı ga- ı d hl.-blr ret-le hakikate uyıun de -
d 1 1 . l. b l kt d -~ı ı.. ··..ı- .ı.: ar ır. T dınoakta ır ar. alınan haberlere göre Mihver e verış 1 u unma a ır. zet~ ~ fO.Y.n: Qllyor: • . • .. · ~ ğlld'lr. Bu çöl hari>inln M>P 48 aa • 

leri hareketimizin tahribkar ı . . Rommel hile mi yapıyor Tüd<lyed ı defa olarak yük • ~~!u1_aı teblıgde, ~u cumle ıla- attenberl, bir mevzi muhaıebcsi ol-
ne iceleri görülüyor. kuvveti rıhnm evveldke~l h~zı~l n· Vişi, 6 (Radyo) - İniçrede sek bir •ima teb)jkeye iJaret et· ve ~ı ı~or: . maktan çıka bfr ekct harbi 

Müttefik kuvv tler her istika- ~ı§ ?ladn İ at~l~ral ç~ ı d~klen ne- çıkan Gazette de Lausanne mıe:ktedir. Ciimburiyet bayramıntn 8 kıncıd.ordu ılerlcmege dev m halfne girmiş olması ise, İngflizler 
·ı 1 . 1 . d m et hcesm e ngı ız er ıste ı erı l{a- Mihv..... kuvvetlerinin ric'a- f-~asbıda ftAt"lamento önünde dev- etme te ır. . . b' ffakl et '"--metten ı er eyış erıne eva • 1 d .,. ~ .-- . 1Ç1n lT rnuva y sayıcıtaz. 

mektedirler. Bütün Mihver mü yeyBe v1.aram~_mı! ar hır. ,.
1
. tinin Rommeliıı bir hile i olup letin l:Jlrind fAhslyed tarafından Londrada 4evwç 

da(aaJarına nüfuz edilmiş ve gi- er ın a~ae:rı ~-e • ' ı bMu··ayru.~k- olmadığını sormaktadır. Bu ıa· yapılan bu ih~m akisler uyaruhr- Londra 5 (A.A.) - :., ilizle. Müdh.if bir tahrio &alw1:sı 
ril miş müdafaa hattı kalma· !~l ~?mmdelbm 1tecrukbesdı?e - zete İngilizlerin eline geçen 9000 namağa imkan yoktu. rin Afrikada kazanmıı olJuklnrı Londra 5 (A.A.) - Rommel 
mı br. uır ıhma es eme te ır. Mar~- esirden bahsederken bu muvak- Porrentn.ıy'da lntİf&l' eıieo <ıll.e zaferin hnbe.-i Londı aya d.&n rlc' ek.eti karar verir ~ez 

ihverciler geriledikçe depo· şal Rommel birçok defa, kötü kat fedakarlıkların muhakkak Pays Catholiqueıı ıazetesi Rus po - ta &'ece yansı g lmı~tir. Halkın Men ery indeki bütün uçak -
Jannı ve cephanelikl rini berha- vaziyetlerden kurtulmasını ve kat'i bir mağlubiyet dd dilmi- ·kasının ibtlra.&larını kendi tarl • sevinci son d rece büyük olın ıı· wı diqman k.ollaruıın takibine sal-
va ediyor1ar. vaziyetten İstifade etmesini bil- yeceğini ve Romm Hn büyü bil" lerind:eıı öğr,ennıiş olan. Türkler~ tur. Çünkü Alman generalleri - dımuf{ır. Bu i§ltilmemi§ bir §t!Y ol 

Emri yevmi miş bir kumandandır. Berlin ıne- tabiyeci olduğu u yazm ktadır. İngilizler tarafından ver.ılen ~cnu - nin en iyisi m ğlub edilmiştir ve • Uçaldar ·· nadlyen kuv. 
Lond.ra, 6 ( A.A.) - Sekl:zind - nata rakın en, btr Rus Zaferimi en Jngilizler bütün clüny y Alm - u bal &fmad nok. 

