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~ Elııııla Ylılınul'm pızetemWle dalma bnldof'a
mm; )'HrJanadaa ~· b• röportaj M!rialnl de pek ~·a
km41a sazetemlz sütunlarında. bulacak 1'8 merakla 

okuyacaksınız. 

10 bin ton pirinç 
ithal ediyOl'DZ. 

5 bin ton buğday geldi. 14 bin 
ton daha gelmesi bekleniyor 

-
12 mily.on liralık! Ekmek satısı lstanbul-

manzf at ura · d b I I k?. 
eşyası geliyor a ser es mı o aca •· 

Karne usulünün kaldırılmaması 
ıçin Vali Ankaraya müracaat etti 

Bu 

bir 
manifatura eşyasının 

Basraya geldi 
Ankara, 7 (Vatan) - Memlekete l Yakında 14 bin tonun daha ı;elmesl 1 

lıariçten ıo bin ton pirinç ithal etmek 1 bcklenmektedır. ı 
Uzere mUzakerelere ba..şlanmıştır. MU-ı Ankara, 7 (Vatan> - Hlndlstan
z.akereler şimdilik iyi bir mecradadır. dan ' bin tonluk manifatura, kaput 
D bezi ve patiska memleketimize gön-
lğer taraftan zahireye alt bir çok derilmek üzere yola çıkarılmıştır. Bu 

l\'taddelertn de ithali için azamı gay- malların umum kıymeti 12 ınilyon 
tet sartedllmekledlr. Son günlerde ha- liradır. 8 milyon liralık e.şya şımdl

tlçten 5000 ton buğday gelmiştir. den Basra'ya vasıl olmuştur. 

Anka1'3Mlan \·ernf'n bir haherle11'tanbul, Ankara ve lımlr'de de 
karae wıofünün kaldırtla<'ağını öA"renmi<~ bulunu~oruz. Karne u ulil 
kaldrnlmıı: \1liyetlerde ç~kllen •rkıntıları billyonır~ Pek uzağa gi!· 
mele lüzam yak. P ek yaluıumrzda Kartal ıı;lbl ekmek satı'ı &erbeııt 
blt'a.kılaa kazalar da ekmek buhranı giizönündedir. Şikflyetıer birbi
rini takip eotmekte, ,·Jlayet kapılarına da.yanen balkın hali M'tnM'ak 

bir vaziyet almıı:ken '\-'ali ,.e Belediye rer.-ı meııullyeU kendi üzerine 
alarak Ofisten lbtl3~larını ku.,ıııyacak on verdJrmek mecburlyetin-

(Devamı: Sa. S, Sü. 2; de) X 

KiMLER DiNLENiYOR 

ÇOK GARİP BİR 
TETKİK USULÜ 

Asıl· ihtikara yaratanlar dinlenir ve 
onlardan fikir sorulur mu? 

Ticare t Vekili Bch~et Uı; 

Gıda maddeler! fıyetları her ı:ün 
hattll her saat yükselmekte devam 
ediyor. Fiyat yükselişleri korkunç 
bir şekil aldr. Tüccarın gözünü ka
zanç hırsı bürümüş. ir sar denen 
şeyden egcr kalmamış ve muhtekir 

l'lri~ plyaııaııuıı e-Hnde tutan 
Çaııakçalı biraderlerden Allmed 

g~ml azıya almış b1r vaziyettedir. 
Bu fiyat yükselişleri arasında 

garip bir tetkik usulü var. 
Zeytinyağ fiyatları ~ yükseliyor. 

Bakarız Vali ve Belediye Reisi 
zeytinyağ tüccarlarını çağırır, ko-

\ 'ali Dr. LQtfi Kırdar 

nuşur, dertlerini dinler ve onlar
dan buna mani olmak için fikir so. 
rar. 

P irinç fiyatları yuksellr, Ticaret 
Vekili yine pirtr.ç tüccarlarını, or

(De\ıunı: Sa. 3; Sli. • de) n 

Alman - Rus harbi 
lsviçre ile 20 milyon franklak bir 
ticaret mukavelesi yapıyoruz. 

Fabrikalarımız için lüzumlu makineleri 
lsviçreden satın alacağız. 

Ruslar Don nehri boyunca 
·t Sfa ınurad istikametinde ilerliyor 
1 Kafkasyada bir petrol bölgesinde bulunan 

Ankara. 7 (Vata.n) - Yakında An- ı EUbank ve diğer mllll mUe&eseltt 1 beklenmektedir . Bun& mukabil Türk 
karaya bir Isvtçre ticaret heyeti ceı- tarafından ls\1Çreden satın alınacak emtiası verilecektir. lsviçre heyeU 
nıesi beklenmektedir. Bu heyet evvel- oıan, fabrikalarımıza IUzumlu bir 

aynı zamanda, Ticaret VekaieUle ge
c:e memleketimize gelmiş bulunan çok maJdnelerin satın alınmıısUe a!A-
lsvicre devleti ticaret mukaveleleri kadardır. Yapılacak müzakerelerin çen mart ta aktedUen T ürk - Isvlçre 
dairesi rc,isi Ii:brard'ın başkanlığı aJ- 20 milyon Isvlçre fran:;-1 üzerinden muahedesinin tatbikat işlerini de gl>

tlndadır. Heyetin gellşl, SUrnerbank, bir mukavele akdile neticelenmesi rüşecektir. 

\ 'andel Vilkl 

vanden 
Vilki 1 

Amerika 
Hariciye Na
zırı mı oluyor 

Berlin ~ göre, RuzveH 
Yilkinin seyahatinden 

m€mnu nmuş 

~ Ankara, 7 (Radyo Gazetesi)• 
erıın'den verilen blr haberde Rus

~elt'tn şahsi mUmcsslll Vendel Vil
._ı • 

nln Amerika hariciye nazırlığına 
~:~ırııc~ili bl'dlrllmektedr. Yine Ber-

e göre Ruzvelt. Vllkl'nln yaptığı 
~1rahatıerden memnun kalmıştır ve 
li ki lkir.cı cephenin açılması rnesu
:e~nl ustalıkla lngllterc'ye yUkle-
~ıni bllmı~tir. 
<;unkmr. 7 {A.A.) - B. Vllkl, At· 

(De,·-.m.ı Sa. 3, SU. 1 de) CX> 

Heryodan sonra 
Binlerce Fransız 

nişanlarını geri 
Lejyondonör 

verdiler 

Fransada Alman işçi 
bürosu da bombalandı 

Fransız hududundan bir yerden terinden mürekkep bir heyeti kabul 
Reuter muhabiri bildiriyor, 1 (A.A.) etmiştir. Bu münasebetle irad ettlfl 
- Binlerce sivil Fransız B. Herriot- kısa hitabede Mareşal Fransanın akı
nun son harekeUne uyarak Legion beti tehlikede oldu~nu, bu sebeple 
d'honneur nişanlarını geri gönctenn~. hilkQmetln otoriter salAhlyeUer aldı-
Jerdlr. Bunlar bu suretle Rus cephe- (De,·amı Sa. 3, su. ı de) == 
sinde Alman ordusu saflarında. harp - --- ------ - - 
eden Fransızlara nişan verilmesini 
protesto etmişlerdir. 

Viohy, 7 (A.A.) - Lyon'dan alınan 

haberlere göre, Fransız işçileri top
lamak Uzere bu şehirde kurulan Al
man bUrosu, pazartesi akşomı saat 
ıo da bombalarla üıhrlp olunmuştur. 

Patis, 7 (A.A.) - Devlet reisi Ma
reşal Petaln Brötanya belediye reis-

4 fırıncı daha 
tevkif edildi 

2 net ekip ekmek karnesi verirken 
:noksan satıp ve !azla yazmaktan 
suçlu fırıncılarla, bunlara yardım 

(Devamı Sa. 3, 8 11. ı de) ++ 

Mare,aı Rommel 

- ~ -.,. .. 
Mareşal f 
Rom mel 
Tekrar Libyaya 
dönüp vazife 
alamıyacak mı 

Mihver kuvvetleri için 

Libyada io~e 

darlığı mı boşladı 7 
Anloara, 7 (Radyo Gazetesi) -

Reuter ajansının Kahiredek! muha· 
birinin biktirdi~ine göre Mareşal 
Rommel Libyada tekrar vazl!c al
mıyacaktır ve L!byada bulunan mih
ver kuvvetleri de iaşe darlığı bakı· 
mından geri çekilmek mecburiyetin
dedir. 

Rusyaya gönderilecek 
harp malzemesi için 

Vaşingfonda Ruslarla Müttefikler arasında 
bu yolda bir protokol imza edildi 

Vaşington, 7 CA.A.) - İngiltere 
\'e Amerika tarafında.o Sovyetler 
Birliğine askeri tcchlz&.t, cephane 
ve malzeme göndcrılmesl hakkın.. 

da Amerrka Btrleşik DcvleUcri, 
Büyilk Brlta.nya ve Sovyctlcr Blr
llgı ara~ında dlin Vaşını;tordıı bir 
protokol imzalaınmışt?l". Protokola, 

Amerika adına M. Vellcs. 1ngl1tere kilnde tatb•kte bulunan ve bundar: 
adına Vaşington büyilk elçlliği'rde bır yıl bnce Mcskova konfcransın
orta elçi M. Campbell ve S:wyet da tesbi't edll011 malzeme scvkıyau 
büyük elçisi i\I. Litvtnof 1mzalarını plan :nın inkıtasız devamını derpiş 
koymuşlardır. eden anJasmanın sarih maddeler 

Amer ikan Hariciye Nazırlığının halirıde tesb!Uni tc~kll eylcmektc
bildlrdığlne gcire, bu protokol esa. dlr. 
sen bırkaç aydanberi fuliye.t m 'tv. I (Devamı: Sa. ı. SiL 1~ .. ) = 

\ Malgabek şehri Almanlara geçti 
Moskova, 7 (A.A.) - Yığınlarla 

Alman paraşiltçil'iilniln bozkırlara in
dirilmiş olmasına rağmen Sovrelie! 
kolunun, Don nehri · boyunca Stalin
g'rad istikametinde ileri harekete de
vam ettiği bildiriliyor. Cepheden ge· 
len telgraflara göre Almanlar, Ma
reşal Timoçcnkonun gönderdiği yar
dım kolunun tehdidinden kendilerini 
kurtarmak için bilhassa sol ccnoh
larını korumağa çalışıyorlar. CörUIU
yor. ki, Almanlar, bu kolun şimalde 
te\·kif edilmesi ve Stalingrad mUda
filerile irtibat tesis etmemesi icap 
ettiğini anlamış bulunuyorlar. Eger 
Ruslar bu irtibatı temin ederlerse, Al
manların bu şehrin muhasarasın ı kal
dırmak zorunda kalacakları hemen 
hemen muhakkaktır. 

Almanlar, Timoçenkonun yardım 
kolunu hırpalamak için bilhassa pa
raşUçUler kullanmal<tadırlar. Para
şUtçUler her tarafta tuzaklar, pusu
lar, mAniıılar kurmuşlar, en akla gel
mez yerlere kadaı· sokulmuşlnrd ır. 

15 aydenberl çete harbi yapmağa 
alışık Rus nişanciları. Alman para· 
şUtçUler!nln hareketlcrınl teslrll su
rette önlemektedırlcr. Çele harbi, 

bozkırlarda. bir makine harbi olmak- --------
t~n çıkmı,, adeti. kızıl derililerin blr- J '\ 
bırlerıle çarpıtmaları halini almıştır. 1 1 ı ı ı ı - 1 
ba:::~~n~~:ı;~ın-t~~~ orduları 1 n on u ve 

Kafkasyanın şimali garbl kısmın
da inatlı dağ muharebeleri yapılmak-

~~:;! ;;r:~~:u:e~~~~~~l~~da~J t::: r· e f ı· k a 1ar1 
vanın pek fena ve arazinin arızalı ol-
masına rağmen göğtl!ı g'öğllse yapılan 

(De,·a.nu Sa. a, 8 11. '7 de // 

Milli Piyango 
dün çekildi 

30 bin lirayı 

218206 
numaralı bilet kozan ~ 1 
(Dif$f nıımaralar s. <'ii aayfamızda) 

w....,.e·w~ 

Belediye seç~- · 
minde rey~erini 

kullandılar 
Anka~a, '7 (\'atan) - BugUn 

Reiskümhurunıuz Iım~t Inönil \'e 
refikala rı, Ankara hem~erls.1 sı

fatlle belediye se!;lml l~in reyle
rini \'ermlı-lerdir. Apıca l\leclls 
\ eklU, Baş\ekll \e diğer ' ek111er 
de reylt>rlnl kullanmı,ıardır. §iiın
dlye kıuJar Ankarada 'erilen rey
lerin miktarı 36157 yi bulmu~tur, } 

.. .Ş 



---- .. 

