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,-
fransanın 

hali 
Ll~ mmadaa eftftk Al
~11.ya yanlunl 80ll ~ 
~ vanlna • IK'Shl Bertin 
hiikô.meti mUtUftki 1taıyayı 
ınağtfıp ve ~ kO§M 

!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ı ita lyaya en 
Kahire . hususi mu - şiddetli 
habirimiz bildiriyor: hava akını 

~~~~~~---~ı~~~~~-----

YUNAN HAVA KARARGAHI 
L ıra.. ~ .. ec1er m11 1 Yeni kurulan bu karargAhı ziyaret-

F ransa daha 1940 Hazira-ı Hava kartalları arasında • Çölde 
~~cse1:de~yr=~ 450 kilometre yürüyen askerler -

müstemleke mıkinfanndan isti-ı Cenup Afrikalı askerler 
fa.de etmeyince kolay ve rahatı 
bir sulha kavuşa.cağını ummu~ Kahfre, 23 (Smetı mahsu· Pilotları, makinb;tlcrı Ye 

hizmet erleri tamam!yle Yu
nanlı olan bu filo, Yunanistan
dan nakledilen Yunan 8uhay
Jarı ve diilfII!an işgalinden ka
çarak arkadaşlarına füihak 
eden pilotlar tarafından Filis
tinde, Gazze'de teşkil edil
miştir. 

idi. Halbuki biitün tahminler sada Mıtiıra gide-ıı muhabiri
bo§& çıkb. Aradaın iki buçuk yı- biz Rır~ Çandır bHdir!yor) -
la yakm bir zaman geçtiği hal- G~rp çol~ır~lckı ~-~·F. k~rar
de hentiz sükuna kavusmak gahında ıkın<:ı gunum, Lıbya-
1Wlsip olmadı, hatti işin ;aıııbi ';,':'l. yeni gel~_ış ohm _biı inci 
.Ahnanya hesabına harp sanayıi , 'Yunan hava .,.Jılosunu zıyare~
~ettiği için hava<lan taarrnzla- ı le baı?la_d~~ YtımUl ~~aı·~cı
ta uğramakta hiç de Almanva- lerı lx•nı Hos geldınız. dıye 
4an geri kalma.maktadır. Wey- ka~ıladılar ye alaturka h•h-
rcmd ve Pctain, yani en biiyiik • ve ıkram cttıler. (So"u sa. 3 Sii. 1 del 

askeri otor~er muhaıeooye ~----------------------- J 
80n varnek isteyince ~11-i ltal-

mglllz tanarelerl 
Cenova ve Torlno 
pldrlerlnl •lddette 

bombaladdar 
Lon<lrn, 25 ı A.A.) - İtalya

nın maruz kaldığı en -şiddetli 
bombardıman gecelevin ay ışı
ı?ında Y"'"'lhnı§tır. Avdette kıgi
liz bomba uçaklanndan bj,. biri· 
si noksan deiril idi. Halbuki bu 
uçaklar 2300 kilometreden fazla. 
mesafe aı;.."1Tl1~ru·thr. AlpJardan 
dolaşmak 'ıcabetreiıttir. Vişide 
ve Cenevredc hava tehlikesi işa
reti vcrilmi!' ve bir şevler cer&
yan etmekte olduğu an~
tır. Vişi uçaksavar to?.<'USU 40 
dakika süren şiddetli bir ateş 

{Sonu Sa. S 8\l. t da) 

J'anm. da Fransız toprctklamıdan 
~ olan talepleı inden, yani Tu
nus, Korsika ve Ni>' hakkındaki 
arzulanncbm bir takrip ılc kur
tuJmağı düşünüyorlardı. Lavalin 
b\itün politikası Almanya ile çok 
dost geçinerek, Berlinin biitiin e· 
ntir ve arzulannı yerine getire
rek hiç ohnazoo Rorn:uıı.,. ta.zyi
kindm yakasını ı:;ıyırnbilmek 
noktası et.ra.f'lnda toplannu., s,ı
YJ]abilir. Bu.nun ıcin giize almı
"8.cağı fedaka:l'lık yoktur. Bü
tiin Fransız imalathaneleıi ha
nı hanı Alman harp mttkinesıne 
lbltlhimımat, malzellH' :eti"rt.ır
tnekle meşguldür. Biitiin gazete
ll-ı- e8ki müttefiki Büyük Bri-
4'anye.mn mağl{\biyet.Jni temen
ni etmekle vakit geçirmektedir. 

Lav al 
Müttefik zaferinden 
sonra mahkemeye 
sevkedilecekmiş 

1 Alman -Rus harbi 

---o---
Mareşal Peten Fran 
sız lşçllerlne bitap 
etnıektea vaz geçU 

Her Fruısız gazetesin.in her sa- Moskova 23 (A.A.) - Sovyet 
tırmda Ingilterey~ bir tariz ve radyosu, harp bittikten ı:ıonra, 
hücum vaıdır. Fakat Lavalin M. L:l\alin mütlt•fikler tarafın_ 
takip ettiği bu csk:i rniitte{ik ve dan kurulacak mahkemede cid. 
dosta ihanet siyasetine ı, ğrncn, di sureti e muhakeme edileceği_ 
Ahnanların kat'i muhabbet \"e ni ~'Öylemektedir. 

Türk gazetecileri 
Holivutta 

tevoocü:hiin.ii kazanabilmiş 'e Pdc iıı Ntıtuk Söylrıne1tfen 
hatta ne de ltalya iştihastı a bit' l'<tzgcçti 
lıudut kw:tlunn:ık imkanını bul- Nevyoı·k 23 (A.A.) - Husu. 
nıu~tur. Vicp, ne kadar 1 hverc si bazı eşhastan nlınan haber • 
bağlılık ve hizmetkarlık yapar- !ere göre Mareqal Peten, teknis 
ea. ya~m, İtalyanın tarihi me- yen ameleyi Almanyaya gitme. 
talibinden vazgeç.miyece',.,'1 Ro- ğe teşvik ic:in radyo ile kendi . 
nıa gazeteleri tarafından sık sık leriııc hitap etmf'kten imtina et 
ve sa.nki ıumtuhnııması lazım miştir. La\'al hükCımeinin fab _ 
felen bir hakikat in\iş gıbı tek- (Sonu Sa. 3 su. 3 te\ 
hırlanm.aktadıı'. Bu ncşrıyat, _.,,...............,.......,.......;__~~-===~~ 

___ ., __ _ 

JJloakova 
bildiriyor: 

489 Berlllİ 

ncu gün bildiriyor: . 
Stalingradda 1 Sovyetlerin bü-

Alman hatların- tün hücumlarını 
da gedik açıldı püskürttük 

içinde bir Alnıan 
Genralı bulunan 

bir tren tahrip 
edildi 

:Moskova, 23 (A.A.) - Kızıl
oı du Stalingrnd'ın iki tarafında
ki Alman hatlarında gedikler 
a<',rnl!5tır. Diğer taraftan Slalın
•Trad içindeki Alman taarruzları 
daha 7..fıyıflamağa ba~la.rnı·· v"' 
rıüsküıtülmüşti.ir. Timocenko
ııun gfincleı'diği yardım ordusu 
?."ittikçe şehre doğru ilerlemek
te ve devamlı olarak toprak ka.• 
zall(~]arı elde eder gibi göriin
mektediı'. (Sonu Sa. 3 su. 4 tej 

Çok fena hava· 
lara rağmen 

Kafkaslarda biraz 
ilerlj!fik 

Beılin, 23 tA.A.) - Alman 
ordulan bl'tş kumandanlıuının 
tebliği: 

Tuapserun f3,imali :-\arkı kesı
minde dafr ve avcı kıtnlaıımız 
dü~manı derinliğine ~ıralanmıf? 
olan mukavemet yuvalarından 
atmışlardır. Havanın fenalığına. 
rağmen bu kıtalar ordu hava 
teşkıleı inden devamlı bir yar· 
dım görmlislerdir. 

Kafkas .,ahillerinde bomba· 
• larla cidd1 surette hasara uğ'-Es kİ Iran şahı rayan l:)ir Sovyct ticaret vapu-

nı karaya oturmuştur. 

Si 
- L -· 

Yeni karne tevziatı 
hu sabah haşlıyor 

• 
Vali, Istanbulda fakir halka 
ucuz ekmek teminine çalışıyor 

Yeni ekmek fiyatları henüz tesbit edilmedj 
Ankara., 23 fHususi) - İs

tanbul Vali~i Lutfi Kırdar, bu
rada c:.alıı:analanna deYam et
mektedir. Valinin, memurlardan 
başka bir kısım fakir halka da 
ucuz fiyatla knıck teminine l/a.
hştığı anlaşılmakta.dır. 
Yeni Jfarno TewJafı ~lıyot' 

Belediye, basılan ekmek kar
neler".ınin tevzi mahallerin gön
derilnıcsine dün de devam et
miştir. Bu sabah saat dokuzda.n 
itibaren bunların tcvziinc haşla
nacak ve evvelce de yazdığımız 
gibi tevziat işi gelecek ay ba
şından evvel bitmış olac:ı.ktır. 
Muayyeın gelirli olanlara da me
murlar gibi elemek verHmesinc 
dair bir tcbligıı.t henüz vilayete 
gelmiş değildir. Maamafih ilk 
kararnameye ek olarak tanzim 
edi1ecek ikiııc.i bir kararname 
ile bu hususıın kabul edileceği 
ikuvvetle tahmin edilmektedir. 

{Sonu Sa. 3 SU 6 da) 

Ekmek karneleri hakkın
da Vilayetin tebliği 

İ,;hvıbul \ifa) etinden 1\-1.tliğ; Olunmu,-,tur: 
1 - Mütekait, eytam, eramil ve subay ailelerile hııtırdt> ~ 

luııan ve İsbmbulda ikamet eden subay ve memur ailelt:!r ınt- aMI 
ekmek kanıeleri ka.za kaymakamlarına gönderilmiştiı . ~4 10941 
Cumartesi giinü saat 9 dnn ıtibaı·ı.:n :ıy sonuna kndıır tE-\'zie hıta 
lanncaktır. 

Alakadarlar evvelce ilan edildiği Yeçhile tasdik ed mu: 1-. 
yannarneleri ve bu beyannamclcıdc yazılı olanların r.ufm ~ 
oanlarile ikametgahlarının bnlunduklnrı iaşe bürohırına :mit 
raca.atla knmr-lcrini alahilec kle"dir. 

2 - İstanbul Bc!Pdiycsi İktıı;ııt .\iiidiir-lüğünden 'enll.'°Oeft 
evYclce ilan olunan m.<>ı·kez dail'e ve miies esclerine ait e:kmffl 
karneleri de 26.J0.942 Pazaıtesi günii te\Zi ohmacakuı 

Bu daire 'e müesseseler topladıkları beyanname-len nuwruır 
A. B. Ç. kartı alacaklara g,iire bit· cetvel tnnzım ederPk 01 c;ec' 
veli bir tezkerrye mptcn teEelll'1nc memur edeceklcıri mumwtll,\ 
rile İstanbul Belediyesinde './,ahıt ve Mmımelat Mfülürltiğimt ınii 
racaat edecekler ve karnelerini alacaklardır. 

• ne ı al? 
•• 

Uç aydanberi Müddeiumumi. 
/iğe ulaşamıgan evrak -

Altı ton Kanada buğdayını değirmeninde sak· 
lamak suçile hal<kında zabıt tutulan değirmen 

sahibinin evrakı Beyoğlu Kaymakamlığında 
daha ne kadar bekliyecek? 

ajavalin biı? • .ıt Fransızlar naza-
1 mda durumunu çok müşkül b.r 
hale solon t ktadn'. .\1 a ;lm.afih 
d.·s Hı> ~" 1 iç ıı ... ıısına ., kısmı~ bu
luna.11 J. waJ polhl!:ası içın, ne 
ulurs: .~un bu yolda yiirümck
ten ibaşka biı· çare yok gibı gö
r tinilyor. İtalya taraflndan ne 
kadaı- LehJit cdihıe o yine Beı
line fazla sokulmak suretıylc 
Si;eyor Mussolin''nin pençesin
den yakası111 kurtarabihnek hül

Sinemacılar gazetecilere 
büyük müsafirperverlik S t El d Stalingrndda dfü::manuı bir Bundan iki haı.Ota evvel kaın ~en aJhı::;tos avının ba::;lnrı-, en en a a- mukabil taarruzu geri püskür- borsada çuvalı el altından yüz na. doğru değirmende kaçak un 

lülmüştür. Volga ile Don ara- yirmi liraya satılmak.ta olun imal edildi;';ri alakadarlara habt'r 
sına sürülmüş smda dün muhtelif mahallerde ekstraı unların, ne suretle t. da- veriliyor ve bu mooelenin ıncy-ı 

na soı uyorlan;a da bunlardaM 
- Haberimiz yok.. Ct"ıvabı~ 

alıyorlar ve işi incclem< k Wl?ı'4' 
siyle dcğlıınenin mesul memı• 
runu cağuıyorlaı·. M muı 3 
diği .zru-nan bu buğd ~yın vi 
be<; gün evvel değirnrenc. ge 
K:uı.ada r uğduymdan artroı ı 
dnnan olduğunu, Ofa memur}~ 
rıru.n dahi bı..ndan hab~rdar bti 
Junduklan cevabım veri~~ 
Fakat !bu randıman fail 
nın( ! ) Ofis. hesabına kay~ 
diğine \•e bu ına.kama ma1Wu4 
verildiğine dair defterlerde mi 
kayda tesadüf olunamıyor Bu( 
ııun üzerine <le hiidise bir Mbıd 
TarakMiyl:e tevsik edcnıl• reı:.-

)'asındaıiır. 

gösterdiler Sovyetler ş, şutma taatruzları rik edildjğini yuzrnıştık. dana çıkaı·ılnıası emeliyle icub •

1 Holivull 23 (A.A.) - Türk Ankara 23 (adyo Gazetesi) _ yapmışlardır. Bu taaıruzlar kan Bugün de akıllı:.ra duı-gw1luk den tedbirler alınıyor. İş.in tct-
gazeteciler hey'eti, sinema mem Aı:ahi Şimbun .Tapon gazetesi lı kayıplarla geri piiskürtülmü.~- verecek deroocde bir pervasızlık k1k.i için mezkur dei;ıinnene gi
lı-kcti olan Holi\'ud'u ziyaret et ııin verdiği bir habere göre, es_ tür. ve cür'etle bir değirmende irek- den iki zabıta memurumuz. bo5 
ıniş ''C harp filmleri alınırken ki lran Şehin~ahı Rıza Pehlevi Don ceııh~in<le AJman kıta- lanan altı ton Kanada buğdayı- ve dolu i~a.retlerini taşıyan oluk-
hazır bulunmuşlardır. Bu film_ lngili?.ler tarafındo.n, Napoleo ları mevzii bir tc§ebbiis esnasın- , run ne suretle meycla.ım. çık~ nl- ların üzerinde dolaRırlarkcn me-
lerde alevli bir neft tabakasile .nun sürüldüğü Sl'nt Elen adru;ı- da bir düşman grubunu oket- dWını hab~ verı...-ıcek me.vkide mıırlnrdan birisinin ayağı her 
ört.ülii denize dalan deni?.altı na gönderilmiştir. Bu bir ihtiyat m~.şlerdir. bulunuyoruz. Taiıkikatmıızı ay- nasılsa bir düğmeye dokunuym • 
gemileıi ile Alaska'nın karla ör tedbiri olarak alınmıştır. (So"u s... a Sii. 5 tel l nen yazı)?OnJZ: bunu mUtcakıp ba..q}ıya.n nıüthiş 
tiilü dağları göziiküyordu. Ayni =================================::ıuı.::~::ı:x==-l bir şarıltı ile oluğun onUne be~ 
1.amanda Libya cöllerine ben _ ! altı ton .kadar iyi cins, te.nriz VG 
zcycn cılız otlarla ve kumla ör. I Siyasi tra': parlak buğday akmağa başb-
tüli\ bir hektar genişliğinde a yor. Vaziyet karşısında ~an 
razi ü1.eıinde <;evı'ihniş harp memurlar işin mahiyetini değir--
sahneleri de vardı. mende bulun.an Ofis meruurlar.1- ( 6orw Sa, 1 SU 4 te} 

Son günlerde l150.000) kadar 
iHÇiyi Alma.o.ya.da çalışmak tize
re yola. çıka.nnuk hususunda 
i'af.nğı gayretlerle şö~ le biı ne
tic,, elde etmek istiyor: Öyle hır JI 
J;'\hı gelsin ki bütün AJn.ıanyad'l 
~ Fransız işçilerin sayı
ııı yine Alpıanyada hala ,~alış- ı 
in.akta bulunan İtalyan işçilel'İn 
aa:yı8Mla üst.iin olıiun. O zaman 1 
li'ransa, ltr.l. •a kadar, Almnn 
harp gayretine yardım ctmış sa.-1 
)'llmak ve belki de. kimbilir, 1-
btlya ile .müsavi bir nıuanwle 
\Pirmek nimeti.ne nail olur! 

Ylııe aynı düşünce i1c Bolşe
'iktere kar~ mücadele edecek 
li'ra.nsız; gönüllUler.ınin de mik
tarıruıı QOğalmw:;ı La.valin mü
him bir hedefidir. Bununla da 
Ylııe vukandaki sonuç elde edil
inek istenivor: Rus cephelcri."1-

(Sonu Sa. 3 Su, 1 d•) 

Gazelecileri karşılayan Hetti 1 

Grable onlarla beraber rt'Sim 
ç ktirmiştir. 

Verner Bross stü<lyo~unda ga 
z.eteciler Tiirkiyeyi tanzir eden 
biı· soknkta gezmişler ve Han 
lar üzerinde gözlerine ilişen im_ 
la yanlışlarım düzeltmişlerdir. 
:Sti.idyo direktörlerinden Cari 

(Sonu Sa, 3 8i1, 1 te) 1 

SON DAKiKA 
~~~ 

