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fiiliyat 

1 
~!~ cleıdetlert, Mısır gibi 
"'"lllllQI pmçelerine henüz döş-

Afrikada harp rA·i·;;;i;~l Ekmek darlıği. sebebi 
1 1 • 1 Bir haftada 1781 

~ milletJere fMMD ma· 
ilk buhmduldan hürriyetleri 
~ eimekte ~k cömıert 
~~ iken, Avnmadaki 
~ mitletlerin uzun yüz 
hllaidanberi kökleşmiş hiir· 
ll)reı ve i&tiklaılerine rial et 
1lllneğl nlçbı hatırlarmdan 
l'drmf) orlar! 

8 ev enıyor 1 bin.tonbik 31 ~e/ıirde karne USU/Ünün kaf., 
gemı batırdılar y~ 

.ltt U._ ba ._ O 1 ltl_..k bir Berin, 11 (A.A.) - Aske· ı d l lı l' J_ • dır• d • • va .ane er ı• n ~~=~~0~ lTl mamaSl Q Kl S8'lllR i 
faaliyet glstermeıe llaşlad•lar mahffne b'"Mlllerine karşı 

ma günü muharebe sabalan ü· mustur. faloyetler kuanmışt1r. Al-
de~:::~ ı~i/!~t>r~!~~;~: ;:d:k~r;;rriı~:zı~ k~~aJe~~ ~~- t~r~;;~·rı~:ı~~.~u:::;: m~~~ 1 Ekmeg" e patates katmak tecrübesi müsbet netice 
zerinde hava faaliyeti fazla ol- El Alemeyn cephesine malze· man g~milHi 178.000 tonili- d•" • d T• t V kA J ti• t fı d 
muştur. me getiren trene aece taalTUZ e· toluk 81 tiane düşman ticaM. ver ıgın en ·ıcare e a e ara n an """ünk .. t 1 afla k il Eldabba hava alnına taarruz d'.ilmifflir. Trm, İııg"i!!z uçakları gemisi b&Wmışlardır. Almaa b J b ) ) • d•Jd• 

·lıJ h~~ v~ ~hl~~~~~; ~=n 1:~a~:~d:~ a~:~eset1~ :~dı~~şa ~~:.~t~ il~aı:::.~ = a~= ~~ı:eh: u usü ütün vi ayet ere tavsıye e 1 1 
~l • bı~ haAmber rikgetirchllük: ~uyı.~ zini tahrip etmişlerdir. Bu ha uğratılmış ve va.ı?onlardan bir hbotu batınmşlardır. Boalar- Şehrimizde karne usulünün bi, bayram münasebetiyle • ..ı.. 

n_sa.'e .e a .u.m.et \a alanına karc.ı vapılan iki" ha· es s s su at l ,.__ bhi n"ahm·-1---ak su ~ şımdıden Çınde kapıtillas· ·1 onu a. · e - • ..__..... - kaldırılmaması hakkında verilen rimize yurdun her taratmdan 
Diğer taraftan yurdun 1aeC 

tarafında mahalli ekmek c.U 
leri vücuda getirilirken e-lmMd 
le muhtelif yerli mahı:;ulJerill 
katılması tecrübeleri de ) aplJ, 
makta ve bunlann muvaffak il 
duğu görülmektedir . 

OııJarın kaldırılmasına karar •-------------------·-----.. retiyle batmhnıştu. karar, İstanbul halkını son de_ gelen misafirlerle, bir çok yer ~ 1 Ne hıtva.nın fenalığı, 11e k l . . kaldı lbllşler Ye bu bapta (Çankay· A 1 R h b • düşmanın lru\'\'eUI müdafaa· rece memnun etmiştir. lerde ekmek ame erının 
t~} hükumetiyle müz.:ıkerelcre m an • us ar 1 • 181, Alman denizaltı gemilerlle Ticaret Vekileti fimdi İstan rılması üzerine bu karnelerin 
·A"!:am1şlardır. Görülüyor ki, Almaa seribotıaımı dÜ§mU bulda un tevzi işinin de toprak kısmen lstanbula gönderilmi§ 
.-~lo Saksonlar Asyanm bu kafile~ • dahil kı 

1 
mahsulleri ofisliğinden alına.. olmasıdır 

"1Yiik Ulkesincle yüzlerce sene nne ymetli ge- rak belediyeye verilmesini der_ Ancak,· mahalli belediyeler, Ekmeğe patates katmak teGj 
rübesi çok muvaffakıyet!: netL 
ce vermiş ve Ticaret Ve ·aleti 
bu usultı bütün vilayetle' e ta. 
mim ''e tavsiye etmiştir. 

'*1-aş:arak elde ettiklerın ; Çiıı l mileri torpilleinekten, yahut piş etmektedir. Ancak belediye. ekmek karnesi kaldınlır kaldı 
'1 l k 478 ~tt teker uç::ın av tayyare-

1 ıetinin istıklali mıhrabındJ. Mos ova Berlln ıermıu handietıert neticesin· bu işin mali külfetlerinden do. nımaz halkın elinden bu e1t_ 
~Yer k kurban etmekten çe- de batmnaktaıı menedeme- layı tevzi işini üzerine almağa mek karnelerini toplabn)f oldu 

~Filhakika °çin 931 yılındanberi u • ' • DCI g R • · • ;u;_:rin ka•:ıJmesa ~i; Şehrimizde son günlerde be_ fazla miktarda karne gelmiş 
aponların istila ve saldırışına •• . şanlan harp gü~ert Al· liren ~kmek sıkıntısının sebe _ değildir. 

Giresunda ·yapılan e- ·mel 
(8onu 8a_ 1 lü. 6 da 

""1Dliyorlar bll'Jl .. fgor • . Ü bildi,,.igor • ..J...v:ll'. Bu bü-.,iik mu·---~--- ı yanaşnutmaktadır.. ğu için bu yoldan lstanbula 

~yıf kuvvetlerıyle dayanarak St ı• t h AJ J b 1 denbaltı 

t:'ıa~~uo~~~k;.~ta~k~ı:;i~ a ıngra ar- man ar u- ,~- =~.:. ~ 1y1 rınkı· du''nya harbı·nde ~----· ltiıde bütün cihana isbat etmış· bi sekizinci yük müşkülatla ~~~~buliisleung~ Şeker llQ1'8Dl1Jllla 
tir. Bu kıratta ve kabir yette bir r- ~·UA uuaa.n katta ..... 
~: t~~~!Oıı:V~pi!~t haftaya gı• rdi karşılaşıyorlar 1 :: İs~~IP ~~ 1 a . k f. k . B1ıgÜlı Şeker lla)1llUlll'-

Jrlez. Esasen Atlantik beyanna- ı ı maheme~Jıh;. ~--· m e r 1 a n 1 n 1 r 1 bhtllet günüdür. Bü)'iiklf>r1aııi-
;r::dib~e::rn~s:d:~e::r v:1!~:~ Groani natrol Kafkaayada sarp ı ~=t:i: ;:.~ı:::=wh~t:. 
~ hükumet şeklini seçmekte r- • maDh\ çarpıllQak da dünyanm içinde 91rp1ınJığı 

Jlliıı l!ım::ı~~ 8::1~~~:; kaya•klan Al· mıatakalarıncla ! lut~Jaı.. ~':.- t s w ile h harp feWmUtıden uzakta kal-
~Cl bulm\l§tur. man tehdidi kari albacla tik ........... •=n- -- umner e s arp sonrası ;.:e,ı;.:-...,"°':yıh.ı'1.: 
llı•~ratm garip cilve ve ı..,a..:r dlli• 

1
1 =:-ı.e:,.w::=-~ m IRIJh id.nde IMlt eta~ 

~üflerindendlr ki, Anglo altında •eti• ......... e yor ed!!me& ~ IMa hareket efilUl-o ı·çı·n Amen·kanın hazırla- maftffak olm-...... Okuya-~~ ~y~~~ i~ ~· ~ Moskova, U (A.A.) - Reu- Berlin, 11 (A.A.) - Alınan Slllda asker yüklü S btlyUk ealanmmn bayı-..lamu teb-
- . tam istiklilmi tanımak yo- ter ajansının hususi muhabiri haberlere göre Kafkasyanın şi· l 2laklye pl.Jlisbıln b&tlnlouun d J g" 1 p 1 a"' n 1 a n 1att1 dk ederken yann ve öbür ı;llD 
~da kuvvetli adımı attıkları 1 bıldiriyoı:-: mal batısında Alman htıcumla- düpaaa gemUeıbadea • ._. gaar.etmllzhı IDdpr etmi)tt.e-

Bırada Almanya, Danimarka (Sonu Sa, s su. ı da) n 8 ilkteşrin günil de devam et- ı dar a.zuıuı bu l§fıe mu\•aff.ak v .. ı:.angton, 11 (A.A.) _ Bir_ cı·ı v .... ;f ..... •nı· UG111ııdıktan sonra .ı;t....a ele bildiririz, Bu ba~ruu-
Avnıpanın en müterakki • ~ · ti ı:;.n .. ·-·- dağ'---d old~- L-.a..- __... ~ ..,_ ,,...,,,.. &---- - ~ mı§ r. ~w~ ~llJ a. so- ""6-• ve ne __.. UIJllD lelik milletlerle tarafsız mem _ birleşik milletlerin. kendi mu_ da da, her yıl olduğu gibi 'al-

etini alış ıgı istıkl~l yetleri ibzal etmekte bu kadar ğuk ve kıar fırtıni.lan harelı&b 11111 Wi...., Atlutlk deld· teketler, zaferden sonra bir 8 _ haripleri için sulbü bazuiamak na "Kmlay" pzetesi rıka-
~IDllllm·-................... ıllllı . .,.,111.e.1.zo~rlaıaeı.so~k~~··a1.~~-daw.J!!!!!l&r olu· ~~ekte olmakla beri.her ._.esen.~ •yılı flr- dalet dünyasının yeniden kurul (Sonu .. a au 4 te> eaktır. 
~ istiy~ ~uarız zümre: ie'fıe!~~üz yıllardanberi ~WllDıl'l ~- ..:r.;;:f4 ~111=~1~,l~·';-~rikanm~,~~~~---lıııııı•·--~~---·- r 1nı• • 
llia soz ve polıtikalannı herke· kökleşmiş htlrriyet ve istiklalle· Alman ordulan bq 'komutan· • . ımtaauter. J hakmdald vait=n- 3 7 5 0 ,1.., 
'6a auarında bu kadar açık, rine riayet etmeği hatırlanndan (8o aa ı 11 ı te) ~ ı.:-..:-: M 1 Z A H 1 
liat'i ve maddi olarak canlandı· geçirmiyorlar. Afrikanın yirmı nı.ı • • • • ?•931 n •••w- ~ tutmak azim ve kara_ 
.._bilecek b"r tabloya çok nadir sene evvel hürriyetini kazannıı§ nnda olduğunu bildiren, Ame _ 
~düf edilebilir. Kaldı ki Leh- bir milletine uzaktan aldoabcı ıı1ka hariciye nazlr muavini lıl. 

hler, Çekler çoktan istiklil ve vaitlerde bulunulacağına Berlin H . t 1 1 !~~tlnere alkve.:sını.ambeakytaandıartı.nı ha. •• ,.nar -·ı •• mltea•••t -· ı 
att~ mevcudiyetlerinden mah· ve Romada kabaran ve coşan a r p v a z 1 u e ~ -.- .... .. ... --- ... 

l'UJn edilmişler ve HollandaWt.r milletlerin ist:iklil ve hürriyet 1 ~Harpten sonra, feli.ket için_ - 3 -
Jçın de gelecek öyle pek parlak ıaşk ve müdafaası ve kendisine rupa~:!1J1;inı:uhytaap~~k R « - ·~·• yU [~~-w' mek Kin dT

1
a
1 

nr.'..
1 

taraf "ldllft 
\re aydın gi:rünmemektedir. pek yakın alanlarda tatbik va- il h •• 

1 
. . . ~ dayanır mıt D•ya_ Yazan > memur e mı,.. r. 

P-0Iit.L'ta ışle "yle f •la zihin sıta ve imkanlan elde edeblltr. va c ~muavenetle, takirleteıı dün ~ Blıkırmıaa kalu ti• da ~ • * * 
YOl'tnaf ı 1 İl.UU! görmıyen her- Roma ve Berlin radyolan günde a u um arm- yanın tekrar kurulması işine 1Y9ft1r wıı? Dayanır cleklkal Ak G dU ~ •ır fOH altı ayda~:)-
h;. 1rj b ' eır: ~etin htrhangi bilmem kaç defa IrakWan, Fi- ait uzun vadeli mali mUzahere hnlm gibi Anadoluyu a Un z .. zutatHllr .ml7 Bozulabllır. 
lnutava&.&c. bır ferdi şu ciheti de · l"l ~ LUb lıl S · te dair M'. Sumner Welles tara- duıratlulr ctoıa .. nları .. .(VVWW;...J Bakılaa da bozuıabil r "'

1 

d Jistin ı en, 11an an, urıye· d d V d fından verilen t·:a.roı·nat bı"lhassa hrı.. 111eterlrım ki bl5yledlr. Bozulabllir deklkal 
üşünınekten caıesiz kendini a- l"l . ·sı·kı~ 11 . . . ve an ogan urıı ----- n; 1--- • l en IJ ı a.ı erı ıç1n savaşa m ......... U--:. 1..:- • tı'ba ratmı Bu toaelerı klmler yapmıwt On_ Buna •• heplmızı .. hlt göater 

