
HALKIN KULAil 

HALKIN DiLi 

~ 13 - No. 4330 
75 

PERŞEMBE 27 ACUSTPS 

Al~anlar ·Dç koldan(~~~~~~~ 
Stalingrad şehri 

üzerine yiiriiyorlar 
Sorlgetler evleri teker teker 

kale lıaline soktular 

Şef 
Reisicümhur 

Ankaraga 
tlöntliiler -

Gaydaya göre 
hayat sahası 

1 Bowret buasl t81'Dll 
Moskova Kalenin cephesinde 3 ıehrin ve 

610 mevkiın ıeri a;ın .:iıiını bildiriyor 
Bkmell 1 

mllltar1111a 
artırılması 
m.alltem.el 

Yeni bir memleket derdi 

"Kumar afeti aile 
hayatımızı çok feci 

akibetıere snrnkliyor!,, 



2 Sayfa 

zareti olup biteni os ova a ı 
heyetinden değil, bir ajansın tel 
grafından öirendi, Fransız Baş-
velcili Daladier el~ Alman • Rus 
anlasmasmın he:rhı:\lde yalnız ik-
tis;ıdi bir anfaşma olacağına 

hiiknıetti, Fransız hariciyesinin 

bu bek1enmiven hadise ön\1nde 
ullradı2ı ha~eti avnen f ngiliz -
inde de crndiik, Rusva sırrını 

tam, mutla'k. k~fi olarak saklı-

v~'hilmisti . Ruslann 2'.l y1llık 
5 ,....,vet 

0

reiir!'i ,esn<l~ında bir din 

haline ,.,.,.tl-rmiş oMu\l=ın bu m 
(D~vamı 4/2 de) 

TAKViM • Ağoatos 

R11111i ftll• 27 Aral .... 

18'll:I 1361 

- Pertembe -Atv•to• Reıaıai ıene 
Haıur 

1~ 1942 ıı• 

GÜNEŞ Şaban 
iMSAK 

s. D. ;[' 14 li ' u i" 

81 li 8 u 

ôtJe lk:Tndi Alr$9m Yataı 

s. D. s. D. s. o. s. o. 
\/. Ui 16 16 19 19 il 21 30 
t:· 5 24 9 oa ~ - 1 87 

Bestmıı Bakale = 

30 Ağasloa Zafer ve Tayyare 
bayramı miinasd>etile Dumlup lnar
cbıki Meçhul Asker abWlesl önünde 
yapılacak meraaime lftlrak etmek ü. 
aere ıehrimizden ayrılan heyetler 
yarın hareket edeceklerdir. 

Merasime, ,ehir namına Şehlr 
MeclisJ anlarından Zühtü Ural, Par 
ti nanıına Sarıyer kazası Parti bat
bnl İflİnlk edeceklerdir. 

Aynca Oniven.lte namına da do
çent Sulhi Dönmezer'in reisliğinde 
25 lrifillk hlr talebe 11'11PU gitmek
tedir. 

Mahrukat fiatları bugün 
ilan edilecek 

Mahrubt Ofisi Umanı Müdirla.. 
jüne tayin edilen Menin Toroa OJ' • 

-.a ltleimesl mödörii Zeki Kökgil 
,ehrimize gelerek yeni MZlfesine 
kp•DUttrr. Yeni amam müdür 
.tün vili,yette yapılan toplantıya lt
tlrak etmittlr. Odun ve kömür fiat. 
ları düııldi toplantıda tesbit edilmiı 
~. Bueiin laa1ka ı l.lan 1 

--fılll~~.. ~ 

SON POSTA. 

~ Hem bugünü, hem de garını düşünelim 

Ağustos 27 

Sabahtan Sahsha~ 

Harbe girmiyenlerin 
ikinci cephesi nerede 
Ve nasıl açı!ır? 
~ Burhan Cahid~ 

iNAN 
INANMAI 

.................................................... 
RADYO 1 
PERŞEMBE 27/8/94.2 

'7.30: Saat a.yazı, '7.:U: Vücudumm:s 
çalış1ıır.ılı.m, '7 .40: Aj&ns haıbetleri, '7 .55: 

' 

. 

. 
' 

Karışık 1ll"Og11lm CPJ.), 8.20: Evin ııa&U 
12.30: Saat aşan., 1%.!3: Sa.z eserleri. 
.l~.45: AJaııs haberleri, U: Şarkı ve 
tüttüler, U: Saat ayan. 18.03: Çirte 
testi, 19: CD11 pol111ka icmalll, 19.15· 
nane müzikl (Pl), 19.30: Saa.Cı ~an 

ve aJaııs haberleri, 19.45: Chopin'den 
yarım saat (P!.), 20.15: Radyo cazetesi, 
20.45: Büzzum maJtamından şarkılal' 

21: Zlraa.t talMml, 21.10: Şaıtıı ve ttir
kiile:r, 21.30 : (Ka.llnm.anla.r saati) 
21.45: Oda muslkkl _ C. Franelt, 22.ıs· 
Korolu müzik !Pl.), 2'?.3(1: Sa.at ayan 
ajans baı'bcrl'CJlli ve borsalar~ 

tlldil Mııql, B - Sö1lev, C - MiHi o,. 
,...m. 

:lnelde:ıı daftiiye alm&mııJ olanlarm 

a.alii miin*iin olmeyoacaldır. 

.. ... 
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Z6/8/:IM2 a.çs1ış • ~nış ClaUau 

\.!lı.ıt.ı..wL 
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mnr. lH lnıtr• ft. 30.365 
i~ Ut Fetıe&6 12.SJ 

·ıUl.olm IH hwet D. 31.61 
Bir altm lira 33.00 

24 ayar1* bir cra.m külçe 
altın 468 

Eah&m n Tab7l~a 
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Kanunsuz 
• 

. C Festivalden intibalar =ı 
evlenmel.,.,rın ıKasta onn" an gelerek İstanbul halkını 

ebleri etrafı da teshir eden davu en hayatıaı anlatıyor 
"On sekiz . . 

rnnıze •.. 

-------Y AZAN-------.ı 
ı,_P=-:r:...:o:..:~:..::.e_s_ö_:ı·_d __ o_k_t_o_r_S_a.:-:d~i~I-ı·m-:--· a_k-:-_ 

ı k t" sanları tamamlamak hatta belki 1 a_şılamak zorundayız.. Alınacak 
Adliye Vokiiliği, mem e e ın nı"lra· hları te•cı"l salaA l1ı"yet1'n"ı köy 1 idari ve hukuki teclbırler ancak • 

senedir davul çalıyorum. Artık kaynaştık birbi· 
İki giin durmadan çalarım, üç saat durmadan 

oyundan oyuna geçtiğim çoktur,, 
ka l k Ymak .~ ... Milli ~yunlar festivali, bize nay~n bı"r yarasına e .·.o . k b · d'" .... ·u· ya""•ıldık • ~ :.btı"yarı" heyetlerı'ne de ~erme u ... ·enı unya goru~ , d 1 l l k k

A b" l bbuse gı· J yalnız orijinal Ana o u oyun a-a pe me~ ur ır eşe hatıra gelebı"lı"r. Ko··yu"n :muhtar tan ve benimsendil<len sonra . 
· · B nmaların rını göstermekle kalmadı, aynı rıfmı, bulunuyor. o~a veya mu··me···ııı· tescil ettir.i ni • meyva verebilir. Umumiyet.le ka. • çokluğu ve memleketimi~ir. bazı 0

" e. b zamanda, kıyıda, köşed.e kalmış, 
höl&elerinde kanunsuz bn-leşm_e- kahları zaman zaman lcasabada.- dını erkeğe nazaran yarım ır beynelmilel capta kıymetler de 
lerin alabildiğine çoğalması ~ıl- ki nüfus memuruna coplu bir lis- mahluk sanan ve ona insan ~ak- tanıttı. Bu, .beynelmild çapta 
•- · · k l d ndır Bızce te halinde bildirebilir. Ancak hu larını tam olarak balııedemıyen 1 tabirini kullanırken a:zami dere-"'tımızin va ıa arın A • • • • 

L • • A bi\nyem,z· nun ic.in nüfus muaınelelerımizin "ark .,.elenek!erinin son i.:zlerın. ı cede hassas oldugumu söylemek uu tezahürler, ıçtımaı "' ,. b 
de islami.asyai umdelerle mu!"sır sadelestirilmesi ve ihtiyaçlaınnı- de söküp atmak için çetın ır isterim. Festivalin umum{ bir 
trarbli prensiblerin arzu edıl~n za uy~un bir hale getirilmesi li· 

1 
mücadeleye giriş~n~mi:z: geriki • manzarasını çizen yazımda, şeh

süratte yer değ~irememele1"1;n- zıındır. Eaa.sen kanuni nikahlar~ 1 yor. İkinci ve üçüncü bir kadını rimizde bulıman ecnebHeı-in, ha. 
den doğmUf intİbak&t'.lblı: behr• zorlaştıran amiJlerİn başında nÜ• İmam nik&hile alan bir eckek bu :Z:I hı!.lk Çocuklarını "hariku}adeıı 
tileridir. fus ~uamelelerimizin yavaş İ~ • nunla asıl karuımn hukukuna te. diye tavsif ettiklerini yazmı~t·m. 