Bir düşman kellesi 
Yazan : ZİYA ŞAKIB 

- DS - lan gibi, bir alay düşmanı boğaz_ 
İmpar:l."or. tekrar doğruldu. Fa- ladı. Ayakları allmdan, dereler gı. 

kat yedıği ikinci darbe, artık ölü- bi kan aktı. 
münü badl olmuştu. 1 Sağında, (Aşilı den daha baha-

(Montaldo) nun lfad~sl, iki r•. dır olan (Fra~ova dö Toled) .. so
vayettcn mürekkeptir. Onun ışitt:k ıunda da (Teofilologos) ve Daı_ 

tcrine göre: maçyalı (Jan) vardı. Bunlar, ga-
[Artık emir ve kumanda dinle- gası ve tırnaklarile mücadele eden 

meyen fırarilerin ayakları altında kartallar gibi çarpışıyorlardt. 
ezilmiştir- Ve yahut, bir Türk tB- İmparatcırumun kılıcı, sanki blr 
rafında.o, başı kesilmiştlr.l ekin biçer gibi Türkleri doğruyor-

(Rikşeriyo): du ... N•hayet, bu kıhç kırıldı. 

[Firarilerin ayakları altında ezil Bu dört kahraman, Türklerin 
miş, mahvolup gitmıştir.J savlctlerini birkaç IB:hza daha ıcv-

(Filelf): kif ettiler. Onlardan, birçoklarını 

[İmparator, Heri atıldı. Ve yer!'.' öldürdüler. Ve, hücum datgasın1ı1:1. 
düşünceye kadar, önüne gelenlere hiç durmadan kabardığı surlara 
kılıç salladı.] kadar ilerlediler •.. Fakat, heyhat! .. 

(Poskölos): Faik düşman kuvveUerinln ayak-
[Tepcnln yakınında (1) Yeniçe ları altında ezildiler. 

rUerle mücadele ederek b~ınlardar. İmparatorun arkadaşları, bu ka
üçünü. katletti. Sonra. bir kılıç d~r- rışıklık esnasında kendisini :özden 
besile, kendisi de katl<dllcli ... Oou kaybettiler ... Beldeslnin zaptedıl_ 
tanıya~ bir Yeniçeri, kafa::ını kes- diğint öğrenea imparatorum, artık 
ti. (Sultan Mehmed) e takd•m •t. ölmeye ka,ar vermişti. Nıtekim, 
ti. Padişah da, vaadettıği milkfıfa. o derın zulıırıct içinde, y&varlanıp 

tı verdi.l gitti. 
(Dükas): Onun son dakikasında, yanında 

Ş ehi rl 
Haberleri 

Mahrukat 
Ofisinin odun 

tevziatı 

8 moför, kömür için 
dün l:.u'garis tana gitti 
Mahrukat OCislntn resmt mües

seselere yaptığı odun tevziatı sona 
ermektedir. Bu tevıtiat bu ayın on 
beş•ne kadar devam cdeccktr. 
Ayın on beşınden sonra Ofis me
murlara odun tevZlıine başlıyacak ... 
tır. 

Bundan evvel Bulgaristanla ya
pılan mukavele esaslarına göre 
Bulgarlstandan mangal kömüril 
nakllyatına devam edilmektedir. 

Dün de Bulgaristana kömür ge ... 
tLrmek üzere 8 met.ör gönderilmiş
tir. Bu motörler külliyetli miktar .. 
da mar.gal kömürü getirecekler ve 
derhal halka tevz~t b<:t~Jryacaktır. 

Talebelerin defter 
ihtiyac ı karş ı lanıyor 
ÖğTendiiimize göre, Kağıt İtha

lfttçılar Birliği tarafından yaptı:rı. 

lan mektep defterlerinin imal! bil
miştir. 

Bu arada 40 vHAyetin hisses!ne 
dilşen defterler vilayet mO.temetıo_ 
rile gönderilmiştir. Şimdilik imal 
edilen defterlerin 'jf, 35 i tevzi e. 
dilmekledlr. 

ilki Türk, İmparatoru öldürdü. hiç kımse bulunmadı. Zaten kendL 
!er. Fakat. onun başını kc..c;mc-k şe. Einın etrafında bulunanJar, onun 
rcfinl kazanmak içın kavgı ef:tL atıldığı mücadelcferde mahvolmuş
ler.J lardı ... Diğer taraftan, sayıya gel-

(Polon)IQlı Yeniç.ıe.ri) lmzaslle ya_ meyen Türkler, 0 müthiş gtdikten Şark vilayetlerimizin defter ib. 
zılmış olan (Vekayiname) de: b•r sel gibi aşarak, zorlanıp açılan tlyacı tamamen karşıl~nrr..;t!r. 

{Kostant..in, kemali şecaatıe çar- kll.f)tlardan içerı giriyorlardı. 
pıştı. Ve nihayet, bir Yeniçeri c.t- Şarki Roma lmparatorlarmın sO
rafından l?ıdir>ıen bir kthç darbe- nuncusu olan (Kostantin); muha.. 
sile yere yuvarlandı. Bu Ycniçe.ı:ı, saranın elli beşinci gününde, ve 
İmparatorun başını kestikten son_ 1453 miiiı.d senesi mayıs ayının 
ra, Sultanın ayakları öntine fırJat- 29 uncu salı gününün sabah vak
tı: tinde. şanlı bir surette ulflı.1 etti. .. 

- Şevk<!tlu padişahım•.. işte. Böylece kurban gittiği vakit; tam 
düsmanlarından en müthişinin kel-ı kırk dokuz sene, üç ay ve yirmi 
lesi. günlük hayatı httamjl ermişti. 

Diye, bağırdı. Onun çekUğı vatar:perverane 
Sultan: eşraftan, (A"';drc) na ıstırap, en Itıkayd olanlara bile göz 

mındaki blr esire dönerek; i ya L&rı dörtürmeye kMi gelir. Ken 
- Bu başın kime ait olduğunu ı disi, sadık adamlarının başında o-

bilJyor musun?. larak, kahramanlara layık bjr ö ... 
Dedi. lümle can vcrm;ştır.l 

Memurlara erzak 
tevzi ine başlan ıyor 

Memurlara yaptlacak erzak tev
ziatı hazırlıkları bitirJlmek üzere ... 
dir. Kuvvetle tahmin edildiğine go_ 
re bayramdan sonra memurlara er
zak tevziatına başlanacaktır. 

l kt ı sat ve inhisarlar 
ve:t illeri şehrim ize 

geldiler 
Mlinakaliit Vekili Amiral F•hrl 

Rwn, hu:kıra hıçkıra: İmparatorunu çok derin bir sa... Engin ve İktısat Vekili Sırrı Day 
- Elendimlz, Kay rlndir. dakatlc seven (Françcs) in bu ifa- dün sabahki ekspresle Ankaradan 
Diye cevap verdi. de ı, esatiri mübal3gaları ihtiva et. ~hrimizc gelmişlerdir. 
Sultan l\1Iehmet, İmparatorun mektedir. Fakat, hakikaten vazıfc-

Vekiller İstarbulda Vekf.letter!.. 
Jaşrnı kesen (Safalar) ('!) i!;minde- si başında k&hramarıca can veren 
ki Yeniçeriye. Anadoluda, (Aydın) bu talihsiz hükü darın son dakika- ne bağlı müesseselerde bazı tetkik ... 
hükıimetinJ vererek taltif etU.1 tarını kaplayan karanlık sırları da, lerdc bulunacaklardır. 

I\luhasıranın en yakLn müşahit_ bir dereceye kllıdar aydınlatmaya 

lerfnden ve bütün inceliklerini ya ... yardım etmektedir. 
zan müverrihlerinden biri de, İm- Bizans kayr:aklarından ilham a. 
paratorun saray adamlarından !arak muha..saranın tarihini yazmış 
CFrançes) dir ... İmparator, ölü. olan (Piyers) in millalflas1 da, ıu
münden - takriben - bir saat kadar dur: 

Be'eJye me ııu rlar ko
operatifi ku ~u ıuyor 

V AT /' .Ji 

-" 

Kış -
••rı•....-• ........ 

Yalllaşı ke ....... ._.........._......,.~ ........................... ......., 
Yazan : Blıamettln CLSEL 

H arbin dördüncU senesinin 

yazı kapa1rurken her dev. 

!et liderlerinin dilşilni!şlerini biL 
diren Rutukl&rını dinledik. Bu 
nutuklar.m hedefini tncelemeden 
evvel bir noktayı bt.lirtm<!k is
teriz. 12.9.942 tarihli vatan ga_ 
zctesinde kıymetli oku-yuc~arı .. 
mıza e:PrcnsJpler kurulurken• 
başlığı altındaki yazıdan bir kaç 
satırı tekrar hatırlatmayı faydalı 
buluyoruz. Bu yazımızın sonunda 
«:İnsanlar bu cidalden sonra bam. 
ba§ka bir düşüncenin etrafında 

bii"leşecektır. Ne demt:>krastıln 

servet vadeden yolu, ne totalite
rin ümit veren hayali, ne komü
azmin saadet gösteren serabı 

artık dünya çocu!d:t.rı111n ka.lblc~ 
rini dolduramaz, Dünya yent blr 
fnkılaba doğru gidiyor. Bu lnkı. 
lap tarihin bUJ;ilne kadar kay. 
dettiği şekilde olmıyacakh·r. Fe
IakeUerin bu kadar ağırın.1 taşı

mış unsurların aldığı dersler çok 
acıdır. Çok ıstıraplıdır .. Bu bir
leşmede yer almak i~teycn her 
millet bu harpten sonra doğac:ık 
olan yeni prensiplere uymak ıh. 

tiyacıaı du:ymak zaruretindedir. 
Buna bugünden hazırlanmak ıa_ 

zımdır. Yoksa yaşamak hakkın 

dan mahrum kalır.• demiştik. 

geleceğı hakkında bundan daha e
min bir yolun olamıyacağını an. 
!atıyor. 

B iltiln dünya harbine karı:ı

mı§ milletler büyüklerinin 
yüri!düklerl, varmak istedikleri 
h.edeflerMı. en ınfhayet insanlığın 

tasfiye süzgecinden g.cçircrck mey 
dana koyacakları yeniliklere, Y<'
nt yaşayışlarda birleşeceğini be. 
llrten bu ifadeleri okurken insan 
başka bir zevk duyuyor. BUyük 
Atatürkün yüksek prensipinln bü. 
tün dünyaca ardından koşulacak 
bir gaye olduğunu anladıkların

dan memnun oluyor4 
Her harp dünyada yeni bir dev. 

reye başlangıç olmuştur. Her ye
ni harp hudut ve şün1u1ü nis!:ıe. 

tinde her millette ye:ıi bir uya
nıklık doğurmuşur. Buna şüp. 

he edilemez. Bu uyanıklık, mlllet_ 
1crin bilgi ve görüşleri ile deglşc. 
bilir. 

Gerek kazanmış ve gerek kay
betmiş bulunsun harpten çıka.n 

her milletin a:örüş ufuklarında 

yeni yeni ilerleme güneşleri par
lam~. her millet bu yol i..izcrin_ 
de ycıni ve canlı eserler bulmuş. 
tur. 

