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TUNUS.TA ALMAN -FRANSIZ HARBi 
1 !' 1 

~~ ~~ Stalin!n . Fransız kuvvetlerine General 
.~mnunıyeb1 

1 

Giraud kumanda ediyor 
Bıı tarzı lıarel<e-tlıı ilk llf'~ 
Starin Yoldaşa gött, Mihver 
arasındaki bcığı ıı;e.-şetmek 
olacaktır. Böylece İtalya Al
nıaıryadan aynlma.k zamreü-

İtalyan ve Müttefik filoları çarpışıyorlar mı? 
--o----

~a~İt:~~:1!:~ı:: Amerikan ordusu 
t1'-.n ~P Mihwr zünıl"ffiin- 1 , d 
t:~7;~··~i~ok::~:n~~;.y.w ı Tunus topraKlann a 
LH arbi ıdare eden bÜyi-; 

1 i 1 e r 1 i y o r 
şefler arasında şıiph<'Siz Loodn., 15 (A.A.) - Şunali 
Stalin en az söz söylıye- Afrilradaki Ultra Modem Ordu, 

nidır. Müşarünileyh. Mısırın Mihver Tunu.sa takvivı kıtaları 
J..sfenksi giOi, µyet esrarengiz gönderdiği esnada Fransız hi
bir sükUt muhafaza etrr.ektedır. ınayesindı-Jti bu meml~etin jm
Bununla beraber son z:ı.mar.laı·- dadına koıımaktadır. 
da iki vesile ile yazılı beyanatta Yapılan hava müşah.,delerıne 
bulıınmu~tur. Birinde Amerikan 1 göre Fransız ve Alman kıtaı.ı.rı 
Asotıated Pres muhabı1'n~ ikincı ffu:ıus şehrinin dar He dolam
cephenin açılması lüzunıunu lıa-ı 'ba.;h sokaklarında ciyar hava 
lırlatmıştı. Kremlin Rakıni:ıiıı meydanlarımn ı-le g~·rıimesi ı
bu dileği Vaşington n· L<>ncra- çın şimdiden ~iddelle çarpışmak 
da heyecan uyandırmı:; ve :Yf,h- tadırlar. Tunus g-.ırniwnt< Ge
ver radyoları bu ifadeyı Demok- neral Hıınri Giraud'nuıı kum~n
rasileri tehdit mahiyet;nde te- dasında Alman Jutaları ile mü
liıkki etmişti. Şımali Afrika ve cadele etmektedir. 
Mısır hareket ve muva.ffakıy<:t- Nevyork J5 (A.A.) - Harbi
ler; üıeriııe SovyeL devlet reı~ı ye müsteı;arı M. Robert Patt.er-
Yine bir Amcıikah ~az"-•tt.•ciyt ı ı Sonu: Sa. a Sü. S de) 
çok dikkate değer b:r dewecte 
bulunmuştur. Afrikada başlıyan 1 
ve sür'atle gelişen te-'lE'hbi.ııslı-r 
hakikatte tam bir ikinci reobe 
deKilse de ikinci cephenin ~ en 
emin istinat noktasıdır. Avrupa
rfa bc'heınehal açılacak oion ikin-

1 ~ Cl'phe. bu yeni üslerden hare· 
ket edilerek kurulacaktır ve go
rünüşe güre ilk aihzdıı İtalya 
taarruza hedef olacaktır. Ame
rika Cümhurreisi Miste: Iloo.;;e
velt, Şımali Afrika ıçin "Küc;ük 
ölçüde bir ikıncı ct'ph<' , . .._,tını 
vermiş idi. Rusyanın tdakkı' 
de bu olduğıı anl:ı~ılı ·o:. Ful.at 
her kü<:ük gibi bu c~pbe de hii- I 
yüyl'<'eklir. Büyiinıekl. •lt Ak· 
denizi en dar noktasından a 0 1-
caktır F..sascn hava Ldarruzi •ı 
şimdi MusoJ.ni'ııiıı nıeır.lck(tı 
üzerınde teksi! cdıle<.·ck gıbi gii
rünüyor. Bu tarzı hare etin :ik 
neticesi, SUllin Yolrla~a ~öre, 
Mihver arasındaki bai?ı ıı;ev~et
mek olacakbr. Bövkce İtal}a 
Alnıanyadan avrılmak 7.arurelı
n: dtı ·acaktır. Rus •efinı bu tııh· 
m·n ve kehanetine •evl<eden se
b<,p Mihver z:•~rc>i'lde zayıf 
noktanın daha yade İtalya ı: -
bi görünmesidir. 

Aokcri çık&ı:tmanır. bu sıyasi 
tesırindcn başka, di~.l·r sahalaı -
da da, akisleri olacaktır Eilha"
aa Alman kudreti hakkındalti 
kanaati bütün A vru raua sarsa
caktır. Bütün rnazlüm w iBtila
ya maruz kalmış milletler Al
oıan yenilmezliği baklandaki 
dii~ünceler;n varit olmadığını ı 
göreceklerdir. Bu. o mrllctlcrc, 
ilerisi için esaslı bir kalb kuv
ı·eti olacaktır. 1'.:Sa•en Rusyanın 
muhteşem muka\·emet ve Sta
lingrad dev mücadcletiinin mu
azzam manzarası ~-üj)hesiz Av
rupanın mağdur m lletlerınde 
Pehı çok ümitler ve emeller u
yandırmıştır. Afrika lrırekatı 
bunlara yeni destek olacaktır. 
Stalin'in bilhassa üzerinde dur-! 
dıığu bir memleket Fram;a.dır. j 
Şimali Afrikada kunılan muka-ı 
vemet yuvası zamanla bütıin 
Fransızlan kendi etrafında top-

Jıy;;cak ve Alm~o oı .ıuları mu-1 
ayyen bır anda en biJyiik mii'l
)kı.il ,.,, ılnrbeye buradan uğra
y:.cakt;r. 

Atrika zafrriniıı düğrudan 
doı,~ııya Rıısyanın yükunü ha
fifletmek huRusundı:.ki rolüne 
da r Roı ulan suale veıilı-n cevap 
ı·h" ılıtiyatlıdır. (Kremlin) e 

gi;r, bu tesirin vaki olacaii'ı mu· 
hak!rnk ise dl' derecesi hal: kında 
şırııdidt•n mütıılea yüıiıtmtl>; t•r
kr:ıdır. • faama1\h rSt:ılin) in 
biitun hiilfısa ett,~iın;z ırıitalc.ı
lann•lıı..'l Mli~aı ün'leyhın ~ahscn 
bu te~ırc Gok ına'lnıakta olduğ'U 
al'la.-;ılıyur. Çünkü bütıln Avru
pa n1d!t·tlerinin ceı::arctini art
t1rmak, I+ .. ransayı dalını~ <ıldu~111 
uykudıı.n ııynndırabilmek , ltal
ya~ı B<•rlindcn ayırmak Ru" 
cerıtı -sini süphe..iz kolavıa~lJC
rnakta. 

Biitun bu ümit verici :ı.lanıet 
\'t ısa,etlcr arasınrl:ı Moskova
yı e~ zıyade nı~mnıır. v~ hoı;nut 
~den haıl'sl'lıin Miittefıklerin nı
hayct te~bbiisii ele alını?, olma
ları "e ılk lıaı.,,keti mükemmel 
bir ~ekilıle b:ı..~ar"bilmiş olına
larıdır. Hakika len r,rtık teııeb
büs Ye hareket Miittefiklere ge<; 
miştir. Bunu Almanlar da en ~a
lahiyetli ağızlarla kabı:! etmek
tedirler. Daha ewelki gün A
dı.Jf Hitler. dün de Göbbels Al·\ 
manyanın bütün Avrupayı müs
tahlıem bir mevki g'.b! muhafa
za edl'Cl'ğini söylemiyorlar mıy
dı? Dtrnek ki Mıhverın gayesi 
ve ümidi artJk elde cttıklerini 
koruyahılmek, onu Anglo Sak
son \'e Rus taarruzlarından vi
ka ve etmektir. Bö)·lcce bu em
~afuız cıdalde ikinci safha bıuı
lamıl;'lıı. Şimdiye kadar Alman
lar t:ı.arruzda Deınokrasıler mü
dafaurla Kli. Şimdiden sonra 
Müttefıkler taarruzda, Alman
lar müdafaada olacaktır. 

İşte Stalin Yoldaş Jıer ~eyden 
ziyade bu noktayı büyük bir lıaz 
ile t~bit etmekt.e<lir. 

YJ<;Nt SABAH 

r-----------------------------, 
YUNANİSTANIN 
SON GÜNLERİ 
~ . 
Son Yunan harbinde ltalyaa-
lara ve Almanlara karşı altı 
ay !larp eden 'bir Yunan gö-· 
11CUilıl başuadan geçeu m
kal4de macerayı anlatıyor 
~"'""'""""""""'""""""""""""'""'""'"" 

Ymı:ın lıar]jnin ;imdiye kadar biiıuuiytn meralılı ve ~b 
tal'a :1arını aalatacak olan bu yeui tıefriluuuoz, Wır İllR&llln lıa8w
d·ııı p;P!:f'h. eooıı oo harikulade ınoomtlaroao lıirilrio hfkiiesi
d:ir. nuud& anu zamanda imhr:ıman Yunaıı anüleiüıiıt Avrupa-
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T unu un vaziyetini gösteren harita 

-=-- Askeri vaziyet -

Candamarı : Akdeniz 
-------~ .. -------~ 

Rommel kuvvetlerinio mağlubiyeti 
üzerine ilk akla gelen sual şudur : 
Mihver vakti '1'arkt:n bu ordusunu 

niçin takviye etmemittir 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 
na"n ç küre parçasını bırbiri
\60 ne bağhyan ve bırbirin -

den ayıran Akdeniz. bu 
harpte de bir zafer yolu, ve bu 
11UTetle ·kanlı bir muharebe sah
nesidir. 1.uı:ıya, beııimsed:iği bu 
6\llarda hayat kaynaklan ara -
m~; Büyük Bntanya :l.rnf>ara -
torluğu •~n damarını orada 
bulmustur. Büyük merl<ez dev
leti, Ak<lertize taşmak \'e ötele
rt> a~maklh ilk önce Avrupa n;
zamını sağlamak emeli giid -
miıstüı-. Akdeniz denebilir kı, 

VARUK Vflf'I 

cihan emniyetinde en büyük 
rolü haizdir, bina.berin, Akde -
nize ciıhan binasının bir kilid 
~ demek caizdir . O sebeple, 
ilç buçuk yıldanberi kazanılan 

zaferler, sanı.şı sonuçlandır.ı. • 
madı, şimdi ve bundan böyle 
en çetin çaJ1>ışmalar, \ıu deniz 
etrafında ve bu denize hfilcimi-
yet uğrunda cereyan edecek, 
belki, bu badirenin tali hi de 
bumda çizilecek ... ! 

(Sonu f<a. 4 Sii. S de) 

- Nasıl. gapan da gaçan mı ? l 

Şeker fiyatlarına zam 
Toz şekerin fabrika teslim f igatı 480, kes .. 
me şekerin 500 kuruş olarak tesbit edildi 

Sabit gelirli vatandaşlara şeker yine ucuz fiyatla verilecek 
Ankara, 15 (A.A.) - Başve

kfiletten tebliğ edilmiştır: 
1 - 1942 şeker kampanyası 

iQin pancar fiyatlarına ilaveten 
k iloda 2 kuruş zam vapıldığı gi
bi Türkiye şeker fa\ırikalan a
nonim şirketinin 1942 kampan
yasında :tıabr ik alara teslim edi

len ve edilecek olan pancarın 
yüzde 1 ine kadar müstahsile 
prlm olarak şeker vermesi ten
sip edilmiştir. 

2 - 403 sayılı kararla 16/11/ 
1942 pazartesi sabahından itiba
ren şeker satışı serbest bırakıl-

ınış ve 400 sayılı kararla da bu 
tarihten itibaren fabrikalarda 
şekerin toptan fiyatJ, anbalaj 
masrafları hariç, kristal kilo~'U 
480 kuruş ve küp k ilosu 500 k u
ruş olarak tesbit edilmiştir. 

Şeker fiyatlarındaki bu artır
ma 399 sayılı karara müsteni
den verilen !'!eker beyannamele
ri ve beyanname vermiyenlerle 
mevcutlarını noksan bildirenler 
nezdinde beyanname harici tes
bit edilen şekerlere müteallik za
bıt varakaları muhteviyatına da 
şimildir. 

3 --Sa.bit gelirlilere yapılıı.:U 
tevziatla lüzumuna göre ten 
Vekilleri heyetince tayin edil&
cek sair ihtiyaçların karnılanm ,... 
sına tahsis olunacak ~ekerlerin 
fiyatları fabrikalarda kristal 
120 ve küp 140 kurustcır. Bıı 
maddeye göre tevzi cclilccck ~ 
kerin nevini, stok vaziyetine gö
re, Türkiye şeker fabıikaları a. 
nonim şirketi tayin edecektir. 