-=:==-:RADYO ILE=====-

Enflisyon tehi.kesi 
karşısında çareler 

Af ali fedakarlığı devletin 
sırtına mı yüklemeli? 

Arjantin Cümhurreisinin beyanatı 
* Nev)oık 23 (Radyo) - Arjantin Cumhurreısi CMtcllo 

\erdığı be)an:ıtta Arjantınin bı~~ığını muhafaza edeceğini 
sö, leftlJ!}tir. Reıf'ıcumhur de.ınistır kı: 

" Bıl ıssa son zam.'lnlarda memleket içinde yaptığım se_ 
~mhatlHde halkın ı;amamile bu istekte olduğunu anladım. Maa _ 
'.nınfih AıJ utin Amerikaya ve muhaıip memleketlere her nevi gı_ 
<la maddel rı ve mamul eşya ıhraç etm kte dev8ln etmektedirler·• 

Rus cephesinde kadm püoUar * Mo&kova 23 (Radyo) - İlk Sovy.et kadın pilotu Stalin. 
~ cepheEınde diişmo.nın bil' 'bomba ta~ni düşür.erek jlk 
l va zafennı kaza.nml§tır. 

ln9iltero e askerlik yaf ı 18 

--........... ___ _ 
Yazaıı: Ord. Prof. H. Şilkril Baban 

E nflr.syon den.ilen v~ bir 
memleketteki eşya, em

tia ve 1{ı.zmetler hacmine naza
r:uı proTunın pek bol olması de
mP..k olan luidisooin, fiyatlaı1n, 
ücretlerin. maaslnnn Ye karla
rın nasıl ~ ilksdmooini int:ıc ct
tiğ:ini ve :bundan da nasıl c.ehcn· 
ue..'11i bir y&rıŞ clo;;-duğunu gc· 
qwlerde tur yazımda Alınmıyn 
ve li'ı-~a gihi. iki bil~rilk mem
lnketi mi....al alarak iz.ıh etm1s 
idim. 

* J..ondra 23 (R2dyo) - Avam l\.a.marası bugünkü oo1:J 
de 18 ya ındaki et.keklerın silii..h altına almmaaın" karar 

- NeJea bu kadar p>k •aban~o~n-da~ 'I lı,U> bu harpte. v, n d foki 
haı: • . r~ sı '1ru yeti c n ı :a
raıı, d ı \ fl.hım ol. b Jecek h r 

?~"Ullla dil?neıne iç BaV<ifll 
i?.1=U'~k eden :veya etmiyc.n bil: 
tun ülkolerdc takdiro değ~r ga..vt; 
ı·ctler sarfolunmakta.dır. Saıj 
hastalıktan kaçar dbi k€Jldisı:i 
den çekinilen enflasyon m ı~ 
zanı harp masraflnrın.ııı doğur: 
duğu mru.ri bir netice gibi gi,.l 
rünmcktedir ve ideta ha.ı}l ilt 
enflasyon hMta.lık ile ha.raroC 
dcre<'esinin yükselmesmin arka; 
da.<;hğı kadar b'i.rilirino yakın ~ 
yılmqkt.:a.dır. MUhnrebe mas.t~ 
fı l(,'İll '.[Tlily. ıi.J.rla; bir bilfu <l<> 
yu \ ·ili gılii, oynıyıuı Ltl• 

K Dn-lt 1 bu ş kın .'U am-
tnı r. Kayıt 17 nc&otfllr.inde basJıyaca.kUr. - y~ ... ~lan «lem-- .... .,. S:ı. 3 llil 1 de ı 
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EBU ALİ SİNA L u '\ 
Ciy r ki: 

u u rş~HnR HABERLE~ü]~ 
l:;;;;;;;t~====~-=ııı;;ı~==:;;;;;~~~=------=-~---=~=~.-.- Sahrada hazırlık 

\ Yuan: 
Al. Zeki Korıunaı 

No.64 Nakil ve 
lkttb• ftakkı mahfudur 

• Şemsicihan, helvacı güzeli ile 
-9llzyüze, gözg&.e g · çok 
ima olmuştu. Ka.panası gözle· 
~e bir türlü inanamıyordu. A
~a gördüğü şey rüya mı, ha· 
~~ mi, yoksa hakik miydi? 
jlel'\lacı gıiz. lın m sim.asındaki 
müthiş değişiklik pek büyük 
bir mana ifade ediyordu. Bu sı
mad ı çıldırasıya seven bir adam 
siması li vardı. Demek ~km 
amansız p :.e yakalnnan 
~a<lece kendisi değildi. Demek 
es . C'jderhasının zehirli dili hel· 
• acı güzelinin kalblııi de dala
uştı. Demek · görüşte he 

u. güzeli de endislııe fi.gık olu
ıımişti. 
Şemmcilıan, helvacı güzeti ta

rafından söyle n şarkılann 
1[1QII8S1nı şimdi cok iyi anhyor
nu. Ona beddua etmekle ne bü
~'Ük bir SUÇ işl~ö:inı. de yüreği 
sızlıyn sızlıyı:ı. kavramış bulunu
! Ol'dU. 

Şemsicihan, yaşlı gözlerini ve 
)'alvaran bakıslarını yüz'" di
kerek ağır ağır kendisine doğru 

erleyen helvncı güzeline: 
- Dur. dur! dedi. Biraz dur 

·, sa.na bir sual sorayım! 

tında. olan bu memleketten gi
deriz, gönüllerin sevmek hakkı· 
w ta:nıya.n uzak, çok uzak öır 
diyara gideriz. Orada bütün hak 
larmıızda.n istifade ederek hu
dutsuz bir s d t içinde yaşa
nz. 

İki genç daha fazla 'konuşa
madılar. Bahçezun öte başından 
bir şarkı sesi duyarak hemen ve· 
dala.5tilar. Cafer, kapıya kO§tu 
ve dışarı fırladı. Kapının önün~ 
de bıraktığı helva tablasını ba
§llla aldığı gib'l oradan uzaklas
tı. Şemsic:han da bahçenin öbür 

ma gitti. Aynlmalarına se· 
bep olan sar.kının bır gün evvel 
helvacı güz · k pıyı açan ca
riye tarafından söylendiğini gör 
du. Cafere onun da çıldıranya 
fıı k old - u nnhdı. Ta.bil cok 
mtlt'eesSır oldu. Fal.at "Sen be
nım sevdiğime niçin aşık ol
dun?" dem k hakkım kendisin· 
de bula.rnadl. Cariye olmasına 
rağmen ni11ayet o da insan ve 
sevmek hakkını haiz bir kalb 
sahib'1 idi. Elverir ki helvacı gü
zeliıtin gözleri başka. sevgıl ) e 
bukmasın, kalbi başka bir güze
l iltifat etmesin. 

Şeh·t ço:uğu karn 
alamaz m1? 

Dun matba. ~ gelen bir va_ 
tnndaş YC!li kame tevz hııkkın_ 
dn _şu şik5yctte bulundu: 

cBen, emeıtl ba komiser Ham_ 
di Tekin. Sultaruıhmedde Kapı_ 

ağruu sokağında 3 numarada o. 
turuyorum. Alcb_::ım t kaild ma_ 
a 6 nüfus b:ıkıyorun1. 