or kumandanı General Montgo. T • ı d • ı k • kaygı ını kayde ve ların amağlub olduklan hika - taiannı ani olarak terlcetmek ec -
ımerry orduy hltahe:n bir ıündelik acır er ıyor ar 1 A ın tam. l i . ~ yesinin yalan olduğunu meydana burl bhnıı ve bu yüzden 
emJ tlefTetnM r, General ezcümle IJ: v I~ ka~ıfttrt~ nı T~1 • ~ıkarmışlar~ıı;. lngilizler karada maneviyatları bozulmu$ olan bu 

rı demektedfr: nın iyi bit- cözle göreımyeceg - ılk zaferlerını kaz~ rd ' ktt'alarr mukavemeti kabil olroıyan 
- n12 giindcnberi J:evanı ed~n (Ba11 tarafı 1 inci sayfada) ı birler alnıai'a batla.dıiuıı hiaae- lAve ~lenıeldedlr. Amerikan kuvvuL..,,; büyük kargaşalık içine 6~ _ 

111 arebelerden M>TU"a mıihveT lı.uv- ve Zahire borsaaına bugün de den bu inıafeız zümre şimdi ta- Ka ire 5 (A.A.) - Şimdiye !ardır. Mlbver ıkıl tının ric'at et.. 
vet ·ne hakim bir durunıa g!Tnıft uğradım. lebciler arasında görünmüyor. Şark cephesi kadar Ortaşarka göndeıilmiş o- mekte olduğu yol tahrib eılmiş ara. 
lunuyoru:t. Düşman hemt:n h~men İlk yazımda da teberüz ettir· Şayanı memnunyet diğer bir lan Amerikan ıt'alarından ft'Ü. balar, yanan otoınobilfl!r, toplar ve 
an volmak üzeredir. diğim gibi Tcaret ve Z hire bor- nokta da, 942 yılı istihsal madde· ( Ba" taralı 1 inci sayfada) rekke en mühim kuvve, K i - terked ce ane &andıklan ile 

B u hatdruk etthmeliylz. T21;m sasında bilhassa yerli mahsulle- lerinden bir kısmının piyasaya .sonra dii§man mevzil~rinc hü • reye hiç birarızaya ugt:ama.dan dolud . 
zafer ınr ınlış gibidir. Bütün Mi1!- rimizde arz fazla, taleb azdı. çıkarılmış olmasıdır. Bütün bun- cum etmışlerdir. Tu p ... limanın.. ıelmi tir. Gelen Kuvvetier 7000 Bir Amerikan mba uçağında 
ver :w-hlı lııuvveilet!ini ~ eh- Fasulye, nohud ve mercimek: &i- lar piyasanuzın norm l arz ve da sava§ uçaktan SSOO ton hac- kişi il tam teşkilatlı iı,;: sahra balunan Amerikan generah A. C. 
nılzdedllr. Bunu yapacağız. bi gıda maddeleri fiatlarında taleb kaidelerine doğru gitmek. mind iıç ticaret ~misini t rib hastan sinin mevcud ve malze- Strlkian • ibaatını suretle üli-
D~ üzer~ tazylkı muhaf~- dün de ı, 2 kunı, arasında tenez- te olduğunu 1ıöstermektedir.11 • etmiılerdir. Al gier çevı-eısinde mesi ve birçok tayy ecilerden sa 00 

za edini~ ve bir dakika gevf~meyı.. ziiller kaydedilmi ti. Şehrimizin tanınmış zahıre kendisini anudane müdafaa et _ mürekkebdir. Çölde toz bulutları. Bunlar kam· 
niz.» Kendilerile temas ettiiim ta· tüccarlarından Şerafeddin de ba.. mekte olan düşm.aııa karp Pd- Alman tebligi yonlara ve onotörlü arabalara kata.. 

Moaltouacla aevinç nınmıı mübaya~tçıla~, İstihsal na ~u iz~.h•lı v~rdi: .. detli savaş hücuıulaıı yapılmak- Berlin 5 (A.A.) _ Remıi teb- f&1l Rommd'in ar ı idi. lra:ı 
Londl'a, 6 (A.A.) - Mıııırda mıntakalarındakı nakıl zorluk - «- Yuce Şefın nutkunu ~u - tadır. Sovyetlerin Kuma sahille- r~. l oıır uçaklarımız k toz bulUtlart· 

kazanı nwzafferiyet haberleri ları bertaraf edildiği takdirde teakib bazı ııda maddel~rın~~ ri ile Terek arasındaki kıtaatı ~e ıg Mısar muharebesi cephenin her ~a d:ğru dalıyorlar ve ka~ları al 
Moskovada büyük bir evlnçlc kar- fiatların ~aha da düıeccği ka- !~Y":?ı dik~at ~~r .. te?.;~zul ~~~ iaıe kampları, keza Ejderhanın tarafında devam etmektedir. çak irtifadan ınıert.nıetsiue bom • 
çılanmııtn-. . , naatindedırler. . ruldu. Bu fıat du~~lue~ Lu~~ c nubunda bulunan tı·enleri Al. Zırhlı Alman ve İtalya.., ordusu balıyorlardı. Ar&balarm devn1dlği 