Devletimiz laiktir. Fakat a.sır· lemeai gelmektedir. cavüz ettiğinin farkınd.,. değil • Mesela, bir Ameı·ikalı: « - Ca-
larca müddet dinin dünya İ§lerin Üçüncü bir nokta, çiftçilik dir: İ~in daha elim tat·afı şudur zm vatanı Amerikadır, ca7. de
de hakim olmasımn izlerini hal~ isinin çok inu.n emegine muhtaç ki kadın da monogamiyi kendisi nim~e akla gelen davuldur, fakat 
tabakaları arasında bir anda sı· ~iması ve bu sebehle köylünün için bir hak saymamakta hatta beni~_ memleketimde bu lı:c.dar 
lip süpürmek mümkün olmanuş. yardımcı olerak imam ntkahile birçok yerlerde erkeğine başka 1 f evk:ıs~de davul çalan yoktur» 
lır. Nikahda büt\Uı kuh~yeti ve· hatta çok defa kanunı zP.vcesinin 1 kadınlar bulmaya bizzat gayreti demıştı. . 
rilen sözde değil imamlar .. rnuvafakatile kadın alması mese- ' etmektedir. Göriilüyor ki kanun- İstanbul h~lkını ~eshtr edekn 
da aramış olan bir ne.s· l idir Gerçekten iptıdai zira • l l . r . . or ı hu halk çocugunu sıze tanıtma 
lin yaşlıları henüz hayatta· es · rcl k 11 .. · k'. suz ev enme enkpa.~gamıy~·· "'k i:.tiyorum. Davul c:aiıyor. Eğer 
dırlar. Bunlar kend •. lerı gı"bı" ev- atte ya ımcı o arın mum un tadan kaldırma n! ayet uyu d" , . · "f t' i . 

- k d rt b" ·1 t" görme ınızse, sıze marı e •el·.rıı li.dlarmı da imam nikahmun .şe. oldugukl" ad ar ~ .~ası h rrd.ı.ı ~ • ı bir kültür davası halini atmakta- tarif etmeme imkan vok. Mahal-
rafetinden ınüstefid etmeyi arzu yaç şe d m e :.ozu ·1me . te ~~. u 'ı dır. Köy maarifinin omuzınıa ',. bekçisinden Am.;rikan rövü
etmektedirler. Köylünün ümmi • bakım. ak~. ın1 .'!" -~ne 1 ~ . :z;u·ak~ m b~e yüklenen ödevi.erden birisi de }~,.indeki cazcıİ!lra kadar tü .. !Q 
ı. _. h d li ... mesı oy unun muu~ı-a -ım ır ı b d d B · · ıgı u cereyanı yaşacmakta ır. ....,.-- k · · u ur. türlü davul çalma var ır. ırm. 
Bunun kar•Hnnda bır" icik silahı- sermayeye .avuşması ışı mevz.1;1- .................................................... . , . do b"'sit bu1u•·sak, 

"' ihtıyaçlara uygun hır B dd . t• l ... k cıııu11 ne ~rece ınız Ütnrnilikle nıiicadeledir. a.tımızın . eyazı a ıs ım a "k. • .. d . bette s:ın'atlaı:ı K .. k"l alması hayırlı tesırlel" yapa· ı ınc131n1 e o nıs • d. d d . 
OY.enstitülerinin kendilerin· '-: ,

1 d"l k b• J u~~ak bir cambazlık ...ı .e crız. 
den belclenen verimi hızla ger • bıhr. e, 1 ece ınaıarı Su hepimizin bildiği b~kçı davu· 
çekleştirmeleri hu sahada da bii. Nihayet asırlarca şaıkla .garbı sah!bf.~ri satnııyorlar İundan san'at yara~ınak, davulu 
yük ümidimizdir, birbirinden ayırmış olan bır fa- hu kadar sevdirmek, iki tarafı 

İkinci mühim nokta, k~unla ·rikanın izleri de rolün~ oyna A • Beyazıdda yanan Zeyneb Hanını deri b;r tahta parçasından musi. 
evlenme formalitesinin İmam ni- makta devam ediyor. Gr?ko la· konağının yerinde inşa edilecek <>- kinin en asil seslerim çıkarmak, 
kahmm sadeliğine ka~ı köylü • tin medeniyetine ve hırıslıyanlı • 1 lan Fen ve Edebiya~ Fak~ltefari için 1 sonra da bu sesleri en orijinal 
nıüzün bugünkü fArlları bakımın ğa dayanmış olan gar?da mon~ istimlak edilecek bin.tların sahiblerl oyunlarla şiirle~i.irmek bizim 
dan çok muğlak ve dağdağalı garni esaslı bir pı-cnsıp olarla. ı belediyeye müracaat ederek bu is· Kastamonulu helk çocuğuna kıs· 
olınasıdır. Beyannamenin doldu. devam ettiği halde şa_rk m.em .~ • lı timliklerin gayrinizami olduğunu i. metmi, ! . . . Adı, Malıiı- Karayı· 
rulnıası askı işi, nikah günü- ketlerinde daima pohgamı hu • leri sümıüşlerdir. lan, nes'eli, $evimli, ~nedik yüz. 
nün tesbiti işi ve nihayet nikah k~m .. s~rmüş İslamiyet bile · bun~ Belediye daimi encümeni bina lü, hay~b binbir macera dolu bir 
nıuarneleai için köylü en a~ağı buabütun ortadan kaldıramıya sahihlerinin şikayetlerini te~kike baş adam. 
dört gün kasabaya inmeye mec.. rak anc.ak tahdide çalışmı,tır. 1 tı Yakında kendilerin<! lazım 1 (•- Yorulacaksın! ı> demese• 
bur kaldıkca imam nikahının sa Garblılaşmak bir bakıma mono • aml ış r, b n'le,.ek· icab ederse ler hiç süphe yok, fasıla verme· • • ı k T'" ki d ·· 1 g"" en ceva ve " • ,. . deliğine kapılmaktan kendisını gam a•rna tır. ur ye e munev - hk rnüracaatLarı den günlerce çalacak ve oynaya· 
tamamen kurtaram,\z, Bu bakım ver sınıftan başlıyarak köylere ~~;eye k 
c:L.a.n. jdari te,kilatımızdaki nok - doiru bu yeni dünya srörüşünü tebliğ ece ır. ca • 

«- Ben, diyor, 325 <loğumlu
yum. Köylüyüm amma, vilaye. 
tim Kastamonu. 18 &encdir çala
rım bu dvulu ... Çocukluğunıdan
beri çok marifetli davulcular 
dinledim. Durdukları yerde ça-

lıyorlardı. Oynayanları lae, bir 
kaç dönmeden, hoplamadan bat· 
ka bir şey yapamıyorlardı. Hal 
buki, biz davul aeainı duyduk 

Nuwet Sala Co,kan 
(Devamı 4/2 de) 

( "So~ Posta,, mn bulmacası: IÖ- (•4> ) 

Bunlardan 30 tanesini hallt1derelı bir arada yollıyarı her 
olmyucamuza bir 1.-Jiye takdim edeceğla 

Sold;ı.n sağ;t dot l 
2 3 4 

S 
6 ru: 7 8 g 1 'l 

ı _ Bazı telik.. 
1 
n ,.....,. , ı , ~l 

.kilt>re göre her ka H---- ___ ------ı j 
pıyı :.çıı.o anab. il 
tar (41, Sefarcl.blı:n~ : -----------il.il __ -_ erkinmda11 .., 

(5). 4 ----- -ı---2 - Bir a7ı1m17 lilEll 

('4), Gtine,~!;1 do.:, -- - -----·· --I! tuşa (31. ::' 

3 - Kıyı (5), 6 -- -------------. Ed'lt ı'!I. 

ı - Yok ehr.ek -

(5), Bir ırk (4). 7 -ı·-------
3 - La:ı uşa.ğı. --- --------nın mesleki (6ı. 8 - • ________ ! __ ; _____ _ 
G - Ayı yuvas. mlıil 

(2), Kara değil \, ı · - - 111' 
(fi). o---.-·ı'- ---.• - 1,\ 7 - t::ıakl~k nl. . 
dası ('.?), İigi 

1 
düzelt (4). (5). rll 

8 _ Umumile~rme'k (5), San'ilt (2). 4 - Ak ı insan (8). 