4 - Belediyeler şeker fiya.t
Jarmı yapılan bu zamma gön 
mahalli şeker fiyatlı.nnı yeni· 
den tesbit ve ilan edec,·klenlir 

Mısırda Mihver zayiatı 
7 5,000 kişiyi bulmuş 
Sekizinci ordu Derneyi geçerek 
Bingaziye doğru süratle ilerliyor 
Bingazi havadan şiddetle bombalandı 

Kahıre, 15 (A.A.l - İngiliz 
Ortaşark tebliği: 

Sekizinci ordu d ün düşmanı 
Timimi'ye kadar takip etmiştir. 
Orta büyüklükte ve ağır bomba 

uçakları 14 ı>ontefirin günü ve 
gecesi Binga.ziye hücum etmiş
lerdir. Bombacı av uçakları Ga
zaJanın bat.ısında ricat halinde 
bulunan düşman kollarına hü· 

cwn etntiı;tir. 
Dün çoğu ıpmal ı.ııtikamet ndı 

uçan 7 Mih\·eı- uçağı Tunus ılı 
Sicilya arasında düşürülmüştür 

(Sonu Sa, 3 Sü 6 da' 

Alman sözcüsünün Bulgar Harbiye 
rurkiye ~a~kında N k 

, verdiği beyanat 
1 

azırı~ın nut u 
Almanya lsveçten

1
Bu/gar Nazırı Bulgaristanın 

almak istediğimiz ı halci milli emellerine kavuşar 
vapurlara .niçin madığından dem vuruyor 
yol vermıyor? 
Berlı,n 1l'i (A.A.) _Anadolu Sofya. 15 IA.A.J - Bul~ar ler yapmı.ş ve wk çolı fedakiıl' 

Harbiye Nazırı Sofya askerime- Jıklara katlanını•tır. J<;ıı cesuı 
ajamının hususi muhabiri bildi- zarlığında "kahrama·nlar günü" \'e en iyi c-vlatlarımızın bir ~o
rlyor· münasebetiyle söylediği bir nu- ğunu bu har pkrde feda etmıs· 

Dünkü gazeteciler toplantı- tukta bilhaHı<a şöyle deıni.<rt.ir o tir. Bu büyük Bulgar birliği iil· 
smda Şımali Af:rıkadaki olayla- _ Bulgar milleti milli \ıiı Jiği- küı;ünün hemen hemt>n ı;:erç~lı-
nn geli§'me.~ı kar~ısındı. Alınan- ni temin uğrundn birçok harp- ı Sonu Sa. 3 Su. 5 tO 

yanın tedbiıfor Aldığını ajanı; 1------ - ---- ---------------
(Sonu: S... a SJ. 4 de) 

Milli Piyango 

Kazanan numaralar 
3 ncu sayfamızda 

_@_L_A_Y __ L _A _R l_N_M __ l_z A H 1 f 
KABŞIYKLı MAKASLAR 

Niç.n nıakas dıyor- ~.....,_.,.."' ...,,_,,, ... ,,. · • ra! Bu rn •. kns:ı raı.ı c ~ 

lar bilınf"n'\ . O_lsa ~ y ~ lan o m::ılı almağa mec-
olsa devlı:t.Jn mılle ~ azan ~ burmUtj, c,:hnkti onu lŞ• 

tin iabrını kt .... ·C'"Slni rp- JAk G d leyıp gt>~J11rmı.s. Yoksa 
tıgı icin oıacak. ışıe o \ a ün ÜZ~ dukkarnnı tczı:;\b.uıı ka· 
makaslardan bir tane da- ~ f pnınakf3n başka yol 
ha anlatt.Jlar kl 11.'lilli YNWVY "" ~ yokmuş. Halktan gelen 
Korunma Kanunu bıle bu makasın müşterilere bunu yapamazlarmı: 
karsısında zcır duruma du~ermış. F_o:ı-kat çok bunnluuş l>ir müşteri 
Bak.unz nasıhnış &orurlerse hemen nu.ıka:1ılar1annış 

~1:akasc1 bir mal getiriyormuş. O da zaruri ya Alusa dt"yip alırmış. 
O malın ml'tret>i vty<.t kilosu bir Demek oluyor ki bütun suçu biı 
lira d:yelim. Bu lnah gümrükten numaralı m~ıkasçının sırtına yukle-
ı;ekmiyorınu~. Gti:mrükıen bir yıl ınek insar~1zl1ktır. Bu suçu kerva-
tekilmiyen nıalı 1nezada koyup sa- nın hepsine müst:tvi aiırlıkta yük-
tarlarmış. Gumrük. payııı1 aldıktan !emelidir. 
sonra üstünli n1alın E<>hibine verir- Fiyat rnürakabecilerini. belediye-
mis. ]eri .. koordınasyonculan. bükümeti 

Maltastının bir lınılık malı ıne- tenkıtten bır şey çıknıaz, bunların 
zada çıkRr cı"km~z arkada~ı veya .hepsi dedikodudtın ileri gcçcnıez. 
orta~ı eılan ttdan' hemen celi.r elli Buna daha mü!tbet, daha pratik bir 
lirad~n (:) pey a•;arnı~; otekı n1Uş- care bulınalıyı_ı ve bu çareyi baş-
terilerde can nu kalır 1kiııci bi- katarından değil, kendi kendimiz -
rincülin bjr lirn1ik nt. 1ını elli lira- den beklemeliyiz. Ferd. ferd hepi· 
ya alır. parnları tıkır tıkır ;ıyar- miz kendim.izi bükUmetin biJ· fah-
mış. Gümrük de k{'ndi hisse:;ini rt mü!ettiei, bir gönüllü yardımcıs:ı 
mlrıha ettikt~n sonra artan kırk saymnlıyız ve hiç lıır aykırılığa 
dok il.! buruk 'L kusur parayı sa - ırıeydan vermmıeliyiz. Bir ay yağ 
hibine vcrinn ~ bal yemesek \"Clat etmeyiz ve alu.-

Eldc çizgili, pUJlu. ınühurlü, llli- ay yamalı p.;1buçla gezsek topaU;ı -
zalı bir hü<'cct var ki o ınalın arşı- mayız. Bir yıl eski ruba ile dolaş-
nını okkasını e11i Jü-aya sat.ınlt>lır. snk kemik hastalığına tutulmayız. 
Bunun üstüne de :>ilu:le yirmi beş Çikolıı.tanın gramı bin liraya çıksın. 
m~ru (!) k3r katılırmış, Birinci b:ına ne. rahmetli bay pederim çi-
katır ikinci kahra böylece -sÖ2- kolata ile: büyüyüp ömür sürmedi 
de- sattıktan sonra 1kiO<'i katır ü- ki. Ge<;ende bir züppe bana şöylt 
el.inci.\ katıra :ır·üıdc on bc.:ş katkı- yanıp yakıldı: 
sile ı::atarmış. Rir 1irn ellı olurınuş. - Yiyc('ek i<:ecek. giyecek paha-
elli de yüzde kırka çıkarmıs. Evet lı, Neyse ne. fakat monşer, çocıdı 
unuU.yaıdım. Hir yıl anboırcl::ı kal- oyuncakları da ateş pahasına bin-
ınak sayesınde heorgiin fiy;.1t ta ar- di. Kü<:ü4e bir lolı-:tik top ali'J'lrn 
..tarn11s ki bu da c- •• b.l~l imiş. Gliln- dedim, sekiz lira! 
rük id.ıreınizin bu ,ak ... s ı körlcte- - O'len ınendebur! diyesiın gel-
oek bir {are ıuld11~unu mt>ınnun- di. Jla\'an toplarının tek gürnleyı.:s· 
lukla isittirn. tc binlerce lü.fı öldürdlli.ii şu de-

Toptaıu.·ı ile J•"rdl 1 ııde•·J ;lT.t"1n- virde cocucuna alm<ıı.k ist<.'d!i"iıı ıas-
da da başka bir ıııai-;.,,.s \~r.c11s; ı.ira tik t<.ıJ.> ı .. s olsun da beyir's.fz Jta .. 
btrlne :va fatura \;f'ırucılerınis. ve- t~ı da p. ı·ralanc;;ır.~ 
YB verdıkleTi faturaya norınal fi- 1'\ıkat dcıne<l.iııı. D~!".Vdirn belki 
vat koyarlarnuş. C'r<lreo ne dıycbı- '.\ine lwı:ı kött.ıki.Sj cılurdum. 
1ir'?. Reş Lr:ı.lık ır.~la Lef l relık iı Jn ke11tirınesı ~u; }~1 ve ):.a'!b 
fatura. f'Eıkııt f•df'f'l<'n f:1rk hı \.~ birır•1 'lf" lliılrl:.rn11-t,i Vfırdı'TI 



• Dön g aç 
u... ... tasaray-Vafayı, Beşi aş-Sü!eyma

nf e ~ eı~~oz-Altın uğu en i 
Liğ maçlarına dün her iki 
dda da devam edikli. MaÇ!a

nn ekserisinden normal netice
ler alındı. Şeref stadında tstan-

spor - Taksimi 3-1, ik-
s - Süleyman;iyeyi 7 -2, Bey -

oz - Altmtu~'ll 5-1 mağlUp etti. 
Fenerbahçe .stadında da Fener
lbahçe - Davudpaşa.yı 13-1, Ga-

ray • Vclayı S-1 yendi 
Maçlarlll Uıf sımtını sır.asile 

veriyoruz~ 

Şeref Statlt: 
istcuılnı~r • 3 Tak.sim· l 
Şeref stadında ilk maç !stmı.

'1ulsporJa Talrntm arasında ya-
1 pıldı. Oyunun birinci denesin

de !stanbu1sporun ntka arkaya 
azandığı üç gole mukabil Tak 

sim bir sayı yapabildi. 

çı Oalata.sarayla Vefla arasında 
~~ı, her iki takım da saha
ya en ku\weUi kadrolarile çık
tılı r. Takımlar. 

G. Saray: Osman; Salinı, Fa
ruk, F.şfuk, Arif, Kemal; Hik • 
met, Orhan, Cemil, Muzaffer, 
Gaz.ınfer. 

Vefa: Muvahhid; Cihad, SU
.le_ ; uSt:afa, Hakkı, Sil -
1eyman; Muhteşem, Şükrü, Ze
ki_, Hüseyin, Haydar. 

Hak : Do tar Tar.ık <Sü -
le~nzye) 
Maçın basJlamasile seri ve de 

rin 1JRSlarJa Vefa kalesine yük
lenen G. Saray förv~ti ilk an -
Iarda pek müsait bir gol pozis
yonunn ginverdi. Gauınferin sa 
'\rardnğu !-;İ.İtii lkale direkleri h-ur 
tarih. Ycsil Beyazlı takım :ken
disini toparlarnağa koyulurken 
Cemılle l\ltızaffer axasında me
kik do'ktzynn top tekrar vara 

Tramvaylarda 
• • 

yenı nızam 

Bu sabahtan itibaren trnm
vaylar :ıra duraklaı nda istas
yon y.apnuyacaklardır. ıF liye
te başlamış .bulunan pazubentli 
intızam memurlarına zabttu me
murları d y.ardım edeceklerdir. 

İleride '1.r.amvayla:ı da:ki i>nde
ki ikı kanape mfürtesna bütün 
kanapeler kaJdınlacaktrr. Bu 
kanapelere sadece alil, ihtiyaı. 
hasta :ve .çocuklu .ıkadınlar otur
tulncaktır. Bu tedbire riayet et
miyenleri intizam memurları 
.kaldıra.re. bn şek;ılde ına.zeret'li 
olan vatandaşları -Oturtacaktır. 

Me'kteplerin açılış ve kapanış 
.saatlerinde bilhassa p k 'kalaba
dik bulu .. -ınıı Ortaköy hattında i-
18.veten f.tzln tTamvay isletıle
aektir. Bn suretle 'Beşiktaş ile 
Ortaköy anasında ıbulunan mek
tep tn.lehelerurin rumay.a bin
meleri ıimkfı.m g-özetihniB olacak
tır·. 

Sehrin 
' 

Vakt le mektep
te sı nıft.a ika.1-
mış, şimdi de 

içinden kısmeti çıkma-
yıp evde kalmış 

bayan, ıküçuk zeytin ta.nclerini 
andıran ondüleli saçlarını pen
ıcereden uza.tta : 

- Hu Huriye hanım. Öğle -
den sonraya hazır ıolun. Bugün 
( . .) sinenıasında ıucuz halk 
günü \'ar. kte defterimden fi
yatları okuyorum. Dühuliye on 
attı bucu~ kuruş, biı i nci mev.ki 
yımıi iki, öt ı <le var amma 
bize yaramaz. Dedi ~ im gibi sa
at lbiroe t.'ı.m hazır o1un. y.er ka 
palım sonra geçen imftaki gibi 
.ayakla kalırız. 

e 
yerine koyuyor. 