Ekmcgin ycııı tevzi cklı bana ve 
bakmakla mUkcllef olrlugum kim 
sele e ucuz yemek hııkkını verdi. 
iı içm, kendimin ve benimle be. 
rnber yaşayanların nufus kağıt. 
Iarını alarak aUikadar daireye 
gltt m ve lAzım gelen bcyanna_ 
meyi doldurdum 

Geçen harptC' babası icltld du. 
'e ekız y d kimSC' ka 

lan b ir çoc u yırmi b • 
evi, t 

Amerikadan 20 bin loıı 
şeker .getirtiliyor 
Nakliyatı temin edecek olan vapur şirketile 
yapılan müzakereler sona ermek Üzeredir 

E~!~~ı~!~~.t~~ı!0~ ~~J~~~i~~:!! kn .1 
mız malur.ıata göre mevcut şe_ dar vapur tedarik edilmiştir. 
ker stoklarımızı korumak mak. nklıyat işini Ü7.erine alan ec • 
sadile Amerikndan şeker ithali nebi bir şirket 70 bin ton hac • 
hususunda mühim bir anlaşma minde 8 vapuru bu işe tahsis et 
yapılmlştır. miştir. Aynca bu vapurlann 

hamulclerile salimen Türkiye _ 
Yapı!an bu a.nl::ı..şmaya göre 

Amerikadan memleketimize 20 yeye gelebilmeleri için muharip 
memlclrntıcrlc mü7.nkere1cr cere. ı 
yan ettiği soylenmektecUr. Gc _ 
çen haf ta memleketimize 10 
bin ton buğday gelmiı:ti. Bu _ 
günlerde 5 bin ton kadar buğ _ 
dayın gelmesi beklenmektedir. 1 

bin ton §eker ithnl olunacaktır. 
Bu şekerleri getirecek vapurlar 
tedarik edilm k üzeredir. Dığer 
taraftnn şimali Amerikadan ve 
Arjantinden ıthal olunacak buğ 

Ticaret 
ve· 

Toptan zeytinyağı satış 
fiyatıanm la dit etti 

Helvacı guzer durdu. Fakat 
eevgılisınin buse hasreti ile ya- Şemsicihan, böyle düşünmek- ._ __ ._ ________ _, 
nan dudakları axasmd:ı.n dökü- l cıddeu akıllıca. hareket edi· 
3ecek S'Jali b yere belded.! . .K:ı2 yordu. Ne yazık ki şüphe deni
diliıii harekete getirip söz söy- Jen me:ıhus kuvvet ağır basma- Muh r" ve g yri m har'p mil

letler a ticari an a malar 

Edremit, Ayvalık, Bürha. 
niye vesaire gibi zeytinyağı 
istihsal mıntakalanndan pi • 
yasadaki alakndarlara gelen 
diinkü bir habere gore Tica.. 
ret Vekaleti bu gibi yerlerde 
ki zeytinyağı satış fiyatları.. 
nı tahdit etını tir. Toptan 
ynpılacnk satıı?1arda yağın 
kilosu yüz yirmi kuruşu te. 
ca.vüz etmiyccek:tir. Fiyat i. 
şinin bu suretle kesbi kal'L 
yet etmesi üz ri• e istılısal 
ımntnkalarındakı büyük müs 
tahsiller eUeı inde mevcut 
malı köylüye dağıtmak sure. 
til .. ortadan knldmw.şlar&r. 

lemeğe bir türlü muktedir 0 ğn. başlamıştı. Sanki bu menhus 
mıyordu. ku.vvet: 

Şemsicihan, "arkamdan gel" - Hayır ey Şcm.sicihan, ha-
der gıbi manalı bir .ild ger l''ll'! Kendini aldatma. boş wre 
dbndü. Bahçe:nın sık nğ çlı blı' avutıına! Helvacı güzelı carıy n 
yerme doğru yürünıeğe başla- Dilbaz'ı henüz görrruni. tanıma· 
dı. Cafer de hanım sultanını~ dı. Bir gUn kazara görürse. s • 
ark ında.n g:ıdcn sadık bir köle ni sevdiği kad:ı.r onu da sevecek-
glb· onu takip ediyordu. tir.. Çünkü Dilbaz hem çır kin bir 

Şemsicihan, sarayın penceıe- r'J:e d l, bem de çol sve-
lcr.inden bakılmca görüruniyen baz bir mahlüktuı·. Scvdığın er 
b'r ağacın dib!nde dw·du. l{arşı- kcği tamamen etinden alruna.z
ama d'ikilip boyun büken Caf · sa bile onun aşkını kiye bolebt
re: lir.. Helvll'Cı güzelının yarım ~-

- Ağlayor musun, dedi. Ne- kı seni mesut c.-dcmcz, belkı otii· 
ye, niç'n? Fakat, ah! .. İşte be baht eder. Ne yapıı~an vap, bu 
de ağlıyorum. tefüikcli rak~ n ,.u tdunu or-

Evet, ikisi de ağlıyordu. Dal tadan kaldırmağa bak! 
lr.rda cıv:ıldaşan ktı§lar, aşağı Diyordu. Acaba ./iphe t'Pn~ 
dan yükseıen h krrıkl:an dınl menhus l·m"Vet \Yıyle söyiemek-
mek iç:n seslerini kcs~ler \ c te haklı mıydı? Siiphnsiz kı hak
ın.im mini g'llaalanru gogusleri- lıydı. Dilbaz, c dden tehl kelı b r 
ne. gömerek hareketsiz kalmıs- ı-a:.16be beuzıyordu .(ıJ al ya.ruı.k 
lardı. Jarı, etlı ve ka1m dtıd'l.klan, stit 

Helvacı güzclı ile Şemsiciba n bevn:ı. vucudu, gen'ıs göğsU, ınce 
bir müddet ağl dılar. İçler 1 ta- b • d .,.u kalca.hm, dip1en do· 
rn.aru 1 döküp boşalltıkt n son- ru k &.r nıüt as:p endamı, 
ra gayri ıh~y ırı kollan a .tı- nihayet ço.k genç bır erke~ ba.,. 
lar ve birbirleıiııi hararetle ku- tan çıkamMğ"a kafı bıiyiilii bu· 
cukhı<blar. Ayııldıkları zaman kışla~ lbazlık v i.şvcllazh-rı 
kend !erir.de bır t rah bır ile r yı altfü'>t cb k 
h ıf fl,k hLc;s ttıler ve konuşma-ı mtlstc bir giızl'klı. Heh acı gı: 
ga başladı~ar: . .. zeh onu g nrr g0rmez. ommb. 

_ Keşkı b·rbırımızı got·mesc 1 kac d k kn yalrı·z kalmak 
id:k, helvacı. üzeli... . firsatmı bulur bulmaz zıvmı • 

- Bunu bız mı ıstedık c::.euu • dan cıkabı rdı. Binnenaleytı. 
cih n, . cariyelcı in un giizcli. en iQ.Sl, 

- Ya kım edi? . en işvebazı ve en tehlike!" ·ol n 
- Allah ... O Allah kı alıımu- D.lba?.ın \'Ücudunu ortad n kal-

za bu ak 7a.zIYl y~z.mış. dırmak m buriy ti gün gibi 
- Ak vazı mı. mc)rln.nda idı. 
- Alnuruzııı yazısı kara ol- (Arkası \ar} 

·3ydı rnnh. ı :dar ah etmek- • • • • • • • • .. --..-.. -
t kurtuiar.. .ııft. 

- Fakat unatma ki ayrılaca· 
ğız, helvacı guz~Iı ... 

- B ı.yonım, ayrılacağız, an. 
ma bızi dniıruı. bu1uşmalttruı kıın 
t.lılwyabılır? 

Sev.işt~ m zı Emir bab~m 
cuymazsa ikım z ıçin de kuı·k ll 
)Ok . .. Fakat du~acak olursa •. 
O zaman kavusmamız kıyamete 
kalır. 

- - Hiç de öyle ohmu sevgı
fun... Emir babarını hükımi al-

Halkevlerinde Cumhuri
yet bayramı 

mbunyetimizin on d kuzun 
eu y1ldônwnü Halkevlerimizde 
biıyük torenl"' kut1anacnkt1r. 
Şehr mız Halkevlcn, bayram 

gbnleri için geniı:; programlar 
ba.zırhınmı !ardır. 

Bütün v::ı.tand:ışlar bu mera. 
simlere dave-tlidir!er. 

l;1aarif 
~üdürı··ğü 

JJfü/ ettişlerden • 
Necmettin Bora Avrupa ve Amerikadan mühim 

Vekaleten bll vazi- I Yeni zeytin ağı rekoltesi 
için ayrıca fiv::ıt tayin cdi • 
l ce;;1 de söylenmektedir. 
Zeytin yağı mevcut olmadığı 
iç.in piyasada ü~ gündeııberi 
lıic bir ha!'eket yoktW'. Di. 

feye tayin edildi miktarda mamu ve gayri 
Hastalığından dolayı mezun mamul maddeler geldi 

bulunan Maarif Müdüıii 1\1uh • 
sin Adil Binal'ın yerme Vekil _ . . 
Jile müfettişlerinden 'ecmed _ Ti~ Ofisı ~ zama~da 
din Bra vekalet etmek üzere muhanp veya g~yı:ı m~ar!p dev 
dün vazifeye"'b:ışlamıştır. letlerle bazı muhım tıcarı aıı _ 

Muhsin B nnlın sıhhi durumu laşmnlnr yapmaktadır. 
ııun daha uzun müddet kendisi: Evvelce yapılan bir anla.sına. 
n mezuni~et aldıracağı ve bu ya göre Hindistandan mühim 
meyanda da Vekillik müfettişi miklaıda pamuklu mensucat it. 
Necmeddin Boranın bu vazifeye hal olunacaktı. Bunlardan i~ 
asaleten tayin edileceği ve bu a. parti ol. rak ~O~ balya ~en_ 
rn a Ma rif M"'udür muavinleri kan bezı fiehrımıze gelm bu _ 
kndrosundn esaslı bir ....Tişik _ lunrn.akt dır. Bunlar VekUletten 
lik a.pılacağı kuvvC'tle muhte _ alınacak emre göre halka veya 

dir. esna.fa tevzi edilecektir. 

hiplerine tevzi edilecektir. ğer taraftan bezır yağı fi _ 
Diğer taraftan Birleşik Ame_ yatları da birden üç liraya 

rikaya. si~a.ri§ edilen kocaba§ yükselmistir. Bu vaziyet kar 
hayvan derilerinden 10 bin ta _ şısında beziı ynğı imal eden. 
Desi lskendcn.ına gelmiştir. Bun lcr bu madd y Ctün tol.u_ 
Jar yakında şehrimize naklolu • mu yağı ile Afyondan cet 
nacaktır. bedilnıiş h f'has yağını k::ı.. 

Keza Porlekizden gelmesi bek rıştınnağa v~ o surellC' satı_ 
Jenen 20 ton mantar dün şehri. .şa çıkarmac;.a b·•'7!amışlar _ 
mize gelmistir. Ver.tletten alı_ dır. Yii.l(seliş i0 inin dP\•am e. 
nacak emre göre bunlar alaka. ı deceği zannedilmektedir. 
darlara tevzi olunacaktır. \., rl 

Hazır ~iler bir ga~~1~~ı;a;~n~e~~a~~~= istanbula köm··r n li U'I 
laşınaya gore ıhraç edeceğimız :.1 

tayyare alıyorlar pa.mu~a mukabil Bulgaristan _ • 
Hazır elbi t>Ciler namına se - dan pam~ık iJ?li~i ithal .o~ - Pazartesi sabahından iti ar n me

kiz kı ilik bir hey'el Havn Ku. caktı. lp!iklerın ilk partim şeh -
rumuna müra1.:aatla aralarında rimize gelmiştir. 
t kil ett' !eri kom.it.alan vası _ Ayrıca 1.sveçe sipari§ olunan 
taslle kendi n ml nnı taşıyan kamyon tlerden 7 tanesi güm • 
bir tayyare almm sı için teber_ rük:lere g - bulun.maktadır. 

rüde balunmayı taahhüt etmi ler Bu da Veki.letteıı alınacak em_ 
ve derhal faalıyete geçmişler • re göre en mUhim ihtiyaçlarda 
dir. kullanılacaktır. 

Kızılay haftası Almanyaya sfpariş olunan 
"Kızılay Haftasının yurdu • 

muzun her t rafında ayni tarih 
te yapılmasına umumi Merkezi. 
mizce knrnr verilmiş ve Cum • 
hu:nyet bayramı günü b lıya _ 
rnk 11 ei teşrin 1942 tarihin. 
de sona ermesi münasip görül. 
müştür. 

Eminönü meydanında 
fOCUk Jüfiuclü 

Halıcıoğlunda Tellib hçe so • 
kağında oturan Tabirin Hatice 
ismindeki kızı dün Eminönü 

mühim miktardaki i~t de _ 
mirlerinden ilk 3 bin tonluk 
parti tstanbul gümrüğüne gel. 
miş bulunmaktadır. Gümrük 
formalitelerinin ikmalini müte_ 
akıp derhal çıkarıhp ihtiyaç sa 

meydnnmdan geçerken birden . 
bire sancılanarak 5 aylık çocu_ 
ğunu yolda düşürmüştür. Ka _ 
dın hastaneye kaldırılmış olup 
hadis e bir kasit olup olmadı. 
ğı verilecek rapordan anlaşıla • 
oktır. 

morlara kömür tevziine ba !anacak f 
Kış mevsiminin yakln§mış tevziatı mütcakıp şehrimizde 

olması dolayısile Etibank kö _ bulunan mütckaıdlerin kömür! 
mür tevzi müessesesi lstanbu • ihtiyacı karşılanacak ve bil:1ha. 
luıı kömür ihtiyacmı karşıla _ re halka te,"Zinta başlanacak _ 
mak il2ere baV""..adan kömür! tır. 
nakleden vapurların tahmil ve Diğer taraftan malum oldu _ 
tahliye ameliyelerini kolaylaş - ğu üzere Etibankln bnşlıca kö_ 
tırmak üzere gereken tedbirleri mür deposu Kuruçe§'nerle bu _ 
almaktadır. Dün akşam geç va. Junmaktndır. Buı'.ası ise gerek 1 
kit Sakarya vapurile §Chrimize İstanbul ve gerekse Beyoğlu ! 
2870 ton Sömikok gelmiştir. Ay semtlerine çok uz.ak bulunması 
nca birkaç güne kadar limanı. dolayısile nakliye masrafı fa7.Ja 
nuza gelecek olan Suat vapuri_ olmaktadır. Bu itibarla tevzi i 
le 2000 ton kömür gelecek ve müessesesi İstanbul ve Bcyoğ _ 
bunlar derhal Etibank depola_ lu semtlerine yakın bir depo te_ 
rına naklolımacaktır. Pazartesi dariki hususunda Vali ve Bele.. 
sabahından itibaren memurlara diye Rel-ine müracaat etmis, 
kömür tevzi<>tına başlnnacak ve Liitfi Kırdaıı.n tesebbüsü ile 
bu tevziat nihayet 15 tkincitcş_ Unkap::mında boş bir nrsa teôa_ 
rine kadar devam edecektir. Bu rik edilmiştir. Burası depo ha _ - · _____ . _______________ ... ____________________ , ______________________ , Hnc getiriL"llek ürere insaat:ı.