9 _ K sembolü (3), Islaklıiuıı 5 - KiT (4), Btr sayı (3). 
ışın 6 - Y~ (2), Anadoluıla biı· Yel g'der. (6). . . 

ıo _Bir peygaınW {3), Bir manevı (6). 
kn'VVet (5). 

Yuka rıda.n aşağıya. dı.ğt'u: 
ı - Bir Okyana;; (7), Eda.d (2). 

2 - Kunı sotu.k. (4.), B.ımaın eşya. 

smdan (3). 

3 - Ra.b.ai&ızm aJıWi (5), S~la.ruıı 

'1 - Uzaklık ni,d.'l.'Y (2), Si"ri !ıl), Mı.. 

»H' ilahı c2>. 
8 - Bağışlama (2), Bir jsıı.m 

çalgı (2). 
9 - Al~y l4), Sar (4,). 

(41, lJil' 

ıcı - Takım (4), Bir renk (4). 
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''Son Poala» nın tarihi tehflaıu 36 

vedi, arkndaşlarının ne cevab 
verdHderine kulrık bi!e asmadan 
vnlide taşlıgma açılan iç kapıya 
doğru yürüdj.i. 

Sultan Mahmud hakikaten 
hnremdeydi. Kızlal:" ağasını gö
rür görmez iyi bir haberle gel
diğini derhal 2.nlanıııkta gecik
memişti. Neş"eli ııeleJi Araba 
doğru yürüdü: 

Eyü haberler mi getürir-
siz? 

Beli benim padişahım, in
şallahı teala eşkiyaya .zafer 
mev'uddur! 

Sultan Mahmud bir deli g-ibi 
ıevinerek bağırdı: 

- Doğru mu benim lalam? 
- Vallahilizim ve billahil-

kerim doğrudur, hilaf aöyleme
züz benim mehabetlü efendim. 

Sultan Mahmud geri geri çe
kilerek İpek yüılü sedite oturdu: 

- Ya, Mehmed Pa~ay1 gör
dünüz mii? 

- Görcmedilc pad;şnhım. 
Padişah, bir daha yerinden 

kalktı, kızlar ağasının tam kar
fısına gelerek durdu: 

- Ôcaklu arasında el mi pey
da eylediniz? 

- Ana dahi temin etlccekler 
vardır. On yeclinc.i orta çorbacı
aı Halil pehliVl\n adlu kulanuz 
vardır p dişahım, üç şart ile eş
kiyayı uyogıı eyl~meği taabhüd 
eL'llektedir. [Pnrmaklarile !ay
dı] Bir şartı: Akçed!l'. İkincüsi: 
Serdengeçti yolda lnt-ile istişa•c 
olup üçüncü ~artı dahi ayağınız 
tozuna yüz ''e göı: sürebilmek
tir ! 

Birinci Mabınud Halil pehli
vanın "huzura kabulı> ediltnek 
isteğini duyar duymaz sarardı, 
gözlerini açarak r.eri geri çe
kir'"di: 

- İhtimal yoktur lala! 
Diye bağtrdı. Hünkaı· bir ovu

na gelmekten korl<uycrdu. Bir 
defa kendisinin bu Halil pehli
' anı kabul ettiği "Etmeydanın
da» duyula~ak olurs.R y<:r.id""' 
bir kızılca kıyamet kopmasından 
ürküyordu. Bu tııkdh·de. hazır 

yatıımağa yüz tuttuğu halde 
tekrar patlaması muhtemel olan 
büyük ihtilali kimler önliyebile
ceklerdi? 

Kızlar aiau bir ,ey söylemi
yordu. 

Padişah bir pot kırmaktan 
korktuğu iç'n Halil pehlivnnm 
saraya kabulü meselesini hemen 
atlatmak İstedi: 

- Baka la!a. Dedüklerinizi 
biz gene duyup bilmemiş olalım. 
Vakit ıeçirnıeden Mehıned Pcı
~yi ziyaret eyleyi.ip kendüsiin\i 
ikna eylen. 

- !. .. 
- A_ranu:da kurup 1ôarmaga 

gayret eylen. 
Beşir ağll yerden temenna e

dip ayrılmak istedi. Sultan Mah
mud elini kald1rdı: 

- Az mekseyJen. "Rızamız 
vardırt bu devleti aliye ve taht 
ve saltanata azim azim hi7.mct
ler ifa edeceksiz ! u 

- !. .. 
Paditah pencereye doğru yü

rüdü. Kızlar a.iası no~'e içia.Je 
haremden çıktı, yolda hususi 
hizmet:nde buluna,n hadımlar
dan birinin acel"! acele ltendisi
ne doğru geldiğini ıörünce du
rup gözlerini akartcı: 

- Ne vaı- imdi? 
- Sahibi. devlet hnzı·etleri 

arz odasında bulunu:l cenabı şe
rifin:::i İster1er-. 

- Kim haberini geHirdü? 
- Bir hu.:ki göndermişler 

sultanım. 

Beşir a2'.ı aadece başını sallaı.. 
dı, bir §ey söyiemeden mabeyne 
giden harem kapısına yü~üdü. 

Mabeyin dairesi önünde snd-
razamm muhoifız çavu~larını 
gördü. 

Veziriazam MehnıeJ PaF.a ve
zirlere mahsus bekleme odasınr
da yalnızdı. Klzılar ağası Be.-ıir 
ağayı ayakla kar§ıladı, elinden 
tutup bat sedire götürerek o
turttu: 

- Bizi ıordurmussuz. Anm 
için cenabmn.ı arattık t 

SON POSTA 
., 

(<Son Posla>> nm edebi romanı: 91 

BeJİr ağa tatlı tatlı gülüm
sedi: 

- ŞevketHı efendimize müj
deler götürmüş idik sultanım. 

Mehmed Pa~a gözlerini açtı: 
- Nasıl müjdeler, karında

fım ağa? 

Kızlar ağası ellerini oğu§tur
du: 

- Cenabı şeyifinize dahi müj 
deler benim devletlu efendim. 
Kapıcıbaşı Ali ağa kulunuzun 
karında~• Halil çorbacı «mas1a
hatrn üzerine ahnal<tadır. Akçe 
ve cenabı ~erifiniz.e mülaki ol
mak istediğini söylcmi~tir. 

- Ali ağa mı müjdesini 1retür
dü? 

- Beli sultanım, kend'izü. 
- Ya, Ali ağayı göremez mü~ 

Füsunun sesi kulaklarımda, 
«- , Vedad ağabeyim duyma
sın!» 

Boğulacağım. Odanın ortasın
da, yerde onu kıvranırken görür 
a-ibiyim. Bir tüy kadar hafif, bir 
melek kadar temiz ve zavall& 
Füıunl 

Kulaklarımda uğulduyo~ aeai: 
u- Ölüyorum ablacığım!» 

Ah, yarabbi, çıldıracaktım. 
Ne yapmalıyım? Bu a'Zab, bu 
intizar beni öldürecek! 

Bu sesi duymamak için kulak
larımı kapayorum. 

Hayır, sanki hastaneııin için
de bağırıyormut gibi, ısesi, bey
nimin içinde. akisler bırakıyor: 
«- Vedad ağabeyim duyma
sın!», 11Ölüyo~um ablar.ığım!ıı 
Ölmiyeceksin Füsun! 

yüz? 
- Bundadır. e:;İrci 

lehi dahi hazu·dır. 

Sen yafB.malısın sevgili çocu
Şüca. Çc- ğum ! 

Sadrazam yüzünü 
du: 

Y a~amahsın ki, ben ölümden 
buru}tur- kurtulayım! Eğer sen ölürsen, 

ömrümün aonuna kadar vir.dan 
azabı yakamı bırakmayacak! 

,,_ Vedad agabeyisn duyma
sın r)) diye inli yen sesin, kull' kla
rımdan kaybolmayacak! ... 

- Bu kir~a anın isi nedrr? 
- Halil pehlivanı konagında 

ihf a eyi iyen hayırhah idem o
lup sarayı hümayun esiı-d$idir. 

- Öyle olduğunu bilürüz. Ol 
dahi hu hengamede külih kap
mak sevdasına mı dii<ı.tü? Keı-em 
"buyurup kendül~rini bunda ih
zar ettiremez mbiz? 

Beşir ağa smfü, kapıda bek
liyen $11ray agalarmdaıt hirine 
«keneli odasında buluna.r; kaprcı
bafı Ali ağa ile Şüca Çelt"biyi 
çağırmasını ı> emretti. 