O 
stanbulu zaptcden Fa.tih~n 

0
11 ngiıtz Hariciye Nazırc E- büyük bir tarihi ka.poya-

dcn, son verdiğı nutukta rak yeni devrin yeni tarihini a-
dünyanın yeni bir lnkılılp arife. ı::an lnkılf\brı r göz önüne getir_ 
sinde olduğunu söylüyor. Her tür- nıck :::-.:irüş zaviyemizin hatasız. 
lil idare usullerl:~i tecrübe etmiş. lığını gösteren en iyi bir ml:ı:·Jldir. 
ihtiyar dünyanın artık bundan No:;polyonun askeri dchasını,1 do. 
sonra ~imdiye kadar olan pren. ğurduğu değişiklikleri düşüniiti:z . 
s'.plcr ile idare cdllemiycccğlni, .ı\vrupa tarihinde yeni ve b~ı.;)<; 
büyük trıgiliz imparatorlui;unun bir devrin yarahlrtığını görürsü-
dayandığı demokratik prcnsipin niiz. Geçen dünya harbirJ1n in_ 
bile insanları idarede yetmez ol- so.nlık üzerindeki tesirlerine ba~ 

duı:unu itiraf edıyor. Dünya ser- kınız ... Neler gôrçccksintz .. 
vctini elinde tutan bu büyük ım- Her sistemi tecrübe eden in_ 
paratorluğu:ı prensiplerlni tctkık - ----
etmek lç:n u7.un sayfalar, ciltler l -
yazmak isler. Afrikanın kumlu f ·;.~Alf) 1 A 
çöll<r'r.de ba~ka bir idare •. Hin. I "\ ~ . , 
dıstanın _servet taşan muhıtınde w ~-.--nıı• ·~~ n ~'"" 

sanlık bu sistemin soı.una k;.ıd~ır 
yürümek ıztırarındadır. Bunun al. 
dalıcı iyilikleri içinde yilzdilf;ü 
müddetçe fenatıklaruu Q:öremez.. 
Bu fenalıkları hissettiren darbe. 
lcr karşısında kaldığı zaman ar 
tık ona olan itimadı sarsılır. ken
disine daha iyi eser verecek yol. 
lar arar, bulur. Ishr&p içinde ~ ır_ 

p1nırKtn bile bir daha böyle bl• 
azaba JJ~!11emek için çareler dU. 
~ünUr. Bu hal. hilkat! ı sonsuz ka. 
nunu icabıdır. 

işte bu harp tc başladığı ıa
nıaıı ditn}"' çocukları. geçe!l har .. 
bin biriktirdiği fenalıkları başka 

~cklllerdc bahscdıyor. ayrı ayrı 

görliyordu. Avrupanın nizamı sar. 
~)1n~i· millctier arasındaki her 
türlu muvazene kırılmtş, bir yar_ 
c! t•· ptcırı iııı:yen bir halk küt_ 
lesi, diğer tarafta lhtisamlar için_ 
de yüzen b:r servet dünyası, bir 
!'cCalıat ocağı bulunuyordu. Bü 
tün Avrupa bırblrinl hapsetm~k, 

birbirini tnzyik etmek tçin uğra
şıyor, n1illctlerl kayrt altında tu .. 
tarak sulhün korunacağını sanı. 

yordu. 

ta\. 20 scncsi.r.de cnna~yonun 

~ başlamak üzere bulunduğu 
bir zamanda Almanyad.,, bulun. 
dum. Harpten yoksuzluk iç1nde 
bir milletin çektiği azab[ gözle. 
rimle gördüm. Bir gün Bcrllr.de 
vazife icabt bir İngiliz bi·ıbaşısı. 
bir Alman bahriye binbaş!sı ile 
görüştilın. Konuşulanlar arasındd 

şu kelimeler h:i13. kulaklarimda 
cınlamaktadır. irgiliz zabiti dedt 
ki; 

({Biz harbi kazandık. Yaşamak 
ve servet bizim hakkımızdır ... 
A'ıncHl bahrl:ı.-c 7ıtbitı §U cevabı 

verdi: •Biz Avrupanın ortasında. 
(De,·anu Sa. 4, StL 1 de) 

başka b:r usul, Avustralyaoın 

zengin topraklarında başka bir 
sistem, Ka-:.adada ayrı bir tRr? 
ile hüküm süren Büyük Brita.nya 
imparatorluğunun da bundan son_ 
ra böyle yaşayamıyacağını anla

YANİ • • • 
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Holivut sa fası 
A_ merikada buhınan gaze-t.ec'l 

.q=:~ arkada.,larunız, her ta ra fr 

geı:ip doJ~tıktan sonra Holil ut 
'JtiJd.rolarına da gldeceklermJ,. Al· 
lah \.ersin, benhn göı.bm yok ama. 
aramızda arkada.,Jarımızın yer inde 
bulunnıak istlyecek kim bUlr ne 
kadar T)·ron Power a,ıkları , ne ka
dar Alice F&)'e meftunları vardır. 

JiııUl-Ut bOlg~ine t.Jak basarken. 
H U8eyln Cahid Ustadımı ztn, k a file 
rciıııı ll ği ni derhal, kafllenln jOO prö
mly"!lllf Abidin Da\.er'e bU'Akacağını 
z•nnediyorum. Holhıod:'da J)"l bir 
t ~ir yarat.mak için işi n fiğrnsu ıla 

budur. 
' Arkada5Jarım1:ı hazır lleftvat'a 

glmıı,ken ~h birer koatrat te
min edip Mrer de film ye+I !'er nfl 
mükemmel olur? 
ŞimdJ gôzUmün Nöne geliyor: 
Amerika don&nmal!llı seyir halin

de. B~t.a Amlral cemlııl. Ablılln Da. 
ver Amlra.l ttnilorma.51Df 9U'tln& ce
tlrmı~. ayakta tı.rmakla lıııeraber 

keyfinden al'kı>ya ya>lanmıf gibi 
görünen bl.r '·azlyette kamand& 
köprüsünde... Filmin adl: Deelı. 

A rslaru. 
Korku nedl.r bilmeden pike uçu' 

tecrübeleri bile geçirmiş elan Ah
met E min Yalman ba.,-urda lllr Tek
sas şapkes ı , bjr elinde tasao, bir 
elinde tabanca., Kovboy rolünde ••• 
Filn1ln ad ı : Yılmaz Kahraman. 

Bir kapı. Ustllnde cPropagaııda 

nazı rı» levhası görünüyor. Kapı 

açılıyor, büyük bir odan giriyoruz. 
l\l ükellef bir masa. Tele.fonlar, do!• 
yalar, daktilolar, stenoJar4- 1\-l asa· 
da H üseyin Cahid Ya.Itın otoroyor, 
" mirler veriyor, notlar aldırıyor ••• 
FUtnln a di : Zaferi nDı•t. 

1\.Juazzam blr fabrika. Zekeriya 
Sertel'l sırtında bJr tulum, bir m a
kineyi sol eliyle ı,ıetmeğe çah1ır· 

kcn görüyoruz ... Fllınin adı: Selak 
ı,çı. 

Birbirini takip eden sah-nelerde 
ba,rollcr hep Ahmet ŞUkrU t:smer
d~. Radyo stüdyosunda mikrofon 
başmda konn,an o ; gazete idare-
sinde makaleler yann o; mektep 
kl\rsllıünde dere "eren o ; blr top
la nbda rey veren o ... Filmin ad1: 
Iı:slzllkten canı sıkılan adam, 

XÖR XADI 

iki çivi nı uhtekiri 
tevki f edildi 

F&zla fiyatla çivi satmaktan ~uç. 
lu o1arak bir mi.iddettenbcri 2 nci 
mll!i kirunmada duruşmaları ya
pıl(t.11 mııhlcklr çıvi tücC'arlarından 

Abdullah ile Abdili,. dün 2 ne! mlL 
li :~oruuma mahkemo:since te v}tif 
edilmlşlcrdır. 

(- TllL'VİM -, 
8 BİRİNC!Tt~SRIN 19f2 evvel bu zatı mühim blr vazife fBu. (beldelerin kraliçesi) nin 

ile, saraya gör.dermiştlr. Françes fecl sukut anlarında cereyan eden 
ondan sonra, blr daha efendisini en kahramanca hüdlsclerdcn biri 
ı;:öremcmi§tir. Fakat sonradan top_ 
ladı:1 mfllümatıa. İmparatorun son 
dakikalarını, şu suretle tasvir et

de, beldenin büyük kapısı dibinde. 
son nefesine kadar çarpışan İmpa
ratorun vefatı idi ... O beldenin ki, 
artık o. Allahın eline tevdi edilmiş 
elan belde doğ•ldi. l 

Bei<diye Memurlar Kooperati
finin feshi ile memurla.r kooperati
fi haline sokulmaıı için umumi he
yet bir toplantı yapacaktır. Bu 
toplantıda .feshe karar vcrilC'cek ve 
bu suretle yeni kooperatif de faa
liyete ge90cektir, 

tıyor. 

Alman Devlet Reisi flltırr, E
denin düşüncelerinin kendi ese. 
rt olduğunu, cevval zeki.sile an
latmak istiyor. Doktor Göbcls Al. 
manya.nın dünyaya tahakküm e
melini beslemediğini söylüyor v~ 
dünyanın başka bir idareye do~ru 
gittl!ini belirtiyor. Devlet Ma. 
reşali Göring de Almanyanın baş. 
ka milletler üzerinde tahakküm 

~ tem lı.ut Benice b~yazısın·: LI,, on'~ıı. ı,tı topla mak itia kurula n 
u;m. da dj;yor ki: «lo;tanbuJdan e k · l Alman bürosuna bon1ba atıldı. 

mek vesikası kaldırılınca ... Eğer hU- Eğer bütün bunlar doğru ise A,·ru- r 

kOn1et Amerlkado.n biran önce bol ııa l(' gU' e,) .. ı-lrıden hallice değil de. 
miktarda un 'e bul'day getiri11 plya- nıektlr. Fakat ka:l'" babalığı da ııek 
ttayı boğarsa bir hayli sıkıntıdan kur- parlak oln1 a a gerek! 

rERSF.MBE 
AY 10 - GtN ~80 - Hızır 155 
m;m 1338 - EYL"ÜL 25 
HİCRi 1361 - RA;l>IAZAN 27 

ZE\' l' [/..'\~ i 
mektedir: • 

[Sevgili hükümdarım bedbaht 
Kayser, Türkl~rin siperleri aştrk

larmı görünce, bu manzara karşı. 

sında ~özyaşları dökerek, Cenabr 
Hakka tazarru ve niyaıa başladı. 

Ve yanındakilere, şiddetle muha.. 
re beye devam için yalvardı •.. Fa
kat heyhat! .. Artık. hiç blr ümit .. 
ve beklenecek hiç bir imdat kal. 
mamr~u. 

O zaman mperatorum, Adi bir 
5üvari elbisesile ve herkcstn hay
ret e!til!i ulvi bir şiddelle düşman_ 
l<1ırın ÜZE'rirıe atıldı. Kılıcına sıırıl. 

•TllŞ oldu#u halde. titreyen b:r as-

Bir deniz can'l v .., r ı 
tel undan bir kıu: tıenr. el·vel bi.l-

191 tun dtinyada aylarca dodlkodu 
me\ zuu olan ,.e !ll&hil halkıyJe bahk· 
çdarı tehiı:~ dü-,Uren bir canavar me-
5flle!il ortaya f,'ıkmı_, Vf" hatt.ıt. gaıete. 

Jerdf' D'.\·durma rl""limlerl de ('ıkmı~tr. 

Dün ~f"len bir ajan habrrine göre 
tutulduı;-u hlldlrUen hu ol~ gerek. 
Haberde ~Oyle denllmtktedlr: 

1 
Bl olıııı, 6 (A.A.) - Blol1t'da. bir ba

lıkhanede bir drntz rana\·arı t-ci\hlr 
edilmektPdir. Zannedildlf;lne göre' tıu 
bay\an ı-·ıorlda "'Bhlll<'rlnde yao;ı~an 

denJz luy,-anlarındandır ,-e takrlhf>n 
300 ya,ındadır. Cana,ar ('ulf str('
am'I takJJ) ederek Royan'a geımı, 
l)rada yl\Jutlannu,tır. 60 kılı,~raın 

balık ığdırabllNek kadar hü.\ük bir 
mld~l \C balık aflarını kolıt.lf';l ke· 
.,ebihnl"f'.'.ılne müı.oalt yüılerce .n,ı 

\ardır. 

~u mt"rlkahlar ne tuh:.f. Dünya 

mal t uJuruz .. >ı BO)IB.\UDOIAJ\" A CEVAP 

'!\.1oskovalını:ı ifadesi: 
1 Bir hıidım ( '!) sultana. Kostan

t:nı.11 başınr getirdi. .. Sultan, ken
disine takdim edilen başın impara. 
torun başı olduguna kanaat getirin_ 
ce, onu takbil etti. (?!) ve sor.ra. 
Patr1ke gön~rdl. Patrik ise bu ke
s~k başı gümü:-; bir vazoya koya
rak Ayasofyanın mihrabr altına 

defnettirdi. Sonra, cesedi aranıla. 

rak bulundu. Gece vakti Galataya 
gc-çirilcrek o da orada dcf·ıolundu.] 

Brod mağazası, 
s - k ıı yormuş 

Brod mağazasından kumaş aL 
mak Jstcycn İzmirli tüccarlardan 
Tahir Cebi'nin kumaş talebinr mal 
arzetmemek suretilc mevcut ma... 
ıını saklamaktan suçlu Brod mağ~. 
zası tczgıihtarı Slmonun muhakeme 
sine dün de birinci milli korunma. 
da devam olunmuştur. 

Bu, acaba, «eter hükOmet Amerl
kadan biran önce bol miktarda un \e 
bu~da~· getirlı ı pl;)"o.o,ayı boğmaz3a. 