1 r ~ b!ı~·anmıştır. Ay b:ı.şınd itibn 
- Do tlugumuz o kadar i - Yazan: Sevd ,· w ı· m Ad Telrika do.ha temiz görünüyor bana. ren bu dcp.:>ya da kömür sto'< c..I 

ler d ;, ı .. Henüz isminizı bi. Ne, insanın aleyhinde bin bir dileceı. ve bir losım halk ihti _ 
ie bıltni}orom tasavvur edin. c!ld ise NO. 9 entrika çeviren dostlar ( !) ıı yaçl!ırını bu depodan tem'n ede. 
B:ına b kadar yab:ınCl olan bi. gönül bulandıran adi hesaplar_ ceklerdir. 
1 ınt' mazimi ne dıyc anlatayım'! la etrafında dönenler var .. Ter 
Dcnı mnzur gorün olmaz mı. lıma geldi. Ailesi de beni tamr okşayan, seven bir tebessümle dama geldik. Bu odanın boş temiz, kendi içincle, kendi alc_ 
Ya ~ı:ı mazim o kadar temiz, o ve severler. Geçenlerde bir gtln beni tetkik ettikten sonra, ha. manzarası birdecbire onu ür_ minde ve seni, sen olduğun L 
ı adar sade ki saklannıağtı cleğ sokakta ı stgel iştim. Ağla. fif, korkak bir sesle: küttü. Kapıda biraz durdu. Ba çin seven, benim gibi bir kaç 
mez.. Fakat ne blıcy ·m benim rak boynuma sarılmış ve - Sevd , dedi. Bu hnfta bir na belli etmek istemediği bir arkadaşınla. bu hayat eskisin. 
tarafımdan bu kadar mimi. nasıl y clığınu sormu tu. balo var .. Bilsen senin de be. ıstırab yüzünü knpla.dı .. sonra. den daha temiz .. 1nnn bana bu 

liberya ve Çat pl4 • Bet 
tran8 afrilı>~n yolu •• 

o 

B andan kırJl giia evvf4 
ıs - 14 Eytrude 

~~rin bir motörlü kola, 
Bmgazi 'e Barce'dôki Alman " 
İkı.lynn :va meydanlamıa hÜ" 
cum. ett:i. İngiliz topçusu ve mit--

özü bu meydanlara taarnıt 
, etm'iş piyadcs.i bn ydan ı 

otuza yakın liln er ta V\'D.l't.'Sinl 
U!?IJnlltştu. 

Bu haber.a bizim ~teıer c'k 
pek ehommi:vet 'crilnıedi, AV4 
rupa g~ n bthle bir 1ıY 
nrruzun hangi l oldan: na ıl yn.· 
~ini kestir ıf'dik · i· 
~· be 'l.er. 

ÖJ1 cı .\1 u·' n 
önii c, UıngJ.ZI 

ce wia 
1.-;ı'Uti""'fre 

ıl 

Valrın çöl 1 • hıırp, berlıruıgi 
bir kara h rbiyto nıukalese edi 
t mm. Daha zi:rade bir dc:ıiz 
harır.nc hcI17.er. El aı ·fD('yn· 
d~lti cırpht• l!'S, 20 ldlometrodir. 
c hunun ,. n.uhi t:ıra kıtalc-

hgı, dahn cıenu'hn ~ tmr.a iy
tc serhe ~ir. AnC'.ık K tura:nİo 
oemıt anct, n til Bin{.azh e lmdar 

rk.nuı.k ııınt-Orliı \e piynddi 
bir lnn wti l\fih\Cr m:n a.rclcri 
'l1lI1 s._"7.meSı lazımdı. Batta iu
gfüz~er :ıı ~ndiiz saMaıuıraı~ ge· 
oo 'tirudiJideri bi e far?.edıbc 
ont: ı gen cliine.r'kcn hile iz'cı.; 

nem eri Ş.'lŞJhıeık bir ŞC\' 
ohrıu~ \ c bnlıda.ıı lUih\ l'rin gt•
rJrrı• hrç ihtiyat lmn et ohruulığı 
mana 1 !: "-a.nbm. ;tı. 

Dü ı ir Vi • lıal;eri, nud gölii~ 
11ün ··;naJ.hu!e mühim At rfüa 
kU\"Ctit•rfuhı taba 't eti" • fen 
baru "1·~·ordn, Bır raı n IJ· 
hecy:aüa A.frlk.ıuıtn garh çı
kan Am ilmlılar, J~ 1 i 
Af rikaruu rkııula da bu dur-
durmaı r, Erit · bU' lnı-
~'Uk ~ ıl önce t · ,.iJ>e ı _ Jl•-
la.n lrırp C • tn:ı.ılan i ';f .. de 
ooerek motijr)ü 1'U\'\ Her • ığ· 
n ~ı'ilır. 

Alı:n ynmn emri alt 
but v;.";-1, bütUn bu tuızu· 
~&~' ini de §ıÖ.vle t ,, or: 
Amo K1'1dar on J{.. içi .üe l.mn
mel lm\'vetlerini geri! · o ,._ .. 
hilt'ccl• vaziyettedirler. O .:ı
nuıaı Afman ;e ltıitylW!ısr a; Jl 

~ Jım o!lnaktwa ;,a \ll;. ıu· 
ra b.:ı .. l't"k ~.ekilı ttt 1 ı 

z \l' f'ro.n517. ı. i 
A •illl da serbest 'rOW1Sı.Jaı-n 
iW k e-lrer. 

Diin Londra, ~up Afn1 • ,ı 
)'Olu ik> Ort şa on lr. • l ı 
1.ufa b)1-ntt, yunm mii~o ı 
fn7Jıı asker \"t 1 m l oada:.ı _ .a 
ct•phıme göucicı\lil .. ğmi ti.} d· 
yordu. Bu f, \"\-'et!er ' lnı.ı .1 

i.<'5, ~irmi l"üometmlil~ d-.ı• ı , 
c ph . i tutma.le '"e ı:omm, ı t.,· 
kro ~ ~'e3'e sol.marn Z it;:ıı , ı 
topLındı! hğcr Ç".td göhi :ıılıt: ı· 
ımleld tuh~clat doğru i '.l.i· 

b 1) i-.galj ~k d'M-ati N· 

J· l, bir rmı~"et .tlttt'Rl r. 
M hva",;n, .denhe uz· n n \ t 
ı. dide-n !nlar ' " sm.h.r ~ u· 
de 'inJM: •• .i dnyi111Jı.ımt.oz çiz· 
mnıi UZ\'l?tıwı umunıi ir fcl~ 
tıı.,'i-rnbhnllSI nmeliy i için JVk 
<"5 b hUZJr'lf ıtar ba5lal 1!..... dl'-
n.e ... 

~et görecek kinıs~nin . beni~ Ona. "bir gün fakir odama rab olmanı ne kadar istiyo. gülmeği taklit ederek yavaş gün sana gıpta ediyorum. 
bu safdilliğımle eglenınıyececrı gelmeğe cesart.:t ederse nasıl rum. Bilmem kardeşlığime gü_ bir iki adım atb. Beni, o kadar iyi anlıyordu 
ne, onra .. Bana, benim kad r yagadığımı anlntac:ı.ğımı" söy venir bizimle gitmeğe razı olur Mai, soluk kağıtlı duvarlar_ ki, içim mu abbetle doldu. O, 
samim ) et gb te?'dif,'lne emın lemiştim. O, hemen gelmek is_ musun? dan, beyaz örtülü temiz yata - bambaşka bir dünyada yaşadı. 
olmalıyım.. tcmişti. Fakat o gün benim a. Birdenbire tekrar kızardı. ğıma ve, tahtaların pek çok ğı halde bu bo3luğun saadeti_ 

Yüzünde gizlenmiycn bir e _ ccle bir işim vardı. Özür dile. Bu sefer önüne bakarak son kısmını açıkth bırakan küçük ni duyuyordu. Ah .. Ben bu ha_ 
sefle: dim \•e başka bir gün gelip derece hafif bir sesle: halıya gözlerini çeviriyor, et - yab o kadar severe kabul et.. 

Adanada bulu· 
nan şekerler 
Adana (Yeni SabahJ Son gün Ankarada kaloriferler yandı 

lerde şehrimizde şeker buhranı Ankara, 23 (Hususi) - An
başgöstermiş. bu maddenin bir_ kara belediyesi, bugünden it'.i
denbire ortadan yok olması nla haren apartıman ve scirede kn.
ka<brlnı ın dikk t ııa7arını çek. lorifeı lerin vakılmasını ilfuı et4 

mi'Jt,ır. Bunun üzerine viliıye _ miştir. 
_ Hakkın var yavrum, de. 'kendisini alacağımı vadettim. - Tuvalete filan ihtiyacın rafı süzüyor, yavaş, yavaş yü_ mi51tim. Öyle kolay, öyle rah 

di Sana itimad telkin edecek İşte bugün, yazıhaneden çı_ varsa sana -sonra, ileride ö_ zündeki ıs"-ırap siliniyordu. yaşıyordum ki .. beni, b"r nccm 
h · b r y yapmadım. Bilfil<~s kar çıkmaz onun ap:ı.rtımanına demek üzere- yardım edeyim. Penceremin önünde odamın serçe gibi kalbinin siyah kadi 
bd •.u seni çok incittim. lsmı. koı,ıtum. Taşkın bir sevinçle Sevda, dedi. Beni incıtmek is_ yegane koltuğuna oturdu. Ya. fe ökselerilc avlayan avcı ha 
mi de sahi daha bilmiyorsun? karşıladı. Dakikalarca kollan tcmediği o kadar belliydi ki.. nındaki, mecmua ve kitaplarla yatımı altüst ctmeseydL .. Kal.. 
l:ınıim Sacid.. Patronun ndaşı boynumda, beni kardeşliğinin Bu balo teklifi bana sanki dolu küçUk etajerin Us üne şap bimin içinden esen fırtına ol _ 
yım... sevgisine boğdu. dünyayı bağışladı. Asıl bu me kasını ve eldivenlerini fırlaw_ masa, yine eskisi gibi yatağı_ 

_ Sacid, diye yavaşça tek _ - Haydi, b~nim soğuk ve sele için oraya gitmiş değil ... ken öyle candan güldü ki bana.. ma uzanıp kendi 'keı:dime ıslık 
rar ettlın. Öyle tatlı ve yumu boş odamda üşümekten kork. mıydim? Bu fakir hayatım için acımadı_ çalarak yalnızlığıma gömül • 
şak geldi ki 'bu isim.. mazsan bize gidelim, dedim. - Benim nltln kalpli kar _ ğını anladım. sem. Bu hayatın saadetini ne 

_ Teşekkür ederim, diye Dargın, dargın ~'Üzüme bak_ deşim diye onu kucakladım. Acınmak.. ah t.fı. kuçüklu _ içten duyacaktım. 
yerimd n kalktım. Beni artık tı: Teşekkür ederim. Bu sene için ğümden beri ve bugün hala, bu Gözlerimden bir bulut uçtu_ 
bırakın gideyim olmaz mı? - Aferin sana .. Elbet seve ha.zırlanmış bir kaç tuvaletim zavallı boş hayatın ortasında ğunu farkeden Jale, boynuma 
B ırada çok knldım ... Biıaz tu seve hemen gideriz amma bL var. Daha giymek nasip olma. da en büyük kırgınlığı bana a. atıl.arak beni bir çok, bir çok 
haf olacak. raz dinlen, bir cay içelim biraz dan işte bu hayata atıldım. O_ cıyanlara karşı duyanın. öptü: 

Hiç ce ap vermeden o da konuşalım da öyle... damın bir köşesinde atılmış Gözlerimde sonsuz bir min • - Fakrın daha büyüğüne de 
ı·alk 1 Yürüdüm ve çıktım. El Dereden, t peden konu; ma.. duruyorlar. İstersen beraber .netle ona bakıyordum. düşsen ıstırabını gizliyecek l{ • 
ıe i cebinde arkamdı n bakı • ğn. fır.sat yoktu. Çaylanmızı gidelim de bir defa gör. Nasıl - Öyle şirin bir oda ki Sev dar metin ve asitsin, dedi. 
yoı :1 ı. içerek ikimiz de susuyorduk. bulursun bakalım. da .. dedi. İçin gibi temi?., sa _ Zavallı Ja le. durı?:ıınlı ~ mu 

1 M:ırt: O bir türlü cesaret edip hfı.la Baloya gitmeğe razı oluşum de .. işte kendimi bir mektepli neye hamletmic:ti ! B~· i · •i · r 
o . b:ı.loyn gideccğ ni bL benim hayatıma ait bir şey onu o kadar sevind'rdi ki elle_ kızın odasında zannediy "Um. mü . iyiy ı" o! um ı. 

ı ..,-:0 d .. Muhnkka'k o b loda. soram1yor, ben de dururken rimden yakalıyarnk beni oda. Böyle bir odan olduğu ıçin, çin zarurett"n mii<ıtrkiyi 1 mi 
b 1 için içimde day mi kendimden balı tmeği lüzum da fır fır çevirdi. bahtiyarsın. Ak mlıı.n y lnı.z zanne tı .., ~ ·e-l · im sa. 