Sadrazam Me!ınıcd Paşa çuk 
korkulu bir i~e giriştiklerini dü
~ünüyordu. Esirci ve kapıcıbaşı 
yavaşça odaya gjrdiler. Şüca 
ÇelC:bi Ali ağamn aft baiına, yer 
dekı kırmızı ilırrun üzerine diz 
çöktü. 

s.adr~zamın yü.ıti sararmı,tı. 
Be§ır aganın rengi tabii beHi ol
muyordu. Mehmcd Paşa yeni ge
lenlerin yüzüne bakmayara.k kı
sık bir sesle sordu. 

(ArkaS".. var) 

Zavallı Füsun!. .. Bu bir tek 
cümle ile, her şeyi itiraf ettiği
nin farkında mısın? 

Dayanamıyacağım artık... O· 
nun bulunduğu oı . .\aya koştum. 
Kapıyı hızla açtım. Bembeyaz 
bir hayalet karşımda: 

- Giremezsiniz! 
Dedi. 
Göğsünden ittim. Kapıya kol· 

larmı gerdi: 
- Bizi nıü,kül vaziyette bı

rakyamm, sabırlı olun, çok rica 
ederim. 

Gözüm hiçbir fey görmüyor, 
kulakları;m hiçbir şey işitmiyor. 
Bütün kuvvetimle dayanıp, be
yaz göğ~slüklü herifi devarme
ğe karar verdiğim an eniştem 
kolumdan yakaladı: 

- Sakin ol Vedad ! Gel be
nimle yavrum! 

Rengim aıapsarı olmuş. Kor
kutmuşum onları... Korid2ı:dal<i 

sıralardan birine adeta çöktüm. 
Birdenbire peyda olan bir hasta
bakıcı, ablam, eniştem etrafımı 
sardılar. Gözlerim kararıyor, 
başımda müthit bir uğult11 var, 
iki kuvvetli puton şakaklarıma 
çarpıyor. Kulaklarımda canhıraş 
bir aes: «- Ölüyorum ablacı
iım ! » Buna bir ses dah.:ı karııı· 
yor: 

- Vedad, kendine gel, sakin 
ol biraz ... 

Ben aakin değil miyim? 
Ne yapıyorum acapa? . . Ba

ğırıyor muyum? 
Hayır, dişlerim birbirine ke

netli... 
Ağlayor mıyım? 
Ne münasebet, sözlerim kup

kuru! -
Bayıldım mı? 
İmkanı yok ... Kaqımdakileri 

göriiyorum, duyuyorum, azab 
çekiyorum. 

Önümden beyaz gölgeler ge
çiyor. 

Burnumda keskin bır eter ko
kusu. Şakaklanmda dolaıan par 
maklarm tazyikini duyuyorum. 

Önümden bir hasta arabası 
geçiyor. 

Etrafında dört 'beyaz hayalet! 
O mu? Zannetmem ... Hayır 

o olmalı... Araba, o odadan 
çıktı. 

Kulağımm dibmde benden 
'ni'c·.ırılmak istenilen bir hıçkırık. 

Bu ~i tanıyorum. Ablamın .. 
Demek Füsun öldü. 
Değilse, bu hıçkı.rık niçin 7 •• 
Kalkmak istiyorum. Külce ha-

lindeyim. Dizltrrimden a.ııağısı 
bana aid değil .... 

-D-
Gönülün defteri 

Mektebde, hatıra dt:fl~ri ya
zan, maceralarını, y.ıbud gönül 
masallarını günü 1rününe burayn 
geçiren arkadaılara kahkaha
larla aıülerdim. Aman yarabbi 
bu bence ne manasazt ne saçma, 
ne ğüfünç bir hareketti. t(26 f. 
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kİ1lcite1rin •• » onunla bulu•tuk. 
~~gün ban11, kar§ı oiraz dah~ iyi 
ı~ı.>~ Yahud «beraber ainenıaya 
gıttık, Aık hülyasını gördük.)) 
Veya <(Kaç gündür mektub yaz. 
mıyor, dargın mı acaba 7 Bugün 
de bekliyece~, 1reJmezae ben 
yazac.ğım» gibi kııa notları ha• 
zan alay olsun diye okur- bu ba· 
aitliği garibserdim. Bu~ün ilk 
defa, kenar lan yaldızlı, kalın ve 
küçük deftere ben de ilk ıatır. 
lar• yazmaia başlarken, hem 
gülüyor, hem arkada§lara k~r§I 
çok insafsız ve anfayışsız dav
randığımdan dolayı üzüntü du. 
yuyorum. Demek insan hazan 
bir defter parçasının a'rkadaşb· 
ğına muhtaç oluyormuş. Bu ihti· 
vacın da mutlaka gönül mesele• 
!erinde duyulduğu muhakkak ... 

Şimdiye kadar •empatı duy
madığım e.·lcekler olmadı değil. 
Adnan Beyin yeğeni Fuuk bo. 
§Uma giden bir genç ... KaY§m\a 
fi cd ~ Bey çıkmasaydı, bu çocu
ğu süratle sevebilirdim. Lakin, 
,imdi kendi kendimden ulanarak 
itiraf ediyorum, V edad Beye de· 
lice i.fıkım. Babam yerinde bir 
adam. Fakat ne zararı var? Tam 
olgun bir erkek tipi, beyaz ıaç• 
lan öyle hofunta gıdiyor ki ..• 
Hele san'atı beni teshir ediyor. 
Herkes tarafından beğenilr.n al-
kı§lanan bir adam. ' 
. Yanında ka,Jbim çarpıyor, tit. 

rıyorunı. Evvela bunu ><ahsma , ... , 
san atına karşı • hayranlıktan do-
ian bir hürmet sanmııtım. Hal
buki şimdi hükmümü ver~bı lirim. 
Bu mükemmel bir aşkhr. Bütün 
rahatımı kaçıran, azab veren bir 
sevgt Ondan nasu mukabele 
bekliyebilirim. O, benim kendi
sine Cınk olduğuma n~sıl ihtimal 
verebilir. Duysa, kahkahalarla 
.rilleceğine biç ,üphem yc-k. Be
ni büsbütün ümidsizliğe dü~üren, 
onun hayatında rol oym~dığı 
söylenilen kadındır. Bu kadın 
kim? 

( Arl<ası ıxrr) 
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Yeni bir memleket derdi SPOR Vilayetin tebliği 
neşvıinema bulduju .ıı:ehirli l>ir lecek bir mevzu olarak k.eaclisi- mütenasib ve miieaair bir ce:za Eskı· mı·ııı takım (Ba, tarah l inci sayfada) ~ 2~7 lira da iatlnlad edilmit 

( B~f taralı 1 inci •aylada) 1 büm.etice içtimai aiumı bozabi- 1 bine ika etikleri büyük zararla 

vasıtadır. · ..;.:~ · bir h.:t...1• ld - te .. :b· ihti" k t''cl" Bilha rine derhal hidi.se bir zabıtla tesbit tir. 
oı .-erır auue o ucun· r... me yaç a ı ır. s-

Kumar, haddi zatında her in- elan bizzarut onu ÖDlemek ve bu- aa kumarı tqvik eden ve kumarı edüıni§ ve vagon temhir edilerek Bu karneleri satan gazozcu lama: 
aanı tahrik eden cazib biı· mev- nun için de oynatanları ve oyna. aari bir fazilet ve ıcab olarak or. OyUnCUlaflnl muhafaza allına alınınıflı. lfadeainde; 425 ai•r İKİ ve 495 r 
zudur. Çalıpnadan kazanmak, yanlan cezalandırmak liznn gel- taya koyan ve müessir surette Gelen 70 aandıktan ancak 37 la. olmak iizıere cem'an 920 kamenlı 
funid ve ihtimalleri in.an ruhu- miftir. halkı kumara alıfbran ve fakat sahada go··rece"'• neal sağlam kalmtf, bir kısmı tama kayınbiraderl Niyui tarafında: 
ııu menfi aurette lorhaçlar. Bi- Fikrimi açık söyliyeyirn bir haddi zatında bir (kumarhane). QIZ mile dağıhnıt ve bir kısmı da içe - kendisine verildiğini ve bu Niybi 
tün gün kan ter içinde çalıııp kaç günlük hapis ve be-ş ~ ku- den baıka bir şey olmayan oyun -- rialnden kame alınabilecek vaziyet- nln de Devlet Demiryolları bap 
bunaldığı halde en çok bir lira l k ·ı b" . klüplerini behemehl kapamak Futbol mevsı·mı"nı·n te sandlkları bozulmıqtu Teşkil e.. memurlarından wduğunu bilclirmi 