Bf!Y'Iİn ne Jıyor. . 1 Bunlardan Fehmı Çar diyot de susam, keten cıbı yaglı ~. - man tayyareleri tarafı.ıdan bom dü,manın kütle halindeki' hücum .... l.. lnfll&klar ve alev f kı-
L dr 6 (AA) - Mıhverc • k. d ı d ~ede olundu Mute- b d . . • "' goru uyor, 

on a, · · ı: e ~ cm.. . k d d~n bu ar ıman edılmıştır. larına karşı çok şiddctlı bir mu- yeıleri bilifa:sıla b:Dbirint taktb eyli. 
···-······-········--···---·······•••••••••••• ((Milli Şefimizin nutku piyasa. rnadıyen yukselı!. •J ek _ Stalingradda musaJe,ne kıt'a- ka t göıtermektedirlıır. Muh ,.ordu. Hiwlr böY 

Crıpps'e o·o·re Mısır da derhal tesirini göstermiştir. rı:ıaddeler~e buıuı:ı: a..6 urUJ a lannın hücum teşebbüsleri mu - telif ke~imlerde Jut'a.larınıız ikin b ~sahnesi 
I! f' Mesela Ticaret ve Zahire bor - rası~~a hır tenezzulvar • e • vaffakiy~tl~ ~ra edi i;tir. Dü - ci hatta ha.zırlaıamq obn yeni memiştir. 

• sasmda hararetle muamele gö • Dıııer taraftan ııda Dl dd manan hır ıstınad noktas1 :ıı:apto - ınevz· ere plan m cihincıe ç kil. ---.o----taarruzunu n gayesı ren birçok &ıda maddeleri, bu l rini to~tan ahp, .. pera~~nde ::; lu~.':1' ve bücuml~ı p~ürtiil- ınişlerdir. Hava sav~~ kuvvetleri A'man -~t .. u•t m"tl"n" ··11 
arada bakliyat fiatlarında mah- tanlar, fıatların duş~cegıne k muştur. Vol~a üzerındekt k&ra biç durmadan fngihzlerın zırhlı mu D u it 

Ruslara Yardim &US det"ecede diifÜkl\İk Yardır. buhınuyorl~r k}, .fazla mal a~ : O~.dUSU~Un e?'nİyet lertfüatı bÜ• tefkillerİle topçu mevzilerine ~Ü- bı·ıaral ıaz•terilere bı•ı 
Bu maddeler 2S İlkteşriadeki maktan mustagnı kalarak,. ıun Y"!k hır nehır vapurunu batır - cum etmişlerdir. Üç Ye dö,.t İiı:ın. rl • 1 

fiatlanndan ıiuıd 6-7 kuruş da- lük sarfiyatlarına yet~r mıkta~ mış.~ar~ır. eitqrinde Alman ve italyan av u (BQf tarafı 1 inci 2a;,fadaJ 
Londra, 6 (A.A.) - Bir fab· ha ucuzdurlar. Bil"kaç gün için· da alıyorlar. Bu takdırde tale Gurcıstan asAeri yolu lttsildi çak1arı şiddetli ve adeden üstün elnfında bi · • Dr. 

rikada, işçilere hitaben Sir Stad. de vukubulan bu tenezzülü az a2ala.ca}G arz fazlalaşacaktır. Bft'Iİn 5 (A.A.) - Beynelmi- İr düşmana kar~ yapı~an muha- Dletrlch harl>ln icab ettirdiği dar 
fford Cripps demiştir ki. bulmamak tazımdır. Ayni zamanda müvaredahn art· Jel i tihbarat büro bıl.!iriyor: \' ..de 30 uçak dü ürm~ler- ih . ft'-: k d · •_J b le 