-naz: Mıhvcr devletleri da· isyana teşvik ederken Leh, Çek, -- -- ~ Vl~t am- m ya ş larr l»ilmem fakat yaptıranları bl rlm ki bu bl5yledlr. Demiryolu u 
ha biı· buçuk ay evvel Mısır hü· Danimarkalı, Norveçli, Hol - tır. lirim • zaliındıı kaim•• uzun bir yol b ı rına 
kömetine bu Arap ülkesini.'\ is- landalı ve Belçikalılara .niçin Milli kongrenin dıe ticaret Ad: haqı:ı yere kibir:iye çıkan, ki he~ beı altı ayda bir yok 0 mut 

t klallni tanımakta olduklarını hareket serbestilerini verme- Alm&Dlar •AAmtla Jlar•I ... wAdallea toplantıamın; Bo&t;onda yapılan uzun yıllar Anadoluu valiliklerde ::.::İd:e!e::~:n~~~ oırc~:~: ~! 
l:J<tıt"mişlerdı. İtalyanlar çölde mektedir? Hatta Tunuslular ve WVWI• --,ı 6•-- 29 ucu yıldönUmünde M. Sum_ bulunan eekt Adliye Nazırı rahmet_ devri nelince yı.llar tçln bir ;an 
b:r nııktar ilerleyince kendileri· Cezayirlilerle Faşlılar için aynı d•--•ca ..... llDft_..8_._ı llatlp -·•. ner Wellea, ezcUmle şunları 11 Abdurrahman Pata bir. koydu - pek farkında değilim, sa 
~; K. ..... . ahib" k b 1 ed" " _. -- '•• VU .-... .._ cıXvl-;~;.,. Adı hakaız yere elnlrllye C!.'<-lnf llba - iki veya U,. yıl ı""'·ınde b• •un 
. ., .-.uırenın s ı sanara o dava neden güdülnıemekt ır' I ••-'-I _.1_ O ...,'f, Milıetıer harb" d 8ıvaa vallaı rahmetli .... it ~k onarma ve maauİıyet "mut atı"tt. ~ 
~""den bi.ıyle bir vaitte bu· Mihverciler bugün Vişi hükfune- 1 .. .,...e.-...-. 1•wın fl•lletll Qft etm-k ti l ........ }:!.,eUn eval Pa .. iki. aittir. O:'ldan :.onra kesini! tesı ım 
nmuşlardı. Kendi pençelerine ti üzer.inde çok nafüzdirler. Bu ·---····---- ııhlt ola···· e sure ye U'"ftUU en • Adı hakaız yere anaforcı.ıya oı_ alınması yapılır. Fakat bu da cara 

her uz diişmenwş milletlere esa- kudretlerini neden bu memleke- ...-va .-.... ---- ...... kan Buru valial rahmeti~ Retlt etmiyor. Onun IÇin iddıa edıp du 

een nıulik bulımduklan hürıi· tin sömürgesi haHnde bulunan Mu••ttefik hava Muhtar Pa .. üç. ruyorum ki yolu devıet . kendi ya 
------------ Araplan kurtarmak hususunda v E LJI G l U l J(o Adı haksız yere muhalefe tıkan par. 
r ı azan• Dlf!Mıt enera .n~--- l'•r rahmeti! ve mettıur Mummmer •ey * '* • 

kullanmak istemiyorlar? Hattl • ..,....., ~., k ) • • d6rt. Bir IOP. on .... kllo,,,etrt>t • 

S e d I• ğ ,. m sırf Aran istiklili davıalannda uvvet enmn HUrrlyet. t8'killt, ve idare ba_ bir '"8 tllrt -. .. yılda bitmez m · V bir dakikacık samimi olsalar A rtık, ufak teşebbüslerin defleri de çerçeveaizdir. Bir ta. ltMI rahmetli t•hit Mlthn P... •ıter. zort..... da. ouaı.artd ,.., .. 
şark ve garp Araplarını düşüne~ de havadan desteklen_ raf, yüz binlerden demvurdu. zaferlen• ._... c1A bitmez mlf Bitmez deklkat 

Ad m d ı.ı· b" · d k ı· y Yerim dar olmaaa daha ela •- Bu toeeYI gtizlerlmle gorch.rn a lerin e ıJır mn en ayırma a- meleri bir zarurettir. Uçak, baş arının dev saıvae}ı.nnda har - yabillrlm. Dip lrıO taflaırını ellerimle ~ylec• 
zım gelmez mi? lı başına bir muharebe unsuru_ bbı bir ağırlık merkezinin de Londra, 11 (A.A.) - Cuma Hepalnin ve hepsinin Ozerlerln aıkıttırıp toz ettim. 01t k ı rı'"''' 

Vazı •• BEDID ESEN l Harp vasıtası olarak kullanı· dur, ondan, muharebenin sü_ ha"'alara dtlltüğilnü görünce, ~ünü Lilles şebrine karşı yapı· elen Allah111 rahmeti. mtııetın •v_ ta•larını iki parmatımın .,..ı,.. 
l l k ·· l 1 bol aürprizlerl ka-•'"'"'""lyacagıw r ı••I ekaık olmaaın. · klilufak eyledim, 8u tanklaru•a an para soz ere ve yapı an kfuı devrelerinde de, hatta t;e_ e •9"_... z. lan ve 600 Müttefik uçağının iş- baktım, ıcıerlnde yarım çamçak 1ıu 
vaitleri ciddt b'°Jl' muhakeme ve celeyin ve her hava vaziyetin_ Sincla;r, son demecinde, ge_ tirak ettiği hav& akını hakkında Ci.imhurlyet devri geldlll uman, vardı. llllndlrlcrlnın .. ırı.ık k-

Zenoin bir hayattan un·· ak<>Rjllya .. :.;bı· tutmak bile d k 1 d d ·zı de . b b ... taf·-:ı~t verilmektedir.· itte bu .... on vatan evlldının ".. l•rın ..._ - .... ı ~ ' • m ~ Wll e, ara ar a, enı er vazı - ne inlik akınlara ir kaç ay ..... - o., yolundan baıka bir il)' buie_ • - a"nn. • .... er .._.u. 
fakir bir hayata dO· 1 tarafımızdan bir hata değil mi- fe beklenmektedir. içinde bqvunılacağını belirt_ Bu akında, tngilia ve Anıeri· mamıttır. Devrimizin neler yaptılt_ Bu yol hlll bltmemlttır. •u ırel 

dir? Yatsıya kadar ;9'anmıyacak 105 Alm nı. ne tnkıllplar ba .. rdılını 1111& ve 9eltıeek Y•I tla bltmlyeoektir • 
şen genç ve gOzel ~ft es· olmak caız· En çok yıpranan ve kayıp. ti. Vakıa. kııın uzun geteleri. ka·ı ıçaklanan av uça.· ın1af önüne alır1ak, yol davamı•ın yolun tatı kUI ı.eıaurundan ..... 

mumuırın pervan ı lar veren de odur. Onun, kesin bu akınlara uzak hedeflerde ğım • a tahrip veya hasara uğ- • oabuk dalılıyor, •u yolun ku-b İ f k 1Z1 n f 0 m 8 n 1 midir? ...+ .. büyük 11 'f ed reb"lir An k dikk ti .-tr bu yıl b••ladıiına tDkrtıtmellylz. .. fi toııraktır. isteyen •thlyetnye 
0 Bütün kiiGük, orta ve büyük sonu..,.... ro er ı a e_ ve ı . ca , a ~en ratmı§lardılr. o zamanlarda da muıtuım, ınD_ 111eterırıın. •ltaln IMıkaıw. Dedikte 

llerketııl lfakmdaa aJikıuJar milletler hürriyet ve istiklalleri- ceği düşünülüyor. Sayısının art kayıplann da tedbir almayı BAŞKA BiR ÇABPIŞllA teahhlt, kontrol varmıı. Nuıı ol_ rftllln yhde blrt yalan• bir Oıata 
edecek, her satın okuyan- nıin hangi tarafta olduğunu mad tınlmasına önem veriliyor. gerekli kıldığını unutmamalı_ Londra, 11 (A.A..) ~ Garj ::!~!ea:! ::~: :::.~rer~!~~ru:r:ıİı ~~!:~,m~amaaaını alnıma vuru• 
lara u\k wnıeek ba ~I df misallerle görmektedirler. Gün geçmiyor ki, yüzlerce dir. cephesinde Alman tayyarleri 17 yılııdan avıe otmut. Dwdtıw ckr~ır, kı.ırtul•~l•me 1 
romanımızı ba)raınertesl Hiç bir "'ropaganda güneşi ka· uçağın :u.lcme kawştuğu duyul Büyük Britanyada yığınağını Büyük Britan>ya tayyare kayıbı- lopa nlçi11 cennetten kovuldu? 1t•ntvor11111. Fakat IU flknmd,.., •• 

1.a.,1 • O b" h t · · · d h h · b" Kim demi• onu 1 lopa cen11etten ı c11 y 1 ~:-e ~•J&cagız. ranlık ıeceyi J{tindüz yapamaz. masın. na ır cep e ayını mı yapan or u. er angı ır •-ı na mukabil M uçak kavbetmiş· a ,.,....m: ol •rımrrı devıeı l'llP 
VENi SABAH kin91zdır, icra alaıı: ftibi, he_ (8o:'lu Sa. ı au. 1 de) lerdir. k~ı.ıımuı d-ilMlr. 8opa, yeryl_ tnah. tMle rtlt n..,...., denilen •na 

dindeki bul ultanllerl melek et yolla.•ı 9"1ttaka devlet ya~maıı: 

--~=-==~========~=======--=-====~--~-=-------=------=--m;m=---------==~·-=--.-...;~~~ 
·~· 1:_11f,.1>ı/11 •enıa 6aıun hôyle elt.n öpünu~/ .. ~}..\ ~ .. ~ 

........ 11!!'1!111'911 ...... Elllİİ ...... iiiiiııı~'.-----... """"'--..... ________ __ 

..., .. ----·~ -----=...--:•-=·--
....,.-- -' 

~=~--.,,~ ... ~. ··-~-3, ......... İİilll~ 
;a,0n+a._ ........ ıl ,. ,,....._.. o • ~ 
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Yaz n: 
M. Zeki Korgunal 

Nakli ve 
lkt baa hakkı mahfuzdur 

ri -şehnn o cihe11inc hiç ç ana· 
mış olan Cafer, kırl· kemer üze
rine oturtulınuş lork kubbeli 
ln.ınamı uzaktan rronir görmez 

ti 
Kıhcali Caddesinde 

Nafıa ~ilindirleri 
B rLl:; li Asarcye cad_ 

dMı Çitl nb k $Okak 38 numar _ 
d:ı otur rı O .. n Kwncuoglu ad_ 
lı b r 

.. hsi ih çlar için Bir Rus-Japon silahlı ihtivJ 
bu harbin icaplarındandrl 

bir hayret nidası salıv rdi. A · 
Allalımı, bu n b }ük, ne 

heybetli bir b ııd'.i. u: h de--

getirilecek unlar ·-

e 
'1lı:Jttiim; getirildim; 

e senin yardımınla bu sara
ya düştüm. lştx> rahatta· 
yını. da.ima da ra:tıaU;a. 1ı:Blat::Zt 
ğlm. l{la.ç atan 
hasreti luç bir hasrete benzemi· 
yor. Va.taaum Xahırenin dağla· 

ki hamambr, bu h:ımnnun ya· 
mnda lda ır hile almıyor 
du. BlZl kubbeler yük ek bu· 
lutların a.nısmda kaybolmuştu. 
Her biri dige den yuoe goru
miy u. Ya i . ih .. _ 
Cu.f eriıı körpe d'.lınağı bu ihti· 
şamı :vvur etmekten ficizdı. 

ahsul borcunu yüzde yüz ödemiş olan 
yerlerden mahdut miktarda un getiri

lebilir; fakat kimseye satılamaz 
Biraz e birlikte 

n, o:v::ıları,, ğln n mılan, par-
lak özl min ö ün en 
gtitmiyor. Alnınun teri, elımm 
emeği il mey a '!?rlirchgim 

ti uk dükkfuıımı böyl bın sa· 
ray ıd · cm. Şefkatli annc
digunı kabil mı? Ah! 
&>...n ille yapbm cin o keramet sa· 

ha.ın.a.nt:ıı gırm::ş olan Cafer, ken 
clisin:i, ıçinde beyaz köı uklerın 
u tuğu bir rü vo h ya • ı -
mlııde zaımetti. Helo gıyı il< ol
dukln.n halde anadan do~ çıp 1 k gibı «lalı edalı d hu- ...... ___________ • cü ha 
ri, gulman nıiaalı cr.!lanl rla kız 
lanı kfiç. dil;nı yuta· 
l azdı. Hıç konuşmadan, yalnız 

Dünkü müsabakalarda Gala!a5a-
gül·· orulan s 

hım e-
diı .kır· 

• 
ray, Jstanbulspor, Vefa, 

dnn.. 
r- Beşiktaş galip ge diler 

kö-
:.k

• ~ bb.! Bli· 
yüklere. ihınm t ctmi· 
yan, kaldırmıık küstahlığfmı 
gostercn bı cahil kulla
nın a.ff ! On.lan, her yden 
çok vdikleri :Tllldan ar 
ymna. Ayırdıklarını ıia tez va
tit:te vatani dönmek bah
ti,.varfığma 11 il 

Kendi ~ yaptığ bu 
konuşmalardan da .anlaşılıyor
du ki Cafer a.k1mı basınn to la
rn:ıtıtt. H tiz . . bilınediğı 

Ebu Ml Sinayı sopa 1le dükkfı.n· 
dan kovm&b'i-n k tığına yuz 

p · olm tu. Şimdi 
un muhterem cll değil. • 

yaJdarının altım o ~ e hazır-
dı. Elverir ki memleketine dö-
.aup -OllU tekrar gO ılsin.. 

ın 
UAMAMJ) n.lR Gt'rN 

Cafer, llı.r gün saı yda büyük 
bir ha.zır.üğa. ba.jlandıgmı gor-

u. Kısa bir soruşturmad 
sonra bunun sebebini anladı. E· 
mir, maiyeti 1le birlikte şehit' 
dış:mdak1 hamama g decekırl ; 
orada mislı goru edik b r cıin· 
buş ruenu y pılacalmuş. 

Ebülharıs tarafmdn.n bır haf
tada. kw'Ulan ha.mıım bakktndn. 
fikri olmadıbrı ıç Cafer, ha· 
ma.mda m li görülmedik bır 
unbiiJ alemi yapıl J.,'1 haberi· 

nı hayretle lmrşıl dı. Çunkü o, 
hama:ml :m yalnız yıkanma, 
teınızleımn" yerleri olduğunu 
tfillyordu. Ka.hıreae daha küçük 
yaŞta ıken k ık hamama gi· 
erdi Yıkandıktan sonrn yıne 
ın yle birlikte ıkın gelini . 

Bu hamamın o ham mlardan 
yn b r y ol b 1 - ı.m aklına 

bcnzı-

ı var) 

gdıre.nuyordu. ============ 
Hazırlık a ennce atlara ve 

.ar.ıbala.ra bınlldi Emirin hu-
ust v gızl hı.un tlertm gö-

ren Oa.fer c bı.r arab da ) (!!' 
al Kail.le, halkın ürekli 
kışlarını top ıyo.rak yola çıktı. 
Kaldırım ız fakat düz yollarda 
dört .ruı.la k mır, taşdılrla; 

n. adamlarla nrab an adeta u
çuruyorlardı. Geld1ği c:rimderib«7 

Dış Ticaret Baı• 
m··şaviri Adanada 

J - Dı ti. 