• • • • ruş u para ceza:u e IZlm ceza h 1 1 · tir Gene D--let n-:- "--tedarık edebılen bir baatt ame- kan b 
1 

Af • ve er ne suret e o ursa olsun dilen heyet miivaceheslnde vagon • ~... .... ........ ,,.o....-ı me 
l . kah d b" 1 alt ununun u gagın a etı ve k 1 k aç·lış gu""nu00 ı·çı·n .... Jar-1- ___ _ııklar İktı--...1 Müd" :..: • n, wr. 1ar.ındano1 __ birL~iierinin. ba ...... 
emn ve e ır tav a ve~ • içtimai denli karfılamaaı m.. . umar oynatan ara ar~1 mer- • ~ - MUJU aGa ... ~-ı..: _ ua ""'" nutaltı partisile birkaç lirayı bir kün I M kt bl 

1 
um hametsiz hareket etmek çok • · yetine setirihnlı ve tidad!arına bat- fU"_, duğu ber verilmlflir k 

kaç dakikada elde edebilmesi t o~:;· l e ~ ert·~'ı·~aze- faydah olur kanaatindeyim. FA· zengın bır program lanmlflır a.hkikat bu noktadan da ayrıca de-
iınkanının mevcud olma.aı bu a- e. ve 8 ar a ve er ur u neı· kat mU'9'affak olmak ve müsbet hazırlaıJ ıyor G-'- . 923000 aedi rinleftirilmeldedir. Netle«: olual 

1 
.. . b aen ve ihtiva et- lda L-L--..: b" IUİn.I t 

~ele için ne iifalkir bir teselli- rıyat a ve en muesaır. ter ~!e ve ia görebilmek için ferdi hün-i- meal lizrm gelen kame mtlcUarrnrn fo ~--.· D' ye e IDlltD 
dir!. 1fınbir Çetid ihtiyaçlar için. prop~a vo.sıt:alarıle mucade. yelle içtimai nizamı birlikte ilgi. tadad netice.inde 1000 lriimr k o1ank kMden sandıkların kırılma . 
de ıehir hayab yqamakla bulu· ble, ~~ ılk planda gel~ekl::' lendiren bu nazik mevzuda ah-

6 Eyl~de rapılacak futbol a- aanlle ayam mevcud olduia ,;:ı . dığt, vagonun ibtlzazından sandalı 
nan danla kaim•• miioewverler . e~a-:r kmnarba:zları b.ııgun .. ku lak zabıtaııın•n aı."iP. ve fe-d hu- çılıt tenliklerı için aörülmekte müştür • ların .,..ı..dıiı aalaıılmıpır -:ır çti - rtl alt d b ~ ol~ hazırlıklar bir haylı ilerle- • .. . Haydarpapda vasonua açılrıı sa . 
İçin dahi daha büyük nisbetler ı. m~ı . f& • ar ın a ar muc- ku~~u ihlal etmeden çok dik- mııtir. Futbol ajanı bu seneki yalnız çıb? ~ noksan in uzerın. maıuada eandakların kırılarak malı 
altında ayni ütliseyi "VUZubla rım gıln takıl. etmek. ve 'belleme- katli ve basiretkar bir teıkilit a~ılıt meraaimini daha zengin de de ebem.m.iyetli takibat yap~lmı, tevlyatının dölüildüiünü &Ören pr 
nıüfa}ıede etmek mümkündür. luti cezalandırmak lazımdır. halinde çal~maaı bir"nci ,arttır. bır tekle sokmak maksadile mil- Bey~~dda lokantalarda Eylul ve memurlarından bir ikisinin fırsat . 

KWDal' iptilUa ile aaaıl müca. • Cemiyetimizi ve ahlakımızı Kumarbazla.n takib- vesilesile a• li tkımda evvelce yer almıt fut. T~ev:'ele ald bazı karnder bu. tan bilistifade aizllce 1000 kadaı 
dele eclilebileceiİDİ •onayorsu- ıf.aad eden kumara karfı ciddi ilelerin harimine girmek ve va- bolcüleri Cuma akf&Dlı aaat 18 lund~gu ıs~r. ed.llerek derhal.ta- kame aldıkları anlafılmııtır. 
nuz. Bu sualinize oir ceza aYU- bır mücadeleye ıiriıebilmek için tandaşların huzur ve hukukunu d~ ~ıntaka merkezine davet et- ~~ ~eçı'7'iJtir· fahklkat netice- Tadadda çıkan noksanla tahki , 
kab aıfatile cevab vennekte ken- kwnar oynayanlara ve ltilhassa selb ve ihlil etmek kumardan mışhr. Ajanlık eski milli takım sinde fılba!:ıka ~~alard~ A ve l kal neticesinde satıldıkları yerleı 
dimi az çok aali.laiyetti telikki oynatanlara daha çok a-ğtr ol- deha az zararlı ve tehlikrH te- oyuncularından seçilecek iki ta- B olarak muhtelif cinsten uçer ve ve satanlarla beraber bulunup mi , 
etnıekliğim mümkündür. mak Üzere İçtimai nizam aley- lakki edilemez.)> G.0. kım araaanda kısa devam etmek 6 tar liraya kame :laltldığı tesbit e. saclere edilen kamelerin mıktarl cll 

Kumar, cürüm Ye ceza bakı· - üzere bir maç yapbrmak arzu- dilmlflir. &J&iı yukarı buna maadll bulunma 
ınmdan tetkike deC• ltir ~- Nevyorkta he.va teh• 24 t • • d aundadır. Hatta bu oyuncular- Karneleri satan adam da ayrıca tadır. Aliıkalılar hakkında kananl 
zudur. Fakat daha ~ ahliki saa lÇlO e dan arzu edenler olursa tü't çek. ca tesb•~ edilerek ifadeai alındıktan takibata ehemmiyetle devam edD • 
•e İçtimai - ~ olarak ele likc işareti verilcii batırılan gemiler ~e~. top sürmek, k&fa oyr.amak sonra aallf bu.ıatıncb.n iizerinde ba mMteclir. 
alımnahdır. Gayri .-.ru yoldan NeTYork, 26 (A.A.) _ Dün Bertin, 26 (A.A.) _ Son 24 gıbı bazı gösteritlerin de yapıl· aharın paraana temellük etmek sec:e Nevyorkta hava tehlike w&a ması dii,ünülmektedir. Uzun &e- brincililderi Cumartesi aünü Or- der• hakkında sualler sorm~ 
açık bir ahlikaızlıkbr. Bu mima- reti verilmi•tir. e-ı....:.. L..:..&;~ 

1
::--k aaat zarfında mütbefik donan- neler futbolü bırakmıı milli ta- taköycle yeni licloda yapıla- kurstan ne tekilde istifade ettik· 

L_ ed • .... Y-... ·--· 'T9 malan bir denizalh, bir petrol k ı k leri h kkı d d • ba ) -ata ihnez ve edilemH. Bi- ları hemen bir aDCla _,,,,___.!,_,,._ ım oyuncu an programı kat kat ca tar. a n a a ı:aa t a mıt-• _,,...uı l'emiai, bir mühimmat tatıh ve ·· 1 k b b k Gal Ankar 'ı-uzucu t 
ZUn. ceza kanunumuz kumarı, •iiftÜI'· Bu, harbin başmdanberi sus eyece u are eti kabul et ataaaray • a J ır. (ahlakı umumiyeye m=:"-allik Ne-orkta verilen ikincı' .. _Lı!'-e uçD·· ~k ıemiai kaybetmi}lerdir. tikleri takdirde Fenerbahçe sta- cüleri arasında da yüzme, atla- Beden terbiyesi bocalarmda» 
L ı... ....., ·~ MSAU& enızaltı •nnal denizjr,de bahr•l d k rihA a,· t •• b kal P b" kı d .ı_L_ • a,· f 
•auahatler) baflıiı albnda sar- i---tidir. r··· ı ço ta ı ır gün yaıamıt o- ma ve au opu mu8& a arı a. ır SIDl a -- geDlf ır aa• 
botluk, edebe muhalif hareket· r-- !!!!!~.~: .. _ ........... --............... _ ....... lacaktır. zar cünü ayni havuzda yapıla- liyet göatermek için mekteble-
1 lı d Q k Hakikaten futbolü aenelerce cakhr. rindeki mal:ume kifayetaizliği. 
,e;- ve ayvanlara kötü mullme- 162 inci yıl önürnllnll o tor Hafız Cemal evvel terke.tmiş arkadqlarm. bu Maarif Vek"ılı" beden ter~·,. ni izah etmifler. Vekil imkan 
e er • ~evzuları i1e birlikte ayni . k da ı U fasıl ~nde tetkik etmektedir. A· kUthJlD b r çoban Cl..oltman Hekim) pe kısa bır zaman yenıden dahilinde yapılacak itler hak· 
çık soylemek lazuaaa Lu kanwı. . Dh-aayolunda 104 No. da hergibl aaha~a ~~v~t ~dilmi, olmaları J8Sİ hocaları kursunda lund azan uzadıya izahat venniJ 
da kumar oynatan ile B•mtt Alres 2ô (A.A.) - Şı. hasta kabul eder. kendılen ıçın bıraz zahmetli bir . . • tir. Kuna tekrar aeleeciini aöy· 
naynlara, irtiki.b eclilen ~ Jml ve~ AJ_n~·~ en .. >:~' Telefon! 21044-2'1CJ8 toplanb olacaktll". Fakat arka- Şehrımızde bulunan Maarıf liyerek muallamlere veda eder 
fiil ile mütenaaib ve on•--- .._~~L adamJal1ll Arjanlinin büfük liiriiler .. ·-·--··•••••• ....... - ...................... larında bırakttkları ıercfli ma- Vekili Haaan Ali Yücel dün bera Vekil, yarchmcı hocaların çalıf' 
edecek bir ceza tertib ~-:::_~ ..U, çobanı Jullen fena.uda oldu- zıyı hatırlamalarına ve&ile ola- beri~de .Maa~!' -~~leti Bede~ ma aımfını da ziyaret ederelı 
değildir. ı___, 1 iu bs1dirilmektecllr. Bu ihtiyar, do - cak bu topluluk, sahada sarfe- Terbıyesa Müdtirii Vildan At bir müddet de orada mqgul ol· ~ ld . .. .. .. eane.wı-. .._ MmUla ~ it decekleri be~ on d"kı"l,alık b"ır müfetiflerden llyaa Sınai, Maa· mu•tur 