- Sinemada da böyl:e dedi 

Yen" fiyatlarla 
ekmek satışı 

---o,---

ibi7.e. • Ekmek dün sabahtan itibaren 
- Hatta daha ileri gitti. Si- iki ayrı fiyat esası üzerinde sa

zin yavrunuzdan daha kıymet- tılmıya başlamıştır. Şimdilik fı
lidir, benim köpeğim dedi. nnlar hem halk, hem de memur 

- Siz susun bakalım. Sıra ekmeği birden satabileceklerdir. 
gelince söylersiniz, hem mah • ileride bu 'halin devaruJnda mah
kemecle hep bir ağızdan söyle - zur görülürse fırınlar mıntaka
nilınez.. Ayakabısı çalımın han· lara aynlacak, her fırın mtıay-
g.iniz iidiniz. yen nisbette un işliyerek mün-

- Bendim efendi oğlum. .hasıran kendi mıntakalaı ında o-
- Ayağındaki ayakkabıyı kö tuıanlara ekmek satacaktır; Bu 

pek nasıl .caldı, olduğu gibi nn- suretle fırıncılann un lkaea,.çı
lat bakal_ım? . . lığı yapmalarının öni.ıne kolay-

-:-- İhtıyarlık ışte, sınenvıya Jıkla geçileb lecektir. 
gell1!ce yorabtu~. Hem de1 Vilayet, yen: ekmek satısı ile 1 
.ayagmıda seferberlıkten ka1m alfilı:alı aşağıdaki tebliğıl neşret-
ınas~ da. vardı. Şöyle lastikle - miştir: 

Tedbirlerin 
a mu va 

olmas içiıı .. 

Yaz n: asuhr Baydar 

B a..~'\-ekil:in çok snm:mi, ~o~ 
k ~'a'llhın, u 1.ıe· 

derdik ld, dalı :ı tedi luiı iı· 
siinde,n yo il m ml e'tc ) ,ı· 
yıl.lr'keııı i~ioo ruıla~ılnııstır. < 1· 

zetdenle ıp ~ oımn
duktnn ~ dahi onun maIJJI.• 
sını lm\'nvnın.auus olanlnr, ııcııı 
öe ··~ızicleler" buiundıığuııu gö
rü.\ onu~ Dün, ~ıir kitah:.>\İ ö:·ü~· 
~ .. rn tlıulıgıuı hu1Jlarru~ ı hin· 
n.ı. ilk ozii : 

raooğlu'nun nutku beni 
ıtat · ı .etırurui, demel• -o1du. 

- '• en? 
- ,.J'ed.rir bekli) r.duh; ol-

marlı, y !'W.tnn ~~ku. bir 
!kinci devrede her iki takım 

da gayretli oynamalarına rağ -
men gol adetlerini .arttıro.ma -
dılar. 'Mac 3-1 İE.'tanbulspor le -
hine bitti. 

kalesini buldu. "Cemilin savur - 'll!ıti.Jlti:I 

- Olur 'kızım olur~ Bon aya
ğınn tetfü almm. Sen sevabına 
üst sokalrt:akilere de haber ve
river. Böyle 1ıep beraber gider
<Sek <1alıa 9CD.l:ikli oluyor. Hem 
bize saz ntan .çirkefin biri olur-

nmı çıkarayım da ratıa.tlaya -
yıın <!edim. Vay sen misin çı -
karan . .Şu madamın mnzır .kö -
peği tekini lknptığı gibi ma.ma -
sının yanına götürüvermiş. Bir 
ıde baktım ki r "ğin teki yok. 
Çok şükür tütün JrnHa.nmam, 
hemen Hafız Sıdıka hanımdan 

VUll.yetU-n tebliğ olunur: ı ~ı-,. i L·~ <>,ilik. 

l - Vazifeleri başka mahal- . Hö) tr: •tr :uı..ia 1karsrsı;:ıdn . i: 
Beşiktaş - 1 SükıJn aniye - 2 
Şeref stadının kmci maçını 

Beşiktaşla Süleymanıye talnm
ları yaptılar. Sahflyn Beş ktaş : 
lfehınct Ali; Fevzı, İbrahim: 
Saim, ömer, ç .. · ı 'Sul!rü , Ke -
mal, Hakkı, Şeref, Eşref şek - ı 
!inde çıktı. Süleymaniye ı se her 
tnınanki !kadro unu muhafa:za 
ediyordu, Macıu bir"nci devre -
si: 3-0 Beşiktıı.R 1ehiııc bitti. t
ık.inci devrede Bel'ltlct.a;jın attığı 
dört gole Sülcymanıye iki s:ıyı 
ile muknbele etti. Maç T/ ..2 !Be -
· ın, ii tfuiliiğü ıle netice 
ndi. 

Bcylooz - 5 AUrntuğ - 1 
ıBeykozla ltıntuğ c.rasmdakı 

nı çın ı:takımlaı n m' vi kuv -
vette olmaları itibarile cetin o
lacnğı tabıriin ediliyordu. Fnlmt 
A.ltıntuğun dur~ın ve nhen'ksiz 
oyununa muknbıl çok canlı bir 
maç çıkaran Be_ykozlula.ı· oyun
da eS&S11 bir üstünlük 1 inin
de güçlük çekıoodıler. Maçı 5-1 
kazandılar. 

Fe-nerbalıye Stadıntlıı: 
Havanın oldukça soğuk ve 

)"ağışlı olmasına rağmen Fc -
ncrbahGe stadı kalabalık bir e
yird kütlesi topladı. Bu seneki 
liğ maçlarında pa1 lak ı:noticcler 
elde eden ;ı;ı ;eı errohC'e ile 2Jc
raberc kalmnğa muYnffa:k olan 
Vefa.ımı G. Saray karsısında a-

a.ğı :netioe merakla hoklcni-
rordu. FenerbahQe stadının ilk 
lıa.çı Fenerba1ıçe He Davudpa -
ea arasında yapıldı. 
Fenerbcilıf.e - :ı.s Daı: ud7xışa - 1 

!Maçın her iki devref3i de Sarı 
Iaciverdli takımın ezici üstün -
lüğü altında geçti. Davudpa!m
lılar bütün gayre~rini sarlet-1 
nıclerine rağmen .zaman zamanı 
hızını aı'ttıran Fener forvclmi 1 
bir türlü tut.mnadıl r. Sarı lfı. -
civertıi takım yediği bir say.ıya I 
mukabil sekiz, folih tarafan -

1 dan yapılan on üç golle saha • 
dan 13-1 gibi ~ık bir fat kla 1 
~ip -a~ rıldı. 

GalatMD.ray - S 'l'e/<1 - 1 
Fenerhahçe stadın n son ma-

duğu sıkı şilt 'Galatasarayı 1-0 
gaHp vttZiyete sokt'U. 

G. Sar.asın bu sayısına he -
meıı muk b le .etmek hevesile 
hızmı arttıran Yeşil Beyazlı ta
kım birhiıi.ı."tl t:a.klp clcn akm -
lat il e ıakıp kaleye bir hayli teh 
~ık ti nnlaT yaşa.ttı. Fakat hü -
cum h ıttının bir türlü mit ata
mrunası Ycf nın netice lmas,ı
n ıniıni o.;du. Devrenin .ortala
rına. dogru -Cemilin ferdi gnyre- I 
tile sürdüğü topa sıkı bir şilt 
kondurm ı;.ı G. araya; ikinci 1 
goliınü de kazandlrdı. Oyunun 
bundan sonı11.k1 kısmı kaı şıhtltlı 
ve netıcesiz akınlarla geçerken 
dene .2..0 San F .... uımızılı t.a:kım 
lehırıe bitti. 

lkinci devreye V. fa çok hız- , 
lı ve gnyrctli ~!adı. G. Saray 
ı:hemcn ilk dakik·-nforda uzaf • 
fer vasıta · ıe ··~ncü g Her;ine 
kavn!'}tohrrsa da Yemi Beynzh 
ı kınım enerjisi kırılmadı. O - ı 
y.ımdn ıyice ağır smağa -Oa.ş
ladılar. G. Saray defansı kale -
smd belır.en tehlike! ri güç1iık 
le :oı lı.iym du. Ş""krUnün 'UZak 
mes; f en savurduğu ş.ütün Os, 
mııııın krpıı-<lnmnsımı lb •• e mey
dan bırakma n \'l"faya l' t>ol 
kazandırması, 'Ye:.:ıi1 Bl!yaz1ı for 

eti büsbütün canlandwdı. Top
Jn. t>k. iv U G. S "ay 'll.lsıf &'l. 
hasında ovn:::mma- a baSladı. 1'\ı. 
kot oyunun sonuna kadar bu / 
üstünlüklcrinı dernm ettiren Vıe 
fahlar JJır türlü sayı adedini 
ar.ttırm~üa muvaffak olamadı -
lar. Maç da 3-1 Sarı Kırmızılı I 
takım lehine bitti. 

.Ila.kem Tunk ın açı cok ~ 1 
idare etti. Yerinde .c.ıldı.f,'ı dil -
düklerle zaman zaman sertles -
mek istidadını gösteren oyunu 
norm l seyrine .soktu. . 

Cumartesi günü başlıyan Tiir 
.kıye Greko - Romen güreş bi -
rmciliklcrine dün Fatih Güres 
Klübü salonunda de' anı edildi I 
ve .asıa~dakı teknik neticeler a-

~1ekt~plerde kömür tasarrufu 
irin Maat'·f Vekileti bazı esaslı 
edbirler üzerinde dur.maktadır. 

iBu .arada mektepleı::.n "iğlcye ka 
dar mesa1 yaparak, ·ığleden 

sonra tatil edilmeleri c1c düşü
nülmektedir. Bu vazivet dabılin
de mekt ter daha e~ n snat
lerr.de açılnca'k, ;en ,gec ourrnk.sa
at ibirde tatil edilmiş 'mlnnaca'k
Jardır. 

T.. blidot usulü 
Yıeni tıa.'bldot usulüne ayın 

yil'misiııden itibatlf'n hn~anaca
~ından lokantalar yeni tarifele
rini belediye iktısat müdürlüğü
ne tetkik ~ e t sfük E!ttirmeğe 
ba! a.nmftardır. 
Yaııdımsevenler Cemi· 

yetinin faa iyeti 
Yardım Sevenler Cemiyeti ta

rafnıdan dün Sipahi 0cağı salon 
larında, hnsı'liı.tı fa:ktrleııe tahsis 
edilmek üzen~ bir kokteylparti 
erilmiştir. Bu ınezih oplanb, 

seçkin bir kala; alık toplamıştır. 

Jındı: 
56 nil-0: 
1 - 1't'nan (İstanbul) 2 -

Niyazi l(.A.nkarat 
61 Kilo: 
il - Abdulla1ı (Ankara}, 2 -

İhs:ı.n (lstanbul) 
66 Kilo: 
1 - "'tısar (Anknraf, 2 -

Reşat !stanbul) 
72 Kil-0: 
1 - Aziz {Ankara), 2 - Bes 

ten (KocaeH). 
i9 Kilo: 
ı - İsmail (Kocaeli), 2 -

Ahmet (tamnbul) 
81 Kilo: 
1 - :Rmk {İstanbul), 2 -

lsmail (Ankara) ' 
Ağır: 
1 - Ahmet Samsunlu ı{İf:rtan 

bu'l). 2 - Şü.krii (Ankara). 
Puv.a.n tamıifi ıneti.ces" ta-

kım itibarile !st:mıbul bir.inci, 
Anka.Ta bölgesi de ikinciliği --el
deet mistir. 

-h~p bir n~-:dan ağzının pa
~-mı -veriveririz. 

Huniye hanım ve kızları, Fat 
ıma baınm ı'.e tey.zcleri, Lütfiye 
hanım :ve ruıneleri, Snlihn ha -
nnn ve lraynnnası, ikucağında 
i'kı ay1ık ÇCJCllt:,ÖÜe mclilıat !ha -
ıum vesaire .. Yollardan sakız 
.leblebisi, .kahak çekir.dcği ala -
rs:k "Ilitnıyet: sinema "gişesi önü
ne geldiler. 

On .altı buçukların hesabı ki 
tabı .wr olduğu iÇ:in biletlel'i a
hın ailenin :acat' klzı Sabiha pa
Ta işmi gür:tükle halletti. Hep 
beraber girdikleri s.inema. salo· 
nunda ya:n~·ana oturacak mfum.
it bir yer imltunayınca. parti 
ıparti ay.rııldılar. Ve simdi tek -
rar hep beraber mahkeme o
nunda kimi davacı, kimi suçlu, 
kimi şahit olarak t-oplaşdılar. 
Yalnız aralarında yabancı ola
.rnk ikı erme!ıi madam :var. 
Bunlar da hem davacı, hem suç 
lu. Öyle karışık bir da.va ki.. 