Umumı meclı -1.7.3.hğı seçimi 
nin bıtmiŞ olması b bıylc 
dünden ıt1baren reylenn tasnL 
fine baŞlanmı tıı. 

Şıle, M it pe. Kartal e Pcn 
dik gibı y rlerd ta mf işi 1k. 
mal edilmıştir. 

Bu inti u a iştırnk eden va_ 
tandasiann reylennı tmnamiy_ 
le partıce go terıl n namzetlc_ 
re 'erdikleri .anlaşılmıştır. 

Hasta oe melfıl sanat
karlara yardım 

İstanbul Musıld Sı:ın atkürları 
Cemıyeti idar eycti, ta ve 
malul mu yenlenle, halen işsiz 
b lunan san'atkir u:ılaııa kışlık 
vardımda bulunmak maksad:iyle 
!stanbul ve Beyoğlu cihetinde 
birer konser vcrmeğe karar ver
miştir. Bu konserlere ytlz yirmi 
ki lik bir kadın korosu ve otuz 
kişilik alaturka lrodı.11 fasıl heye! 
ti de iştirak edecektir. 

Bu hususta icabeden hazır· 
lıklar başlamıştır. 

E f cJ iyetleri 
fıu p rafifi 

Bütün esnafı içine 
alan bir teşekkül 
v ··cude gelirlldi 
E af cemiyetleri umumi L 

dnre beyetı ba~ı teşekküllerin 
mahdut koopcratiflennı birleş_ 
tirmc.gc ve biıyük bır koopera_ 
tif vücuda getırmeğe karar ver 
mıştir. 

Bu suretle temin edilecek 
sermaye ile vücuda gctin1ece'k 
olan kooperatüe bütiln esnaf 
dahil olacaktır. 

Bu sayc:lo esnafın umumt ilı.. 
tiyaçlnrı da daha kolaylıkla 
karşılanacaktır. Yeni kun1la... 
ca:k kooperatife ait esaslar ha... 
zırlnnma - n başlamıştır. 

Balıkesir Belediyesi
nin yerinde bir karar 

----------------·----------------
Ayvalık, Edremit ve Burhaniyede 

zeytinyağına narh kondu 

Banan aeUcesl olarak her tarafta 
Uyatıarm dlpneıı ıtelılenlyer 

lzınir, (Telefonla) - Balı_ 
kesir valılıği, belediye tarafın_ 
dan zeytinyngına kooan toptan 
fiyatı valiliğimize bildirmiştir. 

Ayvalık, Edremit, Bürhaniye 
dar olaıtlara 120, 3 asıde kadar 
olanlara 110, 4,5 asitlilere 
de 100 kurw fiyat konmuştur. 

Sabunluk yağlar 95, zeytin_ 
yağından mamul sabunların 
toptan kilosu 80 kuruştur. 

Balıkesir bclodiyesinin tesbit 
ettiği bu fiyatlar hmir piyasa 

sında duyulur duyulmaz, yük _ 
sek fiyatla tmak için malm.ı 
elinden (jlkarmak istemiyen wıy 
tinyağcılar arnsında. tclfış uyau 
mıştır. 

Zeytinyağı fiyntlarının daha 
da düşeceği tahmin edildiğin.. 
den lzmirdeki tacırler de elle_ 
rindeki malları sıkarmağa baş_ 
lanuşlar, bu suretle ?.Cyt.iııyağı 
fiyatları lzmiroe de diişmeğe 
ba.~lnmıştır. 

Liğ maçlarının dördüncü haf
tası karşılaşmaları dün Fener· 
bıhçc ve Şeref st.ndlannca ya· 
pılclı. Maçların ehemmiyetsız ve 
havanın yat;;'l~lı olmasından mü
sabakalar .aüilra celbetmedi. Az 
bir scyıircı kütk.ai tarafından ta
k p od.idi. Maçların tafsilatını 
sıra.siyle verıyoruz: 
Ş ınEF STADI: 
Is bulspor-6; SUicymaı~e·l 

Şeref stadında ilk maçı Süley· 
ma.n:.iye ile lstanbulspor talınn
lan yaptılar. Bu ild kulübün ~ar 
şılaşması her ZU..'"Dall çetin olur .. 
1'"'akat bu sene çok zayıf görü· 
nen Süleymamyenin dun lstan
bulspor ka~smda çok bozuk 
ve ahenksiz i>ir oyun çıkarması 
san siyahlıların kolayca Ye 
6lrklı bir sayı adediyle galibi· 
yete ulaşmalarına ve.sile oldu. 

Birhıct 'devrede .lstnnbulspo
run üç golüne mukabil ancak 
ibir sayı ile mukabele eden siyah 
beyazlılar, /ikinci devrede i.~ 
büsbütün gevşettiler. Bundan 
:istifa.de edan .san siyahlılar o· 
yunda esaslı bir hakün:iyet tees· 
süsüne muYaffak oldular. Üç 
sayı da.ha kazanana.k sahe.tlnn 
6·1 gibi farklı bir galibiyetle ıay
nldılar. 

~ a--6; Da.vutpaşn·S 

Birinci tiğin en genç takımı 
Davutpapşanın Vefa kar§ısmda 
alacağı netice merakla bekleni
yordu. Bilhassa geçen hafta Da· 
vutpaşanın Altıntul;'U 7·1 mağ· 
lftp etmesi Vefalıları bir lı yll 
korkutmuş ki, bu maça en kuv
vetli kadrolarile çıktılar ve çok 
canh oynadılar. 

Yeşil beyazlıların çok enerjik. 
oyunu Davutpa,şa müdafaasını 
ilk anlarda boc :tmnğa 'baş:lat· 
tı. Rald:p kaleyi sıkı biı çenı~r 
içıne alan Vefalılar Ustünlüğü 
elde etmekte güçlük çekmedıler. 
Heme.n dördüncü dakikada Hay 
darın UZaktıa.n savurduğu sıkı 
şütüyle galibiyet golüne kavuŞ'" 
tular. 

Bu sayıyı 15 inci dakikada 
Şakirin, biraz sonra da Zekınin 
y.\pbğı goller takip etti. 

3 O nmğlfıp veziyetc düşen 
Davutpaşa bütün gayretini sar 
!ederek oynuyordu. Fnkat ta· 
lamın cüssesiz oyunculardan te· 
'6kkül etmes'i topu çamurda sil· 

~~--------------------------------·--------------.-.---------------------, ________________________ ...,. ______ ,, 
, H ı· T Es A ı' ~o. ]ı ~ yapDU§ olınası muhakltak_ 

Başbrehmen dediği gibi öğ _ == == -129 leye doğru geri geldi. Otomobi 
.. ;vvvvvvvvvvvvvvv .. ••;·--.-vv~"""" lin sesini Ferhat ve arkada la 

ve yılaJılnrla gayeye varm yavaş ayrılıyor. Artık bizim zakla.c:ıırken Ferhat ve arkadaş ~ hey~nla .if}ittiler. Brehmen 
yolunu tutan mabcdler de var. sozu.mu.zü dınlcmcz oldular. Do lan evvelce kendilerine tahsis bıraz ~.inl~dıkten sonra gen. 
dır. Onlar da kendilerini bızdcn ronun mabedi 1oslııada.n yüz edilen daireye çekildiler. Ve bil lahyntiı kursu~e .. ondları kabull etti. 
ad ederler. İyilik de Sivayı&, mil kadar btcdcdir. Yanında yir yük havuzun başında i&:iraıı.._ yann Yll~. "" yorgun ugu 
kötüli.ık de Kal ye ıbadet eder_ mi altı Brehmeni vardır. Ma _ te daldılar Haşim yalnız ika dan. ~şka bır ıfade yoktu. N 
fer. Yılan \ e Lazzo rn bud Ka_ bedi bizimkinden çok zengin lı · - eevmıyordu, ne de meyustu. 
linin icra \ a.sıtalarıdır. ve şatafatlıdır. n~:Ben bu işten iimitvar de.. . Guroprohitanın y~zün~~ ~iç 

. Ferhat ve aıkadaşlnrı hay_ Birden Goro ayağa kalktı. ğif ded. bır §ey okumak kabıJ degıldı. 
- M d mkı M ıka Sıvn ın_ ret ve de _ Uc ihtiyarı dinliyor Bir iianıye müsaade istedi. Dı.. un, ı.. . . - Prensim, dedi, :Meli.ka Mer 

udu nrunmn kaldırılmış, kaçırıl J0..-dı. 1,.lerinde pek az aüphe N ı · ~ · ı Ferhat hıç bır mlitalead.a 'bu tobi Doronun nezdinde "onun 
ek cu "' '!>' şarı çıktı. ereye g tıgını ana. lunm. ad. ı. Cem. şlt ve Rahm. ı ay ... nasıl gı'tigı-·nı·, neden çalındılTI_ 

ilk akla gelce kı:ılımştı. Arada bir lhtı} nn yamadılar. Mütnlca ylirUtmek_ fik d d 1 Rahmi ·~ · 
-n im olmalı i ~m .llk kendileıinı ba ka bir §Üpheye ten de çekiniyorlardı. Yalnız ru ır ey 1 er. : nı şimdi münakaşsya lil um 

ben m p edılmelıy - duşümıek içı.n mi bu kilde goz enyle birbırinin fikrini an.. - Bence Mefıkayı aşıran ve_ yok. Yalnız size unu söyliye. 
lım . Bwıunln b:1" ber s mnm mütalca yiınittüğünü kendi Jamıya çalı§lyorlardı. ya aşırtan bu Brehınen değil_ yim ki Mertobi, MC'likanın r.ı _ 
,c- P s . ız d :1. bana .kendilerine soru nıyorlar, fa_ Cemşit alçak bir sesle: dir. Bunun mesele He ne ala - zasiyle kendisine iltica ttı ~· 

nı bu habcrı vermek 1?111 de_ .k t onun ağır edas, izahata - llıtiya.ra ıümat etmeliyiz. kası var, ne haberi!. Fakat de_ ni ve bir daha s rayınıı.a a d 
ıl beni ti ap etmek ıçın de de\am etmesı ve nihayet kendi Zannetmem ki bizi aldatmış oL diği h rif alB.kndar mıdır? O_ etmek istemediğini, hayatını 

geld nız. işi gıbi Melikanın k çırılması sun. nu bilmem. Ancak bunlar böy_ Sivaya vakfettiğini soylüyor .. 
c t bu oz er üzerine bir ıle m~ olacağını vandetme_ Diyebildi. Guroprohita üç da le. işlerde t~tt.ılan v usulle~ kl Mclikayı Sivanı11 b::ı.zı bende. 

t reddüt gösterdi. Şaşır _ si onlara emniyot veriyordu. kika sonra tekrar içerı girdi. nıın usull~ .?ldugunu bılır!~· lcri alıp bir yere gölünn ıer 
1 ;tı. F kat ıhtiyo.r onun her _ Guro: Ve kürsüsüne oturdu : Ya bahsettigı mabet Rahibı, Mertobi adamlanndan onu biı 
gı bir ızahına meydan ver _ - Bu , dedi, Mertobi Doro - Evet, diye söze başladı. yahut dah!l . uzakta başka h~ an size göstermelerini "temin e 

cd devam etti: nun tertibıne benziyor. Zaten Muavinim de aynı fikirde. Bu mabet rahıbı.. Her halde bır diyor. Ancak Melikanın zorla 

rüklcmcl rine mani oluyordu. 
Devrcnlıı sonlarına do - nı Vefn
hlar Ha~dar ve Hak tının aya· 
ğiylc iki sayı daha kazandılar. 
Birinci devre bu sekilde S-0 ye· 
§il beyazın üstünlüğü ne bitti. 

tlun'Ci devreye Dav.u~ çok 
sıkı başladı. J3Wla .mukabil gali· 
b yeti gamıntu yen Vefn iq gev· 
şek tutt.u. Der'n ve seri pas· 
Jarla yeşil beyaz kaleyı SIK sık 
yoklmnağa koyul n Davııtpa · 
lılar bundan ıstif de ede ek eol 
açık Fo 'e Orlıanın attıklnrı t 
gollerle ~ki sayı kaz:ı.ndıl r. Bu 
goller Vefa takımını hızlandırdı. 
Hakkının d r pasını k pan 
Zeki takunmın sayı adcdıııi al
tıya çıkardı. Oyunun sonlaıwı.~ 
doğru Davut:pn.şa Orhamn aya· 
ğiyle üçüncü ve son golime ka
vuştu. 1aç bu kilde 6-3 Vefa
nın ustünhiğu ıle bitti. 

BL'Şlkt ş'"l>; Altı ıtuğ-0 
Şeref stadının son maçı Be· 

şik~la. - Altıntuğ a smd ya· 
pıldı. 

TAKIMI.AR 
Beşiktaş: Mehmet AH; Hilsnfi, 
Hrısto; Hüsey n, Ömer, Çnçı, 
Şilkrli, Hakkı, lbrahım, Ş~rd, 
Yani. 

Altıntuğ her zamanki k dı o· 
:Jun.u mulıafaza yord u 
Oywıa hen iki takım da lı12.11 

ba§}adı. Birbirini tak p ede Be· 
şilttasın seri akınları Altıntuğ 
kalesuü tehdit edıyordu. Fakat 
iytı b'r tabiye tatlıık eden h.cı
vcrt beyazlılar kalelerinde bcli
ren teblikelerı enerj k hami ı r 
ile öuleyonlardı. Bcşıktaş b tun 
gayretine ııağmen :sayı yapanıı· 
yor .. Uzaktan yakında.o savru· 
lan şütler l:)ır türlü .Kn. ım.p n 
kalesine '"'Ü'miyoııd.u. 
REŞlltTAŞIN n..K GOLÜ 
Siyah beyamlar nihayet oyu· 

nun 42 ncrı da.kili.asında Şercfm 
Hakkıdan aldığı pası rakıp ka
leye sokma.siyle ilk sayıl~ına. 
kavuştular. Bunu hemen b r 
dakika sonra Hıiseyiniıı atugı 
ikinci gol takip etti. Biı ıncı dev· 
re 2.0 Beş.ktaşm galı.bıyetı ile 
bitti: 

İkinci devrede -J{asmıpaş..<Uı· 
tarın iyice yoruldukları seztli· 
:vordu. Bwıdan istifade ed"n S~ 
Bcı Cüdaşlı.lar Altıntu...~ kalesmc 
iyice yerloştiler ve b·rinci dev· 
rede ya.ptıklan iki sayıya altı 
gol daha ilave ederek m çı 8-0 
knza.ndılar. 
l?ENERBAHCE STADI 

G iatn.cJ3ray·8; Tnl inr5 
Fa:ıerıbalıçe stadında llk maç 

Gnlatasarayla Taksim arasında 
yapıldı. 