Ceza kan
--'-n ah•~k --L a-n.....,, 126 ncl yı onuınunu Mır..ı'ınnak ...... bul ,.. ... ~ M d M •• v h. Okt • uıua ' aa .... aaı- tea'id etnı• • _.. 310111n._ wwyorllL efor ayn; ZftnıanJa yarımn fut. rif ti ür uavnıı a ' ay --------------

1>& dahil olan mesele Ye mevzu- iftir. Türk Hava KJlfmDunun önünde )'c. hulcüleri için bir nümune, güzel olduju halde Haydarpap lise-~ 
lara müdahale etmekten tid.det- /fÇi CP"CIJHyor ni hizmeL ıaıf~ mini Havacıhtı. bir misal tetkil edecektir. sine giderek heden terbiyesi mu- Yuttaş: 
le Çekinir. Bu, ceza ilminin ana Embıönü ~ ~a • turtar. mızıı b~ tıııdıar ~~Ntını ıtuy_ Ômer Benm allimleri ve yardımcı muallimler Lüka yok, taraf yok; 
Prensiplerindendir. Hatti kuma· ma J'111'ıl1111iae: .&~. Manae1. Gemi. cı.tmam yeni e9e!'ler ~- G 1 t Ü tekamül kursunu ziyaret etmiş. tasarruf var • 
., ceza kanuna haricine bırak. d. Ganon. t.. ıtanmnm mınatb.k ola.Mlmesl a 8 a -arayın y Zm8 tir. Beden terbiyeai hocalarının Ulusal ek:momi 
lllakalc ıneseleei birçok defalar mü· Yabnda yaa1a lelere Calib olanların ~n yardanla.nmıııı Slklaşhralm. b':lyramı spor ve teşkilat dersinde bir .,e 
ıı. ıa eclilmqtir. Fakat kumar." Y-4 Wıareısine mürau.atıatı. - müddet Yerilen derai takib eden arttırma karama 

Galatasaray klübünün yüzme Vekil birçok muallimlere bu ~...W. 



1 
. 

3 - Bakliyat,_ 4-- Seb.ze ve rı ume "'°"" ıon nuu ~~ flkaclar her. madde vardıT. Çünkü 
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~ • l~--ıfibl-=~ Hergün ( ~wııemıefi e a ~e-~-.!!'~~ (Boı taraf, 2 nci 3uylado) 

~ .._ - - ._.___. saklama prensibi bir buçuk se-

İ tte ı Sö ~.., •: dde nelik harbden sonra müttefikle- (B«f taralı 3/ 1 de) ı vardır, bu adam d6"ğünc beni ça-ı Değirmen sahibi bir a~a «bir g • . rine karşı ne deroee gevşemiş o· ıuu, coımak, zıplamak, doya do- ğırd•. GeHni ald•k geliyor.u, ben ak,am eğlence yapahm !., de& 
- · - -- .. .. labiliri Bu suali ortaya korken ya oynamak isteriz. Davul sesi en öndeyim, tokmağı vurdukça 25 ki,i toplandık. Oy.ıatmak ii-

Belediye seçimi lıazırlıkları Bir trrmılr yüzünden bir koylu İ .1. I · · M k beni ç0ıldırtırdı. dağlar inliyor. Eh, ağa, mürüvvet zere bir de kadın buldular. Köy-K 
'
• h L ngt iZ gazete erının OS •ova • d d c• 

baflad•, dört ocae • . emıeriaini çifte ile ""'"'"" da bulundurmakta oldukları mu. y av af yavaf, davula yen; •••· görüyor, sevinçli, kof •Yo da çek- e e ım Con i•minde bir "can-

F estivaldan intibalar 

fzmit, (Huııuai) - İzmitte 
meb'wu tetkikler Y•ı><yor öldürdü ler ilôve etmeğe baflad.m, k&fi miş. Gölün kenarona gelmiştik. darma» vard•. Çerke,Ii, ak•i bir 

habirlerinden hiç birinin Rus gelmedi, oyunlar ilave ctt;m. 18 cı- Ulan Karayılan atta §U herifti. Tezkere alJıktan sonra Söğüd, (Hususi) - Kazamı. harb cephesini ziyaret etmek sene bu ~eyim- ... Davul boynum- göle! » diye bağırdı. köyde ~vlenmiıti, ~am. e~le':'tyor-beled iye intihabı hazırlıklRl'ı de
vam etrnc l .. tedir. Bu seçimin çok 
hararetli snfhalar anecleccği an· 
lafılma.ktadır. Esaaen evvelki 
secim de büyük gürültii ile son" 
er~is ve İzmit halkı kahir bir 
ekseriyetle bugün ış b&şında bu
lunan belediye mecli~ne rey 
vermişti. 

Meb'uaların tetkikleri 
leb'uslarımızdan lbrahim To 

lun, Dr. Fuad Sonogmen, AH 
Dikmen ve Suphi Artel f~hrimi. 
ze geler k intihab dairelerinde 
tetkiklere ba,lamı,lardır. 

Halka ba•ma tevziatı 
. Şehrimizde halka 90 bin liı-a 
değerinde manifatura eıtyaısı tev
zi olunmaktadır. Halk, adeta 
izdihama sebebiyet verecek te-
kilde, dükkanlara kotmakta ve 
hasma almaktadır. --o---

Çoru:nda ylldırım b:r 
kadmı öld~rdü 

zm Dömez köyünde bir cinayet müsaadesini alamamış oldukları dan inm•yor. Arı.k ~u k~d~r da Gırtlağıma kadar çıkan suya duk. E7.!•~de bıç~k .•çero g"d•. ~
iJlenmö,tir. Bu köyden Arif ipek hakkında geçenlerde yapmış ol· ı<aynafmyalım mı bırbirımıze . . atladım. Davulu baıımın üstüne dı~• "~.t~ek ıs~oyordu. !Jep~ a~ında bir k~ylünün oğiu . ~y?i dukları bir itirafı hatırlıyoruz. Şimdi davulculuk yapa1·ak ha- alarak çalmaia devam ettim. mıze sovuyor, kımse yerındcn 
lcoyden İbrahım adında b.irınm f k A "k } .5• • yatımı kazanıyorum. Düğünlere Suyun içinde çifteteUi oynuyor, k~~ırda~~yordu. Ben d~ dönuşte 

w a at merı a cum ıurreı mın k k h d 

1

-

1 
harman altı olan tırmıgını çnl- al .. .. .1. t . d w • 1 giderim, rençber!iğim de var, hem çalıyordum. «- Gayri çık ?Pe . ucum e erse, a:ıtm o ur, 
mak istemi", fakat yakalanmıc.- ş_ ısı mumessı ı gaz. e ec_ı egı. • hakka çok "ükür geçinip gidiyo. k' d" 1 d" ç k dıye bır kazık almış, merdiven 