~•kınt· d an bi.ı. bo~ luruz» demek ml-
di r r 

Vakıt gazct e~ı. Stalln'ln heyaoatı j 
dolayısil e A\·am kamara&ı nda yapı 

lan ınünakRo:ıalara. a lt ka.\adise şöyle! 
bi r ba~hk ko~·muı:: 

GÜNEŞ 
ÖGLE 
İKi. Dl 
AKŞAM 

YATSI 

7,64 12.22 
13.02 6,20 
15.13 9.3~ 

18.41 12,00 
20.12 1.30 

AYRUPA:SIX HALI 
emeli beslemediğini açığa vuru. Akşam ı:-azete l erl a dek l bavadiılere 
yor. Hayat ~abasının kuvvetle el- göz gezdlrlyorunı: 
ele edllcmiyeceltinln bır itirafı şek. Nor\·eç'te isyan ('ıktı: örfi idare 

«Ç'örçll sua l bombard ı nlanıoa t u
tu.Jdu ! l ngllh; b&l"f \-ekill şiın dili k bir 
ceva11 vcrlleıniyeceğl nl söyledi.» 

J; u , ~J·~a bakılırsa, B. Çör~ilin 

iMSAK 5.26 10.44 

SADAKA! I'ITffi 
Kura, Para 

Tezgahtar, Tabirin kcndisir.den 
İzmir kumaşı ıstcdlğini söylcmlş~e 
de, Tahiri.n h"rhanı:: b:r kumaş ta. 
lep ettiği hakkındaki ifadesinin tah
kiki için muhakeme baıka güne b!
rakılmrştır. 

llndekl bu değlşikllk diltyanrn 
1 
illn 'C on k l'i Jdam ediJdi. 

yeni bir inkişafa yürüdüğünü gö!=L Bombalana n yerle rden 100 bin Al
tcren iyi bir alamettir. Amerikalı man mulıa<'i r l ~lo \·enyaya gönderildi. 
Mister Fordun beyanatı da cid- Jlarp çet ele ri blr deml ryo1unu kesti. 

!!oUal homha rd1111a nrna bir kuru sık ı 

ile mukabele ettiği anla'.:utır. 1 

ikda m gazetesind~ bir ba~Iık : cYağ 

mur ve tren m llnakalıltı» ı 

Buğda.)' unundan 63 ~O 

En iyi Iyt 
Kuru ' K uru' 

(Dev&mı var) 

(1) Hangı tepe olduğunu söyle-

hayatının büyük bir kısmını unutabilir. 
Sa:.k. o günleri hiç yaşamamış gibi on ... 
Jorın hatırası bile hafızasından silinir. 
insanın kalbinde bir tek insan V't? onun 
mücerret sevgisi yaşayabilir. Ondtln baş
ka herşey unutulur. Ben buraya bir düş. 
man gibi grlmedim Bcrnard. llcm size 
ben nasıl düşman oJabilJrim., 

Bernard sözünü kesti ve: 
- Dcn1in gitmek istiyordunuz. dedi 

Uzaklara gitmcğl düşünüyordunuz. 
- Evet. Fakat scvdığim adama mek

tup yazacağt::Jtzı biliyorum. Görüyorsu
nuz ki hiç bir ftyi inkAr etmiyorum. Siz. 
den yardım bekliyorum. Ben zcnginlm 
Ben de size yPrdım edebilirlm. Hayatını. 
zı refah içinde geçircbillrsintz. 

- Bir kenarda dcğtl ml? 

- Ne demek lstlyorsu~uz? 
- Bana bol para vereceksiniz. Pekl .•• 

Fakat ya benim istediğim sadece b u değil 
ise ... 

- Sizi bir ana gibi t>evmeğe de bazı. 
rım. 

Bernard acı acı gülerek~ 

- Sizden muhabbet lstcınem Si~in, 

den dikkati çeken bir ifşadır. Alınan:la ile Danimarka fena bozu. T ren mUnakali.ttn ı anladım ama 

Y•ğmur mtlnakalitı nas ıJ ,eydlr me. 
rak edJ,)·o rwn !' 

Ford, dü·. yanın bir (fcdcr;.,.,yon) şuyor, kanlı uUma.ll-;ıJer olu,)·or. 
şeklinde dostluk ve Julh içinde 

1 
Fran-ıız IŞ(ilerl ı\Jmanyaya gitmek 

yaşamağa koştuğunu, beşerlyetln lstemJyor. Ta th!!ert 

y..,.,an: !rene Nemirovsky - 67- Ç•vil'en : Rezzan A. E . YALMA N 
oJmasa bunu nasıl yapar'! Şu halde sızi 
aldatıyor. 

Glarlys'in J:albint ani bir acı sardı. 
- İhtimal .. , Belki de aldatıyor, d•dl 
- Orası bana ait degil! Bana net Ne 

yaparsa yapsın ... Demek kl, b~ııa verr
cck paracıaa ve art!lkalmtş bıi muhab. 
betten başka bir şey•n ~ yok. Ya ben da
ha fazlasını istiyorsam! G?züm yüksek
lerde ise ... Ne yaı.f~-;-Jınız. Ben artık bir 
piç ve yahut ta bıF.a yakın bir şçy ol .. 
mak istemiyorum Bir otel gar5rınunun 
acıyarak bC'ni evlftt etmesi bana Martin 

ismini vcrn1esi kifi gelmiyor. Ba5ka ~ey. 
ler istiyorum? 

- Çok geç ... Eu:ıdan sonra ne yapa... 
bilirim. 

- Düşünellm ... Belki de bır Ç3rr.s:nl 
buluruz. 

zevk, ne parlak bir istikbal ümidinden ne 
de tatlı bir intikam hissinden ileri geli
yordu. Hiç bir ümidi yoktu. Fakat oyna. 
dıSı ustaca oyunu beğeniyor ve bundan 
haz duyuyordu. 

- Bu geçen yirmi sene içinde beni hiç 
bir an olsun hatırlamadınızdı dl"ğii mi? 

Hayır. 

- Ben açlıktan ölebilirdim. 
- Jeanne'e gelip bent görmesini t~n. 

blh etmi§tim. 

- Fakat bunu söyledikten sonra se .. 
nclcrcc Fransadan uzak yaşadınıl. Bura. 
ya uzun zaman gelmediniz, 

- Ayrılırken bir kaç aya kadar döne. 
ccjimt sanıyordum. 

Beni unuttunuzdu değil mi? 
- Evet! 
- Bir köpek gibi unultucuz! 

nefret ediyorsunuz .•. 
- Bent Kont ~fontt ile tanı,tırsanız a! 
- Çıldırdl'r:ız mı? Buna imkan v ar mı., 
- Niye olmasın? 
- Yapamam. 
- Yoksa utanıyor musunuz? 
- Evet yaptığımdan utanıyorum. 
Böyle bir yalan söyliycrek Bcırn~rd'ı 

tc~ kin edebileceğini setnıyordu . Halbuki 
o başın ı saJhyarak: 

- Eğer bu sözlerinize in ansıtm, bzl ki 
de sizi affedt>rdim. Kızınızın işlem'~ ol. 
duğu bir günahı saklamak lstcd lğlr.izc 
emin olsam ... 

- Bana ınanmanız JAzım Bcrnar d. Bu .. 
nu nasıl or taya çıkarabili rim? 

Bernard acı ve keskin bir kahkaha il• 
sözlerlnl kesti: 

- Haydi, haydi. Bana rol oynan1ayı_ 

nız. Ben Jeanne'dan sizin ahl3kınızı, iç ... 

yüzünüzü öğrendim. Hizınctçilcrin 1 eftr. . 

dl1er inln her halini en yakrndan btl!rlcr. 

Onları aldatmak imkanı yoktur. Siz kı

zınızın günahını değil. kendi yaşınızı s1k_ 

lamak için beni ortaya çıkarmıyorsunuz. 

., 
Reı.z.akı 200 

Ba~·ram namaıı 

Sut Dakika 

6 35 
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Yufkal ı bı ldı rc• ıı 

S on.bahar bıldı rcı n nte\·1ıi nı l 

Bıldırcın ı n pek çok çe,ı tıer 1 

yapılı r. Fakat en leı;ıctUsi yufk11ı ı 
bıldırcını da bu zamanda kllBnnd~ 

f un buJ unanlara. to.\'!tlye edi~orW"• 
1 
olo11Joa nlar bıldırf'ıın ya. J..eb~p rd ill 
'ryuhut &alçah pl~l rlrle r . R ıldı rcın ; 

l 
l arı teın lz ayıkhyacaksrnız. 14~ ıert n 
te111!1.ledikten sonra bayat ek ınrk ıçt-

1 nl ısl11ta ra.k &uyunu sıkar,ınız. 'l'U-:t:• 

1 

biber ve kekik koyarak yog-urur.,u· 
nuz. ırer ku,a bir d ll lıu ekmek he .. •-

1 
hile h; lcrini doldurursunuz. Und911 

knba<'a yufka a~·a.rak birer birer bıl 
d ırr ı nlan ..,ararsınız. En Uı.cr l ne de 

harhln atf"ş ve dedikodularl,yle çal
kalanırkrn dl"rtlerinl unutmak ltln 
~ enj ıne,_·.ıular arıyor ,-e buJamazlarllJA 1 
icat edi)orlar. 

SERÇE 

paranız için seven, genç ve züppe iışık-

1arınız var ya ... Her halde bu Kcr.l J\-Ion_ 
h de bir muhabbet tellfllından başka b·r 
•ey d ğ.ldir, buna eminim! 

~Ionti namuslu b;r adan1dır! 
- Namuslu olsa. sizinle, altmış ya~ıru 

~cçmlş bir kildrnla yaşar mı? Menfaati 

Bcrnard için için ilaz duytf'/O · ve kendi 
kendine: 

- Kocakarıya bak, r.asıl titriyor. nasıl 
korkuyor, diye dilşilnilyordu. Kalbi se
fil, fakat tallı bir zevkle çarpıyordu. Bu 

Gladys ellerini kavuşturarak yalvarma. 
ğa başladı: 

- Ne olur, Bernard maziden bah:-et. 
meyiniz. Gözlerinizde bana karşı '>esle ... 
diginlz kini okUY.-""1 lill· B(?'!;dcn ne kadar 

G ladys' tn boyalı yüzü kızardı. Sadece: 

- Ben Montiyi her şeyden çok seve. 

rim. O na &şıkım. 
- Aşık mı? Bu yaşta ... Bu kelime ağ. 

zınıza ne kadar yakışmıyor blr bilseniz! 
tD"!V.ımı VIW) 

ı kalın kıl.tıt sara r .. lnız. P ek ba rit ol· 
. nlı)·an ate, üze rinde ı..,kara~ ı yat;l.I· 
yarak dizer~in iz ve çcl 'lrerek pi'ir ı r 
sinll. Bıldırc ınl arı n yağını ha nıtJ' 
i<:-cr, J) i';itl~lnc kanaat getl rdlllnl.t. ı:s · 
nı ıı n a t<'';i ten alarak kağıtları (ı kll· 
rı r tabağa koy&t8.k sofra.ya ,.,,.ırsl· 

1 

nb:, bu fe l kala.de lezJz ve klbar bir 
)·emek tir. 

EV IL\Dua: 



.. 

-- • 
. RADYO. TELEFO·N. TELGRAF HABERLERi 

Doğu cephesinde: 

r~~::za~::m1 Ticaret Vekaletinde 
mühim bir toplantı I. Teşrin ayının ikinci haftasına 

glrl:roruz. Doğu cephesinde kışın 
her &iln biro.ı daha yaklaştısı sö
rüluyor. Alman ordusu, iki aydan_ 
beri ayni hedefleri elde etme.le için 
taarruzlarına devam ediyor. Rus 
llltıkavemctı de umumiyetle hiçbir 
sarsıntı ı;:östcrmlyor. 

Bankalar h~rfürlü gıda maddel:ri 
tüccarlarına avans vermiye cek 

Alman ordusunun elde etmek is. 
lediji yakın hedefler Stalingrad. 
Tuapse limanı ve Grozny petrol sa
hası. Alman ordusu I. Teşrin so
nu.na kadar bu he<leflcrı almak ve 
bunları mildafaa eden Rus kuvvct
lerlııi imha etmek plfını takip ech. 
Yor. Acaba buna muvaffak olabi
lecek mi? İhtimal<len uzak değil. 
l>aha katı bir şey söyle~mez. 

Ankara, 7 (Vatan) - Ticaret Vc- ı maddelerine avans yapılm~masını ta. 
kilinin riyaseti altında, Ticaret Ve· , lep etmiştir. Bu karara gore beledi· 
klUetlnde bUtUn banka umum mü· yelerden maada hiçbir tüccara bu 

dUrlerlnın lştırakltc b[r içtinıa akde· maddeler üzerine avans yapılmıyacak 
dilmiştir. Bu içtimada Ticaret Vekili Ye a\.'anst& olan maddeler hakkın· 
banka mUdtirlerlnden zahire, yağ, da.ki mua~iele~ en .yakın bir za· 
zeytinyağı, peynlr ve her tUrlll gıda 1 manda likide edılecekbr. 