:Ermeni madam ikiyetini an 
latıyor : 

- Bu lıamm1ar hep birden 
'bana -çatım~tırlar. Kcl ben!m 
değıl, o gün 'kopeğimi de sine -j 
maya dalül ettirmiş iidim.. Sö -1 züm bumdan dışarı, hayvan bu 
sus .pus tığnar. Başladı gezin -
meğe. Göyam şu ihtiyaT şişman 
kadıııın ayağındaki lastiğin bi
rini nlnıış da ize g"tirmiş .. Ha 
niya san'kim biz bu z inrlşik. 
Belki dedım, ayağı kokoor da 
biJ:im hayvan bunu dışan çı -
karmak istemiştir. Ziram be -
nim köpeğim çok nazik ve ki
bardır. 

- P.eki hanım, hiç sinemaya 
köpe1< getirilir mi'? 'Köpek sine-' 

ada havlayıp gürültü yapmaz 
mı? 

- Ş 1itler Allah hakkı• içın 
söylesin, sinemada bu hanım : 
lar.ın şu kuca,ğındaki çocıtk mu 
çok bağırmıştır, yoksa lbenim 
:köpek mi? 

- >Gönüyor.sunuz ya ıhikim 
bey. Bizım çocuğumuzu köpek 

kibriti aldım. Anı. tara yok .• ' 
Belki bulunur, diye etrafa sor
dum, sornsturdum, yok yok. 
Sonra hepimiz birden h;;ığırdık. 
Bu madamnnın niyeti eğer kö
tü olmssaydı o zaman bize ce

Jerde bulunup ruleleri 1stanbulda rnrlezınu) t•, im.mı) a, heudiJJJ 
olanların aile efradıoa İstanbul- 1 aybederek bağırıp -\'nğınnı) o 
dan karne ''erilmiyecektir. Kar· lüzmn ) oktur. l.\ltılınt:ıbnı bu
neler aile reisler·nın bulundukla- ıit.:!a '\'C)a küfü ruhlu ~yıp o· 
rı mahalden tevzi cd lecektır. Bu muz silkf'l"ı•k :kend i.ı. nu uzalc
hüküm haricınde müracaatlar hışın,ıt\ da )t'rs:zılir. n ug-:.. ıiz 
yapılnuyacaktır. gnflett.c.ı 1mrtu1ahili.) ot'Ull ! 

2 - Bu teblığ yalnız fotoğ-ı Dos~~-uu~ .koluna ı,ririp ~ .. riir-
rnf:h memur ikamelerine ait o- ı,en gorusf ·: 
lup tevzi dilen ekmek 'kartları 1 -: l~~slt .~u ı-tte~e "t~.'ileri 

vap verirdi. ·ıe lak kt lıal.ilrnü SO) rlr-r; ~O<: Jcr 
ı ~ ı lmrşrsrndıı n .• p ra ·.ıli ret- Neremden verecelrmişim 

zo. Ne bileyim ~ ayakkabı - o~ au lal' a ba
mn yanımda oldugunu yoksam ı Y fi 
~mınızı ~ühür baSıuışmıdır? t:.ında v rlllvor 
-Pckı sonra ne oldu hanım?I Y- J 
- Gürültüyü duyan smemıı.- !Diil. mütekaıt ve ye'tlmlere 

cı 1şrl<ları yaktı. Orı:ault gün -1 muntazaman verılmekte olan iiç 
düz gibi olunca, eliml~ koymu§ aylıklar önümüzdeki ay da, mu
.gibi lastiği nah şu prasa başı tad zamanında tevzi <edilecektir. 
suratlı madamın altında bul - Dertcrdarhktaı Jazımg-elen ha
dum. Zaten görünce iyi ayak • zırlıklar ikma1 edildiğinden K • -
"kabıya benz ıyor, demiştim. nunuevvelin licünden itibaren 
·ıı\ - Hanım Senin lastiklerin ıi.- teviiat ba.c.;lı) acaktır. 
yioe mi bari? .4:'fa.aşla11ru Emlak bankasına 

Ş.ikfıyetçinin ceva.p vermesi - kırdıranların maaşları da ayın 
ne meydan bu-akmadan ermeni birinden itibaren dağıtılacaktır. 
madam atıldı: 

- Çöp tenekesine atsan ha
şa buradan huzur çöpçü ıbilem 
almaz. Bir ıde utanmadan be -
nim .ayaikkabıla.r için nafiledir, 
deor. Bilseniz hakim bey on -
lar ı11e ~lam; ne nazik n.yak -
kabılardır. Onları ha.na kaytan 
bıyıklı oğlum Ga.rbis yapmıştır. 
Üzerine bir kuş 'kondurmadığı 
kalmişidir. Hem ır.a.tınızın nazik 
başınızı niçinfoyim fazla argıte.
yım. Ben 'kunduracı anasıyım, 
a.yaldrnh:.nın iyisinden de anla -
:nm, kötüsünden de.. İlla vela
kin huzurunuzda söylemeğe di
lim sus pus oloor. 

Re.<ıat ileri 

Bir konferans 
:Üsküdar Halkevinde her pa

zar muntazaman verdmekte o
lan 'istifudeli ıkonferanslardan 
tirisi, dün kıymetli pı ofesörle
.rimizden Sadi ttmak tarafından 
"'Ver&c;et Ye terbive" adı altın
da venlmiştir. Davetliler kon
f.eransı ıbüyük bir .a'!aka ile ıt:a

P etmiŞlerdir. 

mrasar a 
için te lrler 

Bir müddettenbcl"i gece haya
tını ileriye almak iQin ~·aptlno 
tetkikler sona eMrıLc;tir. Karar· 
laştmlan esaslara göre gel!e j 
saat yirın · füide bütün umumi 
,;rerler ve bu meyanda sınenuı.l:u 
kapanacaktır. Nakil v.as.ıt.aları 
da buna miivazi ola:nı..k bu saat
ten sonra islemiyecekleı üir. 

mır.arın tatbikine pek y.akm
da başlanacaktır. 

eni E ly ı · 
d r ,m gel 

Şehrimiz emniyet mii lüı1ii~ii
ne tayin olunan esyi Burd ır Va
lisi Hallık. Nihat Pepey· dün sa· 
lbahki ekspresle şehrimize gel
miştir. 
YENİ SABAH - !st nbulda 

bircok ~azifclerde muvaf!dt.,
yetle iş görmi.ı.;: bulunan kıymet
li Emmyet Müdürümüze nynı 
şelnlde yeni vazifesinde de mu
vaffak olmasını temenni eder:z. 

Vot a muht • • 
ırı 

te ~et~ t"ı~!.t ·s ols.1h1 <ki .ım
cal\ d ,.a gi illi söylediklt--ri ~i
bi. Bu harom otuz ' · n~ ı ık:in· 
<lıı hunun 1 • rini ~i.in 
~·· tD3U.k mi! '\l0 t '\C Jı"ı .ıiı· 
ant reislt'limiz ila.inıa 11' tunı 
ih1)::ır ettiler: Tü~er ~ iz;.,6ze 
!,relip dete 'r.erereı~ ap c;ı ko:-u

ıı1ar. O ıadı, ynım a< k c:h\,'-
tj, ;,er .ıoe; bu hartrin. iU, .!:."Ün· 
Min ı )-ıldınrn s.- Tİ bir sul

hun, :ı:ofrr \ e:\ u:ı.:fu1->m:t stflhu
ıtQ ~11km ol<luğu 7.f'hab1.11 n.1-

t.:r istisnabrla herli:ı• ~di
ğ'iı en, hir<.'fl'k men leketle.N.('!\i 
J(bi b:iule -de birler ilk önı~ 
ask~ri ol<lu. 'Yddmm harlıin:~. 
ya.\'a~ ) '\'8Ş. bir ~prn:mın hnr
tfme i ılnliip ettiği .nnlaşıl:ltld:;;..o 
smırndır hi normal h:t~H.ı1:uı dı-
\''anı e lemi)eccğine gön• il tıs;ı
ru 1:t>dhirfor lmmnğu hw;iaJı. 
i\1urakıbt-, tnhılit w :IK,çr.·.~f' fi
ı;~'n!le t~'ltlısn 'bu tedbirlt>Jle 
t• t•,u;ett-e se:rt~--tlik esa~nıdc.n ı1· 

ltnrn ala l reıllnrlcriıı ne-dt-.n l)i 

o ·liC"clt-.r 'nme.ml':' oMc~ı.. u 
l\lilli Şı•fiıı l \e Eas' ı.mn J l 
iJ.\h·ı;;t ..... ,.;n nutıı!..lurı.ı.!.ı J" · 
k.ıtw •olrnyunuz! rztı1ı \tl Jıi.ı) • 
luıTp'l<'rdt ~konouıbfo :u ır·cı 
rn'.>fı hlihsı:t lusırht.iıl'. • ı·. ı·· 
<> 1.tt-, ~ri~ "mü ~ ıtStnıu:ıcla, lı.: .. ı· 
sa ~.tıiılfik'fıı lrar s!l.f :ısmtl.ı 
m"!ll kıtlığı lı"<~· Sll).ıJır, hnk " 
wr ~-ııi 1 orwn~ dü~·r, J1 -cmu 
'az fe ini ilnual etler mü talı il 

Emir ile beraber yaşıyormını. 
Hattit. Emire, ılmi sımya kuv
vetiyle, -dünya kuruldu kurulalı 
eşi görülın dik (bır .koŞk yapıp 
h dıye etmıs. Bağdat şehrı dı-

Yazan: 
. Zeki or:gunal BU Lİ SİNA akil ve iktibas 

~a1du atifuzdur 

unut.ar k k şa koşa, adeta .kan 
ter içinde ıbekleme dairesine gel
di. Çok çir.:kin bir adamla ~
lnşınca hay.el sukutuna ıuğr:adı. 
"Adı dillerde destan olduğu söy-

Yarım kıloluk bir şişe votka- ı 
yı resmi fiyatıda.n fatla olarak 
satmaktan suçlu Bey.azıtta Çar
lşıkapıda müskirat bayil ~i ya
pan Yuvan Pa.padopulo.... düu 
Milli Korunma mahken1 C!:Jnde 
30 Jira para ve 15 gün de tica
retten men' cezasına çnrpurıl
mıştır. Ayrıca 23 şise votkası
nın da müsaderesine karar vedl
m.iştir . 

n12;:;·.... !kapıl:ırr 21nlına ı,.- .ır 
u .'1h ıl ı";il mi~ :K~i~ 1 d :mi;r ;.~
nt n ıi fı:tlısil Hrl~r: '\ · <'t'l ı .. · 
el; in~le, !;rt>r füH;\n~·;r. n tat-
1nt.ı odt'C~I< parn N'J ıT· ıdeoir. 
ll<--\l t. ş ·h" r n· knsntr.a ı ı •l.i 
d r \e snhit "gefiıii ~ r. !1 a 
),:ıTdım cd ~1rtir. Pant bon ı· 
ııu gi(J~'lp fi.ruU:ırı iud.in 1."f·l. o
lan kararlar aluuuai<t.a '" .ılw.ı
c:ı.kt.lr. Uünyad.:t 1dn1 "tlıı mü· 
reffeb, tdmscn~n eks'ildu;i, bruıti 

ında bir de hamam meydana 
getinnış. Bu hamama gıreıiler aştı. B ş elçi, mektubu ve ho
h yretten pnrmaklannı ısın- diyeleri B&ğdnıt: Emirme takd!m 
yorlarmış. etti. Emir, Mısır Emirinin kıy~ 

Emir, Ebiı ınris hak.kında ve- metli hedıyelcrmden billıassa 
rilen izahatı alaka ile dinliyor- memnun oldu. Tekı:ar tekrar o
du. 'MecliSte bulunanlar .da rne- duğu mektubu, daıma ~ın
raka k pılmışlardı. Bağdat E- da bulunan Ebülh rise uzattı. 

iri gibi devletli bir zatın snr::ı- Ebülharis. -şöyle bir göz gez-
yında oturan Ebülhnrisin çok d.irmek suretıyle .mektubun mııh 
mulıim bir adam olduğuna oer- teviyatına ·vakıf oltlu. Anlatılan 
hal faanmı.cıla.rdı. Ondan istifa- şeyler çok ehem ·yetsizmıs gi
de edilmesi'" hususunda asrar e· ıt>i dudak büktü ve gülümsedi. 
diyorlarfü. Eniire ve baş elçiye dönerek: 

Mısır Emiri, bu ısrarları Jü- - Bu kadar basit bir .mescle 
zumsuz görüyordu. Çünkü aha .ıçin .Mısıra kadar ~tmcğe değ
Ebi.ilharis ismini ve methini i§i- m~. Fakat Mısır Enıirini yakın 
tir işitmez kararmı Yermişti: dan tanımak :ve Mısır diyarını, 

- Arkada.star., dedi. Hepinize 'bilhassa Kahireyi yakından gor· 
&yr:ı ayrı teşdkk.ilr ederim ki, ~k için davete icabet edece • 

'henüz size b'ildirmediğim dil • 6UU. 

