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Avru}Nlda ~gaı ıaıtıııdakil Kızı/ordudaki 
bUnhakalarda ~)et, fer- siyasi komiserle

Zeytinyağı ve Pirince narh konacak r ş e retli bir 
yıldönümü Tüccarlar dünden itibaren el-
~~~~~~~ .. ·~~~~~~~ ,lat., hatta fiili hareketler o 

kad8ı- barlz lll hal amıı?tır rl haldırdı 
11.t, Berlin de artık • vaziyeti Moskova 10 (A.A,) - Moskova 1 
~aruakta ve rl\ftyetle- 1 radyosu, Stalln tarafından neşre_ 
!il. bir 1nsm1111n ka~'Dağını I dilen bıl" kararname ile tek ku 

LlnMYı31a Ue§kil etJnt'kte:Jir. mandanl k ıhdas edlldlğıni v; - _JI! harp komiserleri usıılunün kaldı , . - . 
S 

·· 1 d A.l · 1 rıldıııını blldıı·mektedlr. • on gun er e, • man ıı;ga 1 : 
li altında bulunan bütün f Kararnamede kaydedildıulne : 

!erindeki malların beganna- Milli Şef lnönU 20 yıl evvel bunun Mu
melerini verme<ie başladılar ~!~J~.~~d~!~!e~!~~~~~i~z!ı~!~1~~!~~,-o mıncı yıldonumudur. 

memleketlerde nasıl kı - • gôre dahili harp senelerinde ıh_ 2 
pırdanmalar oliuğunu bildiren : das ed ilm iş olan harp kom r~er_ ! 
haberler her taraftan yağmak _ : lerı usulu yaşlı mutahusıslardan : 
tadır. Ecnebi tahakkümünü çc_ 5 murekkep olan kum;ındanlık kııd 5 
ken ülkelerin gayet memnun ve ! rolarına karşı beslenen itimat_ : 
rnüreffeh oldukları zaten ta - sızlık netıceslnde tatbık edılmc_ : 

------------------------- Yirmi sene evvel kahraman ordumuz, lınnir ve Bursayı 

Ticaret Vekaleti, çiftçinin hububat borçlarının 

~\"\•ur edılemczdi. Fakat şikiL ğe b:ı,ıanmıştır. 

Yet \'C fcryadlatm hatta fiili ha_ Almanlara karşı yapıloın bil 
reketlcrin başlamış olması, kı_ yük vatan miıcadelesl kuman_ 
§ın eşiğinde, geleceğin letafeti danları meydana çıkarmıştır. Kı_ 
hakktnUa bize bır fıkir verebi - zılı:>rdu kunı:ındanları ınadlı mu_ 
1ir. Durum o kadar bariz bir harebefl"rde vatan sevgllerlnı '"
hal almıştır ki; Bcrlin de artık bat etm §lt'r ve modern harpte 
Vaz:yeti sakhyamamakta ve rL pt'k bl•yuk bir tecrııbe g;ıhlbl oı_ 
vayctlcrin bir kısmının kayna_ ı muşlardır. Onlar aynı zamanda 
ğını Almanya teşkil elımektedir. askeri 53hada oldugu kadar siya_ 

biran evvel alınarak devlet anbarlarına yer
leştirilmesini vilayetlere tamim etti 

aldıktan sonra Boğazlar üzerine yiirümeğc başlayınca, mu
.hasımlarımız mütareke istemek zonında kalmışlar; Eb<><li 
Şef Aziz Ata.türk'e murahhash.rını gönderm!şlerdi. 

O zamanki milli hükumet; Meriçe ı~adar olan Türk 
Trakyanın kayıtsız şartsız teslim cdilmes"ni şart ko ;muR, 
bu şart hemen kabul edJerek Mudaııyada '.Milli Şefiın"z İs
met lnönünün riyasetinde İngıltere, J:ı,ram:a, ltnlya hük\ı
nıetleri murahhasları arasında b'ı k nf erans aktetlilmı~, bır 
hafta devam eden miizakerPJerden sonra nihayet 11 biı in
citeşrin 922 de mütaıekcnamc jmzalanmı~1:.ı. 

Faraza. Hırvat harbiye nazırı si sah;da da olguıılaşmıçııırctır. 
Ve orduları başkumandanı Ma_ <Sonu sa. 3 su. 4 tel 

Pirmc ve zeytin yağı hakkın 
da B<•1cdiye Daımi Encümeni
nin ver-d.ği karadarı clüıı yaz
m1~k. 

Belediye bunlar1 ticaret \'C

kaletıııc bildirmiştir. Aldığ"ımız 
bıl' ha beı e göre. pirinç \'e zc:y-1 
tf.ı.n ~ cığ' fiyatlarına bugiinkü va 

~yet karşısında narh kooul
ması muvafık göI'\Hmüştür. 

Bu maddelere vazedilecek 
ı1arhı miitea.kip bazı gıda. mad 
c1eleF.ne aynı ~eklin tatbjki dii· 
Jiihıiilmektediı·. 

'l'iiccar'lar, tnciinı<!n müfreda 
tı mucibince ellerinde mevcut 

'eşal Kwatenıik azlcdılrrtış ve bu '··---···· .. ··-•• ............... ı 
iki vazifeyi de Pa' eliç üzerine -------------
almıştır. Hırvatistanın teşckkü_ 
hinden ev\·el ihtilalcilik arka _ 
daşlığı yapan bu iki adamın a_ 
rasmda doldurulmaf ı kllbil ola_ 
ınıyarak derecede büyük cır ih_ 

Türk gazeteci
leri Kanadada 

1 Alman -Rus harbi 
tılllf çıkmış demektir. ltloskova 

bildiriyor: 
477 Berlin 

Fransada mecburi hizmet 
•nükellefıyeti, Almanya hesabı - Gazetecilerimiz ncı 
lla konulmuştur. Ve La\·al hü_ 
kümeti suikastlere. şurada bu_ ıerefine büyük Bı·r Rus bı·rıı·gw 1• rada patlayan bombalara rağ - t h • 1 t 
lllf'ıı bu davayı yürütmek zorun_ eza Dr er er• Al b 
dalflr. tip edildi man çen e-

Bd ika ve Hollanda'cla mec_ Detrolt 10 (A.A.) - Kanada hü_ • d k ld 
huri hızmct, hatta Almanyaya kumetı tarafından misafir edılmiş o_ rJn en UrtU U 
VPya daha şarka. bu memleket ıan Turk gazetecllerı buraya gelmifl 
ahalıRinin nakli diiRÜnülmektel !erdir. Ottawa'da ,ereflerine buyOk · 

gün bildiriyor: 

Almanlar yeni 
bir taarruza 
mı geçtiler? 

\I(' Alman matbuatı ciddi bir bir nUmayıf tertıp edllmi' ve bu mü .. 

n·t~ bundan bahsetmekte - nasebetle yuz tayyare uçmuıtur. Ga_ Alman h11cumları Taup11e yolunda 4i 
d ler. zetectler SenecUdy'de,, teyyare ite b .. •• J.. i "-l 

Lüksemburg'da grt>\ Jeı in ço_ Kanadaya gıdeceklertflr. lnglltz kuv QJIU.n zau a.ı a 
~almıu;ı i.izerine büUin bu biiyiik vetlerlne menıup iki deniz tayyaresı pÜSJıÜrfÜldÜ 
diikalık halkının tehcir eıiilmc Morıtreal't' gıderek gazetecılerl l<ar 
sı g<'ı:enlcrdc bahis mC'VZUU ol -1 şılanıış ve onları Ottawa'ya getırmı, Moakova 10 (A.A.) - Gece "llf-
Jnağa ba.5lamıştı. tır. redilen Sovyet tebliglne ektir: 

Norveçte idamlaı birbirini Nevyork ga:retecıleri Türk misafir_ Stalingrad çevresinde, kıt'alarımız 
.lı.ovalanıaktadır. Fakal son gün_ terin Amerika ıeyahatlne ait bir çok düşman hilcumlarını püskürtmuşler_ 
lt•rıu en hal'İz \'C parlak lezahÜ_ fotografları ve gazetecılere yaptıkta. diı. Şehir kennrlarında tanklarla des 
tii Oanimarkadadır. rı beyanatı neıretmektedirler. Det teklenmit dütman piyadt"Si ve Vol 

Bu küçük memleket hiç mu _ roıt'de gazeteciler ordu kampla~ını. gaya uıa,mak için tkl tetebbu• yap 
ka emel etmeksizın \\'ennaclıt deniz üsleri"i, fabrikaları ve tezg1h_ mı§N da her ikısi de akim bırakıl _ 
tarafmdı·n İ"?gal edilmiş idi. ıarı, ziyart"t edeceklerdir, lstanbulda mı~ır. Birkaç gündenberi dütman 
Sımdi O.uıir rkanı • büyiik Al_ ve Ankarada gazete okuyucuları, tarafından çevrilmlt olan «N» birllgi 
rnan udu .lalı içine kat'i suret_ Türk matbuatının bu müm~uillt'rl düif'lan kordonunu yararak sanayi 

alı ı 1 .sı diişihıiilmcktcdir. tarafından Amt'rlkalıları n ve Kana_ bölgesi çevresine çıkmııtır. 300 dil• 
Dıınımun tatsızlıgı Alman kay_ d:ılıların harp gayretler! hakkında man öldürülmüştür. Stalingradın ti. 
naklarmca mufassal bir surette mü~hedeye dayanan yazıları nı ya mat batısında Sovyet kıt'aları zap -

il'.: lı edilmekt dir. Hadiselerin kında okuyacaklardır. (Sonu Sa. 3 Slı. 5 te\ 

ı ıkışafına estUı su vak'a olmuş. 
lur: Baı-.ı D.ınimarkalılar gö _ 
rıülhi ()]arıık Bolşe,•ik aleyhi 
lıal'bc işt ırak elmı~lerdi. Bun _ 
lar memleketler ne döndiikleri 
\akit vatanrla13ları tarafından 
h c ıl<' ıyi k::ırşılanmanmı ve İıL 
tıhLaflı bir ımıameleve maruz 
k ıhn!jlardır. Esasen· Almanlar 
b;ıtün ı<-gal altında.ki Avrupa 
mıllellcıfoın Hus aleyhtarlığını 
ki fi deı·eccde hara retli görme _ 
lnC'kten f}ikayctçi idiler. Bir de 
fedakarlık ed••rek hayatlarını 
tf' lıkt>ye koymuş olanların is _ 
tılııa •a hedef olmaları Cermen_ 
Jeı i çok kızdıımışbr. 

Odun meselesi 
ucuz odun bulunduğu Beykozda 

hakkındaki rivayetin içyüzü 
boş dönerken : "Beyko1.cla o· 
dunun kilosu 4,5 liraya sn tılı
yormuş. ,, gibi ortalıkta dola
şan §ayiaların ne den">:Ceye ka-

( Sonu Sa. 3 Sli. 1 de) 

mllatabk.am m~ı, Jıi 
zaptedllmiş 

Betlin 10 (A.A.) - Alm•n t1rdu 
ları başkum,ndanlığının tebliğ: 

Kafkae çevresinde Tuapse .>olu iıa 

tünde büyük bır düşm;n mufrezeai 
kutatılmıı ve 47 mıııtahktm mevzi 
i99a1 olunmuftur, 

Stalingrada karşı yapıl•n muta 
deıede, ordu topçusu Volga' da fkı 
düıman topçekeri batırmıt ve bir dl 
gerin; ağır hasara ugratmııtır. Hu 

cum kıt'alar, ıehirde biiyllk bır ıııı: 
nayı havaya uçurmuşlardır. 

P ike uçak teokillerımız, c!utman 
mukavemet yuvalarına ve ıehrin 
müstahkem sırtlarına karıı hırpa _ 
lama taarruzlarına de\ •m etmı,ıer _ 
dir, 

Alman bomba uçakl1rı a4ajiı Vc.ı_ 
ga çevrealnde liman tesıalerlyle Jk 
maı yollarının tahrlbı ıf•ne faaııaı z 
devam etmitlerdlr. 

Sovyet kuvvetlerinin ,ımal bııraj 

hattı arasındaki p,ırtma taarruzları 

akim kalmıftır. 

Cephenin ıimaı ve mtrkez ktlilm_ 
lerinde hücum kıt'ıılarımız batarı ı_ 

le bitirilen hareketler yapmıııar 

dır. 

Uzak ıımalde Alman boml;a uçak_ 
farı ?ıin gece Kola korfezındek, duş 

(Sonu Sa. 3 Su. 7 tle) 

mallıa.rın beyru:ınamelerl"mi düıı
doo ıtibaren vilayete veınıeğe 
.oo.şı. mı~a.rdır. 

Vilayetler• yapılan tamim 
Ankanı., 10 <Hususi) - Vi

laye-tJorder: ıst:ihsal mıntakala-

Bu kutlu gün münasebetiyle bize bugünlerı kazaudıran 
kahraman ordumu7.a, FJbedt Şefle, Milli Şef 1nönüye ıninnet 
ve şükraJ1lanmızı bir kere duha aı zeder-ke-n lstikl~l H r 
binin mübarek liehitlerini de Jıiiı metle yadedeı .z. 

f ransa~;~ ~İ;·;;·~ri~e Havacılı~. o~ul~!lda 
büyük bir hava akını yapılan buyuk toren 
Bln•a ,az tane 
açar IWe ile 500 

----------
11101 ŞeUn otla 6mer İD6nlye hava

cılık tarlZlll brövesi verildi 
"rk .. n ta l•tl -~ ttl Ankara 10 (A,A.) - Turk Havai uçucular ve Hava Kurumu ,,.... ...-r .. 8 Kurumunun Yuksek Mllhe"diı Mek ha~ır bulunmutlardır. 