('M ır --·phesindeki harekat, k ..ı_ tal h. azalması ş k · t•k . _ _] k ff tıya~ a rosa ıç.ıuue 
_.. Hududsıız kazanmak hırsile ma. u aqı~ın.ua .. e ıo. b ar. ·~ ı ametınae. ı muza e- dir. 4 uçağımız kayıptır. '--da v-~L:L-'- t-___.a r ga...,. • Rus müttefiklerimiz için yapılan f tla •- d d esıne scbe I k l d ·-~ en=u~ aı-.aıı .. ~ 

Pl·yaa•yı allak bullak edenI r ain- ıa nn gı,..ı e rane ı erı e et er:ı esnasın a ltal.;Yan tebliğı .k • . miim-lıareketl-~en biridir. Ba~ka sa- - b 1 k'"- Al kıt' 1 c·· · k • tec ı ın 
c:ru m·ı~Jerdir. Dı·g~ er taraf'" ·u tale 0 aca •. u:.» rnan a an ur:cı$l aa erı 5 (A A ) it l k ·· 1 d b 11 h 1 da d tm ha ,... • · V hb

0 ı k • Roma • • - a yan or· kün oldu.;;,. no tası uze:r n e ı ıas-a ar • ta:al'T'«lz e eye - de azalm.ı,br. ithalat tacırlerınden e • 1 yo unu esmek suretıle kışın da d--'-- • A oc.., --"...Ac..- • ~ •• 
~trlannroruz. Bu yolda bizi ikan ,. d b ı -yledı· • t•f d d·ı b·ı Tif1" • uuu:ı ararga nın ~ sa ısrar etthrne:n 50ID"a • ·~ Devletimizin çok mühım ted- Bilimer e ana §Un an ıso . ıs ı a e e ı e ı en ı ııs cıvarın- 1 br ~. dl 
l.u,~·z~u~m~_:y~o~k~tu:_r:_:·:_'.'.»:_ _ _____ __ -:==========:;;:;;;;~ Ş f° • • tku muhak - daki Kafkaslar aftn bölge ile num~ra ı te ıgı: • Tarafsızlığın teminini yalnı.ı P 
.. '"9İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİm=mmiiliİlliiİmlliiİmmm•••••••••••"\ ka~ ll:i p~y~:~:ı ı~;k olduğu biL Sovyetler Birliği arasındaki son Dun sabahınkt:e kilkd "i E~·erı= lomatlara b_kanyük blb.r k lekd~. ga 
ııııll ~ 1 b' l 1 k ~ ıece geç va a ar .et -···-Jn zetelerinin u ır ısnıı uş • 

E'lllr.A.SI~ yük te11iri yapmıthr. Dev et ız muvasa a yo unu eaınetee mu - i1 F k d ki .. , . -ı ak" 
ŞA.BK S -..T .l.T& ~ j •• ı cidden vaffak olmuflard e u a ara a ç~ man tar.af ıam v ıt ta • 

.&"W. tuccarlara son kararı b·ze Sov t t ~··~· kasında tank ve piyad c.üzütam raht v · · ifa ~tm~lş o-
ml . iLDE KRAHL men çok müsaadekar davranma~ ı ye e ıgı Iarımızla dü~manın mümasil ku·ı- kır 

Al"aibac lwı Fil nırn H yarat n tatminkar kazançlar bırakmıştır. MoekOT'ft S (A.A.) - Bu sa • -etleri be--=~e ço ç .. t ve :._J. t lndek. l -ı: \ık 
U.iUlm 21 )lldızı k k. f 1 ka bahk.i Sovyet l'ebllğl . dd· • :r·-- - Al ll'MUUWl çevr 1 acıuSIZ 

U Ş K A nın gördüğu ınustesııa Fakat ne yazı ı, az a b~ Stal .: kanlı rebeler 17Şlur. • - bal&ıuda fikr.lınü: sarih ve ~Jklır. A N \'t' l'• '«un rağbet zanmak hırsına kapılanl~r _ .. h.,-.d cephes~d: ~~!n man ve İtalyan kıtaatı fevkalade Biz ı,• bir tarafstz uet:eden, ve. 
1 ~ fü suiistimal etmişlerd1r· İs • 1 pÜlıkürtubnutJ'UI" ... jddetli bir mukavemellen sonra ' •. ıçL_L__lc_ı g ha-

l• tek l't mu!enıl~ muT'a('a.a.t karşısında... .ı:I rı Nal- 'in -L .11-::..--.l·- ..!-tGet "' ,_. · ""'"egı ~ an 
tir tifçi, vurguncu, fırsatçı vasu a - . "'Jr. ~ '"'IS~ ....... , ru· - ak•ama doğru batıda~• yenı mev dl ka lan ....n"le • •• ... unGelı itibaren 1 11.ıft& dı:ıha C06teri ek • k bul t bll" muharebe etmek "' d' İ va s an Swr .. 