şünce ve karanına iŞtirak cdi - Dedi. Tabii yol 1ıazırhğı gör
yorsunuz. Devletli Bağdat Emi· mek lilzmıdı. myle uzun vo 
n hazrctlerine bir mektup yaza- mühim bir seyahat hazırlığını 
rak Elbülha.rishı bize yardım et- ıbirkaç güne sığdırmak iınkfuı. 

esini temine ça.lşıcağmı. Ma- 617.dı. Herkes böyle düsünüyor
deımki başıma u işleri nsan a- du. Lakin Ebülharis yol hazır· 
damm bir ~lmi simya üstadı ol· lığına lüzum göpıedi. Hemen o 
duğuna kanaat 'hasıl olı!ıu§tur, gün hareket edileceğini bildirdi 
onun kaf!':.ısuı.a Ebülharisi mut.. Baş elç ", buna itir tti: 
laka dikeceğim. - Muhterem · ! l ' "nlerceı 
~ - Emlri, uzWı bir me~.. devam ecl. n Mı.sır - Rağdut yol· 

tup knlcme aldırttı. Bu mek • culuğu biz kullarınızı çok yor
tupta ı ızınm, dol yısiyle keneli du. Bi?.e ~ç ohıınzsa üç gün din .. 
ba31na gelenleri anlattı. Mektu- l ek ımkfmını bah~erseniz 
bu bir elci kafilesi vasıtasiyfo beyf,m?ı; nillınettannız ol\U'UZ• 
B ğdn.da ğönderdi. Elçi kafilesi filbtilh r=.s, gülerek ba uu sal· 
yalnız mektup götürmüyordu. hdı: 
l\ ektuptan başkn kıymetli bedi- - Y ru!dan "tibaren ınmnle· 
yeler de ta.s.ıyordu. iketinIBde dinlenm - e .başl:ı.rsa-

Kaf"le, uzun sUren bir yolctl· n.ız fena mı olur? 
luktan sonrn Bağdat şehrine u- Elçi ~ 

- Yarın Ka:hirede mi olaca- ka.r§ıladılar. Başelçi, lif olsun 
ğız... diye: 

- Tabii... - Muhterem ıüsta<l, dedi, he-
- Siz . aşırdmız mı muhterem men şimdi mi hareket edeceğiz? 

iistad ! Bağdat ile 'Knhire ara- Ebülharis, imirane bir tavır 
smdnki :uzun mesafeyi iç h • b'kmnra"k şelçiyi ~e dij!erle-

a katmıyorsunuz. rini adeta azarladı: 
- Farzederim ki iki şehir a- - Evet, hemen §imdi hareket 

Tasında iki aylık mesafe var, edeceğiz. Size emrediyorum. 
!Bundan ne çıkar? Gözlerinızi kapayın ve benden 

- Mazur görünüz, bu mantık- "gözlerinizi açın" emrıni alınca
tan bir şey anlamıyorum, bir yn kadar yerinizden kımıldama-

Y nnlamı,yoruz. yın: 
- Yarın kendin1zi 'J{abirede, Elçiler, devletli emirlerinden 

devletli Emirmizin huzurunda iiaha kuvvetli emreden Ebülha
ibulursanız her şeyi a™arsınız. rıse itaat ettiler. Son emri alıp 

- Acayip! ..• Hakikaten tuhaf gözlerıni açınca khdilerini Ka-
bir mantık... bire sarayında bulunca hayret-

- Hiç de tuhaf değıl... Siz bu ten hn.yrcle düştüler. h"büJharis 
gece istirahat edin. İnşallah ya- sinsi sinsi gülüyordu: 
rın sabah erkenden hareket e- - Şimdi beni emirinizin huzu-
der ve bir adım yol yürUmcden l'Una götürün! 
Kuhireye varırız. Başelçi, Bağdatta iken söyle-

Başelçi fazla ısrar -etmedi. eliği SÖ7Jerden deliliğıine hükmet 
'Yalnız kendi kendine: tiği Ebülhnrlsin şimdi ne ya -

- Bu adamın aklında noksan- man bir efsuncu <>lducrunu an -
hk var,· diye söylendı. Emir lamıştı. Önünae adeta iki billr
ihazretleri de derdine derman O· lüm olarak ondan özür üstüne ö
lacak başkı.. birisini bulamamış zUr dilemeğe şladı: 
da bn zır deliyi bulmuş... - Ben kulunuzu ai buyurun 

Başelçi, ilm"nin derecesini he- muhterem üstad! H elim olmı
nüz bilm i~i Ebülharıs ha.ldmı- yarak ha'kkınızda fena bir fikir 
da böyle bir hüküm vermekte eclinmişt.im. R"mdi hatamın bü
şüphesiz haklı "di. Zaten başel- yüklüğü "i anlamış bulunuyo
çinin simya ilmine dair zerre rum. Sarı yına ef vermeniz 
kadar fikri yoktu. letli emirimizi kimbilir ne 
Uzatmıyahm. Elçiler, o gece.. kadar memnun edecek.tir. 

yi Bağd:ıt Emirınin misafiri o- Bunlar böyle konuşurlarken, 
larak silı' a · ;kte geçirdiler. el altınd emire ba.b r gitti. 
Ertesi s erKenden ziyaretle- Emir, muhterem misafınni rcs-
rine ~el filharisi hürmetle mi merasımle knrşılaıııayı filan 

lenen ilmi imya üstadı bu çir
kin ıherif miydir?" der gibi baş
elç~ yüzüne lbakb. Başelçi. 
Emirın ne dcnıek istedığıru an~ 
hyarnk :hemen dile ıgeldi: 

. - Devletli Emir hazretleri! 
Sıze, bizi göz yumup açıncay· 
kadar 90'k kısa bir zaman zar 
fında Bağdattruı Kahireye geti 
ren ı.kudretli üstad Ebiilharıs 
tanıtmakla bahtiyanm ! 
_ DedL lnsarun aklını oynatma 
ga kafi gelen bu sözler üzerin 
Elnii.r ıvaziyetini değiştirdi ve E 
büHıaıisin uzanan elini hararet 
le yaknladı: 

- Memleketime ve sarayım 
sefa geldiniz, sefalar ge~rtlini 
muhterem iistad ! 

Diye dil dökmeğe, .ilk knrşı
Jaşma sırasında kırdığı putu ta
mfr etmek için çalısmağ başla· 
dı. 

Hülasa, Ebu .Ali Sinarun ~tar 
desi Jı)bülharis arlık Kahirede 
bulunuyordu. İki kardeş, aynı 
ufuklar üzerine oturtulmu5 a~ 
~avi kubbe altında birleş:mişler
dı. Fakat, tabii, daha birbirleri~ · 
nin mevcudiyetinden haberdar 
değillerdi. 

Emir, kızının başına gelenlerı 
bir bir anlattı. Eblillıaris, dik
kat ve ala.ka. ile dinledi. Herkes 
hayrete düşüren bu ım:.ceranıı:;; 
simya ilmi ile il~ olduğuna ka 
naat getirtti. Bir defa la iot!"' 
göril8lllek liw'm ge·..ı: -· öyl..""-
di. Emir, ~r. ıJ 
nn iyi "ia'..r" .. d ~ ıp: • 

80 uruşa elemek ·satmış )htr. kim cıf.n sıkmt.mau av.ade 

S ty d 0 ___ ı::r--- ohn:ıdığı 1nr ~.ı·' ird • ııe,ırt, 
ama a a .1U&Cı ı;uı.u.u;a ma- ........... ~ 1L. b · · 

h }) ·sind ıbnk'.kailık \' • ~utı.z..,..ıı ı:ı)"n. ,...r11, eıı ruu• .lıimık 

h~d cE' . e600 lıkybapanek .n \'e haldavu t,\ Niiı·iıı tlih:t!:u· ııu 
• • KŞ1 ~Tıun ır me- , g',;rdirsin 9 

ği '80 kunışa ısultığı için dün ya- 'il 
1 

· .. 

( 
kala.nara J:stıınbul il ınumaralı ı 0 · unı: 
l\rilli Korunma mahkemesine ve- 1-
rıJm:.s JL•e çlu 50 lira 11.fu pa
ra cezasiyle 25 gün diikknnınrn 

l kapa'tılmnsma ımahkitm edll· 
miştir. • Ifükume.t t~l~rlc·ri!1in •. ın_ıı: 
·· ·· k · · \'n fa'- ohmısı .. o hll"lr.rımı11 Komur satma ıstememrs ydm 1.nıakt.-uı ha ka i~Hrenıiı 

Alemdarda Kömürcülük ya'- l\ o•·~: . 
pan Hüseyin Yalçınknya ismin- Jfotıını er olmak nr~c yarar:' 
de biri e!ınde mevcut ıOJan kö- Na-ı;;uhi BAYDAIC 
:mürleri ıhavalann bırdenb"re ------------
bozması ve soğuması üzerine ,.-~..--------··--.... , 
düldtamnın hodrum katına yığ- T A K V 1 M 
mış ve bunları satmaktan imti
na etmiştir. Dün verildit;'i Milli 
Kanmmadn Hüseyin Y lçmlrn
ya mahkeme knrariyle 70 lira 
ağır para cezasına ve 20 gün de 
ticaretten menedilmesine .mah
kfun edilmiş ve aynca elinde 

Knsnn 9 GÜ,. 320 Ar 11 
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mevcut olan kömürlerinin de 
müsaderesine karar verilmiştir. u;-----· 

7 cı. eş. 

1 2 

B r müddettenberi kapalı bu
l nan "Tasvirj Efkar" gazet ı
nin bugünden itibaren 'ıı t r 
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Bulgaristandaki 1 (sO~J :H:.~ ı ı:E~. t~!~:! •~) 
baginki hayat ~~ns~~A~ım~oo=-F=ra~~a~l~m~a~n~-~R~U~S~h~a~rb~i~~M~ıs~~~~=~~~~v~ 

, ••• SABA~ 
Vazife başına 

'-aıaristanıla haıı;._.a iki gün et, sız harbi -~mekte, tereyatla peynir Yesika ceaıtar-atı b•rınclde) 
'- verilmektedir. Yünlü kumaılar ~~~~~\=ı~~:::~e, Ruslar Moskovada 80000 k~şilik 
bıribe kal'lfmıfill'. Erkek ayak- ;'~r.h"'ıer gtitt.ığuııu söyıe ·ı bir kayakçı ordusu hazırlıyorlar 

L b h• b-' k d Bu üç hMef, Alman - İtalyan •a ılan ıç 1UDamama ta ır, kuwetleri ile n.şı hükfım t kuv Moskova, 15 (A.A.) - Bu 
- 2 - vet1erine hücıun ederek bunları sabahki Sovyet Jebliği: 

!L karada ve havada sav~-a mec - Gec.!, kıtalarımız, Stalıngrad 
L._"ırıanıann birdenbire Sovyet leti Londra rad)ll08U vastt&siyJe bur bırakmakta Mihverin u<'.ak bölgesinde, Tuapsenin §ımal do-
~•ya saldmnalan pek güç- öğrendiği Z8ıDWI e~ idi, fa- ve asker goncie.rmekte olduğu ğ"Usunda ve Nalçik'in cenup do
~ filiz venni§ olan Bulgar - kat kararım l'«llllŞti. Bulgarlar Tmıusu işgal eylemek. ve niha - ğasunda düşmanla çaq~ışm_ıfllar
~Q dıostluPuııu temelinden eiliyorlardı .ki H.itJer kurnaz hü- yet Akdenizin askeri kontrolü- ~~: ~ığer cephelerde hıç bu· de
~~ ve ''müttefik" i'kı payi- kümdan bolşevikliğe karşı bir nü ele geçirerek: bu suretle Mı •

1 
gıij•klık olmarhısbr. 