.. arz 1 vardı . E<ık m k suz buluvordum Sevinç kasırgalanmız ge _ lığına gömfüür, dinleı shı Bu na karsı •ı d im ıstu. 
k.ıd l ı r1mdan J. le ak. Bir n \'.lZU h;Lfifçe kmınp çir.ce o hazırlandı. b •r ber o. avnldı- n : emd n suf;Vetedt>n (.\.. •.. , ) 

' 
tin \ 't: rd ği bir emirle pi ya da ı•w·-------
kont roler sıkla tırılmış. §fiplıe " T A K V I r" 
edilen bazı dükkanlarda araş _ ~ • ,., 
tırmalar yal?ılm~ t.ır. Bu araş _ Hızır 172 GUN 297 A \' 10 
tırmalar netıccsındc piyasada .-~----ıı 
32 ton fiekcr bulunmuştur. 1 e1 l.:3>58 

Buluı~an dükkfınlann isim SEVV AL ı ı·nci ._ 
lerini aynen bildiriyoruz: · ~ 

Borsa civanndn bakkal Melı 13 
met Ali Yılmazın dükkfınınd~ 1 
(10750) kilo, Yeni otel civarın. •----• 
da Ethem Sayerin dükkinmda C R T 1'~ S 1 
6950 kilo, Yenicami cıvannda 
Bekir Yılmazın dükk' und 
3000 kilo, tatlıcı Mustafarun 
dükkfmında 10300 kilo, Kamil 
oğlu Sal&hatUnin dükkanı .. da 
300 kilo, bakkal Cumalinin dük 
kanında 134 kilo, bakkal Arifin 
dükkanında 300 kilo şeker bıı _ 
hınmuetur. Bunların her biri 
haklnrmda tutulan birer b1 
la Milli Korunma m hk rı 
sevke<lilmi erdi · 

ı . dı 

9,38 Ez 
7 .22 12.58 15,;.ı5 Vn 

A Y•ı tak 
12 00 1.31 ll,25 Ez n1 
Hl.16 19.49 5.42 Vasatı 
~~ 

A ONE vEDELl 
TUrklyo Eenebl 
1400 Kr. 2700 Kr. 

750 • 1450 » 
400 • 800 » 

o 



Enfiisyon tehlikesi 
karşısında çareler 

- Bat t•• 8tı 1 ınet.te - met tarafından tesviye edil· 

-- kıbetlerindaı kedini k~ mişt:ır. 
ftııhaıt .,. n de tedbirler düşün· Böylece pıyasada fiyat yük-

. .,, selmemekte ve alıcıların ücret, 
~~kten hali değildir. Mister ... u .. ıa, ka"' •-ffiiü hakkında bir 
4 \.0(J ·eveh bu bapta en fay- ..__,,. ı LO:"n; 

d 1ı canrin Z:rai mahsulat be- talepte bulumnağa hakkı olına
a lleıinin ve işçi ücretlerin.in ve maktadır. Yalnız biitçeden ya
nı ld - pıfan bu yardımlar nihai olarak 
aaşl:uın yükselmemesi 0 ugu kime ""'•ciı edecektir". Devlet kaıoa.a.tiJıi izhar ederek billıassa 4 

... 

lrra.i mahsulat dei;-erlerine narh hazinesinden ödenen bu ilave 
kc nıak · çin meclisten salahiyet m ktarlaı ı kim yüklenecelrtır? 

tır. Dikkate değer ki ken- Tab atıyie yıne mükellefler veı
ne bu salahiyet verilmezse, gilere 7.a.m tar1kiyle veyahut 
u meclisin muvafakati olma- yen· istikn.zlar kanalile halk ha

d:J.n da ylııe kullana.cağını telı- z!nenin tesviye ettiği fazla para-
ctt makamında savurmuştur. lan vernıeğe mecbur olacaktır. 
b" Bu suretle alıcılann ucuz almak 
QQYle bir tehdide !Uzum hasıl imk&nlan, 0 malla belki hiç ala-
obıiasmın ıllet1 mecl:steki zi- kası olmıyan mükelleflere öcleti
l'aat~ı ekseriyetin mukavemet lecckt r. 
ibtinıaııerinı bertaraf etmek idi. lln .... .-~;ıeyh teşebbüsünde mu- F Ih kıka devletin böyle açı-

_..... u.wı ~mı büt ınrlPn vererek cebri 
\llaCfak oldu ve aızu ettigi sala- olarak vük:ıcltmek ü tcmiyrceğ. 
il Yetlen aldL Şımd.. bunlan tat- mev .d • umumiyetle istıhlaki 
bık etmek mevkiindedir. Fakat memJekeUe çok yayılmış ve za
lllutmauıalıdır ki Amerika ko ı- ruri e ya ıçin olacaktır. Faraza 
P"e.sinde zinuı.tçılar kuvvetli tLr kömiır, c:;el.k. Bu g bi mevadda
k.ıtıe teşkil etmektedirler ve in- ki tcreffii hemen bırçok mcvad· 
l1habe.tın yakl:ışm.akta olduğu da aksC'd<'ce~i ıcın bunların sa· 
IU sırada saflarını sıkıştıracak- bit ve munyyen bı.r hadde kal
lardır. Çünkü ziraatçılar, mah- ması, bu mevadn bağlı birçok 
"1llerinı diled.ltleri g'.ıbi yüksek d ğer eşyayı da az c,ok miistalmr 
~ r fiyata satmak hususunda bir seviyede tutab.lir. 

~ENl SABAB 

( ......... s~o;;;;;;;;;;;;;;;~~~=:-ı: __ .~ ı ı:E:ı: t~~FIA) 
Kanadada bir esir Bulgaristanda 22 Oniversite Mareşal Peten'i~ 

kampında talebesi kurşuna dizildi Dakarlılara masaıı 
Zincire vurulan -------1------ Fransız devlet Rei 
Alman esir1eri Alman askerlerine yapılan bir •i yeni tehditler-
iayan ettiler suikastten sonra Lil de den bahsediyor 

Ottawa 23 (A.A.) - Kanada Vi§i 23 (A.A.) - D. N. B. Ma 
Milli Müdafaa Nazın M. Rals. egv lence yerlerJ• kapatıldı rc~al Peten'in Fransız batı Af. 
ton, Alınan es·r kamplannda. r.ikası halkına gönderdigi ıne _ 
bazı esirlere kelepçe geçirildiği_ Londra 23 (A.A.) _ Alman. Lille 23 (A.A.) _ Le Grand aaj, yapmakta bulunduğu tet _ 
ni söylemiştir. Almsnlar muka_ 1ar tarafından kontrol edilen Ecbo du Nord gazetesi !uıac'Tıda_ kik seyahatJ esna.sanda Amiral 
vemete t.egebbüs etmişler ve mu ~· Darlan tarafından okunmuş ve 
hafızlarla esirler arasında bir _ Sofya radyosu, Komünistlik ve ki haberi veriyor: radyo ile yayılmıştır. 
kaç kişi yaralanmıştır. Bu vaka fesatçılık suc;ile 22 talebenin 21 10 942 tanhinde Lille şeb Devlet Şefi bu mes&Jında, 
10 llkte rinde olmuştur. Yara. dünkü Perşembe günü Sofya as rinde Alman askerlerinin devam 1940 yıiında hıgilizlerın tecn.vü 

keri mahk mesi taı afmdan ö ett klen bir müesseseye suikast zlin ·· k1 · 1 lılar agı~ t olmadıg•ı gibi ölen de e .go terdi ıen mn4'avcmet _ 
liim cczıLSına rna1 kfım edildik. yapılmıştıı. Bunun neticesinde yoktur. ten dol. yı halka test!kkür et _ 
leriııi bildirmektedir bütün sinemalar varyeteler, ti · rnekte ve haklı gösterilebilecek " 

Lav al 
(Batta rafı 1 incide) 

rikalarda ameleye bu \ aclide hi 
tap etmek istiyen müme.ssılleri 
kapı dışarı edılmişlerdir. Geçen 
haftadanberi grevlerin sahası 
genişlemiE)tir. Ekse...>isi ı:ıimendL 
fer amelesi olmak üzere on bin 
grevci vardır. 

~----~>mı------

Tlrk gazetecileri 
BaUntta 

Paris radyosu da başka 10 ta yalrolar \'e kabareler derhal 
le-benin müebbed anıs cezasına yürürlüğe giren biı emir üz.e . hiç bir noktası olmamakla be -

n raber hRle:n yeni tehdıtlerın de 
çaı·pdrıldıklanm ilave etmekte. rine 25 kteşrin Pazar gününe 

1 

ileri sürülmekte bulunduğunu 
dir. kadar kapanmıştır. hatırlatınakUıdır. 

Amerilcan Gazeteleri D·ilmrın 
işgalini tat siye ediyorl!lr MOSKOVA 

bildiriyor 
- daf tarafı 1 incide -

Cenheden gelen telgraflar şim 

BERLİN 
bildiriyor 

Nevyork 23 (A. A.) - Ri.'-y. 
terin bildirdiğine göre, bugiın _ 
kü Amerika gazetelerinin b ı?.J 
tef il'cilcri "Afrika'da müttefik 
taarruzunun ve Daknrın alınma 
sının bilhassa temenni edilec-ek" 
bir olay teskil ettiği fikrinde bu 
lunmaktadırlar. -------

Pek musir bulunuyorlar. Esasen 1 s:r Fransız iktısat gazetesı I 
ı.er zümre kendi menfaatine· bu fıkir ve usulü oldukça hara-

1 ~d vurab"lecE'k her teş~bbüsün retr bir Usa;n ile tavsiye etmek
aleylılııded.ir. F.Lyatlann muay- te ve hatta muharr·r bu yü7.de.ı 
~ bir hadde durdurulması 1 Fransız muliyesınin yapmak zo-
flllflasyonu önlemek içın en iyi runda kalacağı fedakarlık mik- - ••ı tarafı 1 ıır:dıı -
'8.aıtaıardan biridir. Maamafih, I tarını b·ıe he~p ederek bunu fü; Schaefer, bu ta.,,hihleri yapmak 
IOt1 za.maınlarda lsvic;rede bazı m·ıvar frank civarın la bulmak- için tam zamanında geldiklerini 

, di Volga ve Kafkasya cephelc· 
rinde kıq mevsimınin ru?ırlığını 
...,.östermeP-e basladlğmı bilcliı i· 
yor. Buralarda kar veya yağ
mur yağmaktadır. F'ırtınalar 
devam etmektedir. Hareketi~.· 
sekteye uiramıştır. :Mozdok 
çevre,;inm dağlık bölgelerind~ 
derin karlar arasında çarnışan 
Rus müfrezeleri bır kayaklı Al
man piyade müfrezesini Rus 
mevzilerine sokulmakta:n mc
netmışler ve püskürtmüşlerdir. 

ltalyaya hava akını 
tlikka.te değer tecrübeler yapıl- tadır. gazetecilere aöylem"ştir. Ken 
llaş, buı e!JYa fiyatlan malıyet- Para dcrtıer·nın hakim oldu- Gazeteciler, George Raftt, 
ler:nm son zama.nlarda yüksel- ğu, iktısadi veya s vasi buhran· murray ve daha bir c;ok sinema 
1ll · • b. • lann ba.,..,.österdiği ~virlerde yıldızlarile görüşmüşlerdir. Ak_ tsıne ragmen, muayyen ıı I ·fh Oen . F F·ı n· ı..ı·· 
tev·yede htlkfımetçe tesbit edil- yeni yenı projeler oı taya atan- ~ tun ox ı m ıre .. o_ 
in ı:. ve müstahsile bu sebepten I ların miktarı azalmnz. rü tarafından meşhur Brovn • 
~ğı sarar ve ziyan hükiı- Hilse)iu Şi.ikrü BABAN derbi lokantasında şereflerine 
--- verilen ziyafette hazır bulun _ 

ahire hususi mu - muşlaroır. • 

ha birimiz bildiriyor: Ankara Haberlerı 
•,Bat tarafı 1 lfK;•lle - düşman DlCVZilerine Ve b"ilhaSSU. yedek subaylara 

Y°a.Nanndan aynhrken bir El Dabaa'daki Alman_- ltaly~ . 
'tllnanl.ı subay bana şunlRTJ söy- havn meydanlarına agır ve ol- • 1 dı"p(O 
ledi. dürücü darbeleı'tieıı birini indıı·- mera s 1 m e 

"Yıllarca evvel bi% Türklerle mışti. . . 1 · ı k 
harp ettik. Fakat, bugün ikı Akma ıştı~ ebnış pl~ ku- ma arı verı ece 
lltıe!nleketi birbirine bağlı) aıı mandan Dawm, a~ç~k '.irt.ifadau 
~ar 0 kadar sıkıdır k, bu uçark.~m _J>C!-vaııesının ~s~l ye
~ da.iına d~v:ım edece· re deg<l g nı~ve t~yyaresını.n.na-
tine katiyen emin.'.nı.'' sı1 hasara ~~~gıru aruattı: 

"B · " ta•n•a"""leı - Benı ıkı Nazı tayvaresı on 
urrıca.m av - .... ' · k d k. tt'l -..Werinden bi · ··rmeğe kilometre a ar ta ıp e ı er: 

liılerken yokla, ı:;n~v ~yyare- ~akat ben ellerinden ku~tulma· 
Jet.· . . f d d' .. _ ga muvaffak oldum, dedı. 
.. n<ien bırı tara m an uşu "No Mana La-nd" da mecburi 
~Üi olan bir Alman "Heinkel in1' pma.k zorunda kaldım ve 
Ilı" tın: ankazma tesadüf ettim. dya ben. ot·· ı·· b. k ·r 
~ı-___ - 1 ora an ı m or u ır eşı 
~~ bomba uçagının p1 otu k lm kurt dı .., __ z..tle t1 - vaff ak 0 uz ar · 
~~ a ams.ga m~ .. . 1 Tobruk civannda. bir yere i-
fa muş, milr~tteba~ u~ ıse niş, yapma zorunda kalan dört 

lll1erek öbnöşler. Heınkel ın et- çawşun macerasını a.nlatmış-
1'fa dağılmış kırık parçalan yar rd B 1 ~ı .r. • • 
"'""-' bi h L ftw ff . n la ı. un ar, tayyah~ıec'Jnı ım-
-.ıua r aç u a e ı '"- t-ı .. ı d.. h tla llurı..-- ~-- ·ı' tlanndıl bir"- ıU& e ~erw ve uşmruı a rın· . .,..ı -~ ~ o . ~ ! daın g~ege muvaffak oln1uş-
llin me~annı ı;österıyonlu. Teg- lardı. U~ hafta durmadan yürü-
'-ı Giaban. .. . müşler ve bır lokma yiyecek ve 

Ankara, 23 (Hususi) - Ye
dek subay yeni devre mezunları
na yann dij>)omalan verilecek· 
tir. Bu münasebetle yeni yedek 
subaylar, "ann saat onda Ata
türk anıbna çelenk koya.caklar, 
öğleden sonra da okulda mera
sim yapılacaktır. 