Staltrıgradın batı şimalinde AL 
ınaıı müdafaası ltonilz sarsılmamış_ 
tır. Maamalia Mar.eşaı Tlmoçcnko 
seyyar or-dnsunun cenuba dojru a. 
dım adım iledcdlğlnc dair Stok
holm'den verllcc. habetter doğru 
olabilir. Buna mukabil şehrin için.. 
deki Rus müdafaası da gevşemiş 
deiUcft.r. Şimalden cenuba do~ru 
Yapılu Rws baskısı devam eWkçe 
Almaa ordmu, Stalingrad şebrlne 
lopl\l taarnn i~lu serbest kalamı. 
Yaeak, böylclit:le Bus müdattleri 
rnuka~mete d.,aıın edebilecekler. 
dir, 

Erzincan felaketinde 
ölenler için 

Mezar inşaatı bittikten ~on
ra me"'asim yapılacak 

Ka{kasyada Rusların vaziyeti' bu 
günletde iyi değR gibi görünüyor. 
Garpta muharebe sahası Tuapse 
limanının §İmal ve şimal doğu çev
l'esln,e intikal ~mtştir. Almanlar bu 
l!tnena 5e kilometre mesafeye var_ 
dıklarını bıildirml~lerdtr. Bu şehre 
karsı tatbik edilen Atma.o plltnı, 
Cörünüşe ıöre şöyle: Novrosiskden 
cenuba ineıa sahil yollle ilerllyerek 
nus kuvvetlerini cepiıeden muha
rebeye mecbm etmek, dağ kıtala. 
tile Tuapae ,tmaı doğusuna ve do
;usuna düşen dağların boğazlarmr 
aşa,-aıc Rus ku'Yvetıerirrin ricat haL 
tmı kesmek. PJQn güzel; fakat ba
§arılması kiç de kolay değil. O cep. 
hede Alman _ Rumen kıtalarmm 
haftalardanberi büyük bi.r ilerleyiş 
göateretnemelcrl ve dağ geçltlerlni 
'llri>e doğru henüz geçememeleri 
b!QJ isbatıa kUidtr. Fakat bugün 
.\imanlar. milşkillatın büyük bir 
lnsınııw yenmiş bulunuy.orlar: Tu-

Erzincan, 7 (A.A.) - Asri me· ı sip tören yapılacaktır. Tören prog
zarlıkta zelzelede ölenler için yapıl· rami - çok zengindir. Zelzelede ölen· 
makta olan l<atlrfn in,INlı bitmiştir. lerin kemikleri bu kabre merasimle 
Erzincan belediyesine BUyUk Millet 
Meclisinin yaptığı iki milyon Ura 
ikrazın karar günü olan 12 Birinci· 
teşrin Erz!ncanın kurtuluş gUnU ol
muştur. Bu gUnUn mAnas!le mutena· ıar. 

konacak\ır. Kazalardan ve nahiye· 
!erden merasime iştirak etmek Uzerc 

heyeUer gebntğe hazırlanmaktadır· 

Bir ltalyan 
gazetesine 

H gore 
İngilterenin 
hakiki gayesi 

allee'ye epeyce yaklaşmışlardır. Bem B•IPJJ, 11 ı• Almaa-
Şarkta Grozny petrol sahasına J 8JI Z8Jıl1atmallm• 

lıelince, burada da yavaş yavaş ı. Milano, 7 (A.A.) - Popolo d'Ita.lia 
1~rl~yen bir Alman taarruzu var. gazetesi, Stalinln Assoclated Press·e 
Alınanlar için ilk iş. Terek nehrini verdiği kat'ı beyanatı işaret ederek, 
cenuba geçmekti. Buna haftalarca Rusyınıın mUttefiklerlnden hiç mem· 
Süren çetin savaşlardan sonra. mu. nun olmadığını ve Londra ile Va· 
Vaffak olmuşlardır. Bu itibarla bun ş!ngtonun Stallnin memnuniyetsiz· 
da.n sonra vıadı Kafkas vey8: GroZ- liğ!nden müteessir görllnmediğlnl 
~Y üzerine ilerlemeleri nısbeten 1 belirtmektedir. 
Kolaylaşmış bulunuyor. a en Gazeteye söre dıktatör, şimdi In· 

Almanların şimdi Kafkasyad ı g!ltcre ile Birleşik devletlerin hakiki 
llcrı kıtalarla bulundukları arazı, niyetlerin! anlamış ve An .. lo • Sak· 
Rusların ustalık söstcrc!iklerl çete son milletlerinin hem Ru:yayı, hem 
harbine pek milsnlltlr. Kışa doğru de Almanyayı zayıflatarak mücade· 
~Usların bunlardan çok istifade e- le dışı kılmak ve hegemonyalarını 
rı"C<!klcrlre şi.ıphe edilemez. Yine tc .. ıs etmek lstediklerınln farkına 
tekrar edelim, Alman ordusu I. Teş varmıştır. 
rln ayı içinde yukarda gecen üç he- -------------
defe taarruza devamdan başka bil. 
Yük bir harekette bulunamaz. Kış 
devresine bu umumi vaziyet içinde 
g1 rilc<X>ği tahmin edilebilir. 

Ekmek satışı 

de lcalmıı:tır. 
(Bqı 1 incide) X 

htanbuJ rlbl nUfw.;u 800 bini ~an 
1 

VandeJ Vi1ki ı ,.,. dalma. tehalüf eden bir '}ehlrde 
1 kati tedbirler alınmadan karne uı.u

ı (Ra:;oı 1 incirle) <X> llinıin k!tlılırıJması yoluna gidilmesi· 
· a!ıtl.k mLakının Pasifik hakkındaki nin tchllkcll olacatını dün kaydet
hlikUmJerlne temas ederek demiştir nılştik. 
ki: 1 Memnuniyetle Utrendlflmlze göre, 

VaziycUmlzl söstercn açılt vc sade Yal! " Belediye Telal de bu vaziyet· 
~lr demeç yapılmalıdır. Bundan böy- lcTI göz.önünde tutarak a lAk•dar ma· 
e Çln topraklarından hiçbir knrış kıunlara htanbulda karne uı;uJünün 
toıırağın bu topraltla y:ışıyan mlllel· ka.Jdırılnıama!lı için dün bir tel~rar 
' .en başkası tarafından idare cdllemı- çekmiştir. \ "alinin bu müraeaatlnJn 
l'ece~inl harpten sonra değil şimdi· Ankaracla I.} 1 karşılana<-ağına ,., bu 
<ten söylcnıeliylz. mahzurlar dbşünülcrck \"Crilmck üze-

Heryodan sonra 
re olan bu karardan dönWec:eğl.ne 
muhakkak nazarlle bakılabilir! 

(Rıt.Şı ı lndde) == 1 
f~~ı soyl enılş ve .,unları llAve etmiş· ~ 

Diinya Komikler ~ahı . 

Almanya ve 
Danimarka 

iki devlet arasın
da münasebetler 

kesiliyor 
Stokholm, 7 (A.A.) - Danimar

ka ve Almanya ar86ında diploma
tik münascbettC!'I" k«?BUttıtı glb1dlr. 
Kopeınhag"dakt Alman orta elçisi 
Freiherr Von Renthe - Fink, fıni 
olarak Berline gitmiştir. 

Kral Krlstıyan, kendisile görüş
mek maksadile Danimarkanın; Ber
lindckl orta elçisi M. Mohr'ı çağır
mıştır. 

Resmi mahfillerde, Kralın 72 nci 
yıldönümünün kutlanmıısı münase
betile Almanlnrın gönderdikleı:i 

tebrik telgrafına, Krol Krlstlyan'ın 
"Teşekkür ederim» gibi çok kısa 
ve soğuk bir cevap v'Cl'digl söyle. 
nlyor. 

Vi~. 7 (A.A.) - ParlAmento Ö

nünde konuşan Danimarka Başve. 
kili. Danimarka. bitaraflığını muhıı
faza cdecekUr, demiştir. 

Lordra, 7 (A.A·) - Danimarka. 
dan alınan b 'r habere göre, Kral 
Kristlan ve Hltler elçilerini geri 
çağırmışlardır. 

Danimarka ile Almanya nrasın

da gerginlik artmaktadır. 

Rusya ya 
cek harp 

günderile
malzemesi 

(1191fı l IMHf!) = 
Vaşington, 7 CA.A.) - Birleşik 

Amerika ile İngiltere ve Sovyetler 
arasında yapılan yeni anlaşma ge_ 
rcğlncc Amerikalıların Sovyetlere 
750.000.000 İnglllz J!rası değerinde 
malzeme gönderecekleri ve bu mal 
zemenin miktarı Amerikan harp 
fabrikalarının istihsali arttığı nls
bette fazlalaşacağı hesap edilmek
tedir. 

k l~ransanın şimdi hıı.şına !,'(iken fclA· 
h et, ftyan ve mebuıı:ın meclislerine 
likfınıcun ınukadcleratını tayın el· 

ltıck lm ld\ııını veren bir siyasetin nc
llcestdlr. Şimdi belcdıyc reisler! ken· 
di Sahalarında serbest bırakılmıştır. 
0nı~ra daha scniş salahiyetler veril· 
ll'ıe. ını dUşUnUyoruz. 

L OREL - HARDI 

4 fırıncı daha 
tevkif edildi 

(Bao.ı 1 incide) ++ ea • <'n iaşe ıncmurlıı.rının muhakemesi· 
rıc dün birinci Milli korunmada devam 
11~nnıuş ve yeniden 4 kişi te~·ki! edil· 
nışur. 

l,ı fırıııcının götUrcIUğU noksan sa
>"r(Ja ekrneıt karnesi fişlerini çok sa· 
~•da teslim elmiş Slbi beyanname 
o duran suçluların evvelsi sun cere· 
~an eden celsesinde fırıncılardan Şev. 
ti, Ziya \'e Niko Uc iki &ayım memu· 
ttı ltwkır edilmişlerdi. 
hl bUnıto celsede de fırıncılardan ı.ıu. 
cı ddin, lia.sıan, Musla!a ,.c Mesud'un 
'fı~ tcvklrJcrinc kardf verllm!şt4. 
~~akeme, eHn.kın tetklld lçln ba..,ka 

s"'!C hu1Lkılmıştır. 

D E NiZCi 
fllnıl lir. ı;ize ı.ahkktıhah bir ba~ ram ~~irf!Ceklcr 

~~ ............................. . 
Londradan 

Türkçe Neşriyat 
B. B. C. . İngiltere radyosu günde dö.rt Türkçe 
neşriyat yapmaktad1t ve saat/an ıle dalga 
uzunluk/an şunlardlf: 

S fi fi T 

08.15 ten 08.30 a kad11r 
12.30 dan 12.45 e kadar 
15.1 5 den 15.30 a kadar 
19.45 den 20.00 e kadar 

Dalga Uzunluğu 

Metre: 
40.98 ve 42.11 
19.60 
79.60 
3 1.32 ve 24. 92 

YA TAK 

Norveçt e isyan 
hareketleri 

1 O kişi idam ve 
700 kişi 

tevkif edildi 

Atatürk'ün resmi 
bulunan banknotlar 
B,u ayın 15 inden iti haren 

tedavülden kalkıyor 
Ankara, 7 (A.A.) - CUmhuriyct ı ıeri bulunmadığı hakkında mlltead· 

Merkez bankasından verilen maıa. dit nefriy1Lt '\'e il8ıılar yapılmışsa da 
mat& göre, Milll Şef Reislcllmhur Is· halkın herhangi bir .şekll4e yanila· 

Londra, 7 (A.A.) - Elektrik ec- met InönilnUn resimlerini tqıyan rak bunlan almasının ve zarar gör· 
rcyanını tahvil etmekte olan bil-· ve memld<etimlze geUrlllrken yol· mesinin öcüne geçilmesl itin 15 BI· 
yük Tronheim fabrikası baltalayı- da kazaya. u~ayan ıoo liralık bank rinclklnun 1942 tarihinden ll!baren 
cılar tarafmdan: tahrip edilmiştir. notlardan bir kısmının gizlice mem· AtatUrk'Un resimlerini tqıyan yüz· 
Bunun neticesinde Assenfiord e- lekeillmtze sokUldufu anla.şılrnrştıtr. IUk banknoU11rJn tedavülden kaldı· 
lektrik fabrikası muattti kalmıştır. Bu b&n!motıar renk şekil ve eb"at• rılmasına karar ''er!lmlşUr. Bunlar, 
Almanlar deniz üssilnün inşaatını itibarile AtatUrk'Un rt>.simlerfnl ta- bir sene zarfında Merkez. Ziraat ve 
durdurmağa mecbur kalmışlardır. •ıy111 ve tedavülde bulunan 100 lira· 11 

1 d il ., ı., Bankaları tarafından de!;'lştır e· Dün akşam 10 Norveçli dam e - ır~ banknotlara tamamen benzemek· 
miştir. 700 işçl tevki{ olunmuştur. tedir. tek ve 9 sene Jl\tlddetle de, yalnız 

BUlün umumi müesseseier akıa- Kazaya uğramış olan b~nknotla· Merkez Bankasınca kabul olunacak· 
mın 7 sinde kapanmaktadır. Hal- rın tedaville c,;ıkarılmadığı ve değer· tır. 
k.ıın. saat 7 den sonra sokaia çık-
ması yesak edilmi~Ur. Birçok k~ın
seler tevkif edilmişlerdir. 