~ ~ münasebetler haçlı sefere .iştirake ilaıa edemi- sıra ve Orta.~a doğru i"RŞe ve RoShr Anlıi Kuamyortar 
t~ bir surette 90ğuyuvcr- yecekti. Nam! ki edemedi de. Al-ı levazım gonderme yollannı kı-
~ man Fiilırer:nin istekleri d:ıha saltm:ık. Moskava, 15 (A.A.) - SoY-

a..ı k d·
1

- • • Sla\• s., ad ·aşe a.:ıdeler taleb•·1e ''Ct teblig"inin c1dnde Yerilen nı.,. lııı ... - .. ar en ın::rını .. - zıy e ı m u ı ·' j M. Patterson. sözlerine ~öyle J 

~r ve dstiklilleriııi temın et- inhisar etti. Bunwı üzerine deı- devam etmiştir: lfnnata gine, Ruslar, Stalingıad 
olan Ruslara karşa adeta hal vesika usulü ihda.s olundu. _ Tunus, lta.ıuadan ve Sicil- bölgesinde \'C bılhassa endüstri 

.._""':'it "K rtan Ça ., EM-- k · '- 1er kk J mahallelerinde bir ~ıra. düsman ~li . u cı r m :.ıuue ·, gıyecelL şey , aya ıı- yadan çok uzak~ değil.dir. B.u 
~ Sofyanın göbeğ'inde di- bı vesıkava tabi tutuldu. Bunun bo··l~elerı·n hepsı. :nuttefık hafıf hücumu::ıu püskürtmü.:;Jeıdlı·. ~. clllrnıaktadır ve hilit bu da ki sebebi vardı: Evvela bir b n uslar. N alçik ve Tuapse böl
~l Rusyaya karşı minnetle- ıktısat tedb!rine başvurmuş ol- bomba uçnklarile ağır av uçak- gt-lerınde de arazı kazanmısl:ı.r
~ bir şey kaybetmemiş halk mak, soma da Almanlann, bir lannın uçuş menzıli dahilinde- dır. 
~ lndan çiçeklerle süslen- Bu)garın tabıı'l 'e<")ıile, Alman- dir. })üsiiriüea Sovyt>t Tanareieri 
._ te devam eder durur ki, bu ların memleketi düpedüz soyma- 'ı Şimal Afrıkada ı.~ başlıyan .,.. 
,. .a.-··~-a·ft- fenA ku\·,·et.Ierı· bar Berlin, 15 (A.A.) - D.n.B.-ı.: • syaya karşı Bulgann ba!! lanna bir mania ...... kil etmek. .ruın;;ı..1.1L4.11 se , 

3 • ·· ~ 1 k 1 - Al nin bildirdiğine g:öre. son gün 

' 
ı pek ·· l isbat eden bir Bu,., ... iin BulP"ar \•atandaşma bi nihayet ~nı acagı yere, · . . . d 

1 guze criinA..ı•k ta, ...... o'--'· :~, 300 man toprağıua götüreceklerdir. ıçmde şark cephesın \'! 55 Sov-L'. ır Bulgacista.nda ellisini ıı.~ ;r- ..---. .. __.."" • • 