Münalıalôt Veltili 
Samauna 6İtti 

Aınkara, 23 (Hususi) - Mü
nakalat Vekili bu sabah tetki
katta bulunmak U3ere Samsuna 
hereket ·etmiştir. 

Aıevleri faaliyete Pfiyor 

Ukraynadan alınan telgraflar 
bu bölgede kış mevslın'ın'n daha 

, şimdiden gölleri ve nehirleri 
dondurduğunu bildirmektedir. 

Alınan Ka~ıplan 
Londra, 23 (A.A.) - ~vyet ia
tihberat bürosunun verdiği ra
kamlara göre, ağustosun 25 in
den brrinciteşrinin 19 una kadar 
Almanlar Stalingradda 150.000 
kişi ve 2200 ta~ kaybetmişler
dir. Moetok kesmıJnde ise bu ka
yıp 39.000 ve Novoroasisk kesi
minde de 45.000 dir. 

K•'liw'kl Yelli Nwaın. 
Londra, 23 (A.A.) - Kalınin, 

dün gece radyoda .c>ylediği bit' 
nutukta kısaca şöyle dem'iştit': 

- Top ve tank imalatımız q>k 
iyidir. Kızılordu, harbin bidayt!
tinden bile daha iyi teçhiz edıl
miş bir va.Ziyettedir. Ziraat sa
hasında kalkınma vardır, fakat 
bu işe daha ful& ehemmiyet 
vermek ihtiyacı gözükmekt~· 
dir. 

Moskova, 23 (A.A.) - Bu
gün burada nsneırı b!.Jdirildiği
ne göre çeteler bir treni yoldan 
çıkarnuşlardır. Bu trem.ı. iç.inde 
şark ceı>hesine giden bir Alman 
generali ile kurmay subayları ! 
bulunmakta idi. Bunların hepsi 
ölmüştür. Bu bomba uc.agı, R.A.F. n•!l bir yudum suları olmadan, çöl

'-l ıneşbur gece u~u,.cuı;a~~~ de 4!"1\ mil yol alnuşlardı. Bir 
Olan ve kend;Sllle Kedi gozu BritaııJa keşif kolu tarafmdan :1' ~-· ~ .Joyce tara- bulundukları zaman, açlıktan 

Ankara, 23 (Hususi) - Kı
zılay tarafından fakir halka i
kinciteşrinin sonuna doğru ls
tanbul~a günde bir öğün -emek 
verJlmesine ba.5lanacaktır. Tev~ 
zi esaslariyle İstanbul ~ Par
tisi merkezi meşgul olmaktadır. 

--~--~----------~----------

1'daa dÜfÜl"Übllü.ştiL yan ölü bir halde im şler. 
lleşhur "Hurricain" !ar ka- "Hurr:icain" lara diışen vazife 
~hma ge1d ğim ztunan, ~ -ağırdır. Düşmanın motörlU ve 
~ bir gençle karşılaşınca zırhlı b'lrliklerine taarruz eder· 
lıa.Yrete düştüm. Bu, ~refli ba- ler ve dü:µnan bomba uçakları
"-rılar yapmış olan filonun ku- na, bilhassa •·stuka" lara htl
-.ıındnnı Dawiın idi. Bu teşkil, cum ederek kendi motörlü ve 
..____ zırhlı birliklerini korurl.al'. 

F Son gün!lerde, cenun Afrlka-ra nSa 01 n sı kuvvetıerine mensup bir "Hu-

ha 11
• rricain" te11kin, 13 tayyareden 

mürekkep bir "Stuka" masu
nun 13 uç&ilını da düşürmüştür. 

- Baş tarafı 1 incide -t harp eden Fransızlarm m'ik-
ı ukraynanuı zaptına ve Do

llUrı muhafazasına çalışa.n İtal
)illl kıt.alarma muadil olursa o 
~~ıt de Fransa İtalya.ya yakın 
ı._ r nıuruneleye belki desteres o-

Bu bahse son vermeden önce, 
R.A.F. in Mısırdaki 4 "Macro
bbeit" Hurrica.in'i hakkında da 
biraz malümat vermeliyim. Bu 
tayyareler, M:acrobert ailesinin 
armasıru ve harpte ölmüş olan 
üç çocu~unun adını taşır: "Sir 
lan", "Sir Roderic" ve "Sir A
la..<;d.air". Dördiıncil tayyarenin 
adı "Macrobeit'ler Rusları se
ıa.m.ıar" dır. 

.Avrılacak muhtac on bin vatan
daş, ellerine ver.len bir vesikj 
ile yemek alacaklardır. 

Bu ne ihmal? 
Anltaraya ,iJen i~ler 
Ankara, 23 (Hususi) - Res

mi geçide iştirak edecek j7.ciler 
şehrimize ~lmişler ve Atatürk 
anıtına ihtiram merasimi yana
rak kendilenne ayrılan yerlere 
yerlcşm.şlerdir. 

- Daı tar•fı 1 ine.de -

miyete kan11vor ve evrak Bey
oğlu kayma.kamhğına gonderi
liyor. 

Biz o zamanlar bir akşam re
:fikimlzde hiüisata.n ne~edilen 
bu mesele0 t vaktinde haber al
a:u§bk ve işe ait e~kın mua
meleye konulduğunu umduihı-
muz.. ıçin sükutu ihtiyar ediyor 
duk. Lakin öğrenmış buhmuyo-

lthalaAt malları !"tU ki hadise, üzerinden Senenin 
dörtte biri gibi üç aylık bir müd-

- det geçmiş olmasına rağmen hi-
- la Milli Korunma Milddeiumu· 

Vesait ve işçi noksanm· miliklerine aksettirilmiş değil
dan gemiler ve vagonlar dir. Yukarıda da yazdıbımız 

veçhile bizim bu wı kaç.lkç1lıitı 
botaltılamtyor hakkında. ya.ptığ.ıı:ınız neşr;vata 

Ticaret Vek§:leti Mıntaka Ti. hiç bir 33-hı.s veya makam ta.ra
caret Müdürlüğüne gönderdiği &ıdan iddianın gayı'j varid ol-

yük bir cür'etle 'ihtikara teves· 
sül eden bir degirmen sahibi, 
hali Milli Korunma mahkemesi 
önünde hesap vermeğe davet e
d:ilınemiştir. Kırk paralık kart
postalı elli paraya satıvor diy~ 
lleY',ar satıcıların yakalarına ' 

l_•_ı_a_ı_A_B __ A_-4 

iki okuyucu 
mektubuna dair 

o 

Fettan bir kadın rolünde 

b lir. Yam askerlik ve i6 saha
'1nd:ı. Alına.nyuya hizmet husu
~da İtalya ile yaı ışa çıkarak 
Q4!-rruı::11 hüsnü nazaı·ını ve te- ! 
~ünü kazanmak. .. Bırçok 
;:.,_ 'Clbeızlar böyle hareketlere iç
~ nıuarızdırJar, grevler, hü
~~ kuvvetleriyle mtisademe
lı r, kaynaşmalar hep bu ruh 
ı.:-1 n n bırer tezahürlerinden 
t'i{ka bıt şey değıld.ır. Maama-

Çocuklarının hatırası adına 
R.A.F.'a bu tayyareleri hediye e
den Lady Mocrobert, hava nazı
rı Archıbald Sinclair'e şu nıek
tubu yollamıştır: "Başka oilum 
yok. Fakat. olmuş olsa idi: kar
deşleri gıbi vazifeler.mi yapacak

bir emirle gümrüklerde bulunan duğu yolunda bir iddiada buhm. 
malların sahipleri tarafından manux olduğu için hô.di.senin ta 
tebliğ tarihinden itibaren bir mamiyle h:...kikat olır.ası lazım. il İ L D B E D C O L B 9 
hafta zarfında çekilmediği tak dır. 

Lavaı muradına. ererek Al
~vaya yardiDll son dert.."'Cesi

· aı dırsa aca.be. Bedin hükiı· 
~ ' n ültefik:i ltal~ayı, ma.ğlUp 
Ilı. eecüh pcşındc kO§all Fnm-

ı: n, feda eder mi? 
ili\ • i'-1.at İtalya matbuatı (Visi) 
\1 bu oyununun farkın?~~· 
l" bu di.hi gayretlerı hafıf gu
~iyerek tak'.ip eylemektedir. 

~";a için bu yol bir çıknuı.z
~ Ve bunda ısrar ederse ancak 

hl ~ya hesabına bol bol 
~ ve lıfilıverin galebesıne 
~ bhi1 illo-- yardıın etmiş 
-ıtır, hem de o zafer -Fransa
::a_~ tau, blbenyle tahakkuk 
~ İt:alya almağa karar 
..:::.~ hıılrma•an alır. Fransıa ...,.... .,_\l görtmiyorlar au? 

YU!SABAB 

larından eminim". 
Bundan sonra, Mısırdaki A

merikan hava kuvvetleri karaı
gihıru 7..iyaret ettim. Harbi b1r 
spor g'ibi telilrki eden gen5 A
merilmhlarla karşılasacagunı 
zanııeclivordum. Fakat, tam bir 
mUkernılıellikle yetiştirilmiş o
lan bu pilotlarda bambaşka bir 
:t.ilıniyet gördiim. Ağır, ciddi i
diler ve çöle, ka.zaumak ve münı 
kiln olduğu kadar harbi çabuk 
bitinnek karariyle ~elmişlC'r<li. 

Bugiin Mısırda R.A.F., her 
zamank nden ziyadt), kuvvetli
dir. Daha zayıf kuvvetlerle Roın 
meli durdu.ı:mağa muvaff k ol
muştu. BugUn., keyfi} et Vl" ke
m'.i.yet bakımuıda.ıı W!lüı 1 .. iu 
elinde bulLIDdurmakt: d r 

ı1JBıMaki unnani kanaate 

dirde mallaı1n Ticaret Müdür _ Bu takdirde iıısanın aklına Ricamız, Beyoğlu kaymakam-· Ba.~ ç.ıkan masum genç kız rolündıe 
lüğUnce satılmasını isterken di_ vehleten şu sual aeliyor: bğmuı b:r an eYvel harekete KADIN ENTRİKALARI 
ğer taraftan da gelen mallardan Beyoğlu- kaymaka.ml>iı ile ~eçme~i ve bu mühim ev:aJrın 
bir kısmı vasıta ve iı:sçi mikta. Cümhuriyet Müddeiumumiliği- akıbetı .h.akkm~_a açık malün!a~ Filmini tam bir ahenkle canlandınyorlar. Aynca WAI.. 
rının lüzumu kadar bulunama _ nin arasındaki mesafe, h:r evrn- verm~ıdız:. Eğer evrak ~a!il .?\'EYin renkli MtKt MA.US'ıı. '.l'fJIBloa: 49.J89•••ır 
yı§ı yüzünden günlerce, hafta_ kın üç ayda vasıl olaınıyacağı 1 :mas.a ilzerlıllde d~~ hukiı- .:::::::======================== 
!arca gümrük antrepolarına kadar uzun mudur? Bilha.c;sa metin bu husustaki şıddetri e-
naklolunamamaktadır. Nitekim gerek Ticaret Vekaletinin son mirlerini hatır~_ıyarak btcıu bir 1 L d d T •• k • t 
Birinci teşrinin birinci giinll li . Jrfinlerde bütün vilayet ''e bele- an evvel mevkiı muame~eye kor- OD ra an ur çe neşnya 
manımım mühim miktarda it_ diyelere yaptığı şiddetli tamım- masıdır. Bu hususta ibm~r B.B.C., lngiftere radyosu günde dört Türkc3 
balat eşyası getiren Mete v.a _ de, gerekse Dahiliye Vekili Re- ~avranan m~ur da eımsa.me • 
Puru aradan 25 oiin. kadar uzun cep Peker'in beyanatlarında, ıbret olmak U28'e oozala.ndınl- neşriyat . yapmaktadır ve saatlara ile dalp 

c~ muhtekir denilen kara yılanın malıdır. 1 kia ı- d 
bir mUddet geçtiği halde, talıli. kafasının iyice ezilme3i iÇın -as- Bu gibi ha.d'iaelerde ne kadar uzun U fi şun .. r ır: 
~~=~:~!ş~fıiıa.saa bu nok _ la vakit geçirilmeden ~lışılması titizlik ve sür'eıt gösterinek ih- 8 A .& T DALGA tJRT.MLIJGU 
tayı nazarı dikkate alarak gc _ işaret ediliyordu. Böyle olduğu tik8.r yılaniyle mücadele etmek 
reken tedbirleri bir an evvel aL halde halkuı en mühim gıdası o kadar kolay olur. HillrlUnetin llllN: 
malan beklenmektedir. olan buğday ve mı üzerinde bil. de, halkın da istediği bU<hlr. &11 .. ...a ...... M.91 YE &:il 