L()n<ını., 10 (A.A.) _ Gün - tebi talebeainin UÇU§ları için açmıt TLlrk <Hava Kurumu Saıkanı Er • 
d~ Jllpllllll eırı büyük hava a- olduğu kurıu·, bitiren Ömer lnônü. 2urum Meb'usu Şı.ikru Kocal( torenf 
kııu ~a Lille !4ehnne 200 ye bugün saat 16 da Hava Kurumu_ açarll'k demıttir kı: 

toıı bombn atJklı,; muhakkak- nun Havacılık Okulunda törenle tu. «B gun scvinı;ll bır bafB• nııı 101-e 

tlı. 100 1..a.rıe uçar lGHe Ameıi rl.zm bröveai verilmi,tır. ninl yapmak iizere burada toplanmf 

ıka.n Jiluat<ır Ve 500 kadar Torende Bayan Mevhibe lnonu. bulunuyortu:. Bu tören Hava Kuru • 
İngiliz savag uçağı refakatinde Büyuk Millet Mecliai Reisi Abdüi mu tıırıhçeslnin ,~refli bir yapragın 
bulunuyordu. halik Renda, Baıvekıf Şukrü Sara. t~kıl edecektır. Aziz. BOyuk Set, 

Buna rağmen müttefikler yal cojlu, Riyaseti cumhur umumi Ki _ mızın oglu Ömer lnönü buglın Tur~ 
m2 hır 8<1.'\1afj \"e dört bomba U- tlbi Kerıeı Gedelee, Hava Müsteprı Hava Kurumunun genç kartalları 1. 
~.ai,'l kaybetınlslerdir. Tuigeneral Zeki Dojan, Riyaseti çlne katılmıf bulunuyor. Baffanıı'! 

Aılır bo~ uçakları Lıll:... Cumhur Huıuıi Kalem MudurO au_ ve telclmul uçuıluını bi.ıyllk bır n. 
şeb~· 1k ÔÔlavJarrne'.!akl t'ttl11 ı 1 reyya, Matbuat umum MU.tVrO o. _ tlzam ve pıir0%aüz bir fti"a ile bıtt 
katara hucum ederken P-Öklcr- ırm Sarper, Meb'uslar, gazeteciler. (Sonu Sa. 3 Su. 3 tel 

de buyuk l-41ddetle hükiim sü- -------------------------
H'll c.-<1.tpı.şmalarda be§ Alman 
savaş uça.;::'1. düşürlilmüşttir . 

Donuştt.: pHotlar fabrikalsrm 
dwnaıı. buıutlaı'li.yle kaplı oldu -
ğunu gorm.üşlerdir. Buralardan 
mııJagzarn ~iev sütunlaı·ı cıknuık 
taydı. 

UÇAR JaLELtc;RiN 
Jil'l1VET1 

Lündra, 10 ( A.A. > - Fotoğ 
rnflar, uç-ar kalelerin, g~en 
hafta Fı~~a Almanlaı· hesa 
bma <:4 Jış:uı R.ooault fabrikala
nna tahrip ettiklerini göster
m~t<-:dir. 

Uçar kaleler fevkaliı.<le sağ'· 
lam oldukl'cırı gibi ıniiteaddit 
ntı:wdlyözlerle techiz edilmiş u
c;,-ak lardır. 

Bu:nlann düşfü·iiimesinin l'.Ok 
gfü olma.o:::ınMı başlıca ~ebf}pleı i 
bu t<"Chlzattır. İki motörü tah 
rip etiilım•: bir lll;Bğın şu ma· 
lceı a~ı ?Jikrtdillıyor: 
.. Am rikıan uçar kalesi gövde 
ltJş;mı tabrJp olunmuş, on altı 
obiı.s ~"al'<'lSl almış, 300 mltml -
ycız mt-mıisıyle delikdeş.ik edil 
m ş. kezn obüs mermileıiyle 
otcsi bensı yırtılmı::? olma ·ına 
rağmu:: U.<!a~üne diinebilmiştir. 

Türkiyenin en uzun 
köprüsünün · inşası bitti 

Yurdun her tara/ında demirgolları 
inşaatına hızla devam ediliyor 

Ankarn, 10 (Hususi) - Na- şasına ba§lanmıs olan 51.S met 
fia Vekaletinden aldıü-ımız ma- ıre uzunluıfundaki Batman ki)p
Hımata göre, Diyarbakır - Sürt :rüsiinüın inşat;ı sona e~~)1.ir. 
arasında bir müddet evvel in· (Sonu sa. 3 su 4 te) 

•••••••••••• ·····-······ ..... ---.. -···· ....... -···-
@'LAYLARIN 

N ;,ıfıamızın yollar 
için bO)lik \c e 
saslı hazırlıkları 

'ar Bunların bir kısmı 
na 

0

da ba~lamıs bulunu 
yor. öde\ l<'.ndirilmi:; Na 
Iia ıs gruplarının ver 

MiZAHiı 

den yarılmaz, bozulmaz 
da ne olur. Hele kopru 
lcr. Hele köpruler. hele 
onlar! Ayaklarını oı ı. la 
rından silmiş ı:;ı.ipurnıu~. 
Trajik tarafı bu. Kom k 
tarafı d a şu: Yand, n ba Geçenlerde Danimarka Kra _ 

hnın doğumwıun ( 72) nci yılı 
rnunasebetilc Alman resmi ma_ 
kamlaıı hükümdara bir tebrik 
telgrafı göndermişlerdi. Kralın 
CPvabı pek soğuk ve kısa olmuş_ 

Eti Bankın maden kömürü 
tevzıatını durdurması, mahru
kat otısinhı. bir türlü odun \'e 
mangal kfuntirü satmağa baş
lamaması, henüz kışlık yaka -
caktarını temin edemiyen halkı 
kış günleri yaklaştıkça düşün
dürmeğc YC hatta korkutmağa. 
başlamıştır. 

Alman büyükleri, A \'rupanın yeni nizam altıncia refaini k:<vuş;ırn.h•mı aoy1edı!P.r. dlkfori randıman azımsnnacak de 
rccededır. Bir kaç cserıni gordugüm 
zaman ötcdenberl güttuğfun 
(De\ Jet elıylc l ol) fikrimde kendim 
cc isabet cttigiml anladım. Çünkü 
ben mlitcahhid clile yapılmıs oyle 
yollor görmiisi.ımdür ki kendııni bir 
trajık komedya seyrediyorum s:ın 
mışımdır. Bu yoll:ıı ın hcpsı de ycp 
ycnı veya birkrlç yıllık yollardı. Bir 
tek örneğin krokisini çizeyim: 

kıyo, um, kimi harçlı taştan t ını 
betondan yapılmı~. olum All,ıh yı 
kılmaz sanıyorum . Yanına gıdın 

tur: 

Halk çaresiz olarak oraya bu
raya başvururken fiatlann daya 
nılılla.z yilksekhği karşısında eli 

".l'ı>şekkür ederim." lmza Kral ~ .. ~~~~===~=-=~-~~~-~-
Jfrıstyan. etmesine rağmen Ankara radyo_ 1 

Bunun üzerine işgal kuvvet _ sunun dün bildirdiğine göre mü 
ll'rı bütün idare makinesine el nevvcrler tarafından bu mem -
koymak tehdidini savunnağa lekette nümayişler teıtip edil -
ba mı"larchr, Danimarka ga_ miş ve halk "Almanlar memle _ 
Z<'tC'IC'T nııı halkı siikfına davet ketimizi terkctsinler. l{ahrolsun 

işgal kuwetleri" diye bağırış _ 

r 
Sevdiğim 

Adam 
Yaza: BEDID ESEN 
Zengin bir hayattan 
fakir bir hayata dü· 
şen genç ve gOzel 
bir kızın romanı 

o 
llerkeffi ~alandan ali.kadar 
f'ldeıcıek, hf'r satın oku~'lln
la.ra ze' k 'erecek bu giizel 
:romanımızı ba'Tanıertesi 

neşre başh~·a<>,ağız. 

mıştır. Şimdiye kadar Danimar_ 
ka, Holanda, Norveç ve Belçika_ 
nın işgali sırf askeri zaruretlere 
dayanıyor deniliyordu. Şimdi 
bura halkının şarka nakli ,.e 
milli hükfımetlerinin kaldırılma_ 
ğa teşebbiis edilmesi istikbalin 
Avrupası hakkında kısa bir fi _ I 
kir vermeğe yarayacaktır. Daha 
zafer· rüz.gim Atman bayrağıııı 
şişirmekten çok uzak iken yapı,. 
lan bu teşebbüsler galeoedcn 
sonra küçük milletlerin ne hale 
gireceklerini göstenneğe kafj 
delillerdir. 
Danimaı·kada bugünlerde ce. 

reyaıı eden olaylar Cermen e _ 
melleı i hususunda en müteas _ 
sıµların bile gözlerini açmağa 
kafi gelecektir sanıyoruz. 

-Yeni Sabrıh-

-. 

--
~---

- Bütü ı llOı're#im Auntoavı düudfm,,,.Jı için,,lir ! 

Bir tarihte cenup 'ili\yctlcrlmiz 
de dola,ıyordum. Bir 'iliıyet mcr 
kezinden kazn31n gidiyordum. Yol 
biraz eskı 1dı. f:ıJ,at dCımdOzdU \'C 

:ıpa ngl m. 
o k. md. n daha ılcrıdelti ı ... zaya 

gitme den oı c volunu forc or 
dum: 

- Ycp:)cnı, butl<l n ıyi. dedi, 
ikı uç kilomctrcsı dedi ı ı:ıbi. 

Fakat ondan sonrma evlere eni k! 
Soför afalladı. Her bntı ınl' do. 

her de\ rilcy, zışımızda cpeyçc u ·ık 
s:ıçık kdiınclcrlc :;o) leniyordu. Yo 
lun t"pt.ızc. dumanı iıstundc oldu •:u 
hesbclliydi. Ne olduğunu bir " lcu 
•ıı sorduk, dedi ki: 

- üç beş gun onte sert bir yag 
muı yar;rlı, S<:Uer gelcii. Aınm:ı oy 
le :ır.ıt denecek I<. clnr olmntlı. Hc-r 
:ı:nm::ın her yerde olanl,ıı ından .. ız 
la değildi. 

Yagmurun ve sellerın hakkında 
civar koylülcı de ayni şeyleri oy 
ledllcr. 

Fak, t iifJt denemil ecek ol n E'l 
ler ne vol bırnkn ı , ne menf,z ne 
kopru. S •d kota ,oc d gl . A 
ralal'lndu " ırp p o lcı. BC'llı kl 
bır )'u 11 ur y.,gsn mutı ..... 
lP<"ck. P.u ol 
il 

dince gdı u,yorum ki hep inın 
yalnız yüzleri böyle. Sur .. ua 
rJ badanalanıms kaldırım şıl 
lıklan gılıl. Mcgel' göıiınc1..~k .} er 
!erini yalapşap ayııalamı lar iç 
Jeriııe çimentosuı. h'1rçsız. kuı~ uz 
molo~ ~o!durmuşlar! Sel de~ıl .}il, 

lıungı. bırıne iki gaz tenekeı:;1 u bo 
c:ı edınız. vıkılıp gidecek. Art k \ a 
ıın sellerın ııe yapacağını ke tır·n. 

On kılometreden fazlasını bu . ı 
de gurdum. Yıkılmış bir ko 
alunda keskin gunc,.~cn sı ın 
ktıh\ :ıltı ediyoruz .. Nnsılsa , .} 
kalmıs bir l, rım ayağın l 1 
çimentosu üzer1nde başlta b 
lcınlcrle ytızılmııı şu yazıları ok..ı 
dum: Göziln köroln köprucU! - c 
germe bit dü:;c multc7Jml - 1 ı 
Jet para ı lmrsagını dele herif! -
\ c buıılnrdun dJha açık "" buı } 

ı ıl:ıınıvaeak ki.ıftiı·Jer. 
lhtıynrc. bir köylilyu :ıı :ıba.} :ı nl 

dı . B. na neler nnlatınndı ki .. , Kon 
trol eden va. muydu"! dedim. V ~dı 
aırımn kıırb:ın olduğum Ulu 'f n 
mıllelc devlete :ıcıdı da caıııııı .llı!l 
rchenneınc dtı! dedi. Demek oldu? 
drdı•n, Y h. voh. geberdi. gebrrdı! 
uedı l\lutculıhıdı de gebC'rnıcdı m ? 
dedım. Yoh, yoh. baıskı yerde )Ol 
yapaoı ! riedi. 

}'ıl;rlmde ısrar ediyorum: Yolları 
ımz devlot!n Nafi:ı is grupl.uilt'. ya 
J1ut NaCianın zati ekiplC>.ril yapıl 
malıdır. Yol dynsetimiz f ıli \c dd 
di lıl · ihay:ı gırmi l r. öniımlizdt 
C'alı ıl ak vıll r ,., . Şi • 1en tt 
tı t d:ıvrnrnl m. D .. H. n c 
şupheın vo . Ben gN'm teki c 
ktl · b e "! • 
,_'\Ol lf'll 



o.55 Yazan: 
M. Z ki Korguna1 lktıbaa hakkı mahfuzdur 
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1 

DUn yanı 8/10/942 Perıembe 

ev iği adını 
sta a 14 yıla 

pirlnce 
acak 

- Bq taraf 1 ine de -

rnt:ıı g0ndenl n mutemetlerin 
serbest pıyas dan hububat sa· 
tın lm rınn mahalli idare a
mırle nm mü ade etmcdiğj 
va mur. tlard:in anlıişıldı
g ndan, T cnr. t Vekfileti bir 
tan gönd rer k halkın ihti
yacını ~ınl muk llef bcledfr 
ye r n t rJ,iyasalard:ı.n 
mubaVtt3 t bulıınmalanmı.: ma· 
nı oluntn.!Un nı bıldınniştır. 

V &file yapµgı diğer bir tn · 
munde. ı tı! lı ıht' cını kar .. 
ılanıaga.. ~ ·t olduktan başka 

fazlns1 olan mahaller belediye· 
loıııwı b:ışkn yerlerden müba· 
yaatt.a bulunm ktan 00\: nkki et 
mc.lcr: i bıldirım.ştir. 

Bnzı yerl ekmeklik una 
p;ıtates knr.ı tırıldığı, bu suret
le elde edil n ekm ~ beyaz, 