~ n her Balgaır yüme yii% gram kapkara bir eJanek veril- A.nıiral Dar1a1ı'uı lnr tayım 
-.. ... cfoatudur. Köylü ile. amclef mekte ve ancak köylülerle ame- Londra 15 (A.A.) - Müt.te - .Alma AZClslnla 
~ ve ünh·e.rsitemer İS(> lro- le gündt: 600 gram ekmek al- fik kontrolü altında bulunan • b 
~ nıeclüpturlar. maktadırlar. F'as radyosu, Amiral Darlanın •IJ&lla 
~~~ristan daha ilk dakika- Bulgarıstanda haftada iki general Guiraud'u şimal Afrika! (Baştarafı 1 irıcide) 
~,ueri Sovyet usulU idaresini gün et yenmemekte, teıeyağı \·c başkumandanlığına tayin etti • haberlerine dayanarak ileri sü-
~ıniştir. Mesela koopera- peynır vesika ile \'erilmeklcdir. ğini bildirmektedir. ren bir yabancı gazeteci, diğer 
'-~ sistemi BuJO'aristaflda <:ok Yünlü lrumaşfar ıse his buluna- Al1iMHU.rla ilk çaıpıınuı 1 tarafsıı:lann da askeri tedbirler 
~nnıiştir. Rusyada tatbik mamakta ve bwılann yerine "o- Londra 15 (A.A.) - Müttc- ;ılıp almadıklaıını sormuştur. 
~or diye oteller. ikamet- dun kumaşı'' ismi verilen acayip fik kontrolü altında. buhman .M.o Alman hariciy~ nazırlığı söz
~· Süthaneler, istirahat C\ - bir ersatz kullanılmaktadır. Bu- roko radyosu, Braertc yakınla. • cüsü, bundan iki hafta evvel 
~ l>eynll'Cilik müeeseseleri hep gün Sofyada yüzde yüz odun- nnda müttefik kuvvetlerile Al- Türkıye Cfünhuriyetinın Tüı ki
~ tatif ~klinde 'idare edilir- dan mamul p11.rdesiileı· imal olu- m~lar a~~da c;ar~ısmalar ol yenin tarafsızlığını mubaf a~a 'iıt ~akil va.sıtaları ise, Stali- nur. Erkek ayakkabıları dükkan dugunu bildirmelktedir. ! ve müdafaa hususundaki kef:m 
~~lekotinde olduğu gibı, ların vitrinle-rındc:ı tamamiylc Bir deni= 1tıarbi azmini aç}k~a ifade ettiğini bu 
~ırilmiştir. kaybolmuşlardır. kadın papuçla- Stokholm 15 (A.A.) _ Al • itiba.rla Türkiyenin de aslrerl 

\ 1,.,_ına.aş alan memurin sımf ı rı ıse pek pabalıdırlar. man kontrolü altında bulun&n ı tedbırlf"r almış olmasının _ kııv-
~~ nefes aJabihıtek ıc:n * İskandinav tetgraf btirosunun ve~e muhteme-1 buJ~mdugunu, 

.. ette bolşevizmin tesisinı Madrid muhabirinin bugün hil 1 İs~re~n ?e a~~ ~zı?? ye ka-
.._ toı1e beklemektedirler. Bu mahrumivctler karl!ISında dir'n;;.;ne 2'öre lta.ıya.ı donan • raTür:. ~. u~uoo1 soyt mı~r. 
.._ı... halk homurdanmnmaktadır.. ""Ei' ~ 1 Aıyenın svec en ımzı \ a ~ar Kralı bütün bunJann masının büyük biı k l9Dlı tal - k . . .. ~ b--S ı.._i biliyor.' Kendisı bunlar- Çünkü evYeli halk kanaatkar- yan ve Alman hava kuvvetleri- p1;1rlar satın al!,11a ıçm -~ 

S •ta~rdar değiJc\ir denilı.:- dır. Sonra da fazla seb:>:e, pata- . . . aki 1 imar Afrika a- bikc 'buJundugunu, uncak \a
~· 2'ıra bu fikirlerin memlc- tes, fasulve ,.e meyva ile mah- nı!.1 ıştır 1n :f .e ş ~ ·x f )mrlar Tür.kiycye devredilince 
~ laaınmümünü önlemek i- rumiyetlerini telifi eyJemekte - çı~ gıbz ve !"1. an. 1

: bunlann Balbk denizinden çık
' ~~ye kadar hiç bir ted- dir. lolalle muh~~ ·~ış malarına Almanyanın izin ver-
lt:i~--~vurnıuş değildir ve onun Harn halinde bulunmasına ti.r.:. t.al~~n b·fü' erı,ı:ıv:~; mek niyetinde olmadığı hakkında 

yet uçağı düşürühnü~ttir. 

Sovyet '.fehtiği 

Mosk.ova, 15 (A.A.) - Sov
yet tebliğine ektir: 

Stalingrad'da sanayi mahaL 
lesinde kıtalanmız düşman hü
cwrilarını püs.kilrtm~. 

Şehrin cenubunda bir kefff 
grupumuz düşman memlerine 
girerek 100 kadar Alman oldür
müstür. Bircok müstahkem mev 
zilcr ve tank tahrip edilrrıistir. 

StalingI adın şimal bausında 
topçumuz dıişmanın 7 zırhlı sı
!hağını ta}u:p etmiş ve 1 ba
taryayı susturnıustur. Aynca 
düsrnan piyade topluluJdan da 
topçu ate..cmnizle dağıblmışbr. 

Nalçik'in doğu cenubunda i
lerJiyen kıtalarınıız düşmana a
ğır kayıplar verdirmiştir. Yalnız 
bir birliğimiz 280 Alman öldür-
müş ve 7 tankı harp ederniyecek 
hale sokmuştur. 

Ruslar .Ka.yakçs ltararlı~·erlar 

Moskova, 15 (A.A.) - Mos
kovaya henüz kar yağmadığı 
halde kayakçı müfrezelerinin 

talimlerine başlanmıştır. Kayak
çılar kayak üzerinde bomba ve 
süngü talimleri yapıyorlar. Spor 
klüpleri 4000 kayak öğretmeni 
yetiştirmesmi temin edecek bir 
programın t:ttbikiyle meşguJ bu
lunuyorlar. Bu öğretmenlerin 
Moskoıva ahalisinden 80.000 ki
şiyi kayakçı olarak yetiştirebı-
1ecek1eri tahmin edilmektedir. 

Kış sporları mevsimi her se
ne yapılan ve artık bir an'ane 
halini almış olan bayrak yarışa 
jJe ilkki.nunda açılacaktır. ............ ,. 
......... an. 

~t Jcı• - B ı.-.. .. ...ı.:-ı · ıkl dıgıne ~ ı ~ k tir İsveç rcldyoswıun yayımı etra-"( ""'- ı Politikası daima kan- 1'8.gme.n n .. Et .. r ~ .. Ü eıı ıs n- ~c muhnplenien ~~ ep . ,.ında yıne bu·. yabancı g.ızctcci-
O ·~:ımiştir. rım söndüı menıişlerdir. Macar Tıtftt'8a gtrıkJi r. d _ 

1 
_ .. leşml§ bulunduğu bugünde kah-

~t b.i!ı~ı. .ki memleketi bol-ı hiikumeti ile yapılan hır nnlas- Loodra 15 _(A~) _ Fas rad ~ ~~~~~a e sozou şu c~- ~-;!!.~~= 
"u. .. ~eJınuni kabule ha1.ıı dır maya göre Bulgarlar Ma.caris- yosunun bugünlıtu Pa~r gftnü - Alınanyanın emin olm....sı ve oııla.rın katlanmış oU-L..1--

(BtJJ}tarafı 1 itıdde) 

~~ itibarla t +-~l 1....hL.ıvanlarını Maca-ı~r b·ıa ...:ı·w· ·• ... ~'--- kıt au~ ;.~· acını. sarayını, a- WUJ, ~~ ' '"' ı ıru~me gott, ~·.--. _ lazım gelir. Bu hususta tam ka- foda.kirkJdann boşa gitmemiş ~ ..!1~ ve ındletini nıulıafa7..ı da. buna nıuJ\abıl Bulg3rist:ına alan dun gece Cezayır huöudu na:ıt ve emniyet hasıl etmedik- bulunduğunu söylemek iste-
-~aıı politikası yapm:ık dansözlerıni gondermckte de- nu geçtikte:ı son~ ~ ~ ce bu vapurlann Baltık denizin- rim. Aynı zamanda mazide ol-

~\._ Yet.indedir. Lakin bu no- v.am ediyorlar ve bu dansiiz- Bı.21Crt·, .. Art.m.., sur'atlc ılerle • ;ı~.1 cıkmalarına Alınanya ıu;,_ d - ....:'!..· • a· d h.. · tle · ~y r ~ ""vt>•.. uc.ı .. ugu ii"'ı şım ı e urnye rı a tanı olarak ve sonuna ler de Sofyanın gere hayatının nıektedi.rler. ., . saadC° edemez. Zira yolda !.er- ıçin kendilerini foda etmiş olaıı 
r da devam edememekte- neşesini temin ediyorlar. Radyo m .. üt .. tefi.klerin Cezay:_r hane-·

1 
bı·r 1ngı·liz harp gemisi ta- mu··ttefikleı·ı·mızı· ·n k··ı.ram--1-kÇtinkü kimbilir, belkı bu- 1ns:ın Bulgaristanda harp ha- ve Fasın biitun lmıanb~nna mu- rab~dan c:evrilip el konm.tdı ~mı da minnetle yad~tme.lchl-

endts.iae bir Sm; vet cıim- ldlde bir memlekette bulundu- him kuvvetler çıka~maga dt:vam kuvvette muhtemeldir. zim için biı· borçtur. ~:!1nin tacını ta:lufm etme- ğunu anlıyamıyor. Çünkü Sof~ ettiklerini ila\'C edıyor. Sptker, --------------------------
~ı:ılUıstz ohnıyan Bulgaı mil- ya da dahil olduğu halde hiç biı tayyare ile nakledil~ kıt'a~n M•ııA 

\!; I& h.Sc3iyatını da hesaba kat Bulgar ııehrı ışıklarını söndiir- paraşütçülerle Ce~)'.ı~ sahı"!'· J 1 
tırarıudadır. mü:j degildir ve Alman - Rus de karaya inmelen ı_çın !edb.i~-

~ Ilı bir Sovyet cihıınhur ve- harbi başladlktan sonra Rofya ler alındığına dair şımah Afrı
\...~~> n olmaaın '!.. sokaklarında pek az Alman ü- kadaki müttefik umumi karar • 
~~ \.ılı Nisanında knı.lın niformasuıa rasUanmaJtt. dır. gıihmın beyanatını da tekrar et 

piyangoda ka
zanan numciralar Çağrıldı~m Bulgar mı!· "La S~~ f>t Vorient" miştir. 

fft~RAKLI l . OTLAR~--~~~~ 
" ita 111 lzl!otrlllila lııarp Temmuzdan Eylfıle kadar açık bulu...., bir de
"- Şı.., . . nizyolu ı}e de Sibiryaya bağlannııştır. Mur·'""rııtı;~1aı Buz d~ızıııdekı ~urmansk Rus l~- ımansk, dünyanııı en bol balığı bulunan suların 
~laok Yaşanma~ pek ~USIUt ohuı~an hır ortasındadır. Murmansk balrkçıkı.n her yıl 300 

h ttda bulundugu malunldt!r. Aınenkadmı bin ton bahk avlarlar. 
~"ıt ~ gelen eşyaya açılan bır ka~ı oki:tkta.n Di.inyaııın bu u?.ak köşesınde he~n ~yük 
"-' r_ıtnın ehemmıyetı artmı~u_. G<..~en a- hava muharebeleri C'ereyan etıooktedır. Guo o
:'lt l'il~Je8i yaptJuıı v-e geçen Büyuk Harpte Itır ki, So\•yetler 50 tayyaı·e birden havıalandı

~aıe'ıl·en demiryohı, burad&n ~areket eder rırlar. 
il 

1 onnanlarıııııı at;ı:hk ~çları arka- Şimal Bur.denizinde tayyareler, denizaltıla.-
Q ~en sonra Lenmgrad a vanr. rı harp gemileri anısında büyük muharebeler 

ı ~°tin bu muvasata kesilmiştir. Fin kıt'a- (){~akta.dır Bu nuntakaiarda kara muharebele-
~~ hattın. g~iğ"ı ~ ç~ün garp sa- tinden h~en hic bahsedilmemesine rağmen, 
[ "aı~erJeŞnııı;ıtır ve Svır sahHaıde de Alman- mücadele şiddette devam etmektedir. 
~ ır. Murmansk'dan hareket eden trenler, " - ı.._ k JJ • l · ı.. ~q! <ienizjn ucuadaki 0nega körfesiadıen geç- Komur ya111111ca maaaen o"'•~-
\ ıt~"e Aııkanjel. Yaroalaı.• - Moskova hattı- tan ftltryor 

lY tnak mecburfyetiude kalma~dır. Maden kömürü ya.iraca.k maddesi olarak, 
~Utniyetıe 1alria kapalı olan ve §lmll} ge-- tarıhtc ilk defa XI inci asırda meydana çaktı. 
\~it hakimiyeti attvıda bulunau bu geni§ XVII inci asırda lngHterede izi.be ocaldannı 
ıL 'ıflta_~· büyük ölçüde harekatın .yapılması- kömür v-e demir ce-\.i:terile dolduruyodardı. 1?.35 
~~it değıldir. Muvasala yollarının azlığın- de kömürden kok yapılmasl UılU:lü keşfedildi. Di
~Qıt silahlann nakli çok müşkülit doğur- ğer taraftan kömür demirden ayırd edilmcğc 
S ~·Bununla beraber bw·aJarda büyii1c as- ba.şlanuş ve saf demir sanayii teessüs etmiştir. 
~ S hakları vardır. Bombardmıaııla.rdan ha- XIV mcı a.sırla bc;:raber maden kömürü dev
~ Çıtı denıiryolla.rlAl. v~ k?prilleri tamir .~t- ri başiadı. Heıl' tarafta büyük izi.be oca.klanmn 
~ faau' Sovy~Jerin bir ışçı ordusu gece gun- auınanı tütüyoa, Avrupa sanayii tiev adımlarla 

,Y~ttedır. Bu mınta~~lar~ _harb_etmek ilerliyordu. Kömürden her suretle istifade edil
%1 ~asker olma~. kafı değlldı_r. Bir 'Bdı- meğe başl&Dmlfb. Havagazı çıkanldığı gibi, her 
~Yi gelen t:ecnibeleı:e sahıp olmak, türlü iliçlar da yapılıyordu. 

t' Uzaktan ~ de ~: }Jzun ge- Maden kömürii istihsali bütün dünyadR çok Pa~ kıaaldağı ve kar dindiği zaman, . b. ··ı .. lmı<tt H +-~ l d.. . 
biiabütün -~--- · ek akmlan gen!§ ır o çu ~ ~·· arpı..cıı KVe 11aya ~-

• -......-~. 8IA tıh.qaH ı 1 4m ılyar tonu bulmuştu. Bunun 5ı0 

377,161 numaralı bilet 20 bin 
liralık büyük ikramiyeyi kazandı 

numara; 

Son üç rakamı (493) ile bitaıl 
400 bil.et. 

20 lira ikramiye kazanan nu
maralar: 

Son üç rakamı (196) ile biten 
400 bilet 

Son üç rakamı (577} ~ biten 
400 bilet 

Son üç rakamı ( 614) iJe bitm 
400 bilet 

Son üç rakamı (694) i~ biten 
numara: 400 bilet 

139468 288700 Soa iiç rakamı ( 695) ile bitaı 
5.000 lira ikramiye kazanan 400 bilet 

numaralar: 10 lira ikramiye .kazanan nu-
095283 170.M 193102 373226 maralar: 

2.000 lica iknmiye kazanan Son iki rakamı (11) ilıe bitea 
numaralar: 4.000 bilet 
022193 029141 066257 072396 2 lira ikramiye kuanan nu-
077279 10144.1 138556 157183 mara.ıar: 
185854 1860i9 190083 191338 Son rakama (3) ile biten 40000 
211786 212197 291286 298910 bilet. 
316277 346862 362497 3789721 Son rakamı (9) ile biten 40000 

1.000 lira ilmımiye kaMDan bilet ikrtuniye alırlar. 
numaralar: 20.000 .lirahk büyük ikrami-
008876 OUS.4 MSlOO 045288 yeyi kazanan 377161 nuıruuıüı 
061852 069563 074.568 081!861 bilet Giresunda satılmışbr. 
121155 130616 1431-" 155, 74 10.000 lira ikramiye kazanan 
182923 196893 203677 223605 bih!tlerden 139468 numaralı bi-
238177 2i(MM ~ 2'19149 Jet Adanada, 288700 nwnanJı 

\ ~mYJ.fı 1 bıcid6) 
Alçaktan uçan iki motörlü av 
uçaklanmız Tunusa htkum et
nriş)erdir. 

Bu hareketlere iştirak eden u
çaldarnnızdan ikisi dömnemi§
tir. 

Dttne~ 
Londra, 15 (A.A.) - Kahire

de .alınan, fakat henüz şimdiye 
:tadar teyit edimuyen haberleı e 
göre, batıya doğra çekilmiş olan 
Alman kuvvetleri §imdi Demeyi 
geçmislerdir. 
ısııwr lleme'deki Malzememd 

Yalayor 
Kahire, 15 (A.A.) - Kahı c 

radyosunun cumartesi akQamı 
bildir:diğine gore, Mihver kuv
vetıcı·i, Dernedeki mslzcme.3ini 
yakmaktadır. Rommclin külli 
kuvvetleri, Sııenc'de bombalıM