"' "' d R d "' artı . » ıye ses en ı. «- ı • it k H "f hr. İbrahim bu suçu yüzündeu ır, usyanın azhmdınel, ~ra hesı~e ruz. mam!ı> eledim. Bir on liralık at· ~ ın:ı • oym~§~~~· erı kbıçal~bil~ 
çocaiu dövmütı, bir daha yap- müteallik müşa a c erı arı • - Peki, düğünler sen: geçin- tı, gene «- Çıkmam! ,, dedim, ;z~r~mıze kyur~yuknce, o I'. 
maması için de nasihatler ver- cinde Rusların durumuna, gizli direeek parayı temin ediyoı· mu? b" k~ w d d h f ı lt k ır a ım, azıgı apmamla herı-
miıtir. Çocuk ağlı yarak evine açık nı"yetlerine miiteallik i,sit - - Allaha şükür ... Bizinı mem UI M h. '--ır on agı a a ır 8 1

' çı • fin eline indirmem bir oldu. Bı-
gelip bab ... ına döviildüğünü •Öy. tikleri v~ hissettikleri de elbette leket zengindir. Kendir bizde dın elli kii•d daha verecek- rafa ı:itmi";, tım. ı(- an, a ır çııunasay. çak bir tarafa Cim Con Lir ta-

leyince Arif fpek . fena halde çok olacaktır. Fakat Mister Ha· çıkar. Hele düğünde bir~ biraz tim!» demesin mi!.. Piıman ol- "- Ulan dedim, 2:3 kişinin klzltll 
.. , harm•n "erıne ko .. mı.... . an tabı"atı'le btı noktaya te - kafyı çekti mi, kimseye vermez d . . t • t ' b • . 1 k İk' k k.. , d "'1· -T rım - dıtvulu, hep kendine çalayım is- um amma, lf ıı en ıeçmı; ı e- ıçınden sen nası adın alır da ~ur. dıler c akral_sıdn a ebvvela a- mas edemezdi, netekim etme - ter. cı- Vur Karayılan! n diye yim. Bundan sonra bil' daha gö- başka yere götürÜrsÜll? Yuva-

gız a a.ıı ~e ın e aş ıyan B 1 b b R le girdikten sonra 50 kağıd al. köyünü sen bu kadar aaağılıl<. mı k b .. .. .. 'h t fb h. miştir. unun a era er oyter bftğırdı mı, çıkarır, en az 10 ka- k d 
avsa uyumuş, nı aye ra ım . h b" . madan çı ma ım. görüyorsun? » 

çiftesini kaparak Arifin üzerine a1ansının . ~u a ırı . t.a~afın_dan ğıdlık atar, bir tlüğünde en az Sülalemde davulcu yok! Bunu Cim Con yere yuvarlamnca. 
botaltmıştır. Çıkan kurşunlar bizzat lngılız Başvekılının hın - davulun üstünden lOO lira sar- ben, dağda öküz güderken öğ- 25 kiti birden üstüne çullandılar. 

- · t l · · ·ı ·ı kar. 25 lira da diiğün sahibi ver-1.\.rifin kalbrne isabet etmiş. der- diği tayyarenın e sızı 1 e ven · renmiş;m. Hocalık eden de ol- Bu sefer ondan tarafa çıkmam 
di mi, Allah bereket versin t f hal öldür~üştür. ~·t~l . yakala- miş bir telgraf~a kullandığı bir madı bana... ki gün durmadan lizı~dı beyim. Yaralı adam, et" 

narak adlıyeye verılm14tır. kelime var ki bize l'Vloskovada Bakın size bir hikaye anlıtta. çalarım. Oynamağa aelince, 3 kiya da olsa, Üzerine hücum e. 

-- yım. Acele yüzünden elli lirayı saat .durmadan, oyundan ovuna dilir mi? . . . • 1 . d isitilen ve hissedilenlerin tPlaslı nasıl kaybettim. • "' -- D d d k Z
'l11t y1r ımsevenler 1 · b · k t geçtig·iın çoktur. Hı" sıkılmam, .. «- urun, e ım, . ım elana • kararlar a mayı ıca ettırecc Acıkavakta, Çadırcının zzet ç t ki B d 

ld k B kt aurerse, pa a arım. ır a. ama Caml.y 'l fı"nin gezintisi mahiyette bulunduklarını anlat- Bey derler, gayet zengiR bir ağa ça 1 ça coşarım. a ım yoru-
25 

k" . 
11 

El' d .,._ 
v luyorum, başka havaya 1ıeçer, k ıııyek çu aknmadz. dıu ~ b. ı . H ") S h · İ7 maktadır. l , 

1 
. . ça var en, ıpır ama mız ı-zmıt, ( ususı - ,e ran R h b. . . k il d dı'lerı· ile müzakerede bu unmuş, gene neı e enırım. 1 s· . k kl"w• • b 7 C · · S k O'"'ter mu a ırının u • . • • e... ızm er e ıgmız u ınu Yardımsevenler emıyct! uva. ... .. J an ı- sonra Mısır otori~eleri ile konfe· - Evla mısın Mahır? ... Herifi dehledim, deiirmen sa-

Çorum, (Husuai) - Ağusto. 
auo 19 uncu Çarıamba sünü sa
at 1 7 de fırtına ile karı~ık sağ
nak halinde bir saat kadar süren 
§İddetli bir yağmur yağmu~tar. 

Birçok köyler hayli korku ge
çirmiş ve birçok köy evlerine su
lıu- dolmuştur. 

vapuru ile İzmit körfezınde bır gı cumle aynen şudur: l k · b ·· Ba .. ını o"'nu"'ne eöerek, mabcub b"b" -
. . . · .. . ,. rans ara tetmıs ve tam eş gun "' • ı ı aga: 

vapur gezintisi tertib l!tmıştır. - « Mıster Çorçıl Kahirede M d k 1 t' mahcub gülümsedi: «- Mahir dedi, 3en Karayı. Y .. l ·ı · · · k tı· · · bl k b 1 ısır a a mış ır. b" d le b ? N d uz erce aı enm ıştıra e ıgı l basın mensu arını a u ettiği M k .. k 1 · · t - Evet, yolda ır • yo um lan mısın e ere en sopa bıa-b 
· · 1 k b' ht ' os ova muza ere ennı a - b k d • 

u ı?ezınh paı- a ır m~ au sırada bir demeç yapmış ve ba- . , _ var, Allah bağıılarsa... lup, ne ça u evırdin herifi!> altında yapılmı,. ve çok güzel ol- 'k' k } l·k .ı t kıh eden bu konuşma 'e temas Yanımızda Kastamonulu bir 1ıte beyim sonra ismim Kara. 

Bu arada düsen bir yıldırımla 
~ . 

Coruma iki saat mesafede bır 
köyde 35 yaılarında bir kadın 
ölmüştüı-. 

--o,---
Trakya ziraat 1 üşavirliği 
Edirne (Hususi) - Şevket A

rının Ziraat Vekaleti koınbineler 
müdürlüiüne tı:ıyini üzer.ine açı
lan Trakya umumi müfettişliği 
ziraat müıavit'liğine Zira11t Ve • 
kileti eski bususi kalem müdürü 
Servet tayin edilmi, ve muma • 
ileyh fehrimize gelerek.. vazifesi
ne ba,lamı.tbr. 

" na ~u ı ı no ta ıa . ınoa am 1 d k d ) k kald muştur. Davetliler, f zmitten Göl. ~ I . . B' . . . b . ar an ortaya şar · or u arı u- zat oturuyordu: yılan ı. 
· !kanaat ge mıstır ırıncısı u zı- d h · d b" '"k d "'· 'k 1 t b 1 • k d" M cük, Değırmendere ve Herekeye . ' .. · b" }" man a eyetın e uyu· cgışı _ Mahirin böyle sakin duru· - a an u senı ço sev ı a-

kadar giderek türlü türlü eğlen- yaretın çok mwta.c~l .'r. uzum- likler çıktığını , yeni kumandan· ıuna bakmayın, dedi .. Kastamo- hir, burada kslmak ister misin 7 
celerle vakit geçirmitlerdir. dan ileri geldiği, ıkıncısı de bu Iıkların ihdas edildiğinlı yeni ted nunun meşhur Donjuvanlanndan - Eksik olmasınlar, ben de 

- -o--- · k b'" "'k fa}·dalar k ._ İstanbullulan pek sevdım. Ayda zıvart" tten <-'O· uyu birler alındığını gördiik, bu arada idi. Beı tane kız açırnuı~•r. K ..ı·rada rakı şarab ve d w b"J "''d' _ı o· h"ll F h" K 1 b 
1 

•• ün 300 lira ile beni tutmak istiyor-o 3R•I ' O«> ı ecegı "-'' aa ıeppc sa ı erinde ransaya Ma ,. ara)" an, •• on • Iar, razı oldum. Karım• alıp bu-
bira buf unarr ıyor Royter muhabirinin isaret et· bir asker çıkarma teşebbüsü ya- de, ayni mahcub eda ile: raya yerleıeceğim gayri ... 
• • • tiği bu «çok müstacel lüzum )) pıldığına ~hid olduk. - Öyle amma evlendiRJ, de. Muhitine has bütün mncerala-km~ {Husuaı) -.- Epey zaman- acaba ne olabilir? Royter muhabirinin kaydetti· di... Karımı da kaçırarak aldım. rı yafamış, fakat daima merd ve 

danben Kandırada ınhlıar madde • H t l t 1 k. f T B .. 11.. h Çok rahatız Jİmdi... Uslandım erkek kalmıf bu sevimli halk ço-
lerin<len rakı f&l"ab ve bira buluna- kT ~ ı~? a ım J,l n~ ız aşvel ği «çok mustace uzumn erhal- gayri ben!... cuğuna, «Koca Yusuf» gibi ya. 