TAKIMLAR 
Gal tnsaray: Osman; Fcruk, 

Salim; Musa, Mahmut, Kemal; 
Hikmet, Mustafa, Cemil, Gtin· 
düz, Muzaffer. 
Taksım her zamankıi kadı o

sunu muhafazn edryordu. 
San kırmızılı ·ta.kım maçın Kendisini kaybeden gen 

her iki dcvres nde de oyunda c· Bal t Mır~vi hasta.ne 
zici b ir faikı~ et tesis etti. Bu n- dınlmıştır. 
ci dcvı ede b , ıkıncı devrede de ---------------
üç sayı yapar·•k maçı 8-0 k.a- 1---------·--""'to.. 
zandı. • ~ 
Ga ra} AD'k raya G'diJor T A -K V 1 M 

Şeker ba.vramınoo ık'ı maç llmr 160 GÜN 285 yanmak üzere sarı kırmı ı, bu· 

12 
___ ... 

gün Ankarnya hareket k· 
tir. Galatasaray Ankarnda ılk 
maçuu b vramın ıkinci günü 
Dcmirsporla, üclinciı günti d 
ikincı oyununu Ue lcr Birli 'h 
ile yamıca.ktır. 

·----4UI••----

1 
ilk T eş. EYLüL 

1942,_29_. 
l> AZART-ESl _ • I lıknnm Sıvaya ıne redil bize en yakın Siva ve Kali ına_ iş Mertobi _ Doronun işidir. ri~ eli. a~tm~a~ çıkan_ bir nzası hil8.fına alıp götürtılme 

lduğu doğrudur. Biz Siv.a. bcdı onun mabedidir. Doro bana tabi de!';ıilse de ba.. mel anetın ızlerını bulacagız. mesi için de benden söz aldı Çanakkale vapuru yolcuları Gurııı ö •le ikindi 

diml rı mı Sivaıun hiz _ Cem§it arkndaslarının me_ na karşı hürmet ve kusur et. . Ferlıa~ da bu mUta.leaya iş_ Eğer bu yolda bir \'aadde bu 
g { n derin bir rak ve tehalükunü gozleriyle ıniyeecğini sanırım. Ben gidip tirak ediyordu: lunursanız Melika ile knrşıl 

"~· .. ~~-Y.... z. An c Sivayn. ınez teskine arak: onu gö "..1m. Hatta hemen - Sarayın koridorunda 'beni fabilecekainiz. Mclika s zinl 
n bir cnç kızın ge. - Kimdır bu zat brehmc_ şimdi. Bana otomobılinizı tah. altına alan Brchmen, nr:tık be_ gelmıye hazırsa alıp geti11 

t dis edil _ nim? Kendi ini tanır mısınız? sis ederseniz öğleye kadar sir.e ni öldüreceğinden emindi. O Diz. Değilse ... 
ı ınd n bi ısilc ha_ Size mensup d il midir? bir cevap :geti~ umuyo s1:.nda .. ynla.~ ~-öyl esini ~ Ferhat ateş püskıiıen g · 

k · m sine - Evet, b ze .men up olması nım. n mkun gormuyonmı. Melika_ rini ihtiyar Brehmene d ke 
y B lflzımdır. Fn.kat ıkı asırdan beri Arkada6 arı namına Cc ' f yı Si vaya ncuedilmi.5 olduğu yerinden fırladı. İki 
ık h. onlar ı tiklaJlerıni ılfın ettıler. bu teklıfi minn~ kabul c• için kaçınlmış görüniiyor. Bu.. Fak t Ccmsit d ı al 

Onların u u11 r1 bhı: m usulleri_ lcrini öylcdi. Guroprohita ma nu da Brehmenlerden •e men_ ederek : 
oyu mizd ıı ap·ıdır. 1:' ri d y \ ş b • n l rı ı h 1 i u sup olduklsm ~ dı:ıı bJr. ( ' 

dün geldiler 
Ç e açıklarında Çanakkaıel 

\ apurunun karaya. oturduğunu 
ve .> cuların muhtelif v ta _ 
larl lzmırc nakledıldiğini yaz _ 

1 tık . 
A riı~mız bir habere göre, 

ı • muhtelif otellere yer_ 
ı 180 yolcu Tırhan va. 
· a 1 mı?.a gelınışler 

12 32 Cl.26 9.33 Ezan! 
7.08 13.01 ~.09 Vas t1 

•!!tar Y:ıtsu İm.sak 

12 00 1.30 10.65 E ant 
18.34 20.06 5.30 VnsatJ 
_____,.~ 

ABONE BEDELİ 
TUrklyo Ecnebi 

Sene ilk 1400 Kr, 2100 t<r. 
6 Aylık 760 • 1450 • 
3 Aylık 400 • 800 • 
Aylık 160 
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aziyeti 

Hava hücumların
dan doğan durum 

- Bq toı • .;ııtı 1 ıncld• - · 

1 

göstermektedir. RUSla.r da, yurt 
ınaca yönelistc, hava kuvvetle_ Iarı ve gayeleri uğrunda, kan_ 
tine dayanmak ıztırnrındadır. larının son damlasına v..ı.ruıca 
Adadaki gcçım ve ış hayatının kadar .ak ta kl h d -
duraklamnlaı a u0'111tılmaması ya ı ca arını er "' 
da lLtiin bır hava ordusundan faki kahramanı klariyle isbat 
baklencbilir. etmişlerdir. Kaçırılmış fırsat_ 

Alman ordu unun kışın doğu lar, telafisi çok güç rahneler 
da m vzi lıarbınc mecbur kal - açabilirler. Alman ızaferleriııde 
dım mtıddetçe, hava kuvvetle - t k h b" ·· k · · 
rı. - 1 - ,,_~tıya kay e cep enın uyu tesırı var_ 
nın çogun Ul-,>1.lDU '""' -

dıracagında şüphe edilemez. dır. 
Bu anda da yeni bazı hnva fi_ Hava savletlerinin de boşluk 
lolarının batıda rol almış olma_ lar açtıgı, inkar edilemiycn bır 
!an muhtemeldir. realitedir. Ancak, gnyesının 

Bliyük ç1kaııma hareketleri_ kutsiyetinden emin olanlar, bü 
nin her ı:ıc-ydcn evvel hava kuv_ 
vetJeriylc dcstcklenmelet i gc_ tün bu darbelere katlanmasını 
l\' ~tigini son Dieppe denemesi da bilecekreıuır. M ılıareb nin 
de 00retmlıJtir. yerini ve zamanını tayin etmek 

Bir yandan, yannki vaziyeti sevk ve id.ıre sanatıdır. rn 
karşılayabilmek için, ha a kuv do:'hı.ısu, y rm, h trbın bütün 
\'etleri esirgenirken. öbür yan_ yükünu im k da der n düşü· 
dan, güniın taleplerıni yerine nülmeye de :er bır meselcdır. 
g tirmt;k b.r mecburiyettir:. ı Bu ru·i ·h zalar, miittefikJe 

1n ,,ilız hava nazırının, kutle 
~arruzlarının tevcihi için, bi _ rin te., !ıbü ü ele almak üzere 
raz beklemek icap etiğini söy - hareket Jılcinları tertip edecek 
leme i, tasarruf, teenni veya lerıni bclirbnek içın scrded:ı_ 
a.ld tma mak& dına mı matuf_ miştir. Yeni pli ılar önüınıiz 
tur? Her halde, bütlin ihl.ınaL dnki aylarda qok kanlı boğuş 
leri gözde bulundurarak, hava_ maların. bcklen(}b l ccğme işa_ 
larda üstün bir durumu muha_ rettirler. 
faza etmek sevk ve idare hü _ •------------

k:\~i~e =:iı o~::~rtY~a ç;~~; iki gün iki o ece sür en 
den uzak tutmamak mecburi. • • 

di~minime göre, müttefik danız muharebssı 
hava orduları, eldeki ölçüleri 
de taşmasa, bcrmutnd, hava •• 
akınıarına devam edeceklerdir. lng.hz ve Norveç harp 
Uzak ve gen ·ş hedefli bir çı. .1 . Al ..ı • it I 
karmanın gü lüğünü yenmek, gemı erı man uemza 1 a-
a~aya ~uvvetle~n akıp gelme_ rile çok çetin bir 
sıne ragmen, bır zaman mese_ 
lesidir. Yıllara şa.ry . progm~- savaş yaph:ar 
ların gerçekleşmesı ı<;ın de sı_ 
nir kuvvetine ve eyüp sabrına Londrıı, 11 (A.A.) - 4 Nor_ 
ihtiyaç ıvardır. ıveç kuvvetinin des klediği bir 

Bununla beraber, bu çok u_ İngiliz muhrıbı ile nobetleşe 7 
ZU.n ve ilmcü intizar günlerin _ şer 7 şer hücum eden düşman 
de, vaziyet de derpı.ş edilmek denizaltı gem'leri :ırasında son 
ıJartiyle, daimi bir faaliyetten, günlerde cereyan euen iki gün 
taciz ve tahripten geri durul_ Hık bir savaş esnasında 4 AL 
IIııya<'.a~nı .. 8311ıyonun. ma.n dcni~tısının ağır hasa 

Barbm, onceden hesaba ka_ ~ J.ı d' v" b. k 
tıl hr:.di 1 · b · ra ugı a gı ve ıgcr ır ço 
amıyan, u. se en, mec. urı_ . . . . b k' 

Jetleri vardır. Doğu cephesini . dcnı~tı genusın~ ısa et. va ı 
hiç değilse havalardan ve do_ oldugıı haber vcnlınektedır. 
laYJ,8ile desteklemek ortaklara Muharebe geceley n tenvir fi 
düşen bir ödevdir. ı şekleri ve zıya neşr en mermı 

İkinci bir cephe tesisi için lerin :ışığı ile d vanı etmiş _ 
andla.şıJmı,tır. "Demir, tavında tir. 
döm.tur,, :derler. Son hamlenin Korvetler cdenızaltı gemileri_ 
bjr baflangıç olduğu sanılnuş - nı deııizaib bombaları ile hü.. 
tı. B1Jnun tekerriir:ünü. hat.ta cum ederek mütemadiyen au al 
trıikyasının genişletilmesini ln tında kalmak mccburıyetinde 
gfüz prestijinden bckliyenlcr bırakinJl}lardır. 
Çoktur. 

Berlin, 11 (A.A.l - Alman 

.,,. : , 
,. 3/ 

(ScvN- H.A!:ıEJ~~:E~.J 1
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.. "ER sAB~~ 
~ ka<tarma da şakor Alman kitabı haf .J.ası · Yu~os.~a~ ç-e~e- Rabaul limanı 

----- lerı buyuk hır şiddetle bom-
G öhel s Vag11ıarda Alman muveffakıyet balandı 
münevverlerine hitap etti kazandılar 

Alman f'! ı rj asrı tir ıestan vllcm!e 
Moskova, 11 (A.A.) - Ko· 

kara dağı ıbölı?'esinde son cere
yan eden savaşln.r esna.sınd.ı. 
Yugoslav çctelei:i 200 İtalyan 
oldürınilşler, 6 mitralyöz, 115 
tüfek, 10.000 fişek müsadere et
mişlerdir. Bu haber, Sovyet ı " 
berler ıbülten:Ude int:ışa.r ebntş
tir. 

g av t edil ller 
Wdlmar, 11 ( ~.A.) - 1042 I 

harp senesin Alm n kitabı 
haftasının açılı törcn·uı ya
pılmnsı münac:ebetıvle söyledi ı ı 
nutukta, Dr. obels, muh1m mtı
lfıhazalaı·L'l bu Ü!niın fıkır Al· 
m1nyası.ı1 hJ.ap ewni · . 

Alman pro1 aı:r..ı.nda nazırı bu 
ha.rıtc Alm:ı \ a;ıuı ı bsız tc 
ceddüt clruckt l mJii kuv-
vetin hak'i.kı koı· .ı b" J nan f ık. 
mevcudiyeti çi:n 1 n ele e· 
derek sırf m m ıyet n · 
muhafaza 'ç n çarpı ı mı-ı ol
dugunu teb uz · n · el · -
manın dn bunu pek .ı .ı r · ket
mekte oldut;"tınu ilgvt etm . tfr. 

Bundan s nra r ıı ve mu-
harrıdn..ıı ... a.'..ndCl b eden Al-
ma.'1 propa nda n Nas-
von-al So y t d n nlaıa 
maz deki t.anıa:nu • 'i sa n 
hududnnt 1 k zi\ aıdc n v· 
zi fcier talırn:.l e.tın -0ldugun • 
söylern:Eıtir. 

ve hassaten asri b·r destan ıtu
cuda getirmek zaruretinden bah 
s tmiştir. 

~am.ı~.ıari"ada sen 
v.an~et 

Berlin bil diriyor 
- Elas tarafı 1 ın °:IL -

lı ı mahfıller nd n alın n habcr
leı"' göre, Tuapsc 'e cıo.,ru iler
leyen Alman kıt.: ı ıı y nı bazı 

1 ge tler zaptct.nilile dir. Bu ge
ç tier ehem.m·~ ii \•adilere hfı.

k mdir. Bu bölgede harekatta 
b ılıınan Alınan kuV\ etl ri mü
kemmel surctt · t hkmı edilmış 
bar j me:vz:leriru hücumla znp
tctm.ı.ıler 've b re k tc 1 ı diı.'.2-

ınan kıta.larmdan temizi mişlN
d r. S rp cll'"aZİ a sm:uıııı mntçı 
mukn vernetirri kolayla&ırnıak

t dlr. Filhak. <.a burada.ki dtiş
D 1 kıtaları dağlarda müdafua
ya verişli yüz1 ·rce ta.bıi mcv
.iilıı h ç birin'l çetin b·r muka-

Muharrir, ?..::ımanın fLldr işçi· 
sidı.r. Zamanın gcrı vn?:·yE-ttt. 
y::ışıyan k.rn olursa olsun hi~ b r 
veçhıle zamanına hıtap etme 
manevi hakkına malık det1" ldir., Stokholm, 11 (A.A.) - Bu 

Alınan Prop~anda nazırı, ah .1 cr;rnnden Stokholm'den 
vem t .göstermeden terkctıne
mektedir. Almaıı da~ :ıvcıları 
bu muharebe bölgesinm hususl
yctlenne, gün ge<;tikçc, d:ıh-:ı. iy.i 
b:r şekilde intıbak et.mektedir
ier. 