re, wave1 tarafındaıı kuruıan ı" MARl•KA Ro•• KK i ve Auchi'lleck tarafından kur- 1 
~~~~-:::,, ...................................... . 
ı)'lye gotiil'Weeektir. 

n.39 ... D.46 e b&lar n..eo 
lı6.li .. 15.30 a ~ ıt• 

•.oo e SU! ~~ ... 
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Baş, diş, nezle, grip, romatizn a 

Ticaret ve Sanayi 
Odasından 

Pulluk ve misali ziraat aletJeri im~ 
eden fabrika ve atelyelere 

ve 

Mehmet Mollanın ~ de y&.· 
mandı. Künteci Büyük Hasan, 
başpehlivanlığı sıralarıııda Sul· 
tan A~ ziıı baıwehlivaruan me
yanında bulunuyordu. Ve, padi
şahın ku.<j<;ubaşısı idi. Yaman 
bir pehlivandı. Molla ile aı-ala· 
rmda Zıddiyet vardı. tki defa 
vaptıklan Mil es berabere ola
rak ayrılmıştı. Her ikihi de bir
birlerini meyda.ndan çıkarama· 
m1şlardı. Binaenaleyh, ilk elden 
onları efjlemekle yi yapmıştı. 

edebilir, ve, fırsat kollar'. Has
mını fırsatlardan istifade ede
rek bozuk dü.~rcbilirse ne ala ... 
Düşüremezse güreşi u:r.atır ve, 
idare eder. Bu suretle güre§ be· 
rabere gider. Ve, güreşi bera· 
bere götünneğe çalışır. Ve, bun- Nevralji, Kırılı/ık ve Bütün 
dan başka Hacının YörUğe ya· 
pabileccğ'i yoktu. Çünkü Yörük icabında günde 3 

ağrılarınızı derlıal keser 
kaşe alınabilir. 

Ham kançukfan imal yapan 
fabrika ve atelyelere 

Sahinzade ile Deli Mustafa a
ı-a.c:;ında da intikam vaıdı. Şa· 
hinzade Deli Mustafayı bir kere 
yenmiı:ı bulunuyordu. Bir pchli· 
vamn bir kere maffeliıp olması 
bir şey ıfüde etmezdi. l'~ğeı Şa· 
hinı.acle ~1ıısta.fayı bir kere da
ha m eydan yerinden <:ıkaıır. a 
art.ık ona tamamwlc hakim ve 
galip olduğu anla~lırdı. 

Yörük Ali de Hacı ile eşlen· 
oıişti. Onların da aralarında in
tikam vardı. Hacı, biı' kere Yö
riiie anağltıp olmuştu. O da gü
r~i ayırdetmek isterdı. Hüla
ea eşler yerinde idi. 

Cazgır, duasını ve peiılivanla
!'!Il metlıiyesini yaptıkt.<>n ;;on
rn meydana salıverdi. Peş· 
revler başladı. Bu, ilk .. nreı::Ier in 
en meraklı olan tar 2f1 'P bancı
lann, bunların ne yapal>:lc·!<'ğı 
görülmeclikçe güreş neticeleri 
hakkında htikiim verilf'me7.di. 
'Dığer pehlivanların aşağı yu -
karı vaziyetleri malıımuu. Me • 
ee.Ja; Yöriik Alı ile Hacının ne 
biçim güreş ya pacaklan bili -
niyordu. Hacı anc·c1k. h ısınım 
bir biçimınc g-f'tır bilir sc ııı:.ı~·li p 
edebihıdı. Bu da an..!ak Yörük 
Alının hatalı bir vaz!yeti dolayı· 
.ivle vücut bula bilirdi. Yoksa 
Bacı Yörüğü diip>Jdüz iFtediği 
tarzda magliıp eclcmeı.di. Yörük 1 
Ali, evvelki güre~'er'! nazaran 
oaha z;yade üste l cymuştu. o·.-
:ırnca da, vücutça da , bıtttfı y~ı ı;- 'ı 
ç.t da eskiye nazarnıı çok fa k1ı 
:idı. Yörüğiin büyiik ortadaki 
m ısaraalariyle ha~ tınduk~ mu-ı 
snraaları anısında, kıilti de~ışik· 
lik ''.trdı. Daha diişilnceli ve 
1.en kinlı, da ·1a usta Vt: mahir, 
dahıı ku\\eılı ve okkalı idı. 1-1 
liklc ri dolmuş, eski kfö peliğı 
yok olmuştu. Tam olgunluğa 
yüz 11t ıırnş bir halde idi. 

Yor ıik Ali ılf.' Hacının giireşi 
şoyJe diişünülebılirdi. Hacı, mü· 
dafa:ı giircc:ıylc ha mını idai'e 
r===- -=.- --
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Hacıdan ü.stüııdü. Hacı, usta 
ve, mahir bir güreşçi olmakla 
beraber, okkalı idi de... Lakın 
Yörüğün yaratıcı oyunları, sağ· 
lı sollu güre§leı; Hacıya galipti. 
Yörük Ali, hasmının ne biçim 
güreş tab'iyesi doğuracağını bi
lıyoı du. Ve, bunu bilen Yöriik, 
Hacıyn mE>ydan veı mt.>tlen yen
mek t:abiycsini kuımnştu. H;wı, 
aym zamanda siirckli bir gürc.:,
çi idi. ÖylP kolny kolay kfüilmez 
~di. İdmanı üzermde ve dııima 
nef eslı bir pehlivandı. Kendine 
iyi bakmasını bilen Hacı, ?iiı eş
te öyle, kolay kolay foslay1p 
kalmRzdı. Sonra, .tzılı ve gaddar 
güı eşçi olan hacı, fmmt bulur
sa hasımlannı e?.Cr, kıraı· ve, 
öyle mağlup ederdi. Hacının bu 
tabıycsi Yöı:ük A lıyc ~e<:mezdi. 
Çünkii Yörüğii zora ko~m:ık ba-ı 
sına bela almak demP.kti. Onun Soldan Sağa ve Yukıırıdan Apö ıya: 
öyle açmaz oyunları vnrdı ki, 1 - Bazı yenıekleıt• konan b.r ne_ 
İnsan ezeyim dcrlten e.dlırdi.1 vı s:ılça. 2 - Ya~ıııa. 3 - Atmaktan 
Mehmet Molla, Yörüğü ezmek emir - ıns;ııı onm.iniin ıilçiisu - E_ 
istemışü. Fakat dersini almıştı. 
Mehmet ~foUa gıbi e?.ici ve, kııı- dat. 4 - Deıniryulu - isrnIHin 
cı bir güreşçi Yör üğUn ını:kabe- kıyanıeltc ötuırceegi boru. 5 - E_ 

lesine dayanamazsa HR<·ı filan vı•t - Hiı m•vı scrpus. 6 - Kayanın 
hiç daya.namazlardı. p;ırı.-alamp kuçulmüşü - Sukiıt e1. 
Yörüğün Şnlıinzade ılc f•lau 7 Rnkam - Ağızdnıı çıkar - tşa_ 

güı ~leı;nde czic:iliğe karsı na 
sıl koyduğu gürülmüştü. Hnlbu- ret sıfatı. B Para olçil u. 9 - K:ı_ 
ki, bımlnnn içmde en kırıcı ve radenız tıyı ında bır 'ıl;'tyetımlz. 

e?.ici güreşc:i Çıngene Sopa.rla 
Kel .Memi Ri<li. HC'le Çingene Şo· 
par, ha.bası Kel Alic:onun tama· 
mivle t:abiatler'mi t;aşıyordn. 
Ga~ddar ve, kırıcı idı. Lakin Yö· 
ı ük Alinin giircş tarzı ka.rşısuı
da si.it dökmüş kediye dönüyor
du. Kel Memi. in hayclutluğı.ı 
hepı ındcn faz.la olduğu halde 
Yöı ük Aliye b1r türlü söktüı e
m iyorclu. Bu kadar, bu söktüre· 
memeklcr icinde en barız olanı 
Yöıiiğün güres tarzı idi. Yörük 
Ali, öyle bit güreş tıa.rzı tutu~ 
yoniu ki, hnsımlnn ona bir ti.h'· 
lü giireş uyduı .ımıyorla rdı. V c, 
Glireş uyduramadıklarından do-

~;d:~.Jı?;;ı~·d\:~~:~::~ al· · ı RADYO ·PROGRAM! 1 
·r eşvikiyede Satılık Arsa 7,;~01~~1~eşrin ~~~~us~ 

reşvikiye Emlak Caddesi üzerinde her türlü bina 7.32 Vucuciuınu lll.4!i Haciyo Ço -

yapmi.ğa müsait iki arsa satılıyor zn .;a11~tır .. - l!uk ı~ıubu. 

d lım. 19 zu A. Haherleı·i 
Emlak ve Eytam Bankasın an 1.40 A. Habeııeıı rn.45 scrbcs;t ıo 

F. ..ıs No, Yel'{ 
• 9V Teşı:ikiye • Harbiye 

Vail konafı mahal 
l ·i Bostnn ve Em. 
l<ık c ddcleri eski 
8/4, yeni 23 numa. 
ralı nrsa 

Kıymeti 

21.325.- Lira 

# 1 Te;;vik ye • Harbiye 30.130.- Lıra 
Vah konagı rnnhnl. 
1 ı 'Bus~ ve Em. 
lul• c<ıddt'lcri t-ski 
8/6, ycnı 27 numa_ 
rnlı ııı a. 

l\tesahası 

-t26.50 M2 

507 • :M2 

Teminatı 

2133- Lıra 

3013.- Lira 

h..ıhatı yukıındn yazılı gnyrımenkuller pesin para ile \'C açık :ırttım1a 

u ulıyle salılrıcaktır. Hıale 11/11/1942 Çarsnmba g[inli saat 14 de Bnnkn. 

7 • ..ı5 t.Iur.ık (l'l.) dakika 
13.30 Progıaın 19.55 Mib:lk. 
13.33 Mu.ıık 20.15 H:ıdyo Gn _ 

1
13.45 A. Hoberlcm zcte ı. 
14.00 Muzik• Hi)'a 20.45 Müzik 

seti Cumhur 21.00 Konuşma 
ı B ındo u. 21.15 Mimk Dın_ 

14,30 Anharn S.ın leyici istek • 
b:ıhar At ko. leri. 
ı:ulnrının tııh 21.4 .ı Konuşma 

minlerı. 22.00 Hız k Rad. 
14.40 Temsıı yo S;,lon or. 
18.00 Prngr.ım kestrıısı. 

18.0~ l\'hıı.ık: lla<I. 22.30 A. Haber!f'l'İ 
yo Dan or • 22.50 Kap;mış 

nuz İstanbul Şubesi Satış Komisyonu huzurundn yııpıl::ıc:ılc \'e en yüksc•k ============== 
bedel merkeze bildiı ılcrek ve haddi layık ıörülduğü tokdirne Mııliye Ve_ 
kfılelındm ıstizan edıJcrck muvafakat CC\'Dbt alındıkt:ın SOPra kat'i ihılle.>l r 
:ıpıl \Caktır. 

f atıs e n ınd ı veı ılen bedel mukadder kıymeti gcçtigı takdırdc tenu. 
rıat .. kçe<:i d••rhul ırtbrılmıyaı ak ihale kimin uhde::ıne jeı·n edilirse arada_ 
kı r r' oncl,ın talı l t..'<lilecektir. 

IS. rAN8UL BELEDIYE61 

~·hir Tiyatro u 
S!ı:.11~ 20.30 da 

DI-tAM KIBlU 

• • ' . • . • .. \.il ".. • ·- • 

iV.ramiye lkramıye ikramiye 
A d t'd i Mikdarı Tutar ı 

Lira Lira 
ı 50.000 S0.0Ct6 
1 20.000 20.000 
l 10.000 10.000 
4 5.000 20.000 

10 2.000 20.000 
40 uıou 40.000 
80 500 40.000 

400 100 40 tıoo 
iOO 50 40.000 

4.009 ]il 40.000 
8(1 000 2 160.oOO 

Tam h:iet 2 lira, .ra nm bilet 1 linıclır. 

Mükellefiyete tabi kamyonlar 
İstanbul \lili)~tir.den t~bllğ f'dikniştir: 

1 - ikinci devre iıcrclli is RıÜ • 3609, 3617, 3623, 
kclle!iyetinc Uıbl kamyon ve kam - ai20, 3730, ~734, 
yondlerin ddrduocü ka!ilesı 26/10/42 3773, 37i5, 382.f, 
Pazarıe~i günü scvkcdilecektir. 3~· :J. 39r•,!, 311 ,:;, 

2 - Sevkedilecek kamyonların plıl 4011, 41121, 40 .t, 
k;ı numaralnrı aşngıd:ı osterllmiş -ı "071, 4091, 409:•, 
tir. Bu kamyonl.ır o gı.ın saat 9 da 4121, 4123, 4127, 
Sultanahmet mcydıınında toplana _ 4.67, 4169, 4172, 
caklardır. ı 4189, 419!!, 4:!09, 

3 - Bu ili'mdıı pl:ı?m numaralan 4225, 4247, 4249, 
ynzılı kamyonlar yukarıda go teri -1 4258, 4206, 4282, 
)f!n günde getirilmediği tnl,dırde sa. 4vl8, 4":!2, 4327, 
bip ve §Ofürlt-l'i MilU Korunma mah 4341. 4342, 4~45, 