Stokbolm, 7 (A.A.) - O slb"dan 
gelen bir habere göre örfi idare 
şimdi Roeros'a da teşmü edilmlf 

Dünkü keşidede kaza
bulunmaktadır. an 

Stokholm, 7 (A.A.) - Umumi- n 
yctle iyi haber e.lan mahfillerde Piyango talihlileri 
söylendiğine göre Almanlar, Noı·
vcçtekl bütim Alma.n ikmal ve iL 
şc sistemini bozmağa matuf bilyük 
bir baltalama pl!nınm keşfedilme
si üzeriıne. Trondhe~m çevresine ö
nemli takviye kıtaları göndermiş
lerdir. 

Çok garip bir 
tetkik usulü 

( B &fl 1 llM'ide) D 

talıi;ı kasıp kavuran fabrikatörü 
çağırır, ayni şeyleri sorar ve fikir 
alır. 

Vapur navlunları yükselir, bu 
sefer armatörler davet edilir, dert
ler onlardan dinlenir. 

Acaba. bunlar dinleneceği yerde 
müstahsil dinlense, armatörün kar
şısına. malı naklettıren kimseler 
çıkarılsa ve beraber dinlen.ı:c, gıya. 
bl olarak birbirlerine yüklettikleri 
hatalar yüzlcrlı:c söylettirillp mil
nakaşalar karşılıklı yaptırılsa iş o 
zaman daha iyi anlaşılmu ve ay. 
dınlanmaz mı? 

Zeytinyağcıları ve pirinç tüccar_ 
larıııı biz dalma müı;tahslli elinde 
bir oyuncak gibi oynatan yüksek 
sermayeli insanlar olaı-ak gGrQyo. 
ruz. Bunlar, daha mahsul tarlada 
iken alivre satı!jla bazan piyasa fı_ 
yatının çok dünunda bir kıymetle 
müstahsllh mallarını ellerinden 
alagclnılşlerdir. Bugün bu hala 
böyle devam etmektedir. 

MıJl1 Piyangonun ıı. inci tertip 
3, üncü çekillşt dün A r kar•da 19 
Mayıs stadında saat 15 de ı;ekUmlş 
ve çekili~! kalabalık bir halk küt! -
si takip etmiştir. , 

İkramiye kazanan numaraları 
aşağıya yazıyor: 

30.000 Ura ikramiye kazanan nu-
mara: ~ 

2 lir• kaı;anan :l'uınaralar 
Son rakamı 

2 4 6 9 
ile nihayet bı;Jan 40.000 bilet ik
ramiye alırlar. 

30.™'0 lir~hk büyük ikramiyeyi 
kazanan 218206 numaralı bilet 
KnsUımonuda sattlmıştı.r. 

ıo.ooo lira lkramiy.:? kazran bi.. '>JS"OG 
10 000 r k N • 1 !etlerden 092309 numaralı bilet 

. ıra azar.an numara ar: ! k d 200299 t arnlı bilet 
092809 2009 99 " 9 9620 269t78 An ora a, n ım • . 

_ • .. . N~ j lstanbu!da. 2296%0 numaralı bilet 
a.000 !ıra kazanannumaralar: ~8 a.r l bilet 

061771 089030 193796 216551 Dc..-rek ve 2694~ num a ı 
238061 249075 de Adacada saulmıştır. 

2.000 lira kazanan numaralar: 

025951 029226 057i70 072654 
097304 108822 118514 118750 
11941 o ı 56325 1689-04 175399 
183169 225845 23390~ 270403 
298908 348261 359197 386463 

ı.ooo 

011140 
022146 
039108 
070497 
081111 
109688 
133857 
156135 
176751 

i.ira kazanan numaralar 
016595 017655 020603 
023506 023608 028148 
04141!9 045097 048750 
075145 078705 078904 
085243 087342 091362 
125320 129455 129581 
135916 141949 150383 
165224 168956 175008 
177003 178996 180935 

5.00() lira ikramı~ c kll7.anar bL 
lctlerden 2 1anec:i istenbu1. 1 tane
si İzmir. bir tan~ f mlit, bh- t'ltnt!si 

Torol ve bir tane61 <le Eskişchlrde 
satılmıştır. 

2 000 lira ikranılyc k11z11ne.- bl
lc1lcrden 7 tanesi Tsfanbul, 3 1nnc
s! Ankara ve birC'r 11"'1"'~ "e Köy
C'Cğlz. Manisa. Akh isar, AfYQn, St. 
v•s. Buldar. Bursa. M ersin ve Tc
nüste satılmıştrr. 

ı.ooo er lira ik ramiye kazanan 
b iletlerin 7 tanesi Ankcırn . 20 ta. 
nesi İstanbul, 4 tanesi İz.mlr ,.e di
ğerleri de yurdumuzur. muht::lif 
yerlerinde satılmtştır . 

193641 
209814 
221 166 
226795 
241637 
272411 
280042 

194588 204997 208698 ----~--~------~-~ 
210008 215825 215989 
221665 222524 224866 
227367 235143 241179 
246686 259117 2G8611 
277759 
282363 

278102 
2828115 

278585 
297480 

OL O M 
Emekli Pul ltUfett:i~erinden 

İHSAN AJ,İ EVRENOSOliLU 
tcda,·i edilmekte oldu{tu Alman Has-

En büyük zeytinyag tüccarı Sc.. 298858 309399 313356 314673 
zal Ömcri mü stahsilin malını bu :1373·!3 359661 367379 382279 
~ekllde alan \'e kapatıı.n bir tüccar , 382475 384255 389477 393977 

tahanesinde dlin sabah rahmeti rah
mana kavuşmuştur. Cenaze namazı 
bugUnkU perşenı~ gUni1 öğleyin Be· 
yazıt camii şerifinde kılındıktan son. 
ra Edlrnekapt Şeh!tllğindcld aile 
kabristanına defnedilecektir. 

olarak tanıyoruz. Ve kendisi de 500 lira kaz:ıran numa,ralar 
ayni zamanda orta müstahsiller! Son dört rakamı: 
gölgede bırak:ıcak bir mListuhsildlr 4671 6757 7668 9009 
de.. ile nihayet bulan 40 bflet. 

Gelelim pirinç meı-elesinc: Pı- 100 lira kıızana11 numaralar: 
r inç tüccarı olarak tanınan iki mü. Son üç rakamı 
hlm firma var. Birisi Çanakı;alı 319 686 751 
Blra<icrlcr, digeri de Karabekirdlr. ile nihayet bulan 400 bilet 
Bunlıırın her ikisi de serek Trak. 50 lira kazanan cur.ıaralar: 
y ada ve gerekse A~ adolunun ınuh. Son üç rakamı 
telif yclcrindc binlerce, on binler- 232 362 62R 
ce dönüm ç:?ltikliklcri ortak olarak ile nihayet bulan 400 bilet 
ektirmcktcdlrl er . Bunlar müstah- 20 lira kazanan numaralar: 
sılin ta elğerlcrine kadar ellerin! Son iiç rakamı 
sokmuş ve oı•ların ciğerlerini söküp Hl6 212 
almak isteyen insanlardır. 471 527 
Şunu sormak isteriz: Çeltik ve 924 962 

:l05 
55~ 

32!? 

672 ! 

zcytinyağdan geçen seneden miis. ile nihayet hulı.ın 400 bilet. 
tahsil elinde Etok kalmış mıdır? 1 O lira kazanan numaralar: 
Zeytlnyağını 230, pirinci 240 _ 260 Son iki rakamı 

1 

kuru~ı1 çıkaracak kadar yiiksck blr 65 82 

# •u aıcı -~ 
SES 

Slnemas.ında 

Gİ!YGER ROGERS' "n 
Harlku!Ade neşeli. seyrine do· 

yum olmaz bir komedisi: 

HANGiSiNi 
ALAVIM? 

Dil\KAT: S E S sınenıası ve 
Tıyatrosu. Şehir Uyatrosunun 

eski komedi kısmındadır. 

parayı hangi müstahsile vermiş_ ile nihayet bulan 4.000 bilet 

!erdir? ~-~-~~~-~--~-~-~~--~~--~~~----
Bunlardan ne hakikat öfrcnlle. 

l lı••••T•eı1e•ro•n1:141o1a•6 .. 9 • .. lll 

bilir ki, çasırılıp, yalrı ı z başla rınıı 

oturtulup dinleniyor ve hatifi tüc
carı kontrol vaziyetıne sokuluyor
lar. Senelerce .Jnlm inim inlettikle
ri müstahsil için, hiç sıkılmadan: 

- Bugün müstahsil ucuz fiyatla 
mal vermiyor... diye söyled ikleri 
söllcr dinleniyor? 

Memlekette sermayenih, zaval. 
lı ziraat müstahsili üzerinde sene
lerce yaptısı ağtr tazyi k meydan. 
dadır. Blnbir rcziko ile yüzde oıı. 
hatta kriz zamanında ziyanına ça
lışan bu sermaycdarlıır, sermaye. 
nin pl.ra etlisi bu zamanda ınc olur 
biraz insaflı lıarcketle dünyanın 

l'ıkılan )'U\'üınr tekrar ihya etmek btelen "aaılPtc ııu!tanrn,, aşkı için 
çırpınan bir kadının lleı!'el(•anlı bir hayat romanı 

ZEYNEBiN AŞKI 
Türkçe ı;öz.lü - Türkçe ~arkılı lıthuti nafmeler - en ate--:ıı ':llrkılar 

Baş rolde: Elmacı 1:Uzell filminin unutulmaz yıldızı 

AZ 1 Z E E M 1 R 
Yarın m&tinelerdrn itibaren 

TAKSiM Sinemasında 
h•çıbr yerinde büyük sermayeye ••t••••ım•••••••••••••••••••••-r:asip olmıyan yüı:cle kırk kazanca - 11 

DENİZLER ARSLANI ) Tarihten şahlanan bir ••aprak razı olsalar. Alıştıkları yüzde yüz.. : -' 
DE" l

0

ZLER ARSLANI ) Azametle dalgalanan bir bavrak cicn, hatta yüzde birkaç yüzden re. ... : " 
D L'NJ.ZI ER ARSL • Nı ) A~kla süslenen bir hayat dakarlık etmek insafını gösterse- "" , n : 

DENl.ZL ER ARSLANI ) Mlchael Curtız'ln yarattı""ı bir sanat lcr... : t> 

Görülüyor ki, bu terc-ffülcrdcn 
lstl!adC' eden yalnız tü<'car sınıfıdır 
v"' hatta birkaç tüccardır. nıüstah. 
sil değildir. Bu evveldt>n de bövle 
ıdi ve hala da bu böyle devam ~t
mcktcdir. 

Bir ta.raftan müstahsil bu tüc. 
carlar elinde inim inim inlerken 
diğer taraftan halk seçim zorluğu 
içinde kıvran.ip duruyor. 

Bu tüccarları dinleyip fikir aL 
mak değll, onları insafa davet et. 
mek ve bu insafsızlıkta devanı c . 

DENiZLER ARSLANI 
EBR OL ıo·L YNN - B&ENDA :WARSHALL'ln 

ya~attıkları bir şaheser. 

Bu Akşam LALE Sinemasında 
Jstanbul halkına rn şahane bir ba)TIUll hediyesidir .• 
DiKKAT: Çok az kalan numaralı yerlerlnlzı !Otfen crkendf'n kapalı· 

nız. Telefon : 43595 

• - ıo. N1 

SIYASfiCMAL 
- 1 • -

Amerikanın 
tavsiyesi 

c ; ;:a 

A lllerika Genel i.Kurınaettn rn 

+"nm!ıız -helkttte ft~teft Mt'n 

me ajı dikkate elmnmğa ıfe~er hlr 
şe)dlr. Genel 1Kur111ay. im mesajın· 
ıla Amrrlka llalkmrn Fraruıa halkı· 

na ~ernra.tM tılmBSU1a Tıtğlllf'ln I· 
manyu hesabına ~alışan 'FrMı"ll 
fabrlk1t1anna, gaı'tarına, ha\'a alan. 
lanna ,.e dcal:ııaltı üı;~rlnc .bın·o a· 
kmlanıım devam. edecr~ni bUtUr
ll'M!li tıll '\ r 1-"ranı;nlların bu .\ erlerd
en aı ıfkf kllemdre .uzak durnaı ını 
ta \'itile etmt'k ted.i r. 