yumuşak ve lezzctlı olduğu an
ln.Ş!ldığıpdan Ti aret Vekaleti 
blitlın -..Uasetmre lilzumu ha· 
iin ekm g p tate karı tırıl 
masını tavsı} et:ntlştir. 

Dıger tamftan ve.cillot, hubu 
bat bor Jarı.rıın ta edilmiş 
a~mi müddet içinde ve yüzde 
yüz nisbatind s na erdllrilmc-
s' ni ve kış g lıne en evvel tcs·ı 
lmıntın dovlet n:obarlnrına yer-
lcştirllm im vılfıveU tamim 
ctm ·r. 

"DOny nm en bQyOk 
k i kuuv ti b raf 

n P rtide 
ile leri 

yap 
etrafın a 

t da 
konuş 

a 
d·ı . t• ' e ı mış ı ... ,. 

ın --o.-

Mebu larımız gıda nıaddelerinin rlı 
ma rtla ının çoh ağırla m sı üzerinde 

o 
evvel saat dokuzda 

et M rkeıındc b r toplan 

ı . lııtanbul Meb'uelarlle 

amlal"ın ıf ok ett k. 

t da meb'uıt l"ımız ile 

da yapılan temnı netfoele 

Milli Korunma 
mani< • 

mesın e 
h rare li bir gün 

e atkın d cklel"I tet o---

ur Haber aldıfjımıza B d d · k · a; ramı 'J arı a geçırme 
nln lıer gun g • • h 

ıshycn maznunlar mu a
buhranı 

ö cl .. ren po is 
um oldu 

Bu.."'lun Uz rlıı btı iki eski 
metres arasında ihtılaf cıkmış 
ve Mustafa bir akşam I<"n tına 
Jıi.lenin "ttknnda adr€Slni ynz -
dığımız C\~.uıe giderek oracıa 

ı k ka hk saikiyle ta
ba.naa.sıyle vurarak öldürmüş
tür~ 

V k adan sonra Mustnf tuıın 
efüıdc bulu n tabtıncasının sı
cak olrunsı v vnk'n mnlınllin· 
den uzaklaşın k is · sili
b evden cılan bir h ndeğe 
atması gibı gö terd'.iği telfış ve 

omial h e tl r bü n ·· -
heyi ~ !ısında toplamış ve ni
h \et suclu olduğu yapılan tct 
kik 'e iahkika.t n ticesinde 
meydana.., çıkmıştır. 

Bunun üzerine Mus f dün 
kil muhakemcslnden sonra 14 
sen ağ1r hap~ ve 60 lira da 
niahkeme masrafını ödemeğe 
mahküm ecEnıiştir. 

--
ustalıkla hareket ederek onun 
a,'; nı aramalıyız Gönlünü al~ 
ma calışmalıyız. Yoksa mu _ 
\ a k ol mayız. 

Guro Prohita, Fcrhndı mabcd. 
don teşyi e d e r k e ın gös
terdığ.ı. hürmet ve itıba.t:la 
karşıladı. Halın.de şUplıe uyan _ 
dıracak hıç bır değisiklik yok _ 
tu. Mabedın büyük avlusu keııa_ 
rmd i hücreye girdiler. Bura _ 
sı s rı, l a.ndil ışıklarile ny_ 

km erini ayni güne 
aldırmışlar 

O n bayramıı t klddüm eden bir 
gün olduğu iç n ht kir suç ile M lllı 

Korunma mahkemesine verılen maz_ 
nunların bir ço u durutmıılıırını hiç 
olmaua kurtulmak llmidıle veya bay 
ramı aılelerıle ber ber geçırebllmek 
arzusunu ız:har ederek muhakeme • 
terini ynl gUno aldınnııtar ve bu 
ylız:den Milli Korunma aalonu mnz:. 
nunıa,.ın karısı, çolu u çoouğu ve 
hısun akrabaın tar.afından bir hayll 
doldurulmut bulunuyordu. Suol rını 
evvelce bildırm t olduğumuz mev _ 
kuflar-ııra da bılh a ıunlar na 
zarı d kkatı çekmekte idi. Madeni 
eşya uzerinde muvazaa yollyte lhtl_ 
k ,. yaptığı sanılan Refık lııfendlyar 

ve Sami Abuaf b rkaç gün evvel i_ 
simlerin! yazd ğ m z karne sulı ima 
il yapan fırıncılar ve~arne sayım 

memurları ıl çlvıyl fohlt fiyatı sat. 
makt1ln suçlu Abdul Şenyüz: ve Ab_ 
dullah Yasin, Komoleko satııınd n 
P~ıro Mar.apoğ ıu. R kı sııtıtından ım 

tına eden Porto Avadlk bulunmakta 
idiler. 

DUn bu suçhılanın hepıinln du 
ruşması yapılmıı, :Yalnız: bunlardnn 
Porto Avadik ahlıye edılebllmi r. 
orııerlerlnln muhakeme ı phld celbl 
lı;in bir b 

Damg sız kilntar 
kull nıyormuş 

Tahtakatede k rculük yapan 
Surmenelı Mahmut dükkinında kul 
1 ndığı kantarı damg ıatm dı ı le n 
ölçuler kanununa mug ylr harekette 

· bulunduğundan dun 8 inci aı:lıye ce 
za mahkemealne vedlmlı ve 10 lmı 
para çezasma çıırpt rılmı§tır. 

Bir arabacı yaralandı 
S87 numaralı araba GUrllcıisO Sa _ 

dık Oçtek dlln arabaaile Galatada 
Rıtıtım boyunda giderken atlarının 

ürkmesı üzerhle apöı dlltmUı ve 
vücudün n muhtelif yerlerındon ya_ 
ralanmıJtır. 1 

Dün aabah ıBcf kt §ta 

84 numaralı değırmende bir yangın 
çıkmıı ve binanın çl klmllcn yan 

mi} en yalnız Cemşit idi. Hind 
Hey'ctinin ilıtı~ar ve tecrübeli 
ret Guro :dorhill muknbcle 
etti: 

- Sayın Brahmanlar Reisi.. 
Duanıza Ferhad 'e hı-pimiz te _ 

ün ederiz. anc size fena 
bir haberle birhkte geliyo 
O k dar sevdıgınız, takdıs ettlL. 
ğinız, Sivanın himayesine mnz 
har olduğunu soy cdiğiniz Mn 
hnlli Senk ağır bır darbeye ma 
ruz kaldı. Onun ocağından eşi 
nı kncırdılar ve şimdi o boynu 
biıkuk ve mahzun Sı' adan me 
hamet ve yardım dilemeğe gel. 
di. 

dınl nmı tı. ,. köşelerde elleri Brahmanlar Re· i gözlerini 
ve b şları muteaddit mabud hey açtı. Başını salladı. Sn.kalını sı 
kell r bu n ışıklar altındaki vadı: 
oda rda menhus bir hava uyan - İzah edinız, dedi. Melika 
dınyordu. mı kaçırdılar? Gene mi? Halb 

11 sö olarak Başb hman: ki haber aldığımıza göre siz ar 
_ B yük 83.adct gecen.izden tık bü~ .d~ıınlnruuzdan ku 

sonr ızin beni değil, benim si_ tulmuş idiniz. 
zi ziyaret etmem lnzımdı. Ma _ O kadar sakin v emniyet _ 
hallı Senk ihtiyar Brahmam baluJ bir sesi vardı ki Ccıru i 
mahcup ettiniz. Özür dilerim. bütün vukuatı başından sonun 
Bilyük Sıva himayesini Uzeriniz kadar, hiç bir noktasını değiş _ 
den ek ik etmesin ve sizi o.il _ tirmiyerek anlattı. 1htiyann yü, 
ni 1 birlikte mes'ut etsin ziindeki çW.gj.lcrin, değişmesin 

Deyınce hepsi rdılnr. Bu bakıyor, bu kadar y~lı bira 
bir riya., bir bile miydi? Ferhad, damda bu derece soğukkanlılıl 
bir an tereddütten sonra kendi ve bu derece hissiyatını gi?Je 
kendıne: mek mihnkün olup olamıyncağı 

Ba ramm üçüncü gün· 
v~şjlköyde tatebeJe in 

p· otlu imtihanları 
yap laca 

Tayya_ 
re Al nında Bayr m n uçuncl.l günü_ 
no te d f eden 14/ 0/1 42 Ç r,am_ 
ba gunu Tayyare uc;uculuk ve y pı_ 

cılık 1 lımlerınde muvaffak olan yı,ık 
sek m hendıa, ünıvers te ve mllhen_ 
dıa ınektepler c tıae 1alebelerı ara. 
sında, -mekteplerınfn açılmııaı do 
layıaıyle- devre uçoı ımt hanları 

yapılacaktır. 

Bu talebeler 12 tayyare ile fllo u. 
çuııarı ve aır akr bas ler, kor uçu _ 
hır, para,ut goster ler yııpocnklardır 

Uçuılar vaııt 10 dan 12 ye ve 13_ 

den 18 e kadar d am eder. 

T ül"k el le yap 1 n ve Turk genç 
fon er.babı tar.af ndan ldaı"e edilen 
bu tayyarelerle zı)lor.etcıler araı:uıda 
kur'a çekl mek auretı e cyen 100 
tallhll uçurulacaktır. 

Her l'(ll'l< daveti dlr. Gelır seyre. 
deblllr. K imseye davetname gllnderil 
memi lr 

----Jmc:.-..--,... 

M hmvdcik yurd 
bekçisi 

Em nön· H lkev nın Cumhuriyet 
B y amı munascbot le açııcağınr ha 
ber verdlljımlz ı<Büyuk Zaferler Dl_ 

yorom 11 ı;ergıs nın en g zel e rl_ 

nı t k 1 ed n «Mımmctc k yurtl ıb k. 
dun 

ilk te<:r bcs ya ılmış-ve çok be e 

nllmı§t r 
~ 

Bir karpit tüccan 
yakalandı 

A aaltı'hda T~ m soka ında 
llg K~ 

n Dil 

tan '8at rken Emniyet Kaçakçılık Bu 
ro u nıemurhlrı tarafıtıdan yak11fıınıı 

rak Mllh Korunmcı Mliihkemes ne ve 
rllml tir. Su9fu alıcıdan fatura harf_ 
el 1500 lira fazla almı ır. Tahkikat 

n y d 
ühendis mekte i 

giris i tlh n.ı n .. . 
1 Ka2anan 121 le" 

benin num r lai 
mıı ır. Yaptığımız tahkikata g re, 
B macıy n ve Oh nyan isminde iki 
tahaın sahip olduklntı Sebat Şirke. 

d bulunan bu 
dUV rl81"1 

Yangın, elekle,. dairesinde çalıpn 
Nnzaret ve Karabct'in ayaksız bir 
mangalı do me tahlılhırı uzerine 
koymnları yuzvnden çıkmı,tır. A • 
!evler ortıılıö çok erken sa tlerde 
ı rdığı tıaldo, ı ıler yangını ıı!lndür 

meğe çalıtmıthır ve ancak 4 ıı:ıııt 

oe; ıtfaiycye ha er verm ıludlr. 

1 kinci. üç-Uncu, d!lrdUnc ve be • 
ı ncı katın dl:ifemeler mnmen yan 
mıf makineler h ~ uğramıJtır. 

Yangından 5000 çuv ı un ve 50 ton 
buiiday -çıl.<artlmıft r. 

Bu arada be§ ncf katta uyumaktı 
ol n Ohannes kurtulamıyarak ateı. /"

1 
_____ ._ __ 

ler ç nde tamamen yanmıftır. T A K V I M 
Yapılan tahkikata gôre, 1flRkınclo_ 

rin 40.000, b na ın 39.000 ve de r_ 
men dabıllndeki unl rın da 10\J b n ......, ___ , 

ı ral'ıı Konkcrd ıırketlne slgortıı et. 
tir ld ı ögronllm r. 

BfR YANGIN BAŞLANG1CI 

DOn akf m saat 19,10 da Vezneci. 

ter Hamıım sokağı 5 numaralı evde ~--
OtUden bir yııngın ,çıkmı§tır. Oç ya_ 
tok ve yorg•n yandıktan aonr.a ate. 

in online geçllmfttlr, 

Ankara futbol birinciliği 
Ankııra (Yenı S bah) - Çarıam. 

ba gtınO bölge binasında toplanan 

ilk Teş. 
19 '2 

E1'LO'L 

PAZAR 
öğle İkindi 

G.24 9.83 Et nit 
13.01 16.10 v ı 
YaU;u ~-

1.30 10.52 

L 1 g Hey' eti Ankara futbol b 1 rl nclll k. lilWIJVvv""'""'"""".-.,,,.,,.~vv-vvvv""" 

Ecnebi 
- Ahmak, dedi. T bil Meli _ ru inceliy?1"'1~· . . 

kayı kaçırdığını gizliycc k, aın QmıŞıdin hlk y bıttnce~ 
kası olına.dı 'hnı soyli k. kad r sesim çıkarmıyan Guro: 

lerlnc daha b r m ddet baıı nılma. 
masına karar vermlıtır. öörendlfjl _ 
mlze g!lre bu ger bırakılıtın sebebi 
Glvlı ki plerln bundan bir 'f?lilddct ev 
vel yaptık rı m ra atın he uz ne_ 

Kr. 2700 K 
• 14 o it 

n kü ük bir iğ. 
n z. S n derece l! vre " Ti titiı ı ızhnr et_ ( , r) tice.len m ı om ır. 

• it 
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Yazan: Sermet Mı htar Alas 

R ,..,, yirmisinden son 
ı:ıuyuk kon klarda, kon~k 

Yavrularında, eük 6\'I rde 
h"Yl'lım h:ızırlıkl,ırı başlardı. 

Kupa ar lbıı. ıa=lamlı mı 
1 g:? v $0• 

geçip, 1 rlme ile kahya ka· 
rsıa.ı.ıı.nnıda, haremag:ısı 

cının yanın

BeYoğl , Bıtlıçclcapı, Sııl· 
ta; ıı K.:ı.p rşı}'l dev-
ıı.ı çıltı1rlar k a:ğzını a· 