nııştır. 

Münferit ·urette pusu kurmus 
olan toplar ve seçkin piyade 
grupları. R-Ommelin ricatini bey
hude yere kapatmıya çalı. mak
tadır. 

Milıwr Zayiata 
Londra, 15 (A.A.) - A ğı

da.ki beyanat Dewing Street'dc
ki Başvekilin ikametgi.hınd n 
neşredilmiştir: 

General AJexander diısmanJa-ı 
nn ölü, yaralı ve Psir olarak za-

1 
yjatının 75 bın kisiyc c;.ıl..-ıı:.,rım 

talınun etmektedir. Hu rnk 1 I 
Ba.,vekil t=ırafınclan gece c: 
şamba günü avam kamar..,$Jn• 
zikredıJen rakamdıtn biıyüktur 

Fransız saıbiJJeri aC'ıkl..ırın in 
yaptlan savaşlar neticesıııde !'im 
diye kadar 13 düşman d<'nizaltı
sı tahrip edilmistır. Bunlardan 
beş tane~n son ıki gün wrfınc'la
d.ır. --------- --

Yedikulede 
dört ev yandı 
Evvelki gece Yedikulede tram 

vay caddesinde 17 numarndu 
Hilmiye ait ahsap evde saat 24 
raddelerinde biı yangın <'ıkmıs 
ve ateş siir'atle büyüyerE>k yan
da.ki evlere de s-rayet etmi~tır. 
Vaktinde vaka mahariinc 0 elen 
itfaiyenin büyük gayretJı:>r sar
federek ~ahşmas na r ğmen a
teş civarda bulunan 3 f've de si
rayet etmiş ve 4 e\' kimikn yan
dıktan sonra ateş ba.~tırılabil
mi§tir. Yangın dün cıabalı nrnt 
8 de bastırılmıştır. 

İstaııbul B .. ledivesi 
ŞEHlR T1YATROSU 
KOMEDİ KISMI 

Asrll8'811 Balla 
Her Çarşar..Jba saat 14 de 

ÇOCUK TİYATROSU 

~-----~ MOJDE! MÜJDE! 
Sııbır zlıkla bekl 1mekt ol o 

1 - ISVIÇRENIN MEŞHUR 

MARVi" 
PREZIZYON aaatlm 
Altın çelik, kron dun en so 

nıodclle 

2 - Almanyanın en eski ve dun

yaca meşhur markulannd:ın 

KOVADiS 
Halü t;eliltten lrOf 

ln~alıltrı 

( Eakı Kalite} 

3 - Auupada !Jile henuz satışa 
çıkmıy:ın 

1943 kaJın 

Moda Eşyası 
4 - Elektrilr aletleri 

ldmbalar biblolar 
Pek yakında sat a m ed ıec~krr 

Umumt müme.Jlli61 ve toptan 

.. tıt deposu 

Galata Perscmbepnznrı 

Yoğurtçu b ı No. 3 

-·-Y cwm: A. C. Saracoflq , 

B ugüruien itibaren şekeri 
beş yüz kurıwt.an yemeğe 

bqhyacağız. 

Hiç şüphe yok ki, hükUnıet 
bu tedbire seve 6e\'e başvur:m:u3 
değildir. Fakat ne çare ki amm&f 
nin ve yurdım men.faa ti namına 
1:eYe8sül mecburiyetinde kalmış-; 
tır. Bir gemi tasavvur ediniz kf 
süvarisi ailenin babası, serd ti>I 
meni ailenin büyük oğlu, müret.I 
teba.t ve Yolcular da hep o aile.J 
n.in f erdidirler. Gemi engin bil 
deniede seyretmekt.e, ufukta hif 
bir kara ~ı görtinmeD1e~ 
te ve geminin su !Jle\.-cudu di 
nornrnle nisbetle b r haylı ek• 
silmı bulunmakta<lıı. 

Bu şartlar içinde f!tmını lı 
nıiıı cttebatın ve :ı. olculı rın n.-., 
terek selü.metJcri namına alınaı 
cak tcdbu meydandadıı : 

- Su sarfiyatım a.:...,aı i h'l3 
<lme indırm k ve eldek. m ' il 

du tayınla~ ıp ıdaı e edec S: b·r 
hale get"rnıek. 

Hn\·a sıcaktır, geminin la· 
metinden birmcı derecede .n ul 
aile t·iyüğü o sıcak altınd ç:ı. 
lıF., n, ter döken mürettebatın. 
kcndilerıne ayrılan ...,u mikt •. .ı ıy· 
lu sınmzlukl nm tamamivlc gı
dcr m \eceklerinı miidnktır v~ 
mu tdiptıı·. Liıkin ne care ki 
hcrkesı kana kana· su icse üç 
beş giın sonra gemide hll büs
biit un lükene<'ektir~ Bina1.:nnleyh 
aile n sı umumun selameti, tek
ııı:ıun ılk limana vannca,·a ka· 
dar herkesin büsbütiin susu• 
k<i lmnması ıC'ın yliregı sızlı~ a 
sızh) a da. olsa idare 'e tayın a
ma usulüne devı-ım ~e-klır \6 

iskeleye vnnlıp u sarnıcı n 
l bal b doldurulu:ıcava kadar 
bu nı bi rnahrumıvete katlan
ın ık bır zar'l1ret, ictmabı kabil 

ıv n b.ı meebuı iyet olaeak· 
tıı. 

* İf-ltl' yılda yüz yiı mi nı11yon 
lcilo ı,eker istdılak eden Türk ca
miasının elinde bugün ancak b\l 
mıktarın yar~ndan cok az ımk
tarda !'eker vaı lır. Har·çten ~ 
kc:r 1U1alı iı.e hemen hemen im
kansızdır. Hükümct s bıt gelir
lıleı le muhtac \'Ut tda laı a ucuz 
15<.'ker vereceğine göre şekeı ın 
kılosurıu bes liraya cıkarmakla 
lınl ve rnJ.:itlcri ycı inde olanla
rın ker istıhliı.kinı tahdit etme 
yı dfü;ünmüs ve bu sureti~ nor
m· l sa1 tlaı icind Ül a \'da t0ı · 
rnam·) ıstihlıllu ıc.tbC'df';:ı b r 
mıktan dalın fazla de\·. nı et
tirmeyi de hesaplamı-:t:r. 

Sckeri.n fazla f;:, ıtla s 1t1h11-
sından b.ı ıkccck pcıra •"'C .-aı '
a lnu yip. M ı kez Bank~ 1 l:ı. 
b k('rek ıcabmda milli mu..ıcı
fa mı:ra t.ahsı,, edilmi. tiı. Eu 
)iooen µ·yasada me,·c.ut \'1.: bi
raz da pahalıJıö-ın amili sa) li n 
fazla mıktarda paradan ''Ü kü
sur mılyon lira tedavülden k:ıl
dmlnuş olmak '"•ıb· ayrıca ıktı
sacli bfr teclb ı e el • l eııdihğinden 
00..q\ urulmus olacaktır. ------·-. -----

Milli Korunma 
mahkemelerinde 

2 nci T~rin ayının llk 2 haf
t ı Mılli Korunma kanununun 
tatbikatı bakımından olduk~a 
hareketh geçnu tir. Milli Korun
ma mahkemes1 müddeıumumili
gı bu kı haftlt ıçmde .} en· d n 

lluyliık .. .. A ~ • • milyoo tonunu Avrupa, 400 milyon tonunu şi-
' ~ll ınuşku~ata ra~, bu cephen~, bil- mali Aıner.ika, 130 mily-0n tonunu SovyeUer Bir
~ lloJtt..~ ile ArkaııJel anuım.daki ~'\,.. liği 110 milyon tonımu Asya. i9tiıhe&l ediy-0rou. 

\,''IJi v-nllı, naıkliy&t bal'bi betwnından çok ' h •
11 

___ --ı ~~ bi · ti 

, 251708 268538 2693Cl8 261791 bilet te Bi.smHde satılmıştır. 
275802 291366 298014 300009 5.000 lira ikramiye kazanan.-••• 
300275 -381832 3105.19 31M79 lııietlerden 3 tanesi İstanbul 

r k ı lerC' el :koymuştur. Bll 
sur etle gelen ıs sayısı M ·m l{o
runm mahkemeierınin }eni ku
ruJd g-u \C İstanbul asliv ınah
kemesinJen d1.:vrolunan · isl r n 
kaydoJunduğu N!san 1942 hftd:
seleri istisna edilirse en fa.da 
va.ridel* Ağustos 942 ye yak
ln.5f!U!? '\:C Haziran, Temmuz ·va
ridelcriııi de geı:kıe bırakmıştır. 
Bu 15 günlük \'aride T~rin!ev
vel l9t2 varidesindeıı yüzde y·r
mı be!'! fazladu. Milli Korunma. 
mahkc-meleri M.tmartesi 'c pa.
. ar günleri dahil her gün gcc 
vak.tlere kadar çalışma!. rın.ı 
devam etmektedirler. Son 3\' ı
(\İn'ie piyasada fiyat harekctle
,\nin kı bir surette takıp ve 
kontrol ed·lmesi lbu artışın e as 
sebeplen ar.asında bulunmakta
dır. Gerek belediye tefti<> heye.. 
tı, gerek zabıta bu husustaki 
hayretlerini arttınmşlardıı. --

Si11emmun ilri 6iıyirk Jehö.kô:r artisti •••,111ıır. 
~I\ ardır Alınanı · · Amerikan İngiliz Bu arpten ynı&.l~ ~v vt::1, .n.uuuu""' r 1p -S ıt..; \>apur}arije ~~ g~ ınaa. dai ~.adde olduğu ~iyonlu. B~ j~ kömilr sa liınanda veya demiryolu üzerinde tah- 'Y8 müşta.kla.rmdan bi.n~_!"Ce §eY mıaı edilm~U:

lilt e .?.atureti vardır. Bu, Alman uçakiarımnı <li;r- Şofra takımları, .~ug'Dl~er, ~lma~lar gıbı. 
listi.._~ Vaai.fesidir. Bu yüzden, Sovyetler hay- Bilha.ssu. boya sa.."'ınyu kom'!.rd~ azamı ~c~ 
~l&llt çekmekt.edirler. Gemileri hoışaitmak ~ ~:ycl..ı.lanmakta«;Iır. Bugun.1:di şartlar ıçın~. 
.. ~ teaisıeri .a hr hasarlara uğradlğı .için, kömiir en zıya.de kimya sanayıinde kullruıılmok-

~~r i:,~apılabilmekteclir. tadır. 
~ Yıt önce ufak .bir balık• köyü oim A rrupa zira.ilinin ı.slilı cdilmes. ve ran-
\ ~ık bugün 120,-000 nüfuslu bir~ .dımarun faz ., nbıınsı sun'i br o ihtiyaç 
U~ Ollar-Jıe V o!pnın bereketli toprakla.rıoa: gösterm · tir. B.ı gübrenin imalinde k ·mürc ilı
~ &anayi; merkezerine bağlanmı.ştlr. 1iy.'.M; vn.rd r. 

~ = -. J 

322175 323!74 330674' 349459 bir tanesi de C-ıhanbeylide satıİ 
363106 379109 382145 398i73 :anştır. 

500 lira ikramiye kazanan 2.000 lira ikramiye kazanan 
numaralar: biletlerdm 8 tanesi İstanbul, 

Soa. dört ralramı (2181) ne dürt tanesi An.kara, 2 ta.esi b 
biten 40 _bilet mir, bir tanesi lzmit, bir tanesi 

. Son ~ rakamı (9775) ile Lidik, bir tanesi Kastamon~ 
biten 40 hiW. bir tanesi Nazilli bir ianeai. Ur 

100 lira "ikramive kazaoon fa, bir tanesi de 'Karabükte sa-
.nwna.ralaz: tıimışbr. 

son. üç rakamı (510) ile biten 1.000 lira ikramiye kazanan 
400 bilet. (40) bılet tc yurdumuzun muh-

<>0 lira. ikrtmrlye ke•ııan mı- t lif şehir ve kasabalarında sa-
ma.ralar: Wdıı:n Öl.'l nilmlı t11' 

TYRONE BET TV 
P O W E R ve G R A B B L E 

ilk tkfa oloralr berab~r cevirdikleri 

KAHRAMANLAR, FİLOSU 
Hareketli, ıhti::-aslı tVe beklemriyen vak'alarla dolu bır film 
Hali hasır hadiselerınc dair en km" etli biı evzu. 

önünıüzd ki Perşembe abi ınd3.ll itıbaren 

SARAY Sinemasında 

• 



• 

T. lŞ BA..'\'KASI 
K.TASARRUF 
JIFBAPLARI 
2 tklndtıe§ri.n 

Kefidııesine aynbua 
tkramiyeler: 

1 adet 1000 Liralık 
1 " 500 " 
2 ,, 250 ,, 

• 14. il 100 il 

10 ,, 50 " 
40 il 25 " 
60 " 10 

12345678 9 

• ! 1 1 
1 

1 ,. 
1 1 

ıaı 1 1 1 1 ! • ı 
1 ! • ı 1 1 ı• : 1 
1 1 l•I l• ı 1 

1 

ı 

1 
1 

1 ı . ı 1 1 1 
1 1 

i_I • I • i 1 1 
1 

l • ı 1 .• ı· 1 1 1 

i•I 1 1 1 •• • 1 1 

ıljl 1 
1 ! 1 l_ı• 

SOLDAN SAÔA: 

l - Eski Mısır hukümdaran. 2 -
Deri işi ynııan. 3 - Rakam - Çiz -
ği - Uzaklık if:ıdc eder. 4 - De -
miryolu - Konya kazalarından, 5-
Nezir - Yazıhane. 6 - Ta\·lada 
bulunur - Bır nevi kömür. 7 -
Lihzn - Kanaolı bir hayvan -
Şart edatı. 8 - Kimyevi bir madde. 
9 - Kaçam;;k. 

YUKARIDAN AŞA~IYA: 
1 - Boru, 2 - Cahil. 3 - Oca - ' 

Mürekkepli kalemle yazı 
yazmak mecburiyetinde o 
aln halkı hakikaten bu ez( ' 
ydten kurtarmıştır. 

Ucu aşmmaz, bol 
mürekkep ahr. 
Kuvvetlice bası
lırsa 4 kopya 
çıkarabilir. 

en sn.ilam ve en Jtıılla ~ 

airitc; 1891 
ABAYINIZ 

•ı: .. lHTAR: Hnlki şa,.ır 

dcı ecede, birçok ycnı r1l 

kalnr çıktığımı neııı 
sayın mUştcrilerımi ın t 

zarı dikkatlerini cel~ 
riz. Garantili olan ~" p 
iktisat Veklletlmizln 
8108-6318 ııumnralııı 1 

KURTULUŞ ismını IJI~' 
dolma kalemi hakikıd• 

:TAKLiTLERiNDEN ı 
SAKIN 11"

1 

- Kurtuluş 
lıtanbul 

olma Kalemleri Deposu 
Havuzlu Han No. 1 

ğın kiri - Dost-Ayak, 4 - Yol- .,._ __ -t 
Erkek koyun. 5 - Bir ırk - Ynn
lışlık. 6 - ElektrHt ölçUslı - 115.ve. 
7 - Yazı k:ilt>mine takılır. 8 -
Meşhur bir d<ıf .sılsil I, 9 - Bir 
ne,·i deri. 
- Dünkü bulmacanın halli -

12345678 9 
1 EIZ AN• P A Ç 1A 
2 LIO' Ş • IT!A Kil M 
3 EIR • P E,R l L ı l 
4 K:• ı B Ej R,A,B,EIR · 
5 • iM Aç n.z 1E1K • 
6 Kll~R EIM l,T • D 
7 EIM ı A 1 N E I T.• 1 D~ 
8 PIA•K IE Tı• ı S A.N 
9 J IRA K1•H A RIA 

GOzcllik ... Müle •• ___ ......, _ _,
111 

hassıslarının ve 

! "•özde ••Buruş°uk-
' ~ , luklara kar!tı ~!... 

-~ T 

1 
mDst~~zaraf ı~ 

ademi muvaffa-

I .kiJetlnd~n soİır~ 
~ . -;::--l 

1 
twl•ot 'UPILACU 
~ IASIT llR TEDAVi} 
llAllllA \'ARATllOR.l -

Eiekt:rik ce~~ ~/'"' " 

i8rUıı-~~ 
1 

6ugun ner hususta tes~ruf 1aph§rnıı: gibi e&ektrUc 

cer vanını da koruyunuz. Cereyanı korumak içir. 
lfHlrl.sk ı~ık verdiı)i ha!~e dah.ıı az cereyan Hrfeden 

'tUNGSRAM KRİPTON amoullerını kullenınrz 

l'UNGSRA.M ~~or?TI'®~ 

k, 

TÜRKiYE CÜMHURİVETI 

ZİRAA. T BANKASI 
KuruJııtJ t.'Uihi: 1888 - SeJ'lllJlyesi: 100.000.000 Türk ıiJ1l5' 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve icari her türlü bankıa muameleleri 

Para biriktirenlere 28..:800 lira ikramiye veriyor 

,r.P 
Ziraat Bıı.nkasında kumb:ıralı •e kumbnrasız. tasarruf hesııpl;lJ' d'ı 

en az 50 lira:n bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a He nşaf 
pllınn ı;öre ikramiye dağıblacaktır. 
4 eclecl , .. Urehlı 4.oGI Lira 100 ~ .. LINldıı 

4• - • l.000. 1I0•41. 
4 • - • ,..., • 1• • • • ..... 100....... ı 

.:ti 
D 1 KKAT: Hesaı'tarındaki pa alar bir sene i~inde 50 Hrııdnrı .~r 

düşmiyenlere ikrıımiy~ çıktığı ta'k lırde 3 20 fazl ışiylc vcrn~c1' 
Kar'alai' .-ede dört defa 11 1ı1ui, 11 iluinm, 11 f;f.• 

liil .... 11 Biriacikimm tarllllerinde oekileceldil'. 
iZi ............................. ~~ 

,. YERLi ve ECNEBi EN TEMINATLI 

l!~!5!~~ G~~ ~!~~~R~ 
Gıda mcu/Jeleri fiyatları r 

dü,üyor 
Piyasada her nevi gıda mad

delerinde görülen durgunluk de
vam etmektedir. Tüccar artık 
i.stıihsal bölgelerine gitmek lüzu
munu hissetmemektedir. Çünkü 

Tllrklye 
1400 Kr. 

no 
400 

• 

pıyasıı. düşük olmasına rağmen 150 
dLı;andan her gün Do} miktarda il-'-..;.._------~ 
gıda maddeleri gebnektedir. Fi
~ra Unnn daha düşmı.3i muht<>
m"'l olduğu için sa.tıslar islPk iz 
olı • dır. 