Ba 111e11aj üç ~· ifade etmf'kfe· 
dtr: 

ı1 - Daha 1!0Ara ne nlac&iı hl· 
llnen18; fakat bu~üolük Almanlar
ı. kanda kaJbıla,~malll\Z imi<~ 1 

yoktur. Denizde I~ karşılaşma~ız 

onların bl7.lm tlc'8rr.t, hlzlm ıle on· 
lerın «lertkal~ gemllerllc mUeaıt .... 
lemlsdtın llhllftıt kıııhy'or. u 11alctc 
9"Kiin lnıaayayı .ancak havadan 
\ 'Urahili rlı. 

2 - Böyle olduğuna göce Alman
ya heMbına ~alı'J&a her ne' 1 te .. ı.,. 
lednlr.l. ~n·t>J<'e olduğu g-lbi hüklı· 

naetlnb.Jo prote toları•a \'e hatta 
dalla Heri luıreketleri•e ka~ı d:ılı l 

ehemmiyet ,·ermeden bombalamıık
ta ıfe\'aın edeC'eğlz. BYnun bfi~·le nJ. 
m•.,ı•da n e bizim kabalıallmlz, ı ft 

de tilz l rı tak. ... trlnh: ,-anılır. Me..,•uı. 

AJman.\·a ile l~hlrliğl yapan hiikiı· 

met inlutlr. Sizi elimizden ır.ldiil 
ka<lar sıyanet elme.k ]'9terlz. ZirR na 
ıııı hükiıme'tlıdıhı tixnı AlnıSRJ ... 
ıun <lih'a!ll ise, hlı.hn '<Ü\amı:a da 
sil.in dfı\·anıı.dır. 

3 - cTaarruLlar de\'am edeoek» 
sözümüz nlyetimh:i tam ifade l'd~o 
bir cümle değ-ildir. Ru «taarruzla· 
Ta yıılnız. dC\'&m f'dllecek ıleğll. git· 
tA<~ şlftı~tlfolulirilecek» demekti~. 

r.tra ') ... karıda Miylediğimlı. gibi ı\1· 

man,·a), ~ÜA •-k teairU olarak 
h&\'Rdan nırabillrlı., bu yolda da 'U· 
rucıı lrn n r.tlrrlmh: her glin biraz 
da1'ıa \'11 !Iİh'atle ~eli~mektz nldutlınl' 

A'Öre •kı•larımı r. "fk ve tesirli Ota· 
c-aktn. 

A•~ikannı, llertdekl başkac:a ita· 
reketıere kadar, de,·amlı 'e fldcleUI 
hava akınlarından bir hayli şe~ ler 
bekleılitf aolaşılmllktadır. 

Sa - tr 

Rus-Alman harb! 
(Başı ı lııl'icle) fi 

şiddetli bir çarpı:Jmadan sonra mUhlm 
bir petrol böl,G'oo!ndc bulunan Mal&:>· 
bek şehrin! zaptctmlşlerdir. 

Stalingradın şimali garblslnde sa· 
rılan dUşman kU\·veUerinin etrafın· 

dnki çcnbcr dahıı. daraltılmıştır. A ·• 
man ve Rumen hanı kU\'\'etkri SO\'· 
yet hanı meydanlarına. \'e Vol,G'anın 

her iki tarafındaki düşmanın ıa~" 

yollarına mu,•affaklyctıe taarruz et· 
mişlerdir. 

\"alanper,·CTlerln 'azifC!<l ıllişırıam 

~guna uğratmak 

l\foııkova. 7 < A.A.) - 1.fo!'km·n 
radyosu bugün bUtUn Ruslara hıtı:ı· 
ben şu sözleri söylemiştir: 

Her Sovyct vatnnpcrverin!n bir tek 
vazıfesl. bir tek dUşüneesl olmalıdır: 
Dtışmanı bozguna uğr~ tmak. Bu \'1!· 

zifc nlum ,.e disiplin ister. BDtUn 
millet Stalingrad mUdarııerlnin kah· 
ramanlığından ve devamlı atminderı 

ilham almalıd ır. Şimdi yapıldığı g!hi 
Volga yolu ile Stallngrad e takviye w 
mUhlmm at: gönderilmesine ancak de· 
mir gibi bir d[Slplln sayesinde devam 
edilebllır. 

Moskova, 7 < A A ) - Stılllngrad 
mlldafilcr!nin ~1lkllnU hafifletm"k 
için aşağı Volga koridorunu lnf'n SO\ · 
yet ordusu iki kesimde !lerlcm!ş ''c 
buralarda Almanlar 670 kişi kaybl't· 
mişlerdir. Bu Sovyet kolunun önt'll· 
lc.rı meskOn bir yerin vnroşlarınn ka
dar ulaşmışlardır. Stalingrad'dıı Sov
yet kuvvetleri 20 Alman tankı t&h· 
rip etmiştir. Şimal batıda amele nııt 
hnllelt'rlııc giren 12 Alman tarıkın(!'ln 
J1 tanesi tamamen tahrip olu•ıınuırı· 

tur. Şehrin mcl'kcıindc 500 ı,ı•i'ik hır 

Alman taburu yok edil'lılştır. 

lkl gilnucnbcri Lenlngıad cephe
sinde Sinyavir.ıfda bir muhabel'c cc· 
rt'yan etmektedir. Almanl!!r burada 
~1.000 kişi kaybetmişlerdir. Almanlar 
bir çok uçakla hevn tııarruzHırı yap· 
maktadır. Mnkııatları hıç şUphe,.ız Y<'· 
ni bir uınııml taarruz yapmak ve çar 
Jnrın cııki devlet mcrkezmi ele gcçır. 
nıektlr. 

Kış mc\•slmlniıı yakınlığı ve Sov· 
yet km-vctlerlnin Alman !;Ol cenahı 
fü;tOndekl tesiri Almanlara Slalln· 
grad muhasarasını !>aldırmak zorun
da kalacnklvrı korkusunu vermekte 
ve kendlleı'in i delice hamlelere sev· 
kclmektedir. 

Moskovn, 7 (A.A.) - Stalingrad 
şimal balısınclıı. Sovyetler bir kl:iyU 
geri almışlar \'e l ,200 Alman askerini 
yok etmişlerdir. Köy ch•arındakl ara
zı Alman cesellcrllc örtülmUştUr. 

Moskova, 7 (A.A.) StalinGTu<l 
şimal batı kesimlerinden gelen Eon 
haberler, Tiıaoçcnko yardım ordusu
na mensup bir birliğin Volga"dnkf 

1 

dcnlerl en ağır cezalara çarptırmak 
lazımdır. Bız bunu bekliyoruz. 

][,o. 

Bu film IZMlR'dc LALE ve TAN ıılncmalarında aynı zaınaı.da 
sösterilecektir. 

1 harp filolillasımn top ı.teşi himaye. 
~ 1 sinde bir !l1eskOıı mahalli işgal ettı. 

"••••••••••••••••••••••••• ğinl bıldirmckledir, 
• 
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• BASAN Vit amın Kremleri 
Vücut için vitaminin .oe kadar lazım olduğunu herkes bilir. Cilt için de vitam in ayni hayattır. Son zamanlarda l h'rupa ve llmerikanrn ıtriyat ve güzellik enstitüleri vitaminli kremi 

istimal etmeğe baş/amrşlar ve güzel neticeler elde etmişlerdir. Cilf./eri&ıi be-slemek ve gayri tabil!ik lerini ve enfeksiyon/arım gidermek yolundaki gaye.'erinin tahakkuku üz ·rine 
bilhassa kad n.'ar arasmda müthiş bir heyecan tevli.t e1erı bu kr=m "ıer bütün müstahzaratı a!emşumul bir mahiyet alan eczacı Hasan'm enerjik mesaisile istihz'lr edilebilmiş v; 
Hasan Vitamin kremle·i nar:nile piyasaya ÇtkanlmışMr. Yüzdeki siv .. lcelerle e.rgenlik ve buruşukluk/art izale eden, ihtiyarlan gençleştiren. gençleri güzelleştiren bu kremleri d rhal 
ve bilatereddüt istimal ediniz. Hasan Dc:posu ve şube 'erinde tüp 35. kav.:ınoz dört misli büyük 750 kuruştur. 

KIŞ 
yaklaşırken 

~ • ' .• '. : \!1 • \ '! \ . 

(Bafı Z J.nc:de) 

yız. Yani A vrupanın kalbiylz. 
Kalbslz bir vUcudur. yaşayacağını 
düşünür müsQnüz? n Ben bu iki 
düşünceye şu suretle tştırak eltim: 
.Türkiyedc kaynayan ve başlıyan 
veni harekete bakınız. Bu, har. 
bi.n dolurduğu yeni bir lnkişnrtır, 
ders ahnmağa lfıyıktır. Yaşamak 
hakkı insanlarındır. Sizin düşün. 
ccnlz ile gidilirse, dünya yeni bir 
harbe hazırlanıyor, ~mektir.11 

B Uyük Gazi ilk adımı ile 

haksızlığa karşı hareketin 

vicdani b ir vazife olduğunu ilfın 
ederken harbin semcrcsınl eline 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıları derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
• • • ' ') ' 1 • • ~ ~ • • ' .; .~ • J • • • .~ • 

geçirmiş ola~lar gayeyi unutmuş. 
lardı. Beşeriyeti refaha kavuş
turmak hedcfı ortadan kalkmış. 
zaferin yemişlerini toplamnk dü
şüncesi kafaları sarmıştı. Bundan 
sonra bu iki memleketi muhteli f 
zamanlarda bir kaç defalar gez. 
dim. Kırılan Alman izzeti nefsi ile 
yükselen lnglllz gururunu yakın
dan gördüm. Her görüşüm kanaa_ 1 ' 

timi kuvvetlendir iyordu. ı 

A lme.nyada halkın car.d an • 
sevgisini kazanmış olan 

Herman Görlng d·yor k i. bu harp 
dünya medenıyctın ın güzel eser
lerini harabeye çcvıriyor. Alman 

Saç bakımı g'Ulelllğln en 
bfrlncl tartıdır. 

PETI OL NİZAM 
Her eczanede satılır. 

sanat lıleminln en yüksek deha. 

Jarı tarafından senelerce çalışma. 

!ardan sonra meydana gettrllmlş 

olan Bcrlinln, Berlın içindeki ha. I' Gaip Aranıyor ı 
ztr.cleı\ n, HnmbUTgun harabeye 1 
dönmesine acımamak elden geı. 1 
mcz. Londranın tarihi eserlcrınln 

yıkıldığ•na dair haberlere karşı , 

Diyarbakır vıııı.yctı Lice ka
zası l<'um kariyeslnde doğmuş 
Hllseyin çavuş oğlu lbrahim ı;a· 
yıptır. Adresini b!lenlerln insan
lık namına Dıyarbakır camıke· 

kayıtsız kalmak, teessür duyma. I bir mahallesi ~o. 24 de Anası 
mak mümkun değildir. Bu h arbin 

1 
Ayşcye blldırmesl rica olunur. 

yaptığı tahripler. lnhıdamlar dün •••••••••••• .. 
ZAYi ya tarıhlnln şimdiye kadar yaz. 

madığı fccıalar. facıalardır. Bu Istanbul ihracat gUmrOğil mUdllr· 
facıaları yaratan lıdcrlerl.'\ artık lllğilnden almış olduğum 23/ 6/ 937 
düşilnmeğc baila~klarıını gôrıi- tarih -ve 226 numara ve 14/1/ 939 ta· 
yoruz ve bunları gelecek için ıyı 1 rıh 3944 numaralı ihracat beyanna· 
bir dUşUnUşun başlangıcı dıye ka. I melerinln sureLlerını uıyı cttığımden 
bul cd1yoruz Doktor Göbelsin ycnısınl çıkartacağımdan cskısinln 
soyledığl gıbı biranda doğmuş olan hOkU oJmadığınının llll.nını nca olu- 1 
harbm yerini yine bir anda sulhun nur. Nazım Zeki Ekemen 

saadetler getiren ziyaları kaplı. 
yabllir. Biz bunu kalbten dılerız. 1 İnsanlık Uç senedir en acı fclii
ketlerı yaşadı. Elemlerl gördü. 
Istıraplara dayardı Artık yeter. 

Hüsameıtln t lLSEL 

rRadyo, 
81JGÖN)[Ö P&OGJLAM 

SA BAR 
7.30 Program ve saat ayarı. 1 

7.32 VUcudumuzu çalıştıralım. j 
7.40 Ajans haberleri. 7.55 Karı· 
şık program (Pi.) 

06Lt: 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Karışık program ı Pl.) 
12.45 Ajans haberleri, 13 00 Ba-
yan okuyuculardan fasıl şarkıları. 