!;artardı. 

Sn: avvet ne, tazele
(Saten o !ıymı l, Bı;ngalin), 

!Fay) ev·ndon •pcklı r~r:ı.n-
lı 1 Ka.yım>;>ld , vıılde, 
ze h>J.11.fen·P r gıbi ya "~a 
{Lalıur:ı.ki) "'lb lıkler, (' . <a· 
lı lıırtmiıklar. Kiihy ka ı , 
l. k yıllıli t::ıy.a ve sütıı.:.eye, 
b. kalfa (kaşmerdikoz) 
( !l.ııkler 
&'Yo*!ıı vcv. Bıılıcekapı ma· 

hzala.rınm bırinde llunl.1r k • 
tiriliıı s.~l'!ltrıldıktan sonra doi; 
ı-u Karaköy, 'rünel sı ndıı.ki 
Coroıya · in diikltil ıı. Hanfcn· 
diyıe, taz.alerr { gl ·), bix•c k
kabu~u iik~~·li ıslro.rpinlCJ! • yıı 
lıl (kar. dolu 1 ay ltlıa• 
lbııar. 

Hepsı pıık<'l t>ttııilince h"ydi, 
Çlarşıl::a,pım.; K:ılpak~ı
na dalınıp kavaf 1hramm ei'cn• 
dlııin di.ikJti.lııı. Emel!taı- k hya 
k ın , taya ,;ıi 1ineye nı· 
gan ayakka.b;.lır · halayıklara, 
alıreUikl re V'.d:ılalau. 

Bunlar da: nlın mı b ıWtı 
ıc~ııı otodcki Ciı.m~:ı: Nışamn 
dükr.:iliıı. Er L~yıkl: gmı ~ · 
rme ( fula.ı) den.ı!en ucu:ı: •· 
ı>ekliJen, thtcyaıfarın:ı ince 
yu,ılüılen, beslemelere ala<;alı 
butac,tlı ba.<madan esvaplıklaı· 
da kestırildıkben sonra çeşııll' 
ilin yaıund:ıkı sokağa sapılıp 
Yağlıkçılar ıQl. 

Sır:ı &imdi st>liımlık bölüı,:iir
de!!ıl rt. ıuian \'!lltık. Hqı -
sinwı b:ror kat çamaşırı peyle
nirdi 

Ba.ş.ığ:ıya, hare.nağasına, a· 
ra.bacıya kolalı göııılek, krm'll t, 
kol diı~mesi, fükhkos fanila, 
Patiska don, sat~ı mcııdıl. 
Aşçı; yamağı, seyis, bahcı v" n. 
çııağı, ayvaz gibilere kutnu 
nıintıııı, amerıka.ııı.lan don giı:11 
nuk, lr.ıımuı. ınend1l. 

Davul zuma ik kapıya ge
lecek mahalle b~kcıleriııe, tıı· 
lun-jbac<larıııa uclaıına bırer 
M.ccidıye 'lalıı,;isleri diiğümlene
~k y=ııa mendiller. 

Elrtesı gün Cıı.n "Rfendintn ve 
11.'1.Zekrin fistıınlıklaı-ı berab<>r -
cc, j(n" yallah Beyoğlu. E.fjc
ru, l.vııııı;rl, K. linosl ay aı da 
kil .. rd•'11 biı iıı'n terzihanesı. 

ğızlaıı, güle güle e.qkıt bili\ 
der! .. Arabacı O~ma..'1 ağ"a, gel 
gözüm, bu clı Sl'n:nkılcr! .. A,, 
tıb1şı, neredesin? 

HUia yv:ız Palulu Ava-
dise katlar hepsi peşk k ,. 
narlar, yere bern ber tem en 
nahl la. ,·elınimeUere duaları 
bıuıs:r!ardı. 

Son ıftarda.ıı. k ılıp cıgara
la.ı teli diıilıı-. kalwekr Jıo
purdatılırken yine kfıhyanım, 
el'nd koca tep i, tcpsının iıze· 
ıindekı tabs.klerılıı bPyl'lı beyzi 
un uur ... biyelcrl, ortaya.. ç:ıkil 
gel t! . 

A ,; .. Ja.fll, bütün ramaw n 
açtı ı •ınrekler n, bakla\' lunıı 
unlıı.r. n, y glarm .an. Ş(.· 
ketler nelen aı ttırıp im kura· 
b,yel yapmuı A<;ık ·· · ler rıı 
>ıe çıcekli çi,eklı. yaldızl . ( İ•1i
ııız ~:.ıhl, örııı tin uz mcz:ı ol 1 

sun l baskılı rtlıırn !sımlcrı 
de yazdU1p tab:ıtdann kenar
cpğına koymuş. 

Ef cillerin'.h buyiiğjindı'tl ~u 
çüğline k "" Jıeı>Sinin a~ızla· 
rını tatlılıin<lıracak, ıwaıcle k·ı· 

ca:k .• 
Lira, ~ranm ıtra, qeyt ek lira, 

ınecid·ye bır hayli bıı ışı~i ce · 
bine atar, resim yıkıp k hveyı 
boylardı. 

* ... * 
Arıf~ ,..mlan ve bayram 

gccclcrin'11 en ömür tarafı ak
.ınıcllarııı lıaJ,y<lL 30 ı-ama· 
zaıı ağz.i.na inli:ınu;uyunu koy· 
maınııı. muta.d korahal vaktı 
gelince .1iycce~ini yeuıi"? ısp 
noz aılii dıiswımüş, A~buıı 
kazı "11-.bı sersemlemiş i~ki tir 
ya kıleıi her ıftar topunu dört 
gi>Y.l beklerler, gümbürder 1 

gün>lıi.irdrmez bıı· aylık ha:;ret 
Mıinr-.11r sofrnsının önt.ine ofu" 
ıup a .aöildi e çekcı ıe. di. 

O akşam Bcyoj:lu. Sirkeci 
bu·alıaneleri; Calat.ı, Balıkpa· 
zarı. Deın-r canı, T.ıvukpazarı 
Langa, S' ndtkbut'llU, Edime 
kar"' ıneylııtııeleri tıl ıın tık
ımı: il:~elı"lecek biı· köşec'ık 
bulana ne. mutlıı: .. 

Her vak;lkı itiyat. tahJM" 
mili. grado kimRcnin um~tnın -
da d ,;ıl. Ver yan~ın c ıp ı•ar 

l :ın ııarlatıına, eıvıyan cıvt· 

yana, sızan sızana ... 
Kör kandil eve dl>nerken yo· 

lıı >;:ı.Ştrıp t: nerelere g;denler. 
aıab; ·a yığıl:ıı külçe lıaJ:nd~ 
gclcnlcı; küfelik olup sırla bı 
ıunler; ertesi sabah lıiı\1ı. ayı· 
lamayıp akşama kadar leş gibı 
~tnnlar ... 

... * "' 
t tanbıılun küçük evlileri de 

kın ıııca kararınca bayram ha· 
1.ıı lıkbrından gcı~ı kalmaz, en 
kesesı yufkalar çoluk çocıığtı 
nu bayramlıklarla scvindlı'ir, 
kesekı lııe eil çeyrekleri, ikilik 
!eri, kuru, ları kor. yarım ok · 
kacık ·olsun lal•lokumiu, badem 
li, a idl.'li ııekeriıu allrrlı. 

erl:ri 
• • • 
ıyı 

a ı 

. 

• • 
ı a 

• 
g xer 
leıin· zencıre 

har esir
vurdular 

e.:manf arın Uç esiri' pran~aya vurup 

Al ani r o zbin 
D nimarlralının 

doğu dephe ine gön
erilmesini i tiy rlar 

Stokh im, 10 {A.A.) - Danı 
mıarka: ile Almanya: arasında 
munlı imza edilmemıştir. 

.A.nk.ra, 10 (Hu~n ıı - Bu
!?llıı hr' ızd .yı ıır ç ın
lan 105 - 110 ve peıakl de 
L!'i :-uru. Un sa.tılmı ıı·. 

-- rı ıy ca a ra a b kleniyor 
Lonclra. 10 (A.A ı - b ,J.t saflı . a g'mnesine ait Bwıun sebeli, Almanlar tara 

ter diploı:· .,:c muhabır bütiın tedbiderin alı~d.ıgı sanı- f'ınd:ı.n vap:lan yeni istekler ol-Evkaf tefti:ş lkyeti Reisliği 
AnbrJ, 10 (1-lfütı~İl - gv

klıf umum mildiu 1 .i· i tiefl!ış 
hı-y&ti 91 g- ne evkaf' miifctı
ti•'""'nJcn H ılım Gakı tayin 
edı!1ı1:şt.r. 

ZW-Oı" Iıyor mak gcrclctiı-. Alınanlar 30 bın 
'tng.ı" hnrp esırl ım BıiyUk Brl uyn. hUkünıeti, D nnnark;nlı gönülliınıiıı doğu 
"' Z:.ıcırıc~ııun k ı, ldı 1 ra "'_,,._ t"--·ı· lı cephesıne gitnresini istılyorlar. 

ngaya 'uuu.,JI ~.gı ız arp Gereekte. Almanların F'ılitz 

Gal tmarayın Ankaracfa 
yapacayı n a~·O" 

lıaklııııdiı Alın:ı.ıtya ı.an!'1nd•n csır cı .. n'n Ll)~ ın üç ınisltine 
şimd'v kadar Jı ç b .. b ııl ç :ml:ı.cağ:tı· n.t Aıman tchdı Claw-e':lllı y<ırdımı ile Danimar 
ııe re ı 1 nen ı h e'lıwle !nc ı ıf tatb:k d 1 tJkrrde nasıl kayı Alınanvaya ilhak etmek 
t ı,,, un t in m'sı' ın:v 'ıattı h re , ;tt haz edr.· iç n sebepler aı~ıdıklan anla~ıl 

t t 1 •ı gle ,.a·k c"' .ı bile. '"llleır.ışse de kara- maktadır. 
k rr ı·k'iıı rmı tatb1k bakkmı ınnlı ıfaza , •mc An.'rara, 111 (Hı u. J - Gn· 

lat::ır:ara.r ta < rı '"I ı ,,.. ze r,c
lcı ek salı g-UııU DL . , 'P"rl:ı, 
çar;-?:unba g-lüııi G'i nt.;H.ı birJ Ç;ty 

• _i<_~ra_n_n_t _, __ e_tnıekte buı.':''=uştur. ı M os ko radyo. 

ı~ bireı· maç pa ki.it lin ' Alma de iza tıta ı 
- Bat tarar l ıncıde - f • A l41 -b, M h • B" •Y<'• ahval ve ıortıar' harp ko. py KUR f 

ısır c p sı~-ı m&erltrl Js\ılunun damea Ç•n o•. 

de hava h-ar . atı ·~~~;;.:.;ı::·'.·~ s:··::·~"."' ~~~:lf n 1 ticaret oe 'si 
çok şidd ti endi v•;ıı~,·~::.~::.~::·:1 '.,"' .:·:~n:d~'.r bafırd lar 

yet-ter Blrtffı n n ytii<"Rk Ş'JV)'tt .;-- 1 

lwmaı lO (, .A.) _ İtalvan kun;ondanhk ıesıa edıl<c•k kum1n Beı-lıu, 10 (A.A.) _ Alman 
ot·ılnlaıı Unlunü k~lufıın danlar askeri ve aiyaaı hayata 11 t hu 
867 num.:ııı:ıh tcbl'.ği: tOn meseleler-den tamam le mes uf 

tutulacaktardır. 
Diiıı Ml.~ıı ceplıeıü!ı.d<' mıh -

ver hfl.\'a kUVVt:tl.ı·ınln geniş 2 - Ordunı.1,, butun b rl·klerınde 
l V6Ü 'nd lUU-'1j._ h:.rrı komiserler ve l'yaai l.a!ege·~r 

parlak ınuvaffukıvcller elde e· kaldırılacaktır. 1 
~ lı11. r. . 3 - Kız: Jordurıun !>Ut Un b rflkte _ 

B r rok a·~.r tavvareleııinın re rınde. müesseselerinde ııyası itlerle 

fak!ati.1<lc mevziierimtzııe rru tntıkellef k\lnıandan mua" rı ıkleriı 
za hazırlanan dÜ!)'1U.JJtın bom· ihdas edilecek, Yi yetıımış v~ narp .. 
b tavyan-lenndeıı murekkcrı 

te old1.1Qu kadar kumanda mevkHe 
fü.ıvvctli te.~kıllerinin ,.olu ke • 1 
silniiştir. rinde de teOf'tibo. uhtbı olmu kom _ 

Banu tıkip edOtı hır kaç ~Hl ıeNerfe siyası nel~ge1er n yo?n. vazi .. 

cletli. hava muharellesınde ltal- f.eıeMne nakli tac ı edil~e1< ıiyıaat 

)'aa avcıları 20 ve Alman Jvcı- lff!r"! memur J<uma-ndın rrnıav•ı1f~J"l

lur1 25 d~n1J.n tayy:ıl"C8i dtl!ilır n~ .ve siyasi -komiser•ere K z: lol"du I 
mü~h.~rdir. Dokuz tayyare de nun d!Qer bi.ıtun kumaı,,dantır gibi 
hav,ı miid,raa b,ıfury:ıl:ı.n tiiı.-
ra.i'uıdan dlaj.itillmilştiir. rutbeler ve tpretler verilece._ tir. 

* N~rk - B rtba.ij. -:: etdınQ 
• Elliot, Nevyork Hcraıd Trıbun g~ 

l'l 

t;c;)t;ği: 

başkumaııd.ın!ıihııın 

·•-•··'" denımltıları İngilliz • 
Amerikan ticaret gemilerine 
cenup Afrika sahilleri a~ıkla

rında ağır kayıpl0 r verdirmiş· 
leıclir. 

Alman dooizıı l\Jlan Kap !ima 
ıunın hemen yanıbaşıncla 74 
um tonilato tulantıda 12 tica
ret gemi ini b!!.Skm hücnnıları 
ile lıatırmışlardır. 

Başka Ahman denizaltıları 
d batı Afrika sah'Ln _:.. Frie· 
tonı üssii açıklarıllZ ve cenup 
Amerika sahille ı ile Saint Lau 
r.,nt •10\zını.la ve şimal Atlantik 
te $İddctli fırtınalara rağmen 
6i b·n tc,o'ıliito tutarında 10 
ı.lti"rııaıı ticar«t ~emi.si batırmış 
!ardır. Lejyondo 

nı ala lar 
• yemiin 

Petenel 
• 

ıe~ 

• te&lnde toYI• d;yM 11 Bu suretle Alman denizaltıla 
«Bu yıt Müttefiklerin '"..ı1i~1.,.ja ı•ı çok d~k .h:rrP sa.h:l.ların· 

tutundukl•rının eon yıhdjr • da 141 buı tonılato tutarınd.J. 
.22 diişm rremisi batırmışlar· 

L.mdra, 10 (A:.A:.l - Alrn n 
larııı kontrolü allı11dı.tki Pııl'i.s 
racl"O'>U, di.ııı akşıuu ne . .ı'ı)'<ltın 
da, Lejivoııdonör nifısru. olruıla· 
rııı 15 ilkt.ışri:ııde nıa •>f!ll\ Pe
tene sadakat yemuıi etmek 
zorwıdiıı. olduklarını bılJirmiw 
tir. 

Hava ıllk okulunda 
- Elaf ta.rafı 1 ln!:·de -

ren ve Yüksek M Uhendiı Okulu ta .. 
lebalerlnden olan Ömer 1'1onii.y b1ı1 