- nı bile kendilerine ço az d - .ıtr ~-- ceft'Y~ haz • zilere çekilmişler ır. nsan ve •. lat I Ancak fU dhetleri EHEMMIYEllE DiKKAT llZAIA d ğum bu z.. reyi nramız an a. • _.v,.~t kıt'alart hücum. ır. malzemece dü~anın uğradığı sım ern yonız. 
retler ı.az.ana.n ve içimizden söküp atmalıyız. Bu 0 .. kıt'aları 

1
11e :ııayiat fazladır. Bizim zayiatımız anyoruz: 

b·r memleket borcudur.» tanklar&nı ds:iıtnuJlardll' ! 7 A - da ühimdir. ı _ Tarafsız gazeteierce Berlin Bu ha 

•• il KORA 'rERl F. Öru:r maıı layyaresı tahrlh edllnııştlr. Son iki gün zarfındakı müte· muhabirlerinin yazılarrna ayrı ltcak 
M A R ı K A R Q K K dm ·r ve parlak l' ı d.. memleketleri muhablt 

,._, _ _..ut halkının ca.OOan H f addid muharebeler e.masında 26 yer, UJ1llan 
1 

d 
l!IUUSU 2 el a ta d"" ~ d•• •• ••ı •• t•• lerfo1n durnrnda 0 m:tma f tr. 1 ııl _, r.ı n Utman uçagı. uş~ru muş ur. -- Harb h-'.3-,-~ ----'ı·ıen .._'lı'dh' ettl.ı;,i girı k:ımaşhncı dck•rta.r a.rasınd.-ı can aı ln•ıa ~ 2 mQl nua •""1'•~ 

.... ıı; Berlıne gorc • · Oh ı 

E DANS •M sı•NEMASINDA Berlin 5 (A.A.) _ Beyuelınilel hab~1er objektif na ı. 

"ANUŞKA" 

Filmini 1 Matinesinde 
Ettikleri Ta -dirde 

Filmini de görebilirler 

T AKS/ haberler bürosu, şimali Afrı"kadaki 3 - Bundan başka Alnıanya 
1 dlırum hakkında aşağıdaki maili - hakkında t81'afsrz m tbuatta çı 

LEYLA" MURAD ve YUSUF VEHB 'nin t • haberlere zchini btr mahıyet ma ı venyor: il A 
Yarattıldart atk ve · · fi l. Mısırda Aleksnnder taarruzunun memefı. _Afmanlya d hvrupakik~ykaa 

12 ncl günü sabahının ilk saatlerin. haberlenn yazı ışın a. ı y • 

K O Y 1 Z 1 d 8 r • fngiltt ordusu ba§kuman- naJdardan gcl:en matumata daya • 
d:nı b;'lenilaiğl gibi henü~ elinde nıhnalı ve düpnan ajanlarrnın ta· 
bul n bütün kuvvetleri bu araya marn en uydurdukhırı haberlere •Al
top~;ara'k El Aleıneyn cephesinin man hududuı veya «Avrupa ı. 
vmat cenahına yeniden hücum et - il 1 gibl gizli maksatlar bakımındnn 

Turkçe sözlü • Türkçe fM'kıh 
lrırfnci haftasında 40,000 kişhl'ln gördüğü bu büyük 

dz de gÖriinüz. 

filmi 
nıl~. maskelenmıtı et etler konahnam • 

Evveli ~mıı vasıtalarla d~ - tır. 



ARSEHAL TA iMi 
ve 

FUTBOL TEKNiCi 
BugiJn saat 18 de 

Eminönü Halkevi Salonlar1nda 
Futbol oyunları ve teknifi hakkında 

Bir Sesli Film Gösterilecektir. 
FUınıe alman takim metbur ((ARSENALn dw. Teknik n çalıtma 

tabi " pek mqlıur eı.temt t..ııldcıncla lmılaat vetl.celltlr. 