kemt~ine vcrilcccklerdlr. Çat:ılca 

:ıô28, 

3740, 
3827, 
31ı «ıı. 

4052, 
4110, 
4130, 
4173, 
4214, 
4253, 
4283, 
4328, 

3649, 3681, 
3741, 3757 
3883, 3893, 
3:>3!1, 3!lR3, 
4060, 401iC, 
4115, 4117, 
4135, 4159, 
4176, 4185, 
42HJ, 4217, 
4254, 4257, 
4284, 4'.H3, 
433!), 4340, 

Tevzi edilecek (demir ve kauçtık) dan kendilerine ıiızunlu oiııt 
miktarı alabllme.k için 38-'39-40 senelerinde istihlllk eUikleri jptl. 
dal madclcler miktarının ~sbitc yarnyacnk resınl vesikalnrilc bitli!ttl 
25. 26. 27, 28 ilktcşrin 1942 t:ırlhli günlerde Bahçekapıda DördfillC'> 
Vnkıf lianı Ü\'Ü11cü kalt3 Odamız Sanayi Şubesi Müdürlüğüne rd'· 
rncn~art ılan olunur. (701) .-, .,. • 

lstanbul Elektrik, Tramvay v" Ti11'~ 
işletmeleri Umum JJ/iidürlüğünde~~ 

1 ~ Tahmınen 3800 - 40UO kilo eski elbise \'C palto paznrlıl< 

r 

1 

ile satıl:lcaktır. J, 
2 - l'azarlık 2/11/942 Pazartesi günti saat 10 da Metro hll 

5 inci lrntında komis~·on ocl:ısıncln yııpılacnklır. 
3 - 1\Juvakk:ıt teminat 800 liradu· .) 
4 - Eı;ki elbıse ve paltolar Şişli Tram\ ay dEll'OSUnda hf'ı gnıı 

14.30 d.1n 16.30 a 'kadar görulooilir. ~ 
5 - İ$kkli1Hin Levazımdan parasız olarak tedarik edecekleri ( ı 

şartn:ıme hukumleıi dahılinuc, ve muvnkkat leminatl .rile il~n cdılel\ 
ve saatte Koıı11syonda hazır bulunmaları. (787) , mır •a•a 

TÜRKiYE CÜMHURIVETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kunılnş tarihi: 188~ - Serma!tıSİ: 100.000.000 Türk 1ira8' 

Şube \ 'e Ajans adedi : 265 

Zmıt ve icari her tiirlii bankla muameleleri 
Para biriktiıenlere 2&800 lira. ikramiye veriyor 

Ziraat B;ınkasında kumbarnlı •e kumbarnsız tasarruf hesap!&~ 
en az 50 füası bulunanlara senede 4ı defa çcki~ek kur'a i~ ap~-~ 
pllına göre ikramiye dağıb1:ıcakhr. 
4 lldM 1.IOO u..&ık 4.000 Lira 1ot edeli • Uııllllll ... &Jll 
4• - • LDOO • ı,ıoa• • .._, 
• • .. • uıco • 1a • • • ..- • . . '"' . .... . .....,...,.,. 

o 1 K KAT: H~ı;m:ılanndnk1 pa al:ır bir S<mc içinde 50 Hradan ~ 
dü~i~ enkre ikramiy.: çıktı~ı tak 1ırde % 20 fazl iyle verilecektif• 

Kur'alar :ııecde d'"ort defa ll P.iut. 11 B.a&iru, 11 ~ 
ifil "e 11 Birincl!Wıuu tarib18riude ~m. 

4 - Kamyonların mutehnssıslar 19, 48, 56. 64, 71 , 83, 84, 85, 86, 88, 

tar:ı!ından nıuaycncı;i yapılacağından 105, 109. 111, 112, 114, 115, l17, II~. ~ Tii rk Basın Birligvi ue Ortahları-'-
muayyeıı sa~tte i~tiına ycrinr. fı((!U • 165, 166

1 
169, 171, 176, 179, 180, 181, ,,-~ 

rilmeleri Iıiıımdır. H'l, 192. ı ı A 9 1 A 1 
5 _ tı:bu 110.n teb1.ğ mohiyet ınde. Sılivrı e s m 1 a n a r 

dir. 2, 3, 11, 27, 30. 
SıJr : 3446, 3487, 3490 3492, 3530, 3532. 

=3=S.=3=·==35=4=4='=3=5=68='=35=7=4='=3=6=01~,-=-:3f=·o=~::::==2~S~====================; 

• . 

HOLANTSE BANK. UNİ N v 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖV PALAS 

AJANSI : MEYDANCIK. AL.ALEMCi HAN ..... 

KOLLEKTİF ŞI KETINDEN : 
ı~tanbul s.cilli ticaret dairesinın 28733 sicil numara.sıtıd~ 

mukayyet \'e lstanbulun btitün yevmi gazetelerinin hissedll 
oldu~ Şirketimizin nrnka:velesiııin 6 ncı maddesinde şirket" 
m;zin mevzuu iştigali: 

Resmi daire v ya o hükümdeki dairelerin "' 
müesseselerin ticari mahiyette olmayan i1Af1' 
!arının gazete ve mecmualarda vesair ilan ys: 
pılan yerlerde neşri için kabul ve neşir vastt9' 
larına sevkedip neşrine tavassuttur. 

Bu itibarla R~SMl DAİRl~LJ~R. bütün gazetelerde ff 
m~mualat·da neşrini istedikleri ilanlarını buıHlan böyle: 

/ ıtanbul Ankara caddesi No : 80 de bulunan 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

Mu1.:ıy«leve i<1lır.ık edcceklerın mukadder kıymetin yUzdc onu ni be_ 
tındc teı ıııat y. t rmal:ın lazımdır. İsteklilerin teminat akçesi, nüfus tez. 
kl'rc 'I: c uç uclct fotogrnfln birlikte bildirilen gun \'e s:ıııte kadar Şubemiz 

K?Ş M SALI avOfON BANKA MUAMELELERt 
Resmi ilanlar şirketi 

ne gönderilmesini ve ilinlanngtinü gününe neşı·ini temin ~ 

.Erol.. • er\ i ınc murncnt etmeleri mcrcudur. (5:!G) · 

lslanbul llmumi Meclis azasına /stan- 1 

~~!bu~~~~i ~f~lis~!!~!İ~t~ap1!~!~!~~~r~~~ü~~·~.1 
tını nı iç mnının jlk in 'ıkadını 2/ll/:H2 tarihine rasllıyıın Pazartesı giınü 1 
~ t (14) dl' ııktcd cegiı deo liı:u ın o gün mu::ıyyen sıı:ı .c Umumt Medis 

Si.!lonun,ı tc rlflcrı rica olunur. (853) 
RUZNAME· 

ı - Rıya et dh,anının intihabı 
2 - O imi Endimen lnt:habı. 

Jhtıs:!S 'Encuınenleri intiha?>ı. 

tçtim.:ı gUnlcrlnin tayini. 

1 İnhisarlar U.Müd~lüğünden 
ı - 1d remi ıhtiyacı içın nümuncsj mucibince 1000 kilo mühür kur. 

ı:ı nu paz:ıtlıkla satın alınacaktır. 
2 - P rlı'c 27/10/942 tarihine nıstlıynn Snlı gUnfi sant 10 da Ka. 

bata$la Levazım sı.ıbeJindeki alım Komisyonunda y::ıpılncnktır. 
3 - Numune her gfın suz.ü geçen subede gürlllebllir, 
4 - 1 tcldiler.in pazarlık için tnyin edilen glin ve saatte % 15 güven~ 

p r. ı, lf' birlikte adı geçen Komisyona gf!lmclerl. (847) 

Üniver ite A. E. P. Komisyonundan 
Ccrrnhp~ da bırınci ·cerrah! klinigindc 1000 llra keşifli elektrik tesi_ 

• ı:dtı wnırı 26/10/942 PazartCSl günü saat 15 de Rektörlükte açık eksiltme 
il alc eruıc~c'ttır. • 

ı teklllcrln 75 liralık muvakkat 'km.lnat ve etı az bir ta~.bhüttc 1'>00 ıı. 
nıl k bu e benzer fc; yaptığına dair İstanbul VUtıyetinden ihaleden Uç 

n ı s ehliyet vokaz:ı ve Tıcnrct Odası ld'ı~dı gdirm<'leri. 
ş ll.llme: Mukav le Rekt1 rlüktc eörlllilr. (4'1'5) 

Y:ı:ı:an: W, 8tıakupeare 
Tü rkç.,.ı· !Acfha ret Ensin K•A?S A .f C A R 1 tiği.mizi ·ıa.n eyleriz. 

KOMEDİ KISMI 

YALANCI -... ZAYi 1 ZAYİ 
Yazoıu: c. Goldoni M E A 1( I? Z t 1 KORA SA O 98 No. ıu Nevin Beykoz ilk 1740 numaralı taksi pliJı ı" 

T Urk,eat: s . Moray tvltllRt MISTCRDAM·-ROTTERDAY - BUEMOS AIRE9 okulundan 941-942 yılında al. zayi ettim. Bulan üç grırı J 
Cun ıu·fesi ve Pazaır ı:ünleri 15.!0 dı:ı C41!!Ul~ae MAAACAJBO dıgıw şahadetnameyi k~ıybetmiş_ fında getirirse memnun e ·-

nlollnc 
__.._.. - HAJfA-WtUJ[MSTAD - ORA&&E&TAQ - d cektir. Aksi takdirde .veı11~.~ 

9IO 08,,,...l&RO. &Mi-. 8lıİO PAut.~ tir. Yenisi çıkartılacagın an es. k w d k' . . }ılY 
Her Çarşamba saa:t 14 de ·.~ ki..;inin hükmü yoktur·. çı aracagım an es ·ısının . , 

ÇOCUK 'l'İYATR-OSU ılJ VBLISI mü olmıyacağını il&.n edetıP'' 
., · Sıtkı Gfücnııan Tokatliymı sokaifında şofı 

~--•••••m••m•••c::ıll!!!e•rm••••••mm•mm!m!!ıaa:;z:sız;:ililiiliııE.&•maammlE.i:C:::Jlll•a- l ktih vcsiıule Rıza Doğı 
Beyogv lu Vakıflar Dire törlügv Ü ilanları Jı- zAY;:- Fatih kazası ~l>, 

memurlut".,undan ald • N ~ 
•••ıcm•••••liııll!!&im••~•••mK•::!!:•a•m.-•m••••·umcm•aı:a•ı•••••••••E~I tezkeremi zayi ettim. l t 
l\Iuluımmen 

kıymeU Temınatı 

Lir:ı K. Lira K. Mahalleı;I Soka:ı . No: Cmsi Metre Hissesi 
94 68 '1 lıO Hüseyin ata Bülbul Gol başı E. 21 Y. 116 Arsa 84. 5t Tam 

151 56 ıı 50 fnönü Nalbant E. 9 Y. 58 > 53. 50 > 
8~ 10 G 4ıO Bülbül Dereotu E. 31 Y. 48 > 58. 00 > 
86 110 5 ıo Koca tepe Yeni Kafa E. 2!) Y. 23 > 42. 00 > 
18 84 ı ~ · Bülbül Karac 22 > 52, 00 1/4 
16 15 :ı 30 ~ ~ Knş1mvnl • E. 10 Y. 8 8/1 > 33. 2~ 1/2 
56 95 ~ ao QI! it Leman Gölbaşı 11. 13. 15. 48 > .84. 00 1/3 
20 cıo 1 5.'i il 111'. Mısır bugday E. 16. 18. 20 > 115. 00 12/144 

;\Teydıvarcı Y. 31 
229 50 il6 ao ömer Avni Bcytulmalcı 16 > 76. 50 Tam 

,1250 00 1i9 '15 .Boğıoz içi fstUıye Dere E .149 Y. 9. lJ .. iki ev 00, oo > 
700 2J 59 Firuz ağa Kadir~ E. 63 Y. 73 Arsa 140. 00 > 
117 00 "' 15 Ortaköy lL.."Cl :P.fahmut Fakirlıane E. 11 Y. 19 > 375. 46 > 

-i-4 50 3 00 Oıbköy 3 Cü Orta E. 21 M, > 78. 66 > 

Y\1..1\..ırıda mahalle sok k ve kJpı numarala!'ı yaz.ılı gayrimcnku~ it ülkiyetıcri peş·ıı para ve sııt forngınd n 15 giln müddetle a~k nrttııına)a 
çıl:nrılrnıştır, th:ılelerf 9111/942 P~rte:.: &MnÜ Beyofla V.akıOar Müdiirh~ünde Yilpılaeakt r, tcklıl<'r n ve ını <'kir d ı V,ıkıf A ;:~ \e '\l r ullcr 
Kalemine mıiracaatlan. 833) 

alacağımdan hükmü olD1 
ilan olunur. 1. 

Fa:tiJı Atpcı;arı Refttlı ,'~{): ~ 
No. 29 Miinh·e H~J 

ZAYİ 

Tatbik mithürüınü zayi e~ 
Yenisini yaptıracağımdan jV1 
sinin hükmii olmadığll'ıl 

ederin1. ..J 
Ka..wmpaşa - Küçiti.; piY"~ 
Ağaç köprü sokağı1ul6 
Nttnıarada HilseıJin OiV' 

Rı:.:a G östenm ~ 

Sahibi: A . Ccma leddin snr"9~I 
t eşriyat Müdürll: M. Sami t<•f, 
eı:sıldıljı yer: ( H. Bekir Güı'soY1~ 

ı A C"maledd n Sar.ııcoalu "''"tr 