baş.arısından dolayı Hava Kurumu 

* Londra - lngıttere v~ Ame .. Jır. 
rika, Çındeki kapiti1;asyonlat3.J"1 Vil:· 

geçerek bu tıusust.ı Çine mu~ 1td 

projeleri teklif etmi,ıerdır 

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

Türk' enin en uzun 
k" rü ü 

- Bat tarafı 1 ineıd~ 

Moskova 
bildiriyor 

- aa1 tarafı , ınclde -
tedtlen mevı:ilorı tahkim etmitler 
dtr. Baı:ı kesimler-de mevr\i mahi 
yette ıavaşiar olm\l~tur. «NJt birliği 

bir" düşm;ın hücumunu püıkurterek 

120 Alman öldürmü,, bir tank ile 5 
blokhavz ve 2 aıQınak tahrip etmiı _ 
tır. Başka kesimlerde topçu düello .. 
tarı ve kedf faally~I olmuştur. 

u Anadolu 
• 

a,,.ansına çahyor 
Rad\· l gazetcs:n.n verdiğlı 

n1aiümata göıe, lloskova 
y u Anadolu Aj ı al~yhın0~ 

bır n<> dynt yapın tır. 

~! k .vaya ğörc, Aruıdolu A 
junsı, • talinin beyanatında b.l
lıassıı ikiııcıı c pheve taallfık e· 
den nok ııcşrctincıniş ve 
AlnlJn · Rus harb,nde iki ·:ı 

fın :>ıa.yıatı hakkında So\·yotle· 
alcy hıııde lıa.tdlı rakamlar n · 
11•tıaı iştir. 

R.dyo ·•-.ızetcsi, Anadolu A 
ı sının C•laı'3.fiığındaıı ııs). 
ayı~lnı uığ;nı, Stal ~:ıı nutku 
nun ikinci kLc;mının o- veı•ıl 

mesinin . ~b :ı n Tıı..'s ajans, 
ıı:n bu Jıabeı1 ge<; vcrm~n<kı. 
~ıeı;;e etti~'r.ı kaydctnrştir. 

Yıne Radyo gazetes nin ver
dığı m:ıı ·.matlı güre, Bükre a 
jansı, Mo>;kova radyosunun 
yap(jj$ bu ne,uyıat Berlim.l. 
alaka il~ karşılanıruştır. 

ÖLU 
B ıy ve B,ıy , S..ılarncın ESKE..\'.\Zı 

\ e rı)Mlklaı"l 
Bay \c ~yiln 

,.e çocutu. 
Bay ve Bl)"l\Jl 
ve ı;ocugu, 

• ,.ııtan 

E!liezer 

B y iıol: ESKE..'IAZ!, 
Boı· 'e B>; n Morko 
Ve.' çocugu, 

F.SKENl\'Z t 

ESKT.NAZı 

l':SKENAZl 

&y \e Ba31,.ı1 Konortc RO!\If '~ 

çoctu;ları, 

B"y ,.e B, yon Röle NOREST, 
B.ay \·e Il:ıyan Kemal DEKALO, 
Bay Da ·ıd DEKALO, 
Bay ve B:ly n Jak DF.K . .\LO tt' 

kız&.. 
B~y Jak BE~AOO ve çocukları, 

B~ya.n Dul Klara SARl''ı\Tı, 
Bay ve Bayan Elirzer DEK.ALO 'c 

istihsal piyasalarında 
beledivel r: rekabeti 

Yu•n: A. C. Sararo/I• 

Ba§lıca. şehirlerin iaııe i~lcı1 
belediyelere devredııdikten son. 
ra ıstihsal merkezlerinde 1), le, 
diyeler birbiı leıile rekabete b:ı. 
laınışlar imiıı. 

Meselii.; bir belediye Tosya, 
dan pirıııç tedat'ik edecek. Oi, 
ğeı bır beled ye de hnlkın r•rııı9 
ihti} acını temin için Tosyayil 
bir hey'et ve~'li memur göntler. 
miş. Her iki belediye de a 'lll 
mıntaka.da ayni malın alıcısı ol. 
duği.ından ar.alarında d rhe.I ba 
rekabet baıılıyomıu ve mnl d 1 

tabii en çok arttırnmn ü ilntio 
k;ılıyormuş. 

Bu r ıbcri" viisuk>·'lu teınııı 
cd~n zatın sozüne m~nılır ve va. 
zife ıtıbar!lc de bu gibı i~lerle 
alaka•ı hır dost olır.nsınır rn~. 
men 11~ liklerlmizin dikknt nn. 
zarlarımı arz derken bu lı" be " 
du,::m olm·ımnsıııı kalb~n t . 
menni "'d1}' )runı. 

N sıl ol ı~? Biz fora, ııetice 
ıtib Ll ilı~ U1 _kir ın eltmE>ğinc y ~ 
Ureıı mana !L bir tnıilhy e ve 

ıstıfleıne zi ilı~etli J1on " zg<!. 
cırıne·a çaıı ı,ken bı>lcdıyeler n 
istıı: 1 pıya..a.laıı·.<>a bırbiı1e. 
rile re!< IJNc kaikı ·ması ne de. 
mel:tiı? Demek oluyor ki zen. 
gin bır ŞC!lri t • 1 ettl~i i~n 
varid bol ,,:an hır b lcdiy{ 
kenilisınc nisbetJ,• .t· ha r-füna. 
zi g r'ııiig r bir bele i y+.•yi o 
istihRUI piy.asasındaıı eli b·•~ 
dônnıeğ mccbuv bır,ıkaeak. Hiç 
böyle y mi olur Ferd'n bile 
yalnıı<nefsıııı diişi'niio mal yı~. 
m-a.•ını i ·tı cilik sııcile li)'lplar. 
ken mulıt<ılıf belediye erin: 

- B n alacağım, 

- Hayı!' ben .ılae&ğım! dü. 
şıiıı~~sile • , amıd :U"ttırmJ 
\ rı ınn er n1alaruuı.: ne d .nıe 
lı? B ı bllkat f!, rili d vam • •;ı 
tııkd ni bd<lC' ·ve i ııgin yur<I. 
UJ. ·'ar, ınüt V:\Zı variı.latlı b~ 

' • ye- sahip } ırdd lıır zara. 
rına z•ıhire alacaldar. 

Gil i!Uyıw ki ne ta ftan ha. 
kılırsa b.ıkıbın piyasııyı başı 
h<> \' ı-lısııı bırakmak, yalnı• 
f: dl r ara31nda değil, lı<!I diy<> 
ler ~.bi re ü tııo;ıkill r ara.omcl. 
bile sı,..iular ve rekabetlcı do 
ğurmakt dır. 

Biti yer bil'i bRknı, kıyam·" 
ondan kopar! darbı ın li iliiıf" 
<laiına do~ıluihınu muhafaza 
elm bir atahı't" sözUdür. 

Berlhı bildiriyor 
- B.:tf t r:ıfı 1 in"< d • -

ma11 fia alanlarını bombiilılam1,ıar _ 
dır 

Moskova 10 (A:.A.) - Alma"lar 

merkez ceptt nın b4r keıımınde bu. 
yilk plyade kuvv-etteo:1yle flddetlı b f" 

taarru.re geçmişlerdir. Harel•et, tıa 

va kuvvetıel"lyle d~eklenen hıaY9n 

ve too u baraj at I• aıcılmtJ ve bM 

lanmıttı'f'. Sovyret kuv'Jetlerl hatla 
rırıcr sıkı tl.tt..,rımakt.ı.dtrlar. 

Parıs..n. oo son ınod:ı gazete· ı 
ler, ;;aıUl•rcl' gozd~n geçirilir, ı 
ııı~~ıııılar 1 ' eııôlip ölçüler Vl'L· 

lirdı V ı lda.ıııınlanıı, haremd<'· 
ki c) \,•dni.n elblli('lerini d;k. 
tr: ;" d • Pangaltıdan, Fericliyc
ıl<llı, •• uııkapıılan iki ile Eı me· 
nı •ııu•l ;;tta çağwtılırdı. Aı1:ık. 
kon • ' l uı haluıı huldm 
d ll '· Ç'.ıkırçukuı makine ses· 
lcıı ıııııııı dııd ul un gt; •• 
ı:aylı g ·~ iı mıı.nil&n, tür· 

BU bıllerin m:umınları ek · 
rriya .arife giinü tuttururlar· 
dı: 

n;ımına tebrik eder ve kendisine tu 

r;zm Brövesı ıle aı•metlfarikHın~ 1 
vermekle iftihaır duy.arım, 

Önümüzde.ki bır kac. -Uıı 'Çin 
de işletıniye açılacaktır. Bu 
koı>rü meınle · 'iıhlzııı u.zıı, 
nu olup, harlcten d ınir get!ü ı
lenıedi~i .tın beton fan y pıl. 
nwıtır. 

Köprüden yayalar ve nakil 
vMıtaları istifude ·~ecekl<'rdir. 
Kı"3 liıı· zaman i~i!li!e köprüye 
ray dö • nec k \'e Dıyaı-bnkırl'i 

Moıdok çevresinde, bir miktar 
t.ank himayeıinde hücum eden bir 
dti•m•n alayı püsl<Ultülmi.istlir. Bir 

günde S.Ovyet kıt!aları 300 subay ve 

er öldürmi.ôş. mühımmaıt yüklü 10 

kamyon tahrip etmlıterdtr. 

t0<.·uklan, r.ıı_. B U G Ü N .._..,, 
B3y \•e Biıvan Joıef B. S.ı\!\IUEL -11 ' .• .. ,.. 

- Cıciöıeilerimi -'yeceğun ! 
Anası, nitıcsi i8todıldeıi ka 

Ömer lnOnü, Hava Kurumunun 
kanatla;rı •eni daima. i91'fıfl& hatırlı_ 

yaeaktır.: Seni dk uçurtth iJu yuv.a_ 
yı unutmamak, Türk havacılğına bil 

glntc, ener jınıe her zaman yardım 

ve hizme'l. etmek, hepimizin senden 
iatedigi budur. En candan lateyimiz 
de bug~nkü gibi her itinde muvaf . 

,.,, kıu r'rlilıııek, egl~nmek, lııı · rn· 
B y v~ H y 3 n Kına SE\'iK, kıl g_c·~~rmek isterse:1iz lı'.c 

lkuı.·.r• 
Bı ıılar ba.ııatılınca gıcır ı::ı 

cıı- ı.ıyı-a ıılıklıu• a. alı gaı'
dı-.ı;>hn. selvı sand•klara. yer· 
1 rlnl" ı>klıa konuı. nefes alı· 

. dar ş!l.:lnarı bassın, cty:ık c: yak 
a>T\,1mada, terler teııiııınedc. 
'Maazalla.h nl'redeyse ilstüne 
havıal(" illet:. ~ lecek .. 

Kurtoğlan arasında tren e· 
m • e ba'}lı} caktır. ı 

Oığer taraftım. Elhı dıın 
f",1pa.k ına ka.d&I' <>l&ıı 195 kilo 
mt•trelik demir.yolu kıs111nun da, 

Şimal !!atı cephesinrn bir keılmin_ 

dto, 30 tankla dettl!ktentn dilıman pi 
}adesi hUcuma geçerek iki metikUn 

y.erı zaptetmıt.tir. Bunu takip eden 
ffddetl/ savıtlarda Sovyet kıt'aları 

tlar ı hUc,umlar yaparak 10 düıman 
tarıkı tahrip etmiş ve düşmana ağır 
kayıplar verdirmiştir. 

Anıı !eri, bcınıir•lrrl, \e,..cll"rl, ve <lfu.unınsedeEn msııhakkak 
akralıalaı, ol:ın 

ilıJt·d.ı 

Ar ı.ı ıuunıln ıı.Jc rot selam· 
1 ht ıleı çamaşırlaı ı m nd ı. 
leı-e uç.al. runw,. Pn.~:1 ia.ı ı 

~ıı ·~ıı kahya kadın. ba ında j 
oı·Lı.., ııabeyin k p1"ıuda: 

- Belur EfeJ1d,, al şurca· 

-· Hay geöereıti yumurcak, 
havdi ~iv!. 

b, nı .p ınernmını yaptıktan 
sonra sokağa çıkınca. mahalle 
n~ cocuklnrı ctı afma üşii:;ür, 
makamlı makamlı gırişirlerdi: 

~·fe çi~.eği, b .. boceği' .. 
Sem l\luhtu ALUS 

------------------------

me 

fak olmandır.» 
nd.n iıı ın.ı. Jıızlll d edil 

Ku"""°' B k n ın hıta 

sonra, BUyiıl( Milıet Meelıtl Retsı tedir.. 1 
AbdUlha.tik Renda, Ömer lnönl.i'n;.ınl Şunal hattı adı verıilen "' Ja
göğ.One Turizm Brövesinin alinıe .. pa ~ ,l ... Bolu • 1sn1 tp3.Şa - o 
ti foıriRasını t•kmtf ve Ömer ırıonü mı:nc.ık. kısınıntn et ıt-
fU sözlerle teşekkür etmi.tlr: (mı'lur• 

«Sayın ea,tc:an, Hava KuruıTIUt'lUn Zonaılldak köınilr h v sını 
Tt.ırizm B'ılövecinl almaya muvaffak Kozlu\~ bağ"lı.ya.cak olan hat. 
oldugum ;çın büyJk sev;nç ve şeref tın büy'.lk tünellrrl bıtm.ık uze 
duyuyorum. Bana bu bahUyarloğı te re ir. Bu hattın gelecok eylül 
nıın eden Mava Kurumuna ve Yüce sonuın<la tanıaınlanacag1 ıtne~I 
aa,kanına yürekterı minnetler borç.. <lı 1n1ektedir. 

- ta~.ıtı 1 incide - ı mahlf.ıtu \' fırınc1ların kullan- ıuyum. Hava Kurumundakı sayın ho 
d_ar dogııı •>lduı{ıı!nu ve şehir i- dığı kocayerni~i 7,5, safi mef!e calırıma şükranlarımı sunarım. Bu taktirde, Kozlu k mürle-1 
Çuıdekı · l pol n:Ll gerek odı n, R;; lirııdan Reykozda leslım e· Sayın BaJkan, oöütıerlnlz ve d lek r!ini Zon~uldağ:ı nakletmek 
" k k · rü r· u 1 diJ !tted sıırl'tiylc her mevsım,Je pııı·· "' re ın >.. omu ıy nıe- ır. lerfnlz benim iÇ n pek' kıyme~lldirter~ 
!Un ne İilem.Je oldı.ıl';unu VC bu BPykoz- odıııı.cıılıuıt, aradaki Butlln hay•tımda aziz Hava Kuru lor:ı kömür yıikietılınesı kıabil 
Seın.-kiı yUk k fiy t fuı'Jcının 1 farkı.ıı tamamen kil.r. olmadığı- mumuza h zmctıerde bulunmaga ço_ olacaktır. 

Voronefin cenubunda, bir Mıoar 
pıyade bötüğl.i D?n netırlnı g~çmiı _ 

tir. Sovyet top!arının at~i 80 Maca .. 