Bütün Spor Severler Davetlidir. 

TORKİYE İS BIHKISI 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 IK AMİYE PLA 1 
KEŞIDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

,. 1943 iKRAMiYELERi 
1 adet 1999 Liralık = 1999.- Lir• 
1 )) 999 )) = 999.- )) 

1 )) 888 )) = 888.- )) 

1 )) 777 » = 777.- )) 

. 1 )) 666 )) - 666.- )) 

1 )) 555 )) - 555.- )) 

1 )) 444 )) - 444.- )) -
2 )) 333 )) :z:: 666.- )) 

10 » 222 )) - 2220.- )) -
30 » 99 )) - 2640.- )) 

60 )) 44 )) - 2640.- )) 

250 )) 22 )) - 5500.- )) 

334 )) 11 )) - 3674.- )) -
ı. 

Türkiye /f Banlta•ına partı y«tırmaltla yalnız para biriktirmİf 
ve faiz almıf olma:z, ayni :zamanda talihinizi de denenıif olur • 
•unuz:. 

Saçınız dökülüyoraa, bafmızda kepek varsa? 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
~ ....... Kullanınız. Tesirini derhal görününüz ......... ~ 

Belediye Sular İdaresinden: 
Su sayııçJıı.ranı eoi1lia 1ııar4, muba.fa'a için 1Jimdide1ı ~ atmaların, u. 

,pn olııonelerimllle t&vslye edat"i'I, ı 10951 

YERLl VE ECNEBi EN TEMİNATLI 

MAKİNE KAYIŞLARI 
Galat. eeki Gümriik ~ No. 34 

T eşvikiyede Satılık Arsa 
T etdôye Emlak Cackleai üzerinde her türlü bina 

yapmaia müaaid iki ana aatılıyor 

EmilK ve Eytam Bankasından 
F.- S•. Yeri :K.cyJMU Me9&huı Temina'e 

att T44t-., • llar'Mye 11.J:U.- UR v• ...._.., --.ı. 

lılıli ....._ ftEm.ı 

• er " 't ' eeld 
1/4.. ,.. 13 IMUU-... _. 

uı Tewv...,.., • R&rblye 31.131.- Ura 

v• ........ mahal. 
lıeml ltollıMı Ye Em-
Mk oedi rkri ... 
1/6, yeni !7 numa. 

'*-· 

4H.51 MZ un.- Lıra 

1113.- Lb 

tı.h8*t 1'*8nda yaulı pyrfınenkuWer Pf1!flı. PM'IL • ve &9lk artırma u:.uıfle 
-~ ....... ihale 11/11/191! Carpmba ıiinü saat U ek B&nkamı:ı İslt\nbul 
Suhesi SMıt bınisyonu huzurunda yapdıw-ak wı en :vlik~ bedfl! meııke:Be 
btlıailecek ve haddi layık ıönikhilil talt'.ilrde Maliye Veli.letlnden ist.iıan 
edllerdı. muvafakat cevabı alınchkb.n sonr.a. ka.t'i ihalesi yapıla().ı.ktır. 

Sat.ıs ~ vttilıeıı ~ıl~l mukadder nymeti reçtlii t.&kdırde temlııat 
lllr.oesl dıerhal ar.tt.-ıJmıyaraJc ihale itimin uhdeein~ k.rıa edilirse arad.aki fark 

ondluı t&b9Q ~. 
Mm&~ ltUrak rd-4l~ı mukaclcler luı:Jmef.in yüz&. onu ni.s~Hnclıe 

-..mat yatınnalıu-ı lazımdır. b~Jllerin temln&t ~. nüfus tezk~i n 
~ -9ed foıtıopa.lla bbiik'e hiıatrilea riin n .._.. __. ~ Em'lk Ser 
..w.e ....,.... ,..ehri meroaılur. (5H) 

.SOf( 

-·--
NiÇiN 

Yeni Tokaloh 
Pudr s,ını 
KULLANIYORUM. 

·---------

~lıııiıl rJıanı~n'~ 
. ~.)* Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Prenses 

ALLA TROUBETSKOY 
Esbabını anlatıyor : 
Jt. Onun bir çok cazip ve 

yeni renkltrl vardır. 

Jt o, bütün kullandıtım 
pudralardan daha ınc:e 
.. daha hafiftir. 

,.. Ondaki hakiki çlçeklertn 
nefiı kokusun, pereatlt 
ediyorum. 