Alman edeb ) atı tarifıin;n bü · alınan lıabcrlcre göre, Dan:
yük eserlerini hürmetle andık markada buhrruı henüz zaıl ol
tan sonra bJh sa asrı bır sJ: ınanuştır. Danimarka:nın Almaı 

AJrikada harp 
taleoleri karşısındaki vaziyetir.ı 
izah eden I>nnnnnrka m11ht,\.ra- ı-""""'.,.__.....,_.....,,,__,~_.........,_ 

sına. A..~ya henüz cev.ap •er· bep, bu generalin 27 C) lülrle 
- Baş tarafı 1 ınclde - memiştir. Koı>enhag sok:rl farınm bir nde 

ı:açında infilaklar olmu5tur: Öğrenilditine "Öre evvelre "Gönüllüler kıt.ası'' tnrn.fından 
Amerikan bomba uçakları ıse., Danimarkadaki Alman ısgal kı-

1 
~lknrılnn kanlı h.ld sevi nıUtea

Bıng-azi ı:manır.a tnarruz etmi -1 taıarmuı kumandanı olan Gene- kıp bu tcşk'lat az:r. ndan iki ki· 
ler ve Um.anıda bulunan oı'ta to· ral Luetge'nin azk>dilmesıne se- şiyi idam ettirmiş olmasıdır. 
najda birkaç gemiye ta..'11 'ısa.bet-

ler' elde etmişlerdir. v k ,. d u" n y a h a J, k 1 n da 01~.!~~izı:rö1;=~tı~::r~ ] 8 f 1 U ~ 1\ 
keşif hareketleri sonwıda bır 

:::e;~~;;unu tamamen ·ıa m 0 J ,. ), an 1 n fi k r i 
MAL-rrA \" A JlKlN fl Ü 1\ 

Londra,_ 11 (A.A.) - Maltl - ea, urafı 1 ınc de - l rumıiş bulunuyor '\'C en vahim 
adasına karşı~nh-ver akınluıı :ve temin etmek maksadıyle a. teh1ıkelcri de önlemek zorunda 
diin sıklaşmıştır. tfıhver uçak· ralanndaki birliği muhafaza ve 1 .:kalmıştır. 
ları adanın üzerine gelmek icin ı .ıdameye mecbur oldukları her_ Buna rağmen Pearl llarbour, 
5 teşebbüste bulumnu lardır. ı kesce pek açık bir hakık<ı.ttir. taarruzundanberi muharebeye 
Bunlann çoğu nüskürtUlmüş- İ Atlantik mukavclea;ı, digeı göz atacak olursak, Birleşik 
för. Düşman uçaklan bombal.~ ! maddeleri arasında, :bi.\yiık ve Amerika milletinın muhteşem 
mnı denize ata:N.k uzaklaşmış-ı küçUk , galip ve ıajlup her bır hamle He tnm bır vahdet 
lardır. • devlete, .kendi ekonomik gelişi_ haline girdiği bu andan itiba -
~İKAl.J.LAIUN ~~ mi için gerekli ticaret ıve ham ıcn, Amerikalı olmaktan gurur 
Kahire, ll (.A.A.) - BU'leşik 1 madde bakmnndan -ıntimvv i hı~ d U) a bihriz. 

Bclbourne, 11 (A.A.) - Ce· 
nup - Batı Pasifik bölgesindeki 
Müttefik kuvvetler umumi ku
rargfilıının tebliği: 

Rabaul'de Müttefik bomba u
çakla.rı dün gece arka arkay:ı 
ikinci gece olmak üzere düşma
nın ikmal üsleri.ne hücum etnfış
lerdir. R.&bau lımanında bulu
nan düşman gemilerinden bıri 
alevler .içinde yanar bir lıald: 
bır.alulmışt.ır. 

·Moskova 
bildiriyor 

- Baı tarafı 1 incide -
Tarihin kaydett'.igı en kanlı 

muharebelerin yedinci haftası· 
nın sonunda. Stalıngrad savaşı
ııın netı.cesi hakkında hala bit 
hükiin1 vermek mi.i:mkiuı dennu
d r. Rusların sayıca çok üstün 
düsman kuvvetıeıinc karşı ha.rn 
ettıklerı düşünülecek olursa bu
.günkü durum Kızılordu içm bir 
zafer sayılabilir. Almanlar Sta
lingradın şima.1:.ndeki jşçi ma
hallelerini müdafaa eden Rus 
kuvvetlerini ikiye ayırmağa he
n üz muvaffak olamamış bulun
malda beraber burad:a. vaz'iyct 
gittikçe :ftıı.alamnaktadır. 

Diğer taraf tan Volga üzerin
delo nakliyat büyük bir sahn 
cbhil nde devamlı bir surette 
topçu ateşıne maruz bulunmak
tadır. Buna ra,.,"'men çeşitiı g~ 
nuler mekik dokuvarak müııa
kalatı temine devam ediyor. 

Kafkasvada Almanl T gc n 
hafta ilerlemeğe muvaffak ol 
mu~:ırdır. Fakat Groısnı ! etrı 
kuyuları hemiz Aiman telı<l \.ı 
altma girıniş değıldir. 

Novoroeisk'de Almalar Ka · 
:radenize imnek içm son birkaç 
gün .zarfında büyük gayretler 
ur'fctm.işlerclir'. Alman komu
t.anlığı K.erç yarun adasından 
ber'ı tarafa kıbdar geünıMtğe 
devam etmektedir. 
Diğer tar.aft.an Sinya.vino ke

siminde Stafuııgrad ıetraf.ında 
cereyan eden muharebeler Al
ma.Ala.ra pahalıya mal olmuştur. 
Burada Ruslar Almanların Kı
rımdan naklettikleri kuvvetle
r.in şiddetli hücumlarına karşı 
Qymaktadırlar. Bu kuvvetler 
daha evvel Sn.ili~ ccphesme 
sev kedil.m'.i§tir. 

------~~~~-

Ekınek darlığı 

~-

J'•.sen: A. C. Sarac"i'f 

Harp i~e dördtincU §eker 
bayra.mını idrak eyledi](, 

Eskiden mekteplerde "Aka:it" 
dersi okurken neygamberle.ı 
hakkında: 

- Sonra gelen · peygmn~ 
kendisinden evvel gelmiş olanın 
hükümlerini ve şerıatını ibtai 
eder.. kafiyesini öğı-enmiştikc 
Harp içinde gelen bır bayram 
da bir yıl evvelkinden hem da• 
lha sönük, hem daha tatsız geçi
yor. Evvelki gün kudemMaa 
bir 1ıanıdık: 

- Ben §ekerc'i dükkinlanm 
bu seneki kadar t.etıha görm6" 
miştim, şaştım. diyordu. Halbu· 
ki bunda şaşacak bir §eY yok. 
Bir taraftan iht:ıkar Zilleti. 
geçinıdeki zorluk; d j!er taraf
tan her şeyin ate.c; pahasına fır
lamış olınası elbette kı bayra
mın tadını tuzunu kaçıracalrtı. 
Bütün dünya Jcan ağlarken l. ... 

ki bayramların bollugunu, beru
ketin:i hiç şünhe • ok ki bula· 
m:ı.zdık. Kaldı ki bugün zengin 
sınıfının arasında bile l:lir insan: 
ve baba ruhu t.a§ıyaınların umu
mi ihtıivaç ve yoksulluk karşı ... 
sında bol bol şeker tedarikine 
elleri varmamıştır. Komşu.c;u 
mnhnmıiyet içinde kıvna.rurkeıı 
har vurup harman sa.vurmak. 
için insanını taş kalbli ~ 
mı§ alınası lazımdır. 

lşt.e Tilrkiye kom~111. 
evindeki kavga yüzünden ağzı.. 
nın tıadl kaçmış bir halde, ismi 
dolayısiyle pek tatlı geçmesi ıa.-. 
mm gelen bir bayra:mı teside ç~ 
lışırken bütün mahrumiyetlere,. 
yoksulluklara ra,..°'Incn yine hali• 
m~c . ükretmeyi unutmamaW 
liı.zımdır. 

Beter.ln beteri olduğunu hıq 
'bir zaman ı:röwnüınden kaçırmı .. 
yaC' k :zam&nlar yaşıyoruz. Bel· 
ki kıt şckcrl. h .. tta şckero·z b~ 
!i<' er OO"rrunı ldril: ed yonıa 
amma, h'c~ ~maz.qa y• . u ııuı: 
sulhun .biıtün nımetlerinden · 
müstefit olınakta. oordcvam ve 
kalblerimiz bir şehid'"ın kara har\ 
berlyle tprJaınaJr ilıtimalindeıa 
masun. 

Bu kada.nıaa da. güldbier olı 
eun! 

Bayram günler~ matine?er 
Saat: 11 de, l de, 2 buçul'L~ 

4 buçukta, 6 b. :>·ılttad·t"
Geee 9 d.W.r. 

SES 
SIN:EMASINDA 

Harp, milletlerin irade kud _ 
!'etini, !eda.karhk ha.aletim ol _ 
Çen bir mizandır. Alman ordu_

1 
su, harekete geçtiği gündeııbe _ 
ri yıpranmakla ve kanamaidn 
feragat ve hamuet misalleri 

radyosu, Aiıuan deniz kuvvet_ 
lerinin son 24 saat za.rf ınd& 
dü~ana ait iki ticaret gemi_ 
sini batırdığını haber vermek_ 
tedir. 

Amer~ka hava or~~a mensup , seıere sahip olmağı kabul et _ IStihsali~ talıayyıil edildi _ 
bomba uçakl"-;fl ıdünku . cmna.r- mekteclir. 'Ham maddelere -e_ P;inden çok fazla olacakbr. Bu 
tesi s:ı-bahı BuıP.:~zıdeki gemile· tişrnek., kaydıyle Atlaotık mu_ anda, ha~ra, deniz ,.e kara ordu _ 8at tar.rtı 1 ınc•d• _ 

re ve dokla.N. hucum etmişler- kavelesi, müstemleke sahıbı oL 1 larınuz Atlantikte, Pasifikte. fındık katmak tecrübeJii de 

sebebi glsl•I la)ım? 
Filmi bavram -gtiıılcr'nin en 
güzel e;:lencesıd'r. Çü .ku. 

dir. .nıak gayesini gütm kteaır. Çan 
1
1 Asynnın muhtelif Y rlcrinde, çok müsbet netice vermiştır. Bu 

----------------------------- kü büyük maden kaynalda.'tı Al.denizde ve orta şarltta rnüt.. suretle hem ekmC';"İn lezzeti çok GİNGEll EOUBS 
~~Meraklı not1Rr ---------~ 
~Sk81'8r8 Ver0811 çin günde 91 kuru§ kesilir. Ya_ 

bancı memleketlerde harbeden_ 
ücret ,mDrtarı ıerin, kendi aylıklrından kesit 

rnemek şartiylc, günde 52 ku _ 

B üytik Brltanya hillnime_ ı~ munzam ücretleri vardır. 
ti si.lih altıııdu bulu_ Ve bu para devlet tarafından 

nanlara verdiği ücreti arttın11a bir kasaya yatırılır. 
ga karar vermu tir. Mut 'Cfl er: 

A~tmıyada: 
Kadına haftada 12 Jıra 

kuruş verilir. Bidnci ç_ocu!?'a 1 
4 lira 51 kuruş vetllir. Uç ço_ 
cuklu bir kadın haftada 20 li_ 
ra 96 kuruş alır. 

Çblde 1nlsHhnan 
ltlr &eaıral Bu miinascbetıe son gunler_ -ımtteflkler safmda carpışan 

d · avam ka.rnansıııda 43 miL Polonyalılar, Fnınsız.lar, BelçL ç ekiangın merkezi Rinh_ 
Yon lngiliz lırahk (225 mtlyon kaWar, Non eclıler, Holandalı_ 
3· O bm Türk lirası) munrıam tar, Yugosla lar da lngıliz or_ vadan jnponları atmak 
b r büt e kabul edilmı tir. dusunda verilen güı deliğin ay_ için yapılan büyük Çin tn.arnı 

Bu kadar büyük bir meblô.ğ nını alırlar. zuna kumanda Côen Pay _ 'un 
k:., nda aklınuza, "ask rltre Ru8ya t>e ç n: _ Si Müslüman bir 'Çın genera 

v riyorlar"., suali gelmek - Bu iki mernlekette askerle_ lidir. 
t.cd r. Bunun cevabını JiS3.b'Yıda_ rin maaşı hayli dilşilktür. Rus ömrünün büyük bir kısmını 
kı E urlarda bulabıliriz: erleri ayda 5 lira 24 kuruş, Çin harp sahalarında ve ta.l~ah 

B iyiilc Britıanya ordusunda: Jiler ise 39 kuruş alırlaı. larda geçirmiş olan bu gene_ 
ral altmış yaşlarındadır. Mare 

bir er, günde bizim Birl.e~k Ameriloa: şal Çang _ So _ Lin'le birlikte 
(>aramızla 65 kuruş alır. Evli Bunlar dünyanın en fazla Çinin birlik ve tamamiyeti içl 
askerlere 90 kuruş verilir. Mü_ mru:ı..5 alan askerleridir. Yeni Japonlara, asi generallere ve 
teh.ıssıs askerlerin ücretleri su bir kanuna göre, Amerikan as_ Mançularn karşı çarpışmıştır. 
kıldedir: keri ayda 65 lira 48 kuruş alır, Pay, her uman için Çan _ 
Tank şo'fö~ı haftada 14 lL Amenka dışında bir yere çar_ Kay _ Şek'le aynı fikırdc olm 

r O kuru ; kamyon kullanan pışmağa gönderilene maa,şının mıştır. Mareşal daha evvel Ja 
viller .24 lira 31 kuruş; müte_ yüzde yınni :fazlası verilir. ponlarla temas ediyor ve bazı 

h ssıs radyo makinistleri, se_ Mütehassıs erlere 70 lira 74: hususlarda isteklerine boyun 