rı yol< etm•ıttr, 

Bayan Dul MAZALTOV 
SADi ESKENAZI 

(Mütevellücle DEKALO) 
vefat et .ğ .t ve cenate n er .. 
Y.ırın Pazarttrsf 12 Birinci T 
19~2 s:ıat 12.3U d• Büyük Hendek 
I<enesct İi:t3el Sinagonunda jcr 
olıırıa P~ nt teessürle blldiı itler. 

,_EZ!_ 
Yarın ma.tiıwlerde:ı itibar 

SÜMER SİNE ASI 
Bayram Münasebetiyle 

Sinemacılıkta bir inkilô.p t"1kil eden ve 

BARBARA WILLIA ~ 
STA WYCK ve HOLDEN ı:ı ::n ıleri ı:: ld.ğ-wi yani ını>- im. oduruın lmrııdıığıı zaman ı.,..ca§<m.• Nafia Yekaleti, h:ırp ~onun-

llelenım ,,. yuzunü aydııılatmal; \'tıri'Ng,. fıreyı de hewı.p etmek Misafirler büfede aeırlondıkton] da demi~·olıı in~na y n 1 0 '>at'~fmdnn emsalsiz bir tarzda yarutıLrn meşhur 
ıı. k LCI .c Y tığımız tahk 1 at 18.zı.:ı ;;eldiğ i sövlüyorl r. Ve aonro Hava Okulunu gezmi;ıer ve büyük bır hız vermek , ;" ı>tud RUPEN :MA:\ffiI.YAN'ıa şalıesen 
la oı::rendı,. "" g{ire: yıne , ldiı!.llH'tna- göre. odıınu k· ... ,, d• d•li im ••••dır. nıazle.r 01ıta.z0 •• zr1ıe~~m,dıır:.tadır. Ti Ci 1-8 -1 ÇOC 

Rejisör .. 

K Bey"' ıdunwı fıyalı, Is· s uelc ıstU' od • • amele bul '!!'!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!'!'!!'!!!!!'!!'!!'!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!'!!!!'!!111-!!-!!'!!..."!.!!'.!!'!!!.!!..!!!..!!'.•_!!_!!'!!_"'!_lll.'!!!!!!!'!!!!'!!--~~"'·'!! 
~ n.buld n btrk.ı olın•kla lıera- m1 •• :ı!<la.c!ırbr. Ç4nkü eskde::, :1 . pn.rtıle.r lstnntıuld n sa· 
lıı·r rıek e t! n~al: edilecek ka: 

1 
beri c eğ nı Beykoı<Jauı tl·da tın alınm kt':ıdır. ÇUnkü hu llfotörcü!cr, başlro:r fazlıı. kar- L 'iıaliide filmini göstert>eek ve s.-~·irdüer:l unutulmaz iz w 

<hı .:ı. ·,r.uz. ıl ılı.lır · nk eden A alla ve. divan koy takt'rde motö" daha ucuza ı::ö· lı iş bulamazl:ırsa çeki b.'Ulllla ı mwmma::::Z•• hatıra bıra.karoktı!'. ... 
AKb..ı.ba v ıvatından teda · lilleıi. paradan evvel ekme!( türır~kte ve diğeı· masraflar 5 5 lira alm3dan odun lan tir 

t, lı len ı.l.ır ına.Jıall'nde pazarlığı } m ktadırlar. da az:ılmakt:ı.clır. ı yorhr. Yer'inde 3,;, hra ol· n 
'k 'ilk. vl.tı':lk çekisi •ki bu· Ya ncak o<lun olamk kullanı Zo.ten Beykoz odunlar.ı fiy•atl odunlar, fu.bii bu tııkt rıie iı· 
~ • lınaktıuhr. l oy- lali, ec !< meooyi Bey kozda itibar yle Plvcri;Ji olsa. İstan· ray çıkıyor. Bir d buna bm- • 
!l< koza ,.) lir:ı.}a al bir ı;ehirli, i!ıtl- bul odan IUcc:ıı-Jan ihUyaçları· dirme, bo""itma, ıstif ve k 
ıl{ l r d.ııı aş.ı~ıya t nıak· y ı nlan bır kac. ç<' için çeki m 0 rivardıın nlır\ardı. Odun j me parası füıve edilirs , m~se-
~dırl.ır. zanın; ( Oc- b na ytiz kunısa kadar mo tUccarla.ıı vesait yokluğundan nln ç.ekisi tam on lira rmi ı 

ıı alan ta· t par:w 20 kun:~ m re yiik kestirdikten. ~atın alJıklar,ı Hir J hcş kuruşa mal oluyor. F:re 
kına parası, sıJnı'Q :btanbulda ıçok odı.ı.::ııı lsta.nbula getireıne ı meselesi de ayn .• 

r }a 

b ıı 

motordcn boşaltma parası, eve mck >d. rler. Biz; eve tes!i.ın kuru m yi 
na..r;! parn.~ı. ve aynca kesme ı$ebrimiz oduncularının ~ddic. 12 fö'!l~·a. gürgı:m.i 11 l•rya 
r I'<' ı 'idemck mecburiyetinde- sma gt>rt>, "geçen :;ene çeki.Ei ı;:ı.tı ' rnz. Kf':Jtluıcyi hal ıl
d.rler k: bu <la aşa_i{ı yukarı aw.ııü 5.5 lir .ya olan odun ve 1 .\ll ız D.'l!ı'I. z y<:ıde tuğla lı l" 

is· nbııl piynsRi>lM yaklasmak k:lo. u allı kumsa satılan maıı-ı ınanları kullanır. İnC{' ı:rür•: n 
c l r ıe t O .ı n yeııi kl',,.ilmL~ gal kömliı- niin fiyıı.tl nnm b•ı ve "' d·' fı ~' ı' r t · 

eu rı•>< he t ır,n • 1 d ı caba. kadar !U't.ma.<;m selıf'rı vo :u 1-:ılınJ31° s t ıl•~. Hu ı.ı-
,., r · ıuı, ;.il en r.. e • l\lır.ı 'lı, 40 - 50 ı;ek5 gibi tin palıalılii(ı ve buı:a da seh<-r lıa ı:.vade ıne- • ""'"'"" ... ı., 

" • 
Bugü SÜ ' ER Sinemasında 

Büyiik n- T hi Yıldız 

MARLENE DIETRICH 
fuı'afmda.n yaratılan ve blitii;ı ihl!ıuı ..,. kny~ı ola ı 

GECE GOZ . \ 

Aşk filırıtnde her vakitten daha güt.el ve dah~ schhar ve 
daha cazibdidir. 

'll'IITEŞl:M DEKORLAR .• CAZiP \t> P.1'.'K HiSSi MEVZt:: 
Bugün s~at 11 de '-r· ı!"ıt!ı nıat.: 

Siuemasma gidip sinMllill 
iile'nln·n ç ıpkın yıldızı: 

ger 1.10 rs'I 
\Ted ıleri 
gUldlıren, 

k hkaha ıle 

eg'lerıdir,·n 

y ? 
s nema.;:.ı 

ehir Tiya tro~unu!l e ki k<>mt"ı::l 

ınındadlr. 13u giln matineler 
"' 11 de, 1 de, \'e h•r gtınk!ı 

&1hi: 14.30 dn, 16,30 d:l, 18,30_ 
d::Hiır. Suare; 9 d:ır11r. 

Telefon: 49369 

BUGÜN...-.S: 

SARAY 
Sinel'"'\asında 

HEDY LAMARR 
JUDY GARLA ·o 
LANA TU-RNER 

ve J A M E 8 S T E W A R O'ın 

~rafını lan lioll~o<>d ı en 

gfizrl kadtı.lannın iştirnkıl_ 

çevrılen 

ZİEGFELD 
YILDIZLARI 
,L.)' nsk ve ıZ1tir:ls romanı fıl. 

mlru mutlaka gbruntı.z. Buyi.ık 

re-ı. .ıler \ e giızel danslar ve mü_ 
~em1n 1 şa: k-ı larla dolu ohn ve 

goz h n ~~L ırı lüks ~ e dekor 

~da eten bu 

n a f rsatınıı1 kaç .tılıhnlnası 
t vliiye .1 ur 

nu ıı.1 1 t 

.. 



• yfa : 4 

D mı~ oluyordu.Çünkü Yöru
ğün babası, l ken b'r adamdı. 
Tub atleı hiç de ogluna benze
miyordu. 1 oriik, biL;bütün ba:r 
ka yarndılı ta idi. Hcı halde 
amcasr.1 , anasına fdan çekm:§ 
olacaktı. Çolık, Cazgıra laf söy· 
,)etmek ıçin neleı· yapmıyordu. 

~esela: 

akat işın doğrusu olmamış
tı. Molla, bıraz açılıı gibi ol· 
muştu. Lakin tam nıanas.ylc 
açıbnamıştı. Giiı liltü biiyüyün -
ce Arnavutoğlu meydana yü
rüdü. Aı navutoğlıı, meydana 
çıkınca bırdenbh e herkes sus
tu. lhtiya;r· başpehhvnıu her 
kes seviyor, herkes hüımet e

iENI SABAR 

..,_; .•.. ' • ·~ ·''" .. - ......... 't,. ~?· 1 1 .. ·"t • .... v .. ~ ..... ;.ı .. ..._t' ., • f ...... 'ltıı, ..... ~ 
,...~.~ --- .... .-. ... - .. . .... _ 

Ak a 
- Yahu, yalııız başını salla

yıp duı uyorswı .. Bn laf konuş
&'llla ! .. Dilini kedı mi yedi? .. 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrça1aymız. 
diyordu. On binlerce seyirci, 
Arnnvutoğlunun ağzına baka ••ıilıi .. _lıı 
kaldılar. Arnavutoğlu: 

- Pehlivanlar, olmadı. 
Dedıkten sonra Yöriiğe hit ı.-

ben: 
- Tut Yörük oğlum!. 
J) dı. 
Bunun üzeı ne Yi:ıı tik Al', 

U.k bıı ıLraz etmeden cırpma
rak hasmımn Lizer ı.ne atıldı. 
Çalık küfi.ıı edıyordu. Ağzına 
gelooi s6yliiyordu: 

- Haksızlıktır bu.. I\'.epaze· 
liktir. Olmadı olur mu? Bal gı
bı oldu ıştcı!. Daha ne kadar 
açılacak be!. 

Ortalıkta tek b 11 sada var
dı. Çinçlıı ötüyordu. Bu Çalı
ibn scsıydi. Asabi a abi bağın· 
yordu: 

Cazgır, yine hiç ses çıkar.mı· 
yor, gozlerini dil~, güre.. ; 
takıp echyordu. Yörük Ali, nara 
il2Rruıc naı a atarak hasmına 
hamle Pcl'yordu. Yortlk Ali, ~fol
ı, ~ ~ı.:ı ',t uı bır topuk d lısı da· 
ha y ı ı ı. Mollanın topuklaı ına 
kadar ınd . Bu sefer Molla, ka- j 
çıp kıırlulaınamıştı. Fakat iniş 
pek ani olduğu lQln derhal dö-
111 ııek ytiziikoyun kendisinı yere 
atmıştı. E:ğcı dönerek kendıni 
yere atmamış olsa idi yüzde yiız 
sırtüst.ti dü.'}iıp mağlup olması 
yüzde yüzdü. Molla, başına ge
leceğ.m b: ldigi iQm Yörtlğün el· I 
l ri da.ha topuklara temas et
meden donerek yeı e atma.si~ ie ı 
kendi.c; nı kurtarmış oldu. Mol· ı 
ln, yine alta düşmüı:ıti.i. Yörük - Yörük! Yen oğlum be! .. 
.Ali, Molla alta düşer düşmez Tam çivi yukarı yen be! .. 
UsUınc grtmccü, Molla da doğnı-1 Yörük Ali, asabıleşmişti. Fa
Jarak nyaka kalktı. Yörü!;rün Mol kat it dalini koybt>tmemiş bu · 
lanın üzerıne gitmemesi acayip· 1 lunuyoı·du. Mollanın üzerine 
ti. l:ı'akat o kadar da anlaşılmı· ejderha gibi atıldı. A tılmasiyle 

1 
yacnk derecede muallak bir şey enseden paçalara inmesi bır ol
değildi. Anlaşılıyordu ki, Yöriik dıı. 
hasmını ay aktan ~1.arak yem .. '- Molla, paçalarının gittiğinı 1 

~ti. Artı.k, basımyle altta bo- ğörünce tek bir mukabele yap· l 
guş.-ıcak oıhct k~rnamıştı. Onu madan hemen do!lerek )iizüko· 
kolaylıkla ve, ugraşmadan a • yun kendinı yeı e uttı. Liıf de -
yaktan bozuk düşürmek ckıha ğil başına dert alarna.?.dı. 
muvafı~tı. P~ak Muratt Ar- Boyunduruk, kaz ka.nndiylc 
navutogluna .1!:ıtaEen: .. y • • veyahut budak ıle mukabele e-

:-: Usta! Gördun mu Yo~a~ deyim derse mağlup olurdu. 
A.liyı !··· Bak şu şey~n ~ocuga. 1y1 Dti şimdilik nltn yntıp t• h 
Şırndi de hamnının uzenne ~·t- likeyı atlatmak dc\.ha murnfıl;:· 

'yor. tL 
- Çok yaman bu çocuk.. Molla., yere atılır atllma.z 
asmını e yce oldurdu. bitır- Yörük, bir şahin gıbi hasmının 

di. Ayrıktan lı ı gl:ı•nıek iırtı- üzennc kondu. Hemen künteyi 
yor... bastı. Gı~ tamdı. YörüğUn ta-

- Pek yaman vesselam!.. ra.ftarları yme bağırmağa baş 
y · rüğiin bu h"rekatına Molla ladıJar: 

da ş.'lŞlrnuştı. Kuı-ruız Molla. kü· - Haydi Yönik !. 
t:uk hasmının ne d mek istedı- - Çivi yukarı Yörük!. 
g.mi sezmişti. Faknt, ille altta B • t • d. - ekletme!. 
durac~un ,.e, y:a acagım ıye· 
nıezdi ya"· P.dem ki, hasmı - 'l'ıım sırtilstU!. 
uzer n gch"'lemi rt:L Bilmecbu· Yorük Ali küntcyı vurrnağn 
riye ayağa knlkncakb. Mo.ıa, v~yordu. Molla da direnmilj 
derlerup t p .marn· kslktı. En· ti. folJa, güç belii. künyeyi kur 
şma g"le<~c•;ı bekliyoıdu. Yorü- tardı. Çob3n dolamnsıyle doğ
i,'lin tıu df·tarları b~~·u1yorlardı: I rulup ayağa kalktı. lkı pclılı-

- Pes et!.. van çok geçmeden ayakta bu· 
- Molla, pcslc be!.. \ luştular. 
'Molla. hiç 'pes f'\Jı"ı miydi? Ö- Molla, bu sefer YörUğtin al· 