Jt. O , bOtun cOn ublt kal&r. 
ÇGnkO terkibinde ba4k~ 
hiç bir pudrada bulun
mayan Krema kopülü 
nrdır. 

Jt. Yatmurlu, ril.ırlrh ha
.aya ratmen Yeni To
blon Pudrası tenimi 
dalma terü t.ue mu.ha
fua eder. * Smlnlm ki het ne ba
buına olursa olsun bun
dan daba iyi bir pudra 
INlmü lmkt.ru Joklm. 

t~ 

~ 

,. GÖZ DOKTORU · 

Nuri Fehmi Ayberk 
Baydaı'J>a4ı& !fümUM hut.antıM 

,& m tl tf' hunsı 

ı.tanbaJ Ef'ledl,e u...-. 
reı. uuı 

(TİYATROLAR J 
btanbıal ~dly~'Oİ Sr-bir Tiyatroları 

51 
Bu akşam a:ıt 20,lt da 

Dram Kıan.ı 

1 NUH 
i'lll Yuan: Andre Obey 

Türil~: l\lübttcel Yarar 

Komedi Kliilnı 

ASRiLEŞEN B ABA 
Yazan: Splro Mcli'I 
Tii~: A. llacopıalos 

Cunıu"t..l n Puaır cünlerı 15.H .. 
ma.Une 

SADİ TEK Tf YA TROSU 
B11 ~et: " Ah Şu Kaynana.mıt 

Vodvil 3 Perde 

ZA Yi - ~r 1taue1n4 i&bı Sutıik 
Mhi.reai DÜI• ınemarluj'unc:Lln aldıiım 

DÜful -.U..emi ..ı eolıUm. Veniılıııi ~ı

lııaraoalundıuı --..ın hilkmiı yo\Cor. 

A""pkıirin Bi~ köründen Mu~tafa 

otıu Mehmtıd Çabuk 

ZAYİ - Ylnninci llk okuldan aldı_ 
tmı ~memi ıı.a.yi f'ttA10. Yeniel. 
nl a.lacaiıımdan eeldsi hük.üm~uııdür. 

Ha:liyc Çim. 188 l 

~l&t Kduıçali Dönıt"r sokak So. (10) 

Her gün 
(Baf taralı 2 nci HylaJa) 

90n üç yıl için en aşağıdan bir 
misli fazla nüfusu bol bol bes -
)emiştir. 

Eski çiftlik ağası ile muhte -
kir tüccarın sakladığı yiyecek 
maddesi yalnız onların gizli, ya
lıud açık depolarında kalmadı, 
o depolardan ihtiyat erzak şek • 
lindc lbizim dolahlarımıza da da
ğıldı. 

19 mily:onluk bir milletiz. 
19 milyona yetişecek kadar 

yiyecek yetiştiririz. 
Fakat son üç yıl içinde bır Hl 

milyıon fazlaya 6 ay, yahud bir 
yıl yc'tişecek ihtiyat erzakı de • 
poya, yahud dolaba kaldırmadık 
mı, böyle yapmakla da çiftlik a
ğasının, yahud muhtekir tücca· 
rın sıyanetine müsaid bir zemin 
hazırlamış olmadık mı? 

Hükumetin halktan son 2 yıl 
için kafi yardım görmediğini te
essürle kayded.en Şef yaranın ta 
üzerine basmıştır. 

Çiftlik ağuı ve muhtekir tüc· 
-:arı 'hükumet yakalıyacaktır. 

En doğru, en yerinde tedbır -
ler alınmıstır, daha da alınacak -
tır. 

Şefin nutkundan evvel defa· 
larca yazdık, gene tekrar edece· 
ğiz. 

Önümüzdeki yıl geniş, bere· 
ketli bir yıl olacaktır. 

Genişliği, tbereketi ucuzluk ta· 
kib eder. 

Fakat ihtiyat düşüncesile, yer 
siz manasız bir korku ile yedek 
erzak toplamağa artık son ve -
relim. K.endi kendimize itimad 
edelim, tbilelim ki. . 

Sıkıntı arkada kalmıştır. Ö · 
nümüz açıktır. 