Sovyet Birliği, Bırleşık merı_ tefık1erle birlikte çalışmakta_ artmakta hem de .gıda kuvv-cti HoUivudun ~n. <>ak P..k, ça.p-
ka, Almanya ve saıre gıbı başlı ır. Her gec-,en saat kuvvetleri yükselmektedir. Manisa'da da kın yıldızı ort:ılıg-ı k?hl .. tha 
başı.na !kendini .idare eden bü - mizi a.rttınnakta ve sayısını ekmeğe üzüm .katmak tecrübe.. ~'l'J. bo~y r. 
yiik 'ltlemleketlerde butunm k _ gıttikçe daha tesirli surette faz leri yapılmaktadır. S r.., S 
tadır. Bilikis bu JCay:ıt.la.. _.dünya lalaşt.ırmali:adır. Muhtelif beleclİyeler tarafın. ~ 
pazarlarında hakiki alını ve Demokrasilerin harbe gir_ dan buğday nıübayaası :için iı:ı_ Beyoğlun'da. Şehir Tiyatro- ~ 
kabiliyet ı.•e salfıhiyetını ıstih_ mck ve hazırlanmak için çok tihsal mıntakalarına ~ndcrilen sua 00 eski Komedi kısnı.ıu- f 
daf etmektedir. zaman geçirdikleri :ihtımali var mütemetlerin çoğu ıhenüz müs.. dadır. •rc;Lt;f'ON : 49:k o 
Bazı ham madd lenn nıono_ dır, fakat bizimki -gibi, kadım bet bir iş görcmemişlcroir. Llıiııı••••-------...._., 

ve erkeği hür ,.e eerbest olan 1 
-------------------- _ __ _ polü .işine gelince, bu, tedıye k k 

vasıtalarına nisbetle ikınci ptiın ve yalnız hürriyeti oruma , , ATllA 'V C t k Ö y 't 
da italan bir :meseledir. Fılh gayesiyle .harbe gır :ı bir de.. ' J 
kika, :bu mesele harpten ra mokrasi, kenaisinin, diktatör_, B/LECJK GAZJNOSU S.AHJB 1 

Jer tarafından esir derecesine 
ciddi SUZ'ette meyd:ına g im m itilmiş ala'.: lnra d tün oldu_ U O 1 M A R K O 
bulunacaktır. Çünkü, bır Çok ğı.mu göstermclc vazifesinde Sayın ıııiıflerilerinin E ayramını katlular oe sdr-
memleketler, modern zamanlat• kusur etmiyc ektir. B'z, kendi hatkr bemcnni eder.---------
da gör.iilmemiş derecede fakiı_ . ·fkHilimiz, baı ı. ever ,.e dll 
ieşmiş olacaldır . ., rust bir diinyada ya amak hak. ~--•••••••••.••••••••---, 

Birleşik Amerik.'\ nıılleti, ta_ kımız u<Trunda. çarpısıyoruz. · ı 1111 balta TADlll ElaemaUBda 
rihin en şaşırtıcı devresını ge_ Harp gayretı ve zaf •rd n ı _ 
çirdiği gibi, milli hayatında dn baret olan hedefi ız vakti ge_ Ölmez bir hayat fıacıası M tıit rasla dolu bır ~ romanı 
geniş ölçüde değişiklikler mey_ lince dünyanın hep b .1 aber tcş Hasret ':c sevgi ile yanan bir k~lbın acı föryadmı IAtırap 
dana gelmiştir. kilü..tlandırılması hamı siyle kıy -ve elem 19~~e ~na ı ~r ~1~ hey~~. ~te su. 

Birleşik Amerika bugun m_ m~tini kaybctmemelidır. Şim_ mış, sevgı çın titre~ bir gönlwı,, en yükeek nagmelcnlll 
sanlığın şimdiye kader acılığı diden sulba hazırlanmnlıyız. TERENNOM EDEN 
altında bu kadar inlemenı ş o.· Çunkü o zaman ~ezıfemiz da z Ey NE B ı· N 
duğu en büyük bir savaşa -gi _ ha kolayl&.ı' mış o caktır . ..:__ AŞKI 

Tüyler ürpertici bir cinay .. t 
fikl't"f! Sözlü - Tlirkc;e Sa.rkılı 

.Musiki B<'stekarı 

Kemani 

B ş r-oldc: F.lrnacı 

Güz l f l"Tl 1n 
Olmyaııl.:ır : 

SUAD GÜN · ber edilmiş ebe 17 lira 94, kuruş verilır. eğımeğe hazırlanıyordu. 
tvıl ise 27 lıra 56 kuruş, elek_ :ı4.ske1· ailelerine ya1'ilını.: Fakat Japonya Çine saldırın 1 M • d k • b • f • • 

tı:kl ~ ,.;~;c;7ı~r~~9:U:~ Buyilk Brita ıyada: ca, vazifesinden başka bir şc. QnlSQ a es f iT çe e relSl 
ı .... Kadınlara haftada altı bu_ düşünmıyen general Pay, Nan 

B şart ti; 
AZİZE E.rıR Settar J{ÖRMÜKÇ SADİ I~ILAY 

40 kiş lık küme s2.JZ 

rl r. Fazla i saa.tlen icm kcn çuk lira, bir çocuğa iki lira 20 k. ine gi~iş ve Ç~n - ~ay - Şek k a r l S f V • l• k l• ç 0 C U g"" U dılerıne mun.za.m. bir para ve_ ~ 3 96 k ın emn altına gırml.,.+ı. ~ 
lilır. kuruş, iki çacuga lira u.. s" 1 

Bu film bayramın 1 

'.:.ımm~~~s-~~~~~-----~--ruş; Uç çocuktan fazlasına be.. Hararetle karşılanan general h • b "" [ d 
Kıa'111U14: her çocuk için bir lira 30 ku.. o gündenberi Çin orduları gc 'OQ ŞlCe ogaz an l ,.. .. 
Kanada ukerinin 45 lira 82 ruş verilir. nel kurmayı ikinci l>Mkanıdır. . .. d Zafer göklerlı.ne yü.ıe elen ref ülnelerini aşan büyük fil.nı 

k nış aylığı :vardır. Fakat bu General Pay, memleketine İzmir, (Telefonla) - Mani_ , d?vulere~. aynı ~man a u~u •• -. • 
t . nın tamamı kcndisıne ve - Birleşik Am.eıilca4a: askeri ve dini reisler yeti~tiren sacla bağlar ar.asmda kulesinde Sl\'Tlltilmış de~ır. pa~ ·alarıl~ Bugun LALE Sınemasında 
t . Devlet. bckirsa terhis_ Kadlna ve iki ocuğa ayda eski bir Müslüman Çin ailesi_ oturan Hüseyin adıtı<ia birı ge_ yaralanarak . oldurulduklermı 
t sonra kendıaine verilmek, 132 lira verilir. nin evladıdır. Kendisi dindar ce meçhul bir kaç kişinin bas_ gostermcktcdır. ERROL FL'YNN - BRENDA MARCHALL'ın yarattığı 
~li ise ailelline bakılmak :Uze_ Ka.nadada: dır. Ve güzel arapça bilir. Çin kınına uğramış, karı ı \e iki Bu tüyler ü~rtici cinayetin D e 1 A 1 
re, bu aylıktan ~ 1inı. 56 ku _ Kadına haftada 10 lira 48 Japon harbinin ba.,langıcında çocuğu ile birlikte öldurulmüş_ failleri ~elli de ~ .ldi1:· Zabıta f?1 enız er s anı 
r-~ keser. kuruş :verılir. İki çocuktan be_ dindaşlar.ından, vatana kaı !':ı tür. kı ta kı ·ata "'n m ş ,.e katıl_ 

At.'t~tmlya: herine haftada 3 lira 38 kuruş olan borçlarını ödemelerini \'E' Va.ltayı haber alan zabıta, leri · ı. • ?~u.~t1.r .. 
Erler ayda 58 hra 94 kuruş v~lir. ÇiJl ku\•vetlerine yazı•malarını bağ kules'nç grfm zanıruı dort Ma.k ul Pt yının vaktıyl<' 

alırlar. Ana vatandan uzaklar_ UçUncü çocuk 2 lira 60 ku_ islt "!\İşti. B ı .istek yerine gPti ölüyü k n r i indP yerle scrı_ çete rei~' i ~ npmu~. fakat şin: 
dn Çarpışanlara günde 12 kU _ ruş; döroüncü çocuk bir lira rildi ve bütlin el al<'tlerdeki li bir h· dı- bulmu·· r. di kendi t--ı:nde ya ıyan bı 
r " ;.:la bir ücret venlır. A_ 56 kuruş alır. Dört çocuktan Müslüman Çinliler orduya yn Ccs tl" ın 'ş.zi~ ~ti, cm. ycttn afa.m oldu - t t~sbit edilmiştir. 

alyah erlerden aileleri i _ fazlasına bir şey verilmez. zıldılar. ı pek va..'ı"i e i"1 ... 'ldiğini, I!us" - Bu cinayetin bir intikam hır 

·-~~---~--~~--===~~-~~---~~~------~-~-~~J~ftlın~eç~k~n~~k~~~~tl~~~ - taP5' 

Asırların eşini göremiyece~ 
M ilyailanı. benzerini yara t:amıyacağı_ 

Gönülle~..n azametine -esir olaca -ı bir şaheserdir. Telefon: 43595 
DİKKAT: Bu f lm aynı zJIDanda lall.R'de LALE ve T 

Sim.mal ı ınd:ı .d. "ÖSter;lmektedir. 

I 
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alk kendini u zdan 
b i 1 ul e 1 i ·orumasını PAZARTESi 

7.30 P gram 
"i 3:! vıa .uıun:u 

u te· lik il ba.ıtalık eıJ fazla insan 
cl!ilerci Jcı ge( i~1orm ş 

il.il \,illt§ll_ 

ru n1. 

l' 45 :SClbf'~t 10 
<l::ıkı dl, 

19.5~ Karı,.ık nl.C'! 

k. l laıdau 

7.40 Aj~ııı::ı ha_ şarkıl<'1r. 

bt·rl€ :ıo ıs Radyo g.aıc_ 
l{ar!al kü ·leı ud geçen tü\ !er 1 

ilr·ı,,..,.rt1<'1 k rk n< Klıriuz vnka
HlnT .ı:zf'tt ınızJc t·u un trıf~iia 
t ylc ukudı m;z. H, 'alıııın ol· 
duhca gıizP, gıttig-ı bu nıe\'t·'im· 
lc·rde b r kııctı.n birbç köye 
ealdımrak bın b.r mlişkülatla 
halk Larafından öldüri.ılmeti!i ls
t<ı.nbul bclediyC»iııe bır i!Iıam 
ktlvnaı,>ı olmu~ olac~k k1: "Can· 
ıı vey-.ı. cansız on kedi veya ki>· 
pek getu·~n herk~e 3 liı·a ven
IE'<:eğ:11" ga?..etlerle :lan ettı. Ha
k~ka.trn ~•ın zan12rılarda Rehir 
ı-okal ırrrv ıstil~ .• ·<len kö~··K 
"';rıikıı halkta haklı ohraK b.r \ 
t'.tıd 1.11• uy.uıdırıyut'lU. Daha hl 
nüz Oı akciydl" kuduz olup ~,1. 
dırarak ol n bır b:çarer:n fecı 
akıbett nrıut.ulmamı.ş ker, bir de 
kuduz kıırtlann Yakacık burnu· 
rıa kada.r .ıukulmalan bu endı· 
şeyi b.r k,ıt daha zıyadele§tir
dı. 

Bu mevwda sal:ihiyettı fikir· 
1f'rıni ve hnlka verE.""Ceği urrı ınıi 
O;:'iit}( ri ()ğr E>nmek üzerP l~ule
d.btndl'ki me~hur kuduz rııstı
tusü s•rtab b: Ziya Tunçnıan'ı 
.:ıyarı•t rttık. lng.l tlerden bir
kar s<'nC' evvd Hatln alcıan has
taham'} r ;.{•rerkC'J' bu kadar sü
kiult't ,.c t.em:zliğin her halde 
'oövlı• bır ku !uz müeı;se~e~inde 
•o~ ha<"1ine varmı5 görf'Ceğimı 
t.ahm ıı etm:yordum. Fakat, tı· 
nı zl kten in••nın yüzüne güler 
gıbı göriint'n şu koridorlaıtlan 
g:t.~ıp s 1yın doktor Zıya Tuns· 
man ıle karşıf1gınca pek ku;a >'U

rı•r h'yrpt •m henı~n kayboldu. 
On bir ~( ru d.r bıı .Jiın ve şefknt 
ınüf':· C'!~t'"b:n~n ba:-;ında bulunan 
hı.: kıymeilı ilim auamı; bitT'>k 
pmfı··~·onel doktorlara örnt>k 
olao•k bir tevazu ve hassamyet 
,ı .. kendini hastalarına \'akfet· 
m s guzıd~ bir doktorumuzdur. 
p n nı!~ konu~urken '.lrıde b'~ 
had me~; ç gıny.ır. P noıman
cı.vı ar,ıtıyor. H.ı.•trların bırer 
bırt r ıs ınler~nı ı:myıy r \'e bun .. 
~ r.ı yapılması Jiı.;ım gelen teda
v1 le , söv h.ıyordu. 

Bclc~liyenın 

ya. ı HJvada, suda ya§ıyamaz. 8 30 R .ıy" sal• n ıcsi. 
Deml k cluyor kı bir:ııt i ı~ b~ - 01 k~ 1 , r .ıo.45 Bıı- h Jk 

!Pılıydei'4ı• r. Su~ra illllkııı ıla 1 12 30 Pıogı 1 • I tiır ııw öğ. 
hUlt.lll. .l:ıt kkrnda V zıh bıı fik· ı~:ı K.r.şlK pıo.. rcı1iyoruz. 
rı olnıahdıı, ~lehelii halkunız gr ... 'n <Pi.) 21.00 Konuşnıa. 
bilhassa kôyliilerıınız ı:sıınıa \ (1 l::! 45 Aıoıns htl_ 21.15 Muzik: Ro_ 
kalarında. oldukça 13.kayt Ja\·t'a- heıı 11 • ın.ınc::laı· 
nıyorlar, yal'alaııtı Ü~tline f:ı .. l33f Kat'ı ık s:ır_ (pl.) 
sulye tanelerı veyahut elde edıl· kıl r ı ·.o K •ap r,e\en 
mi!ıse, hayvruun ttiı.·lerini yaııw 18 00 p ı · aıı· - . rlf ranı. er .,a . 
tırıyorlaı. Hiç bir fenni ka;ıle- ıs.o:ı Fo-.ı heyeti. 21.45 R,ıdyo .en 
ye ıstinat etmlven bu ıptidai te- 18 45 fuıılyo dc.ns ıoni orkes_ 
davide; kuduz şifasında büyük trası. 

orke..<.:trası 
kıy,neti olruı zoınan tabii kaybe· 

1 .. 30 • 1 n ha 2:..3lı Aj:uı5 ha_ 
ü lm•ş olııyor. \'e ha.sto. ekserı· " .,, • .. 

b<-'l·leri. v l .rııı olf>\ t··~ ·ne yt-ıkllı lı.:ı:,· ı bl· h·r 
t nanl:y1..• yı.Hıanıyoı • 22.;,1) Kap;.ınış. 