~~~~----71~ J?•Em~:?Zm--m111i;:::.ıa:sm::;;:m:ii:DB--------., 
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SOLDAN SAGA 

1-
mJtC'h, rı ,k .ı, Fı uu ı .. c. 

a ay 
Günler· aç ktır amlQJ:!i!lıı::iS5iii:2iiim' 

/ekili lokanta tıe birahanesı sahibi , 
MEHMET OZCAN ER 

Rfuhtere.m mü1terilerinc bayramlarını 
kutlar ve sadetler di~r Tel: 41415 

==========•==:=:================================= 
lstanbul Def l~rdaı·lığından 

kclı ne.sının tek ıuzıı .i - Tcısı şc_ Tc K .:urr ı:: muhtclıf cn.ı lcrındc 2", 30, 35 lira a.sli mıı:ışlı mcmu_ 
hıı, btr UZU\, ÇOK ele ıl. 4 - Ter rıyctlu munh .dıı Bu Yl rkrc tıılı , keı lı •Ilı y:ıp;ın yUk~ı·k mektep mc_ 
su, bir haı·f n okmııı u. 5 - Yırtıcı zunlan , ı n. ı.aktır 
b 1 hay\·:ın, bır nev dert, 6 - Eg - ı ıc ·lıl rm hu ı;>et .. ı..z.•lc nl..u mı \ c dıp oo. l, r nı hiım len bıı ı slıda 
lence yulcr ndcn bırı, baş n bır ile Dcfıc.dar .ı;r m ıih;O. tla 1 (550) 

harf kunurı; b.y.gı olur. 7 - B r --~-------------------------c kek 
ında ad 

o' 

YUKARIOAN AŞA('HVA 

urunıu Genel Merkezinden 

a baacılara 

ümı i tanbul T H. lC. Ş. Bnşknnlı~ı 
g u a, t 15 de Ankı ı. da 'r, H. K. C,...ııel Mcrkczı g •• 

qo~nd. l pıl.ıc· ktır. tsteKlileı,- niimunc ve &artnamcyi 
bı ıkl yere rr:ilrııc ecıc. k wsulüne gore k:ıp tılmı,ş zarf_ 

d~rt, y{'rde • (533) 

Atv;pern tlı~c m<'n up \'c n trnll k ------------------------------
ol nlar. 

- DünJ ü lıulnıa.t.oanın lurJJi - Demir Satışı 
Dev/el 1 enizyolları işletme Umunz 

Miitliirlüğ~ nden: 
,jb ev c c alan ılım H:ıliç 'e istin c hı !kalan ıle 

• tel.) en s. h:ıl. rıncla nl<'\CUt takriben (1500) ton hurdaların 

ıc•~ k nı.:.l:ın b r buçuk <>) lı muddct dcı!t;>tlrikrek jld buçuk 
;s ııpıhrı • lÔUb'lln< .. n tckı nr k. palı zarf Uı:;uli~ le satı a çıJ,arılmıştır. 

2 - 11.rt rm l /llırın ı T<' ın/JQ42 Ptı7artcııl sant (15) de Tophnnc_ 
dt td. c Mt e::.ırıc .. ıım • tım lwnıisyonundn yupıl:ıcaktır. 

3 - 1' ıh. m t-n bı~ek Bulunclııgu yerde tffilim liıwtıyle tonu (80) 
lir. 'e n U\. t 1l'11ıın. t (72:i0) lırııclır. Ş. ı tnııme hugun korrıls~ onda 
gori.ılcb llr. 

4 -= i .,. l lt'I'ın k~un u_ ı::un ol ·. ,c hııııı ı .. y.ıc klnn 1eklif mck_ 
tuplnrın ı rr..ıtlr <.'<le .) azılı gün \ <' s. :ıtten blr saat cvvclıne J,,ııı r 
Kom' ;) c,n J.ı f m lttıuz rı uk:ıbllıı •ll' tc\ dı e:mcleri J zınıdır. (244) 

Kulekapı maliye şubesi tahsil 
şefliğinden 

Şubemize kazanç vergisinden borçlu miihendis tsak Taı ııupol'. aıt 
Arapc.ami mahallesinin Voy\ioo:ı c:ıddcslndc 6!1 No. lu mahalde h:ıcız. al. 
tına nlınan eşyalardnn pe.el boru \'C rnnlzemcsi, Bcrgmı:ınn mnlztm 
zıı malzemesi, tel ve kablolar, Antigron m:ılzcmcsi, akun ulatorlcr, ı. rnbl 
glopları, re!lektor ve projcktorler, şalter ve demnrorler, \'oltmetrc a ııpr.! 
metre ve voltınctrele.ri, elektrık saat tcslscıtı, hurda demir, oryon n ;ır'tll 
radyolar, radyo Ifımbal:ırı \C d ha bazı malzeme cŞya 19/10/942 P, • rtesd 