A K C::A ;\ot 

i 
lstanbul Beledlyuı 

Ş ElIIR 

r ı v ATROLARI 

BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

DRAM KISMI 
KI Ş ~ AS Al.I 

Yazan : W . Shakcspeare 
Türkçesi: Mefharet Ersın 

KOMEDi KISM I 
YALAN C I 

Yazan: Carlo Goldonl 
TUrkçesl: S. Mor ay 

Cumarte i ,..e pazar gilnlerl 
15.SO da matlne 

Her çarşamba saat H de 
çocuk tıyıı.trosu 

ZAYi 

18.00 Program "'e saat ayarı. 

18.03 Saz eserleri, 18.20 Peşre\·, 

semaı ve şarkılar, 19.00 Konuş· 
ma. 19.15 Dans mUzlği CPI.), 
19.30 Saat ayarı ve ajans haber· 

Bolu orta okulundan aldığım 940 -

\ 

9n de tıuıd ıknamemı zayi ettim. Ye· 
n1slnı çıkaracağımdan esklsının hUk
mU yoktur. 

teri, 19 45 Serbest ıo dakıkn. 
19.55 Fasıl hcyetı, 20 15 Radyo 
Gazetesi. 20 45 Fılm parçaları 

Seyhan Atak 

BORSA 
7 BİRİSClTEŞRIS 194'? 

(Pi.) 21.00 Konuşma. 21.15 MU· ı 
zık aohbet'erl. 21.45 Radyo sen- 1 l 00 
font orkestrası. 22.30 Saat ayarı. 1100 
ajans haberleri ve borsalar. 22.45 , lOO 
Yarınki program ve kapanış. 1100 

Sterlin 5.24 
Dolar 130,70 
İsvıçre Crann 30,70 
Pezeta 
Isvcç kronu 

12,9375 
3 1.16 

-
Istanbul Belediyesi ilanları 

Tahmin bedeli ilk tem i natı 

3960,00 20i,OO Beledıye motör!U vesaltınln karoseri 
ve tahta aksamı tamirinde kullanıl· 
mak Uzere il kalem kereste malze· 
mesı mUbayaası. 

564,52 42,3t Belediye klmyahancsl için sekiz 
adet !en kitabı mUbayaası. 

Tahmin bcde11eri tle ilk te!.1lnat miktarları yukarıda ya zılı işler ay· 
rı ayrı açık eksiltmeye konu•mu.ştur. Ihalelcri 23/ l0/ !J42 cuma gUnll saat 
1 f de Daıml Encllmende yapılacaktır. Şartnamckrı Zabıt \'t' Muanıclat 
mUdilrlUğil kaleminde görilleblllr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
ml'ktupları \'C kanun~r lbrnzı lazım ge' en diğer vesikaları ile ihale gil· 
nü muayyen saatte Daımı Encümende bulunmaları. (462) 

As. Tıbbiye Okulundan: 
Okulumuza glrmcğe istekli ve namzet kayıt olan Tabip. Kimya rnU· 

hendtsı ve eczacı okurların imtihanları 20 Bırlnciteşrln 042 ta. Fen fa
kUJteslnde yapılacaktır. Okulumuza namzet kayıt olan okurların imti
hana g irebilmesi için okulumuz kalemine mUracaat'a \ 'eslka almaları 

r ica olunur. (139~) (452) 

• 

Kapalı zarf ilanı 
Akyıazı Kereste Fabrikası Müdürlüğünde:: 

Akyazı Askert kereste fabrikası Kc!"emall ormanından K\17.uluk kö· 
yil clval'Jndakl fabrika.sına beş yUz altı metre klip meşe kütüğU ve 
bunlardan yapılmış kalas Ye parmakların nakliyatını kapalı zarfla eksilt · 
meye koylTl\'lŞtur. 

1 - 19 Teşrlnlenel 9(2 tarih ine milsadif pazartesi gUnU l!aat ;>n 
dorttP Adapa.ıarmda park karşısında fabrikanın yollama dairesinde 
eksiltmesi yap~n.caktır. 

2 - Beher' metre 111ikAbının m uhammen na kil Ucreti otuz Uç Ura 
ve muvakka:t teminatı bm ikı yUx elli Uç Iiradı:r. 

3 - Eksiltmeye glrciıUmek için Ticaret odalarında. ka yıtlı bulun
duklarına da.lr l94Z tarihli vesika ibraz etmek şarttır. 

4 - isteklilerin rnua)J,Yen günde saat on dördl' kad11.r kapalı zarOa· 
rını komisyona vermeleri ve şartnamesini görmek isteyenlerin fahrlka 
müdlirlUğilne mUraoaatlart (384) 

SfıMEB BANK ~ 

Yerli Mallar Pazarlan 1 
Müessesesi Müdiriyetinden: 
Isparta Mallıaıı 

GULSUYU 
SATIŞA ÇIKARILDI 

ı .. parta Gülyafı fabrikasının 9 42 lfllletıl mahı1nlü hali,. gill!lulAr 
Ankara, ı .. tanbuJ n bırılr Yeril :\fallar Pazarlarında şişeler içinde 
satı,a ~·ıkarılmı,tır. 

250 gramlık beh~r ~l,enJn flatı 50 
500 » • • ,. 80 

1000 • • ıt » 1,20 kuru,tur. 
Geri ,·ertle<·ek ,ı,elerln 230 gramlığına makabil 9 • 500 gramla~ 

na mukabll 15 - 1000 gramlıgına makabil 22 kuru' iade olunM'aktır 

~-----------------------!~ 
Pazarlıkla Kereste Alınacak 
Devlet Limanları işletme 

Müdürlüğünden: 

Umum 

lskeleler tamiratı için muhtelıf &badda kazıklık. btğlamalık, dö~eme: 
lik olarak gerek Istanbulda ve gerek Mudanyada teslim edılmek .şartlle 

çıralı çam olarak pazarlıkla 270 llA. 280 metre mikabı kereste satın 
alınacaktır. 

Ur.k parti olarak vaki olacak tekliflerin nazara alınacağı taliplerin 

şartnameyi her giln levazım müdUriüğUne m8.racıuıtla gorebılecekleri ve 
tekliflerin nihayet lS / 10/ 942 per~embe gUnU ak~amına kadar levazım 
mUdUrlUğtlne tevdi edllmesı UAn olunur. (386 

Devlet Deır.iryolları Adana 6 ncı işletme 
Arttırma, Eksiltme Komisyonu 

Reisliğinden : 
'Muhammen bedeli 18.225 lira tutarı muhtelif ebadda 135 M /3 iklncı 

smır kereste şartnamesi veçhlle 26/10/942 pazartesi gUnU saat 16 da 
kapalı zarf usııllle Adanada 6 r.cı i~letme mUdUrlUğU bin~sında eksilt
meye çıkarılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1366 lira 88 kuruşluk muvakkat teminat 
akçelerlle kanunl ikametgAh vesika.ları. Ticaret oda.sı vesikaları nUfus 
kağıtları ve 2J90 numaralı kıınunun emrettiği şekilde hazırlamıŞ olduk. 
ları teklif mel<tııplarile birlikte aynı gün eksil tme saatinden bir saat 
evvel komisyon reisliğine vermeler i H\zımdır. 

Şartnameler Ankarada 2. nc ı işletme. Istaııbulda t. net işletme mil· 
dUrlUklerlnden Mersin ve Adana istasyonlarından bedelsiz olarak tedarik 
cdılcbllır. (4't5) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
22/ 10 012 perşembe gUnU saat 15 de Istanbulda :Narın MOdUrlllğil 

eksiltme komisyonu odasında (9986.92) lira keşif bedelli Yakacıkta ye
niden yapılaca.k Jandarma karakol binası inşaatı açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, husus! ve fenni şart· 
namrleri. proje keşif htılltsa.c;lyle buna mUtcferrı diğer e\Tak daırcsınde 
gorlllccektlr. 

:\tu\'akkat teminat <750) llredır . 

Istcklllcrin en az bir teahhlltte(5000) liralık bu ışe benzer iş yap
tığına dair ldıırrlerlııden almış olduğu ve~lkalara lslınaden lstanbul V I· 
IAyetıne nıUrıı.caatla eksiltme tarıhlnden tatil gUnlerı hariç (3) gUn ev. 
vel alınmış ehliyet ve 9,t2 yılına alt T icaret odası veslkalarlle gelmeleri. 

(304) 

inhisarlar İstanbul Baş:nüdürlüğünden: 
7/10/ 942 gOnU sabahından itibaren perakende ka\•rulmıış öğUtWmUş. 

kahvenin kilosu 630 ve çekirdek çiy kahvenin kllosu 500 n çayın kilo-
su da 1300 kuruş olduğu sayın halka UAn olunur. U65 

Dikkat 
1 kinci i ı an 
5/ 10/942 

lstanbu1 Ticaret ve Senayi 
Odasından: 

BU11mum lıbrlkatlrler ve ıaaaJI mle11eıe ıı· 

lllplerl ile lroza her aıYI blJlk Ye klçilr laalttla 
ı,tlpl edenleri• aaıarı dllllıatfae : 

Odam.za kayıtlı ve kayıtsız fab:-lkatBı·ler ve sanayi mUessese sa· 
bipleri ile keza her nevi lma!Atla ,ştigal eden atolye sahipleri ilin ta
rihinden itibaren en geç bıı· ay zax!ı:ıda odamız sanayı şubcsı mUdUr ıf. 
ğllne şifahen mUracnatl3 tevzi edilmekte olan sanayi siciline ait bedelsız 
matbu beyannamelerden alarak ikmal ile sanayı .şubesi nıUdUrlUğUne 

imza nıukablllnde iade etmeleri elıe:nmlyctle rica olunur. • 
MUddeti zarfında veya mUracaat etmekten isttnkfıf edenler ticaret 

ve sanayi odaları kanununun nıaddeı mahsusuna tcvfıkıın teczıye edı· 

ıeceklerdlr. 

NOT: Odaya kayıtlılar sıcıl ves ıkalarını kayıtsızlar ıse Unvan tez· 
kerelerini hinı mUracaatlerlnde bırlıkte getirmelerı lazımd ır. (320ı 

KUPONl l J • VADELi ·MEVDUAT 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

Toprak M ah su ileri Ofisi Is tan bul 
Şubesinden: 

Karacabeyde T. c . ~:ıraat Bankası depolarında mevcut ve Ofisimize 
ait hububatın lstanbula nakli işi bir mllteahhide ihale edilece#'inden ta
lip olanların 9/10/ 9~2 cuma gUnU saat on dörtte 14 Llman hanındaki 
şubemize milracaatıarı rica olunur. (416) 

l~"'-•B•üro~ş~~n~ ~!~ v~ !!: !e!!i~ •va•. k.Jf., .. , 
ciddi bir muhasip aramy or. İsteklilerin posta 
kutusu No. 418 e yazı ile müraca:ıtlart. 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları j 
ı.ıra 

7 Pendık camii imam ve hatipliği 
4,5 Paşabah1:ede Slnanağa camii imam ve haüpllğl 
3 UskUdarda Bulgurlu mesçlt camii imam ve hatıplltti 

10 UskUdnrda Ş.emslpaşa camii mUezzın ve kayyumluğu 
7 BUyUkada camii mUezzln ve kayyumluğu 

4,u Kantıcada IskPnderpaşa camii mllezzin ve kııyyumlu!hJ 
4.5 Kadıköyllnde Jhrahinıa~a camii mllezzln ve kayyumluğu 
ıt,5 UskUdarda HUsrcvağa camii mücı:ı:ın ve kayyumhı~u 
3 Aııadolulıisannda Muhaşşı Sinan camii müezzin v~ kayyumluğa 
2 Bcykozda :.'\Ieryemzade cami! mUez:r.in ve kayyumluğu 
2.2;; Paşabahçede 3 Uncu Mustafa camii imam vekA.leti 
2.25 Kuzguncukta N'ııltkaş camii imam vekAletı 
2,25 Kuzguncukta Nııkkaş camii mUezz!n vek!letı 
4.5 Göztepe • Tilccarbaşı camii mUczzin ve kayyumıu~u 
7 Anadolu Kavağında :\11dilllli Ali Reis camii imamlığı. 

Yuk:arıda yaı:Jı hlzmet' er için 26/ 10/ 942 pazartesi gUnU saat 10 
da müsabaka imtihanı ıcı·a edileceğinden askerlikle &llkası olmayan ta
liplerin me.zk!ır tarıhten evvel mUdUriyct!nıiz Hayrat kalemine Jllzumu 
mllracaauarı. ( 442) 

\ 

"Sen\ sejij~t.unf 1 
·d ive mırıİdand• 

Öksürük ve Bronşit 

TUR AL 
Komprimeleri de:.-hıtt ~e·er. He: 

ecz8Jlede kutusu 35 kın uştur 
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Sahibi ve Neşriyat .Müdürü 

AH)IET El\li."l 1:" ALMAN 

Vatan Neşriyat Türk Ltd. Ştl. 
VATAN Matbaası 