- Ha~t hanenizde )"akınlar- SA L 1 

da böyle çıldırıp ölen hastalar ı 30 Pı ogı;,111. 

oldu mu? - ' ·-~- Vu tıuınu • 
.t.U t;al11 tı_ 

r.:ıhn. 

7.40 Aj.aııs 

b< .. rleri. 
8.:to Sı..·ufonık 

parç.ılat 

(ı;l.) 

ha 

12.3ll P!·ogram. 
j23 .. Knrışın. p111 

grom (pi.) 
1!! 45 Aj;ıns ha_ 

lır ltrı. 

13 80 K. rt ık ~dr_ 

kıtr.r 

18 00 Pr,,gr m. 
18.03 R; d_vc sa 

ıo (•rkt tr 

19.30 Ajan:; ha_ 

bt;>rlcri. 1 
19.45 llalkevleri 

iolklör sa_ 

.ı..ılı. 1 
:lO.l.l R.tdyo gaze. 

tesı. \ 
atı.45 Müzık. 

21.00 (Evin saati.) 
:ll.15 Kllsik p;a_ 

21.30 

no t'(!ebıyo.•,. 

tından par_ i 
ç;.ıhır (pl.) 

(So..glık sa. 
htı.) 

21 4~ Kl:ls1k Türk 
muz.igi pro_ 
grcmı. 

22.30 Ajans ha_ 

- Çok silktir, son günlerde 
böylt• vaklır olmuyor. Halk güıı 
gcçt l<~e hastalı, ııı mahıyct:nı 1 
anlıyor. Bıı az şiiphe et.ti mi he· I 
men hastıahan=ıze veya ta~ra· 
daki istasyonlal".ı. ko~uyun, bu 
çok memnuniyetı mudp bır hal
d.r. Fakat ha.zan da hastalar ı
ısırıld.ığının bile farkına '3rm1· 
yorlar. Mesela Ort.aköyde kudu
ı .. p ölen zavalluıın frcı akibeti 
buna bır mfsald.r. Halk ihmal 
etmPy:p bir hnyvan tarafıııtla.n 
ısırılan hemen müracaat et· 
rnelicf:r. Kuduz ılk zamanlarda 
en tehlikesiz ve tedavisi yüıde 
vüz s fa ile neticelenen bir 1'a~
klıktır. J<'akat burada en mü· 
hım rolü bir daha tekrarlıya· 
yıın. Z.ıman oynar. 

18.45 

f:J bf"rleri. 

1' ısıl hı;-yetı. 22:.50 K•·p.ın~

Ç ARŞA M SA 

- En fazla k t1d uz hastalığı 
h:uıvı hayvanlarda ulur. Ve han 
<>'ı havvr.nlarda kuduz daha teh-n • 

likelidir. 

7.:;u Progr~ını. 

7 ?2 VucudıJm11 .. 

zu çcılıt>tı. 

r~ılım. 

i 40 Ajans lıa 
- Kuduz en fazla köpeklcrJe t>..rıerı. 

olur. Fakan en tahripkar kuduz 8.~o R.•dyo •· 
lou 
tr:ı .. 

12.3• Pıııgro.m. 

l~ 33 Ka· ış K. pru 
gı.ıın (pi.) 

ked de görülür. Çünkü evde sev
dıi:'.nı,z kedınin tırmalamasiylc 
tn. an kuduza lutnlabilir. Bun
!Jrda.n baska kuduz kurt, ~alral 
gibi vah~ı ve f.ı.re g:bı evlerde 
ya'>ıydn hayvanlarda görüldüğü 
gıbı horozda bile kuduz hastalı· 12·43 AJ. "" ho 
ibnın bulunduğu göriilruüı;tür. herler!. 
Belediye ve halkımız korunma l 12 ·3<ı Sa, ""~rler, 
caıelerini biç unutmazlarsa bu ,.e )iarkıl.ıı. 
hnstalıktan korkmakta bir tua 11:1..00 Progr ... m. 
na yoktur. lliJKS 1"as1 ı ht>Yf'tJ. 

ıa.4.3 R .. Hiyo dans 
(\rkestrası. 

19.30 Aıans ha. ı 
berleri. 

19.45 Yuı·ttan ses. 
ler. 

20.15 Radyo .ııaze_ 

tesı 

20 45 Bı.r holk tür 
Xü~ü ögre. 
nıyor;.ız. 

21.00 (Evin saati .) 
21.15 Halk türkü .. 

lerı. 

21.30 Kimgil aılesi 
21.50 ?vlüzki: 
22.30 Aj. nı ha.bt"r 

22.30 A}~tıs haller 

- A~ı vaziyet'niz nasıl• .. İn
şallah bunu her halde memlekp· 
tim11.de temin ediyontzdur! 

- Şüphesiz .. Z,ırn a~ırun çok 
taze olm a:;ı J.Azımdlr. Bu sebep· 
le her gün taze 3.'ll yaparız. Bu 
hususta beslcdığinm ta v,.;ınlar

Kayserili ApikoQlu 

da.n ıstifade ederiz. 

Namlı Türk 
sucukları amili 

U Ş , r-Devlet Deniz~ollan 1. U. M. 113nlan 
Kuvvetli basılır-

URTU 
Doktorlar, ba.ıık 1cılar, ka
t·plcr, mühend·aıer vclhiı.-
1<1! bütt..n ınül'ekkepli ka· 
l~mle y, zı ya;ıazanlar mii· 
rekkcb n ceplerine akma
sından, kuru.ıruısında:ı ve 
ucun bozulmasından 

kurtru·Jn yegane 

HAKİKİ 
KURTULUŞ 

P. 8108-6318 

DOLMA 
KALEMi 

Mürekkepli kalem-

le azı yazmak 

mecburiyetinde o

lan halkı hakika· 

ten bu ezıyctten 

kurtarmışur. 

Ucu aşınmaz bol 
mürekkep alır 

sa 4 kopya çıka-

1 rabilir. 
r Bozu lan parçaların 

yedekleri tanıir üc· 

re ti alınmaksızın 

yerlerine takilır. 

KURTULUŞ 
Kaleını sekiz parçadan iba

ret olup her bir par·ças1 bu 

lunur. AÇIK bırakıldığı hal

de her ne şekilde durursa 

dursun mürekkep akmaz ve 

ltllıumaz. 

KURTULUŞ 

En sağlam ve en kııllanı<lı 

mürekkepli kalemdir. 

HER YERDE 

ARAYINIZ 

İHTAR : Halkı şa§ırtacak derecede, birçok yeni mark'l.hr 
çıktığına nazaran, sayın müşterilerimizin nazarı dikkatlerini 
celbederız. Garantili ol,ın yalnız n<TISAT VEKALETİNL."' P. 
8108 - 6318 numaralarını ve KURTULUŞ ismini taşıyan dolma 
kalemi hakikidir. TAKLİ'fLF.RİNDEN SAKININIZ. 

1 
Kurtuluş Dolma Kalemleri Deposu ._ .. 

- fstanbul Havuz lu Han No. 1 ---· 
B. KNAPP 1\ 

Mües::ıesatı Halefi kutlula• -ı 
Müşteri ve Dostlarının Bayramını , 

Cumhuriyet Bayramı için 
yapılacakdonanma tenviratı 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

12·10·942-18-10-942 tarihlerine kada 
muhtelif hatlarımıza kalkacak 

vapurların isimleri ve kalkış gün v 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz battı 

Bartın hattı 

Mudanya hattı 

Bandırma hattı 

Xarabf&a hattı 

tmroz Hattt 

Ayrnlık hattı 

l2nıiı· Surcıt 

Baa acenta: 

- Salı 4.00 de (Aksu). cum& Hı< o 
Galal::ı rıhtımından, 

- Cumartesi 18.00 de (Kadea) :Sı kec rı l.'l'fl!~~ rı 
..... Pazartesi. salı 9.00 da (Sus). cuma tc 1 16,UO d 

(Trak), Perşembe 16.00 da (Su ). cuma 16.00 d 
(Truk), cumartesi 14.00 de (MJr!lk lZ r.;t 11 

9.00 da (Trak) Galata nhtı.'llınd•n 

~ Pazartesi, çanş-amba ve cum 8.lfl de (l\l •• 
Galata rıhtımından. ayrıca çar;;;arr.ba ı;e 1.:ıını 
tesi 20.00 de (Analarla) Tophauc «lıtım nd, 

- Salı ve cuma 19.00 da (Bartın) Tophane r 
nıı_ndan. 

..... Paıar 9,00 da (tilgen) Tophane nntım 'tdan 
NOT: 

11.10.942 paıar gününden. itıbart.·n t:nr<•z 
seferleri yapıln1ağa ba~lanrr.ı tır 

- Ç:ıı,. ... ::ıınb~ot: 12.00 de (Bursa) um .ırlE'oi 12.C.0 
(Ülgl·n) Sirkcı.::i rıhtımıntl.ın, 

- Pazal' 13.00 de (İzmir). per en tıe J3.0ü <ie Tı 
h<ln) Galata rıhtımından. 
NOT: 
tznlir ikinci postası f-· · u;J. g· bi tırt .. nt..ui iı.< 
PCr;ierrbe saat 13.00 de kalkaca'<t r. 

NOT: 

Vapur seferleri hakkında her tı r1L rr; .• ünıat a.,• d 
telefon numaraloırı yazıh acenta arırnud.ın ogre 1 t> 

linir. 

Galata - Galata rıhtımı LlmarJJeı.r 
ğü bina.sı altında. 

lhl'Urtı Mud11J tJ• 

42362 
Şube acenteliği 

Sube acenteliği 

Galata - Galata rıhtımı ?\1.ınuı~ 
binası altında. 

Sirkeci - Sirktti yolcu sa1or.u 

Lıman Rf'ı. .. lıf 
41•!33 
2274(1 

(~. 2) 

lstanbul Sıhhi müesseseler arttırnı8 
ve Eksiltme Komisyon11_-ıdan : 

t t J... ltnnu ı . Leyli Tıp Talebe Yurdu tal ·hele ne it · ~ 
kapalı zarna eksiltn1cye konulıuu.~tuı. 

1 - Eksiltme 21-10.942 çar:jaınba günll sant l'j eh Ccıg.ıl<·ğluıı", ~ ~ 
hat ve İçtimaı Muavenet l\lüdürlüı'.:U bına ında t pı ı , "' ı , ı·r,o • J."" 
lacaktır. 

2 - Muh::ın1men bedel beher p<.ıltonun ımaU ı 

tur. 
JoJ lııa .,, 

3 - l'vluv<ıkkat ten1inııtı 518 ı;ra 40 kuru 11ur 
4 - İstekliler şartnameyi c;;ılı~ına tıLinlerındE 

lirler. 
l•l•· 

5 - istekliler 1942 yılı Ticaret Od.ı ı ve ka ile .4·ıo ... . y l 
yat::ılı \·esikal~r ile dilkk.fın ve ~ernıeıye "ııhilJi pldı.ı• t"tı ı 

bir ün\ ~n tezkeresi ve resmi bır m Je 
nıiş bulunduı,tuna dair bir \Cı:;ik~ ilt bu i~c yete 
buz veya b:ınka mcktubiyle teklifi ha\1 uırflar n 
s:ıat ev\·e1 makbuz mukabilinde kıı.ni-..yona ve. t>t> 

JVr 

' A 

.. .. 
' .ıı• 

• 

Üniversite A.E.P. komisyonundan 
ıt 

Cerrah~a'da birinci cerrahi kli ıtiğ :ıde 1()(1( hı ..., ' t ,, ı r 11' Jiı 

sLatı tamiri 26/10/942 Pazarte!:ıı gilnü ~· .. 15 de Rf"kt( K°IE' a JK tf( • 

tstaııbut Belediy~ EIE>ktrik, Tramvay ve Tünel t~leU1ıC'le 1um me ile ihale edilecektir. ,,. 
' 

Müdürlüğü Cuınburıyetin 19 uncu yıldönilmü münı: scbeliylc yapıJacak tstekhlerin 75 liralık n1u\·akkot tt-mınat \·e <:' t ~uuhhl 11f> 

d"'1 h ed tenvıratta ajağıda yazılı husu.satın nazarı ltibaı·d alın.ııh :,ını ıl•İn eder. lıralık bu jşe benzer iş yaptııtına d;11 i-.tanbul \.·il~~·t t 
1 - Resnıi daireler ve muhterem ahnH tarafından y;:~pıluctt-< tenvlra_ ıtin ev\·eı cı.lınınış ehliyet vesik11sı \"C Til·Jret 0df1'-'_ ;ıı dı ~f'>t,ı 

ta ait tesisatın ruhsatlı müteahhitlere yaptırılı11ası ldıın1dır, Kesit: Şartname: Muka\·eıe R<'l{lürlükte göru1 ııır !l 
2 - Bu te.;isat her ne kadar nıuvakkat ise de mevcut sa'ı'-~ n.udre. ı ____________________________ _. 

tini tecavüz etti&i tak.tirde Umum Müdürlük. nihayet 20 birincıte~ı in 
1942 ak~amına kadar yazı ile haberdat· ediltnelidir. Bu kJ_yıcların hıliıfı_ 

na hareket edildigl taktirde yalnız bir te•i~ıt müw..,.ir oı,nal.lo k:.lma_ 
yıp tenviratın heyeti unıumiyesi üzerinde te~evvü~cıta ~~bcbiyct verilmi~ 
olacağı gözônüııde tutulnıalıdır. ( 90) 

, AV ARYALI MAL SATIŞI 
Avaryalı 411 sandık inşaat Çİ\'

0

S', 25 sandık irnn<iura ~ı ., 

311 kafes sandık beyaz çini, 4•) balya kağıt ,..t=c.1ktır 1~ 

mc ıbos kilpek \'e ha;vanlara 
k.~ı · .1ldı~ı ~on ledb.rlere tenıas 
t.·tll'r·kl'n ıt;t"'rıyt\ ehndc:- bir sepet 
ıl<· bıı k>1•l» giı<l Tiı. Çorludan 
gel yor mu~. B'ricık, ke<ıisi tara
fmJnn 1,-p \n.ı~. h.u<luz o!n'8.
sında.n ::;;i.ı1'ı1t·~enJyutmuş. Sepe
tin i<·indr ~clirdigi i<rdi de ::;an
k bıııılaı ı ti nl.yorınuH gibı st.,;· 
S.7. ses.. .... ~ duruyor, a.ı:ada b~r; 
b . .ıgıra b;,..ğıı .1, set;ı kı~ılnu~ ola .. · 
cak kı; hafı.f hafii mıyavlıyor· 
du. 