ı 

cunü aat ondan itib. ren mezkiir m:ıh:ıldc aleni miızav<!dc suret le c;.•tılll. 
~~~ . 

Bu hu usa dair daha fazla lz:ıhnt almı:ık isteyenlerin Gal,ıt:ıda Tund 
ynnında Sökutlu •k:ıgında ki postıı hanında Kulek:ıpı m:ıliyc tıılısıl r.C 
lıgine mur:ı<•aııt ctınel~ri, Telefon No: c4!)118) 464) 

P-BAŞ-DİŞ 
\e hUtiin ağrılan dc-rh~l klfflel'. Her ttzanedoıı arnymtı 

....... c:~ . ~- 11/J..; ... .,~ ~ • .:. .. -., • ' - 1 ... .• : ".. ........(.. -. ~11 • • .... -,,. ... '. - 4. 

Üniversite A.E.P. komisyonundan 
C"erı ~hp;ışa'd;ı birinci c ı•ıı:ıhl kli nıı;iııdc 1000 lira kt'fifli clektrı~ tc. 

sısatı t:ımlri 26/lU/942 P:ıznrtc i gunu fü :ıt 15 de Rektörluktc açık el< ;ııt. 
mc ik ıh:ı!t> cdıleccktır. 

ı tudılcrln 75 liralık rnm akkat temınat \ e en az biı ta:ıhhuUe rıfıll 
lır;.ılık bu ı~e benzer iş yaptıgın:ı d. ir fstmıbul Vıliiyetinden ih leci< ~ 
gun t.ncl alınmış ehli!'ct Ye!:ıkaqı -.:e Ticaret Od:ısı küğıdı g tırmelff• 

Keşif: Şartn.:ıme: Mukn\ de Rektörlükte görülür. (475) 

• 
ÖZCA 

IÇK/Li LOKANTASI 
IEH E ÖZUAl\TER 

Bol meze, gayet ehıJeıt fiat, iyi servisiyle seneler-
Jenberi bütün müşterilerini memnun bırakmaktadır 

A~ız ta diyle i~ içmel• 't' lıo':' m"i1 geg'irnıcl..: i<tt.-~·ı·n IR' -

s~T·m nl.\ıhına hlr llPfn miie• ~mizi zhııret etnmlnin' 
t , .. i\ ,. t'<lt.•rn. • 

BEYOGLU KULOGLU . Sk. No. 9 TEL : 41415 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
JJlüdür/üğiinden 

1 - Pcndık Baktc i;>oloJ En tıut"U i<;ın yüzde onu h S"aS olrr " t• fi' 
l lill ba;ı yerli d. nn kapalı zıır! usulllc < khıltıneyc konulnıu tur. 

2 - 180 lnış d:ın:ının tahmin bcdf'li 14040 liradır. 
3 - l',k"ıll t)C ir.>tirak cdt:ccıt ul .. nl:ır milnaka~.1y:ı gıımc "· r1l· •11 

haiz \'<' , ilde 1 tc 10:13 ln· lık 1cm.n:ıt beoelim 'ey:ıhut ı t•ktub ı 
nıimak. ı;adan l.ııı· . :ıı t c\ \el vczrc.) e yııtırnılli \ e miıhUrlu mt .. tupl.ı 1' 

s.ıtın .ılırıa Jwınisyontına ilııılı•clen b r srat eV\'CI vt rıni;ı buluıı:ıc.ıktır 

4 -- ihale 2i / 10/942 Salı gunu ;ı, t 16 da fst.anbuld:ı C ı.:ıloı;luııdJ 
Erkek L '"'ı y.ırııııda YOkce l\f(kttı>lcr MuhascbcciFğindc, Pı:ıı<i .!<. J3, 
rıyoloj 1 lfostıltl u s.ıt111 ı:ılm koını yonunda yapılncakuı. 

luı, ı ş meydan yerinde kahı· ı tw<l. an kolaylıkla kalkmışt·. 
yrne J>CS etmezdi. Çünkü pehli· Bu kalkış biç.imnıe gelmiş \ c 
va.n adamdı. İZ?m neft sahi- de öyle olmuştu Çünkü Molla
b ı ı. ,. tolla, ~"1 bh· pehlivan nın aldığı çoban dolaması bngı 
dc~ildi ki, ucr;de okuyuculanm tehlikeliydi.. Bınaenaleyh Yö
:Mt h!llet Mollaı m baş giir~~lC'rı- ı ük Ali, hasmının üzcnnde 
nı uku J<'aklardır. Kadır~alı:un fazla duramazdı. Oyununu bo -
hllztlr guı ( ı bile vardır. Molla, şal tıp kendısim koruması iti· 
j:€!:m gcçmu; Türk pehlivanla- zımdı. Bu sebeple Molla, kiin
rı arıı..~ıncla b ı nci dereceyı ış· leden kurtulup ayağa k lkma • 

Kayserili ApikoQlu 
Nami Türk 

5 - 130 b. s •rı li \ e h. < , d nanın hu u::J c:ırtrıame;.ini g" rı t }o 't 

R 
• ı • "'/ d bu husu ta 11Aıh. t almak l tıyenlcr hcı ı'Un mtlcssezc mudt ı luguru ınıır.ıl • 11 

eıs ıg n en edebılir. (532) lstanbul Alıntaka Liman 

r aJ eder. ğa f'ırsat bulmuı:;tu. Muhterem mü~terilerine 
' t ... k~.lilt ın· 

r'akat, ı ti' kiiçük b r Yörük Oyun sahibi Mollaydı. Gayet ile bayilerine bayram/aranı 
Al onu i5tEdıği g.b e\·ınp çe,•J· güzel bir ımukabeled bulun- 1 

- lstıd, 

A e e 

am sucukları .. n dcı relC"rin d< 1 muııli. lata kcl'lıgınl 3. pmı 
mı ztınlnrınrl.m memur aJ n .. caktır. 

rıy~ rdu. 11' •ydanda... muştu. Bin.a.enaJeyh, ustac candan kutlar ıJe 2 - MeKtc'p "• h. detn. mt-si '"~ .ı t~sdikli sureti. 
Giıre~ epeyce uzadı \'e dört kalkış Mollanın hakkıydı. Yo· aadetler diler 3 - N ı nı ~<>t c dın \C . ,kcri teıhis teskeresi ve.)a u d klı 

6 .. tı buldu. Lakln güı eşi yal· rüğün oyunuıw bozmuştu. Ar· Tel: 24340 sureUcrı. 
nız )' oı ük AL yapıyoı du. Mol· navutoğlu, kendi kendine SÖ} • 4 - Sıhhr.f r. po u ...c ;. bıt. ri. ıı al.ıımrş ıyı h.ıl kıiı:ıclı. Ve uç fotog_ 
laı. ıv d ıı yıye müdafaaya tlendi: rnn. m tr. c. :ıt etmek . 

gel,m tı. Zalcıı Mı/la, güreşin - İkisi de pehlivan!. , RAD·YO PıROGRA~~ı ı 5 _ ımuh. n 21/10/ll42 Cııı • nıbıı gpııli s.uıt ıo ıl.ı ıwılıyıwnkfır. 
ba.-.ıı d. nlwrı g~iı<·s .,. y~pama- Murat ağa. sordu: (525) 

mı • tt.ıtıın gurt."f ı ~ oı uk Alı Ncd t 1 •ıııOi•.-ı-----.... -------------------- • en usa .. 
t.aeın •ı. _ Neden olur mu '' Görmi· -11 lık Tecrin 1942 -

(, -ıılll m ''1: ı> tırtısız bir " 
J.illl l !' ol hı. F a.k t dordüncıi yor musun? Çoban dolaması s.ao p. 0 m J9,J5 l\ttı7.Jk 
s: •tt"n soıır ı gfü pı.: çehresıni na gıren Yörük, zorlamadan 8.32 ltı1. k (Pi.) 
dt"hışt d ) c. ük A.u, Mollayı yakasını kurtarma~~ k?yu1dıı. l 8.4o A. H bcrlcıı 
1< l'. • azla h ıdaydrak ba.r..· Bu, pehli\'c nlık degıl mı? Zor- 9.30 Mı. k (Pi ) 
t.n mı,. \ e oturnk künlesile lasaydı. acemilik etmiş olurclu. 12.30 

\' c yenilirdi. Zaten Molla la 
mı ı.1. 

cılımşu. Yani tanı 
yPrt g lm ') o göbek 

ı Rıınu goı ~1 ;; c tik A-
dı ı l gitresi bıt d.klJJ gal -
t tFm ını badfıııştı. 

hmt l Molla, kendısmi ye· 
addc1m<'ytp hasmının ü:-c 

n •l •ıll •1mı tı. Y" :k Al, 
ı. 11 ının en l nd ·n ıterP. : 

- Yen lrl n be! .. 
D w h gırdı. Molla. tt tn. Jr:-

u \' m ('() n P, Cazgır, oı · 
ı.. , f ı!nclı. Yorüge: 

- Olın dı )orıik! Tut!. 
Dt>) ınce. Yör tik Ali: 

Her ,. kıt böyle yapıyor
" u;... H 1 kımı \ C'meyın ız !. 

Dıye ınuk bE>lecİc bulundu. 
• .z,gn·: 

Dur o) l ı.cıc orahm : 
Deyip h, kem heyetine ~oı·-

ou Ha.kem heyetı Mollanın 
tam a<;ılmıldı6ını, buna ba13altı 1 
giırc: inde yenik dC>ne:miycceği
m soylcdı. Molla, ısrar edıyoı
du: 

- Biz ycmldiğimizi biliriz ... 
'Ycnılrncdm be!. 

Yoruk taı ,ıftarlı:ııı bağırışı

orlardı: 
- Yenildi.. giiıe.me Yörük'. 
Yorüı'.:.-Un b b i'lt da ortaya 

fırl,rmış, Yoı u< e en y oı'du ı 
- Y ur r ' oldu h k 'j 

a:ı . 

onu beldedi. Fakat Yörük b ıs 
maclı. Kurnaz Molla. Yöıii~ii 
zorlasın diye beklecf1. fi'ak t 
künteyi gevşetti ve bıraktı. 

-1 E~!~~··;. • .. hl 1 • kc t • ı 
şte .ı orugun pe ıvan ıgı ıe.oo P ' ı .ım 

buralardaydı. Oyunu bırn~n~.ak 11ıı.03 Mu ık· n dl 
da. bir ust:nlıktı. Molla, gozun- 0 t t~ıcr . k yo h oı ı <. 

d n hiç bır şey açınnıyac"ık ke :-t • 22.00 Muzık <Pl.) 
derecede zeki 'e ~~t~~dı. Fak_ l 11:ı.ı5 22.30 A. Hnbcleri 
Cenabı Hakkın "Y oruge .vcrctıgı 19 00 l 22 50 K p nı j 
ruhi varlık bfu,biıtün başka) lı. · 
Yöriik Ali, Mollanın ço"k fc.>v· 1-------------""'-
k.Jıde yaradıh. a malıkti. Kli- r , 
ıeiık ve hafif oldu,::'ll h.ılde F • 
kı Ja on pchl'vanları gıbi 
sımla nı burgu gibı deler 
kes rdı. 
Molhnın, Yörük Aliye yapa· 

bıh <:1..ni tek bir şey oluyoı hı· 
O da giire!'fı uzatmak, u taht.ı ı 
d<ı1'1. aı:;ırhhrınclan ~stifade ed~,
r<'k bırdcnb ı e yenılmemck ... ı 
tekim Yörül: Alı, ii.:itiin ve RH.l

ıl tli bir güres ('ıl:nrdığı halde 
Molla bır çok boc:ılamalura vc 
ezilm;Jere rağmen güre i dör · 
dünl'ii saati geçirmeğe kad.n 
mm uf fak olmuştu. 

B r kaç keı e yaıdığ"ım \'ı;<' • 

hile eı;er güre~ ~·ı. rl k J • 
bul ctm:ş olsaydı, t:ıdkı u 
re i beraberli c 
r ;., ga~ı .. \:d . 
r<' n lxr: bC' 1 gi 

Buğd;y unundan 

Rezzakı 

Kuıu 

En iyi 
G3 

200 

Bayram Namazı 
$;at Dakika 

' 53 

Vatandaş, 

P ru 

lyı 

20 
184 

Sen n · e İQ nd bayı amını 
kutlnrken yardım bekle ·e11 co
c ıkl:ırı da se,·ınd'ı-nıek ist mez 

•n? 

, . 

'l'. iŞ U NKA -.ı 
K. 'l'ASARRUF 

HESAPLARI 
'2 İkiııeit rin 

Kf't'ide ... ine ayrılan 
tkrami)eler: 

1adet100 Lırabk 

1 ,, 500 " 
2 " 250 " 

,, 10 
ti 

" 

50 
2.5 
10 

" 
" .. 

==========================--======:::::.;======-=:::;..--' 
T eşvikiyede Satılık Arsa 

Teşvikiye Emlak Caddesi üzerinde her türlü bin2 
yapmağa müsait iki arsa satılıyor 

Emlak ve Eytanı Bankasındaıı 
Es:ıs No. Yeri 
399 TC' vıkı I! _ Hnı \>ı~ e 

Vuli kıııı:ıgı ınıılı:ıl 

le>i Bu trn \'C Em_ 
ı.ık cnddclcı i eski 
8/4, ~ • ııı 23 nu:na. 
rn\ı :ırsn 

Kı~metı 
21.325.- Lira 

Mes:ıhası 

426.50 M2 
Tt·n n.• 

2133.- L t 

401 Tcş\lkıyl! _ Harbıye 30.130,- I.ira 1107 , M2 3013 L 
V.ıli lmmığı mnhrıl_ 

le ı Bo~tnn ve F.rh_ 
lak cı:ıddı--leı·i ki 
8/6, ycnı 27 numn_ 
ralı .:ır :ı. 

lznh.ıtı yuk .. rıd:ı yıızıh g. :> ı rr: kuller peşin parn ile ve açık :ı t ı ' 
u ulıyle satılacaktır. ihale J 1/11/1942 Ç:ıı :ımba gunu ant l4 dt B:ı 1 

nın f tnnbul Şubesi Satış Komı :>onu huzurunda y. pıl:ıcak \'e en ' ı 
bedel ınC'rkezc bllcliı"ilccck \e h:ıddl lfıyık goruldUgu takdirde Mnl YL ' 
kfılctinden istız.ın cdılcı ek mmnf.ıkat t·e :ıbı alındıkt.ın sonra k t ı l • 1 

:> a pı hw akt1t·. 
!::i:ıtış esnasında verilen b t•dd muk:ıdclcr kıymeti geçtiği 1akrlırclı 1• 

nat akı;c.<ti dcriıııl arttırılmıyorak ihale kimin uhdcşinc jcrn cd 1 ı c 
ki fark ondan tahsil cdilccel,tir. 

Milzayt.>dcyc iştir:ık cdcccklı•rin mukadder kıymetin yüzde om 
tinde temıııat yatırm:ıl:ırı ı. Lımdır, t tcklilcrin tem nat akçC!., n ıf 
keı-cs1 ve üç adet fotogrııfln l.ıirTİktc bildirilen gün '<' s:ı:ıte kadm S 
Emlak Servisine müracat etmeleri mcrcudur. (526) 

Apartman ha ine konmağa elverişli 

SATILIK Bi 
Cagnloğlu Sıhıılyc MUdiriyeti karşı ındaki ön t:ır:ıfı Hilnllcıhıncr <'.ı<ldC, 

sı No. 10, ııı·ka tarafı T:ışsnvnklnr sok:ıgı No. 9 esiri. 

KIZILAY ERKEZ BINASI SATILIKTIR. 
üniversite Kimya Lilbor:ıtuor1 olıır:ık kullanılan ve bu mnks:ıdln Jı,;ırı. 

de muayyen tadilat yapılan bu bina bodrum ile ber:ıber 5 kat1ır. ı 
kj •ır od.ılnrın 'cı ı.- eme, t:ıvan ve merdı\ enleri taht;ıdır. H:ım:ım \ e 
tt':ıddıt heliıl n, cle.ktrık, ha\•aga?.ı ve tcrko,. suyu tcsıs:ıtı mevcuttııf 
Alıtıların Sirkecide Kızıldy hanı 2 nci katta istanbul MUm t 

Sııhıtı: A Ccmııleddln larııcoğlu; Neşriyat Müdüri: M. Sami t<:ıır;ıt) 
'I ~ r • ' .. A C rrııledıOln Saracc 1 tc•. •' 

1 