Ckl!1u1ı Zl,akl1-9.il 
···················································· 

Sayın 

Doktorların 
Nazarı Dikkatine: 

Senelerdenberi Diyüretlk "•bi. 
llyetlnl takdir ettiğiniz 

" E U P H Y LL 1 N ,, 
in tablet Entravenöz ve 
lntramüıküleT ampullerile 
Süpozituvarlan gelmi,tir. 

Bilumum ecza depolarında 
mevcucldur. 

Plyaaada bulunm.dıjı takdir
de Türkiye umumi acentaaı: 

F. KNECHTEL posta l&.utueu 
139 a müracaat edilmesi 

rica olunur. 

TOLIN 
Kitab ve mecmua evi 

Mimar Vrdı&d cıaddui ~o. 19 
Shuol • t..tenbut 

En aon ç•an İn&'ili~ roowıtar. 
elan bil.Yük bir ııerı cel.ıli. Zlyuet 

ediniz. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
1 - Gilmriik lrolcuıan için, kumaşı idare.ve diter malzımıesi mıitealıhidt> 

aid olmak Ü7ıc.re, açııt eksilLnıe ile 281 kolcu elbise \'e kasketi yaplınl;ıca.klır. 
2 - )luhammcn cl:ıctm bedeli 10 liradır. 

3 - Sumune ve ~e Lt-vazım servisinde cöriiteb•lir. 

htddilerln 2490 ııayıtı ka.nunda aranııa.n veslka ve ~· a~estıe birlikıt.e 10. 
ıı.942 Salı &"ÜllÜ $llat 1' de ~üdürlült :satuıalnıa Komi&yonuna. gclmelnl. 

(917) 

Her zeyl ol•n d•ml• lsr•ftır. t=en• kull•nıl•n bir aene 
elektrik cer•y•nı d•hi israftır. Bunun için f•n• bir 

, aiy• verdikten ma•d• cereyanı rutaın eski llmb•l•n 
kullenm•melıdır. 

T U N G S R A M K R f P T O N H\Dull•rı glıleri k•d., 
cOzd•nı d• korur. 

T1JNGSRAM ~~orPıJ@m 

{) 

lstanbul Bölge San'at Okulu Alım Satım 
Komisyonu Reisliğinden: 

Nevi 1\1. Fi. Mlk. Tutan Kat'i Te. İhalenin r. Q, 8. 
Kuruş L. K. LI. Ku. 

Yün kMak 600 1500 Ad. 9000 1350 9/Xl/1942 Paıart.tı.! 14 dl 
1 - MüıAa.cdeu temi.nine zaruret basıl olan Y1*um ya.zatı J'in U&K pa_ 

zar 1dl1 a lha ı e edil C"OC' ı.:tu-. 

2 - ihale istanbutda. Yüksek MrktepJıer Muhaat~llittnde toplanacak one 
almı satın komisyonu tara.fan.elan 7ı*arıd& ya~ılı ~ ve saa"- Ja.pıl&. 
caktı:r. 

1 - Tali.plerln bu işe aid kat'i temlnıa'ı !ha.le saıı*lıden evvel I'iiUek Mdı... 
tept.er l~becltttı v~ne yatırmabn lıizımd.ır. 

' - Talipkrin, bu paza.rlıp iştirak edebilmeleri içhı 2490 ayılı ununa• 
lcab ettirdlit vesikalarla bırılkte müracaa.tıan şaritır. 

5 - Şartname \'e nümııneyi arörmt>k l~enlerln her IÜD okal idaresine bat 
vurma.tarı. (10151 

brrarniye lnamlye lnaıaiy• 
adedi mik.ıan hltarı 

Lira Lira 

1 20.IJt)() 2tl.OOO 
2 10.000 ~0.000 

' S.000 20 000 
~o 2.000 40.')JO 

'° ı .IJOO 40,UOO 
~ 600 4lUll.IO 

40 lOJ 40.000 
4o0 60 ~ı.000 

: .wo ~ 40.lA>G 
•.oou 10 40.0JO 

80.WO 2 160.000 

86.9~7 Yeküa 4&>.000 

Tam bilet 2 yarım 

bilet 1 liradır. 

~..a...:..mo..:..o......;,, 

·······················-·········-·-·· .. ······ ... ._._ .. ._ .. .,_ . ..__._ ......... _ ....... --
Son Posta Matbaası: Nqriyat Mücliirü: M. Saaü Karay-& 

================ SA.H.IBlı A. Ekrem UŞAKUGIL 