- Kuduz bir kurt tarafınd~ı . 
ısınlan koyunlar kaç gün it:ıu
de kesilip, yenil.irleı-,,e zarar•ız
dlr? Yoksa böyle ısırılmı$ hay· 
vanları yemek biç cıafa değil m -
dir? 

Muhterem müfterilerine 
ve bayilerine bayramlarını 

candan kutlar ve 
saadetler diler 

Tel: 24340 1 
Na mil 
A P 

1 Fabrikası sahibi. 
.:a.ygı ile kutlar. 

--r tiplerin en geç 15 X 942 tarıhine kadar Galı•ta E. k·ı Giımnıf 
Türk Sucukları l 1 sokak ömerefendi han, No. 8de Sigorta Ehpt·!'J Raif OJ!ııI· 
j K O G L U -ı · !uya müracaatları Telefon: 41tll4 

PUDRALAR 
Hayın müşterilerine bayramı •evgi ve 1 İİl•••••• ... 11111!1•••••••••••••••••••-... 

l.ste görüyorsunuz ya, mü
catlde; sadece baş.boş hayva.n
larlo uğı.a.şma.k işi değil.. Ev 
hay'" r la rından tutun bütün 
valısı hayvanlaroa da kuduz il· 
ki olnıilir. Bunlarla temas e· 
dr'!ı ınsa ları.n arada bir tehli
keye dü.1mderi de mukadderdir. 
Fak.ti ş'dut>tli ve her zaman ta
kıp edilecek bir mücadele kudu· 
zun ht>mcn hemen önüne ge.;ebi· 
lır. Bıı mahalli belediyeleı in i
ı;ıdir. Sokaklarda katıyen başı
bo11 ked. ve köpek bulundurma· 
malıJıı". Son zamanlarda kıtlık 
dolayıs!yle ev ha.yvanlan da dı
§an atılmış, bilhassa köpekler 
sürüler halinde soknklarda do
la.,=ru··a baıılanııştır. Bu hayvan 
Jnrdan bir tanesi l. udursa diğer
lenııi de ısırarak • .şılar. Ha!bu
kı bu köpekler mu edilse ev 
h<>yvanlarının ve inııanlann bu 
hast.alı~a tub.ılma.ları hemen he· 
men gş Ti mümkün olur. Çünkü j 
pek sru·: olan kuduz mikrobu an 
cak canlı uzviyetler üzerinde l 

- Yaraları derin olup iy1ie>;- i 
mesi, mümkün olnuyan koyun' 1 
)ar ı;;ınldığı tarihten itibaren on 1 
gün içinde kesilip yenilirse h•ç 
bir zararı yoktur. 

- Şayanı dıkkat bir kuduz 
vakası ranla.tır mısıruz? 

MODASINDA 1 İstanbul Belediyesi İlanları 
Yeni ve fevkalade bir ,, _________ _. _______ ııii 

ÔZCA i /ekili lokanta ve birahanesi sahıbi , .. 
1 MEHMET OZCAN ER 

, 

- Vallahi azizim, kuduz va· 
kalan şayanı dikkat olmaktan 
ziyade birer faciıadır. Size yal
nız şu kadannı söyleyeyim: Ün
yede bulunduğum sıralarda ku· 
duz bir kurt tam 80 koyunu 
ve döt köpeği öldürüp birkac
~yi de yaraladıktan sonra öl
dürillebilmişti. Thkat hep söy
lediğim gibi, wkit geçirilıne?-'C, 
kuduzun kaliyen bir korkusu 
yoktur. Bir de l:ıelecfiyenin son 
günlerde ~bğı mücadeleyi dai
mi suiette devanı ettirmesi mu· 
hakkak surette 19.zımdır. 

REŞAT n:ıı:nt 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 18118 • Sennayesi: 100.000.000 '.l'ürk tirası 

• Şube ve Ajans adedi: 265 • 

Zirai ve icar! her türlü bankta muameleleri 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

' 

lira.at Bankasında kumbaralı re kumbarasız ıas&nuf hesaplarında 
en az. 50 Hra~n bı.olunnnlnra senede 4 defa çekilecek kur'• ile aşaiıdalci 

• 

pttın~ ~t~re ikramıye dağıhlacaktır. 

4 •9ed 1.- Lfl'elık 4JIOO LI.. 1100 •- M .__ 
4 • .. • &000 • lllO • • • 
4 • "° • ,.- • , ,., • • 

40 • 100 • 4.800 a 
• 

o l KK AT: He aolıınnda"ki pa alar bir St!:ne içinde 50 liradan aŞ;Jğı 
rh\ miyC'nlt.·re tkraıniyt çıktı~ı t;:ık \ırde <7" 20 :fazlasiyle veril~ekhr. 

' 
Kur'alar -de di>rt defa 11 Mart. 11 H.azln., ll Ey• 

ifil ve ll Biriııciı..i.nun uı,rilıı,•rinde çeWUecelrtir. 

1 

1 

TEBEDDOL 
Mub•lai:ah pyri tabii 

"Makyaj" kalmadı 

Cil<k suTÜlecek gayri mer'i 
il""' l>i~ pudnı, tabii bit 

ouzellilc vt>rir. 

P:ı;noı:ın sık. kadınları. yenı oir 
moda ıcat etmi ·le.rdir Bütün gün 
ıablt dııran W> bi(; parlaklık lı.1 bı
rakma)'an, bır gul tenı veren yeni 
bir pudra oulı11uşl.öNhr 

1 

Bunun 5ırn fpt>klt elekten ile 
defo gcçırilm1~ ~ ııaf v~ en ınoe 

pudrayı ıkı defa ktema kOpüğu ile 

1 

kar~tlmaSJ usulu ıle 12ah edlle
bılır . Fransız llimyagf.'rlerinin . 9e

nelerce araştırmaları ncl.ıcesmde 
elde edı1en bu usul. Tnkak>n mUes-
~esının ınbisan allmdadır Bu ye
ru Tokalon pudra~. drttk parlak 
burulllara \le yatlı ciltlere ebedi
yen son vennl$lır Cildinız.e. sek.ı& 
saat ıarfmda 'Mat., duran nefis 
ve gUzel bır renk venr. RUı.g5.rda 
ve yaj?murda ve hatta terlemede 
t•ıldınu.i parlnk gri:-.terme;t_ "Fini 

, M.-t., Tukcılor: pudr11~ını kullanırsa

! rıa: ım.ını7a bir gtil vapr•ğınm ~
j lığlnı \it' gü.ıe1liğını bdhşeder. sevım-
lılıgıuızı \it'" ,·anhtnın bir kat daha 
JrtlJrırsıruz On muhtrlıf vt: yenı ca
zıp rt-n.k\t'. ol&Jrı Tok.alon pudrasmdao 
bırın.l uı\ıh• p edınız. 

Kadıköy Halkevi önündeki tevı::li tarjk kısmının parke kaldırın~. tre_ 
tuvar, röfüj inşaatı açık eksiltmeye konulmu~tur. 

ihale 19.10.942 pazartesi günü saat 14 de Dainli Encüınt>nde yapıla. 
caktır. Şartnan1esi zabıt \'e muamcl:'ıt müdürlüğü k<lleminde görti1ebil1r. 

Keı;if bedel; (7068) lira (23) kuru> ve ilk teminatı (530) lira (12) 
kuru;;;tur. _ 

Taliplerin ilk teıninat n1akbuz veya mektupları, fh3le tarıhınden (8) 
gün evvel Yollar Şubesinden alacakları fenni ehliyet \·e kClnunen tbraı.ı 
13zım gelen diğer ve:.ik:aları He ihnle günü mu;ıyyen saatte dainıi encü 
mende bulunmal:ln. • (352) 

Amele Alınacak \ 
lstanbal Elektrik, Tramvay ve Tünel : 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
Um~~n. MüdUrl~ği.iı~ ıü .~ün Silfihtor cl(">k~rik fobnKası _için nıiı e~ ·idit / 

kaz.an kulcu aJ11elcsıne ıhtıJaç. vardır. Tebcyyun edecek ehlıyetlerine JıO ·ej 
bunlara 120, 140 kuruş ye\·mıye, her ş saati ic,·in 5 kuruş "günde 4(1 ku_ 
ruş-., prim ve haftalık tatil gününde çalı.,;madıkları halde yevıuiycl<'.1 ı ve 
ayrıca ay nihayetinde istihkakları tutarı üzerinden yuMie 25 pahr.1ıı....;. z;m 
mı ki ccman günde 210, 230 kuruş güntlelik veriletektir 

Bundan başka en1salled gibi her iş gününde kendı'lcı:ine icia.re tar< 
fından parasız olmak üzere bir kap ~t('ak yenıek ile yannı ckn ek \'C:-ılır
Vc agır i;;çi ~ınıfına dahıl olurL\r. 

Askerlikle al<lknsı olnııynn ü.tel<lilt:rin nüfus hi.h·i\el t·ll.r.ri:ını hu"' 
nühal kagıdı, 4 adet \l'.:>lka foloJ.:r~[ı ve şıındiye k:1dar

0 

çalı~n·, • ; uldlt1<:!;.ı~~ı 
müc~-ı:cselcrdcn alınını~ ;yi hizmet vesikalariyle birl;kte 15.10.9-1.2 µcrşenı 1 
be günü saat 14 den 17 ye kndar jdarcnin ~1etro llanı zeınln k,ıunciaki 
Zat t~leri ve sicil n~üdjrHi:;::üııc veya Silfıhtaragada f<ılırika rnüdürlugune 
nıüracaatları illln olunur. ( 432 ı 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komi.'Jyonundan 1 

1 
Bakırköy emrazı akliye ve asabiye haı;tanesinin 7335 1irrı 81 kuruşl 

ke~lf bedelU tamiratı h·i açık ekl)iltnıeye konulrnu~tur. 

1 - Ek~iltrne 14.10.942 çarşamba günü saat 15.30 da C<.•grtl.,~luoda 
Sıhhot ve tı.:tin iiİ l\.Tuavenet l\hidi.irHi~lİ binasında kurulu ko~i ,.C\nda 

1 

yapılacnktır. 

2 - l\tuka.\"ele, eksılt.!ne, bayındırlık "leri gent•l husu""i \"t· tennl 
şartn:ıınelpı·i proje J~C'şif hüiiı~asiylc buııa ınutı:.•ıerri cı:~er e\ 11 çAJı tTrı< 
güulCriıı<.lt• koıuisyunda görült'bilir. ı 

3 -- _ Iuvakk:ıt temin~ıtı 550 Ji ·a J9 kuru .. tur. 

4 - Ü;_tekliler en az bir t;.ı,,hhı.itte 4000 liralık bu h-e bı n.•.t.·r ~ yap_, 
tıgı d:lir id·1relt!. i ıdt-rı alı ıış 0 1d ıfu ve.& k. Jara i~t art,. t tanbuı \'ı 
Jiiyetine murncaı.ıtl ek~ ltnıe t r;hifldPn tatil gi.ir'.lcri h<ı .ı: üı;- gün ev,-ei 
alınmış ehliyet ve 942 yılına ait Tic-dret Odası \'e.,in.a j_ylt· b,.11 gıu~ ,.e 
s: ftp kntTti~yona 0 r1 C'ifri. 

Muhterem müfteri/erine bayramlarını 
1
5 

kutlar ve sadetler dilet Tel: 414 

tlstanbul Defterdarlığından 
Memur Alınacak 

'.Açık olan 40. 50. 60 lira ücretli memurlukla içır: IJl:E 'E ort: 
tep nıezunu olan erkckleı· arasında 20.10.942 tarihint: ınusadıf f:al1 ~ 
s;.at 14 de 1.ıstanbul Defterdarlığuıda. müsabaka in1tıhcnl ynrılt:t.caktı:. -ı• 

(Tahsile devam edenlerle 19 yaşından küçük "\'e ~( y~ı>ınd,•n t>t1J~ 

olanlar müsabakaya kabul edilemez.) 
İmtihana girmek isliyenler aşağıda yazılı ve:outctJ ... r b..m..ıen b 

.. 
tida ile 16.10.942 cuına günü saat 17 ye kadar DefteııJ;,rlık ıııl.l }tn1tJ1 

ne bizzat müracaat ederek fotojratla kabul kartı c:ıln al:ı.rı J1"1ı ol1JrııJ 1 

v~ e-sikalar: 

1 - Tahsil vesikası, 
::! - Hüviyet cüzdanı, 
3 - 4 x 6 büyüklüğünde iki fotoi:raf. 

(471 

(]stanbul Vakıflar _firektörlüğü lltnl~. 
Muhammineıl 

L . K. 

7flll 00 

1000 00 

864 00 

Pe» akçul 
L. K. 

55 00 KüçUkayasoıya rrııınaıJestnde ~ 
rnetpasa yoku~urıda ve raddesınri 
No. lu hanenin (kogir aksamı b• 
mevcut enkazı (1351 ı 

7Ş 00 AYVansaray Atikmustafa paşa ın,ı 

lesinde eski Külhan, yenı Ar-:"''"t< 
ray Külhan sokağında eski 3 mu. 5 ıl 
ni 9 No. ıu bir çatı altında i~ • • 

tamamı. ~-
50 00 Fatih Haydar mahalle.inde trfaJ> ~ 

met Şair Baki sokn~ında kftln 't d'° 
ağa Tekke ve Mescıdi babçesıJl .,, 
müfrez eski 2/2, 2/1 No. Ju t>erıı'd' 
eibi senet 332 metre murabbRJİl 
bulunan arsanın taır.amı. (1334) _.,, 

·y ıkarıda mnhallc soknk ve kapı No. su yazılı emliık: satılınak ı.v-· 
re 15 gün müddetle açık arftırınaya çıkarılmııtır. ihalesi 19.10.942 p•:ı,,ı 
teı;i günü sant on beşte yapılacakbr. İsteklilerin Çenba.r1Haşt., t5"t.1 

\~;1:..ıflar ba!;;-ınıidürlüğil mahlülAt kalemine müraca~tları (3~ 

Sat'ııb;; A . Cemaleddln Sar.acoğlu; Ne"rly•t Müdüril: M 

ve A . Cem<1ledd r. '"' 