___ ._ ad 'B k ah. d ı. ı ı • a ıreye gP me en evve de Moskova intibahmndan doğ- Bu bahis Mahiri utandırmııtı, kında Avrupa ve Amerika yoln· mcu..at ır. u u a a raıd, ta· f d d f d k • • k kl 
rab ve bira çok aarfolunmaktadır. ran. a. urmuş, ran a 1 o~orı -jmuş olacaktır ve ya ın şar a a- lafı değiştirdim: nun açılacağına tam bir kanaa-
İnhlsarlar idaresinden bir an evvel telerı ıle konuşmus, Kahıreye lakadardır. - Karayılan ismini aana kim tim var. Ve. . bu kabiliyetli 
bu buhranı telifi etmesi arzu edil • geldikten sonra da haktaki oto· >/, '7.~ 1

1 11 
taktı? Türk çocuiu J;una layıktır. 

mekıedir. ritelerini oraya ıetirterek ken - w ,,.,,. u,4.Uf>"" - ~u da bir hikiye Jıcy1nı. •.• NfUl'et Sala Coılıun 



• 

~ ~ 

'l'elgTd, Tele~o:a Ve ~elsiz Baherleri 
L. 

BU SABAHKİ HABERLER 1 Wilkie Torkiye 1 Ankarada harb malülleri dün 
seyahatinden 

Ruslar Moskova garbinde Vaıô~~~~!~~Ame.· Atatürk anıtına törJnle 

b .. .. k t ı· I ' ~=:. -::.:::.;::- oiiU Vaıin&- çelenk koydular uyu aarruzamı geç 1 er. me1::.l ~.r::;:,: ... ç;.:, M: 'Anbra .• (A.A.) - Eeoia ... ,,., t...ıuın; _ .......... n-ı.. 
sır, Irak, lran ı ve batka memle- zaferle neticelenen biiyük taarnazun barb maJGB l .-s.:.n:;:.ı · 
ketleri ziyaret etmek iizere pek b.fladıfl illr sün 26 Aimla. ordu sonra 6 

,_.. ..... »ya. 

Mı k M ~t 1 • d ,.akında Birleıik Amerikadan ay harb maliallerlaia hususi aünü old& ret e1mr,ıer Ol'aJ'• da çelenk~. Os ova JJQ gore IJ j a ıngra rılacak olan Vendell Wil1'ie JPJ· ia için Ankaradaki harb malWlerl mak aurelile telaidlerimi:aİD ub .._ 
'3 le demiftir: 9eçkin davetlilerin n askeri band~ tuaLar~ )'ideclip ..._la ~ • Al l h cıSon sünlerde Reia RooAeVelt takımının iftiraklle UJaa meydanın· IDllDeYi buurl.rıacla kiram 4---

u"zerıne man ar aı JJTet trafından bildirilen bu seyahatin da lmtlulamıtlanttr. Törene tstlklil tanda bvı......flard1r. '.:::I projesini ben 7apalı çok zaman mlll'file baflanmıı ve Atatürk anı. Alllaıra pmfzon hmatanlıfı ta. 
oldu. Hali hazırdaki duruma aid dı.. Wr çelenk lı:07duktan sonra rafından maJilgıucller .. akpm 

. Vorı•cı• sa"ratle ı•lerlı•yorlar meseleler hakkında 1ürk ~fle- T"n ..._ n uia MiRi Şef için te- bir ziyafet verilmiftlr. V rile göriifmek Ye Türkiyeyi aİya. 

Alman kol~arı Volgaya 30 kilcmelre mesafede! i.:~-:: fw .. tmı • a.~rsıahkla Moskova büyük elçim:z MolotoUa 
Londra, 27 (A.A.) - s-.eıı.uu pek ç..W. .. rm•i• •• ,... ............ kütle hahde Slalingrad İtalya neler ıslıyor? ı·k·ı defa go" ru''ştu•· 

Ruayadaa haber ahndıpa göre edecekler~ir. • • üzerin~ yiiriimekteclirler. Donu (Baflaralı 1 inci ••y/ada) 
General Zukov orduları Mosko.. Ana~n aukutuna anbzar e· geçmese deYam eden muazzam S !!.-I d b k b" ltal 

.. b • clilmekled" Alman lnıTT 1 • . on 8UDJer e ·~ " ır yan 
va garbıada 15 gundcn erı Yt.ap· N -~~'-te b" •. 

1 
•
1
et

1
en ~_!'~l vu•cı muhalTİrİ de bu mevzut1 dair u-

makta oldukları taarruz ne ıce· •~ vaziyet vahim· ar surat e ı er emeaıedırler. I» tm" ti 
sinde 15 kilometrelik bir cephe clir. Bii)'iilı tanlı maharebeai auaM ~a:ı Def~ - 'Ş İt 1 
üzerinde düpnh hatlarını yar· Almaalar d•rmadııın Karade. Moakova, 27 ( A.A.) - Al· "d" • tti" w r haykla ~obore b" a Jarun 

im ı d • d w - .... 1 • d R t ki ı ıa e sı a ar, t- ır emper 
mai• muvaffak _o Uf ar ır. nıze ogru yuruyuf erme evam m~ ."ııre • us an an arasında yalistlikten detil fakat mi!lelin 

Taarruz Rjev ale Yaı.~ arasın. etmektedirler. Tarlalarda gizle· muthıt ~ır muharebe cer~yan et· haJali zaruretlcrinden doğmak· 
da yapılmıtbr. Halen RJev ya· newa Rus aakaieri Almanlara mektedll'. Rus kuvvetlerı Prok· tadır. 
maçların~• muharebeler cereyan saldırmaktadır. f·~=·t ~iman ~askısını ha. Bu hayat sahaaman esasları 
etmektedır. . Hayret 11erici il«leyif ku tı' . ıae de iiatiia Alman tunlaıdır: Akdenizde hal"4=ket 

Bu hareketin Almanların dik· M k YVe arane karıı muharebr. et- aerbestliii, Okyanuslara aerbi!d· 
• . h • d k oa ova, 27 (A.A .. ) - Al· mek :sorunda lnalmım-larcbr 

Moakova, 26 (A.A.) - Royter: Türkiyenin Moakova Büyük 
Elçisi Cevad Açıkalın geçen haf ta MoakoYaya ge1İ4indenberi 
Sovyet Hariciye Komiseri M. Moloıof'la iki görütme yapnaı ttr. 
Büyük Elçi, Moak.ovada kendisine cö.terilen Mmnwi kabulden 
müt~haasia olduğunu aöylemit ve iki memleket araa&Ddalı.:i çok 
iyi münasebetleri belirtmiıtir. 

C: Askeri vuıret :J 
katJermı cenub cep enn en ~e • -ır • çe çıkıt, ana Yatandan ta ta" faz· 

==~ ::~::!~: .. :;:,':~t: 50 m'ılyon lı'ra sermaveıı· ı'thalat ~: i::~7:~h~=~:::-:::: ..d!hlı~~ old=~::~'~,.::.:.a>.,._ ::::.-.:::.. :. :ı'::~=~ 
olduğu ln1inememektedir. J cek genit müstemleke arazisi ,.~ ta.ile ceaabi id•metlnden yapd • mıı çok eaaalJ bir adımchr. 

Eaaaen 10 gündenben Alman ltalyan aana,.ünin muhtaç o1d~ malda ol.a t.arrumn SoYJet kıt'a. Hatarlard.chr ki bunda evvelld 

tebliileri •• mmtablanla )my. ve ı'hracatı ı·dare edecek bı·r iu .ham maddeleri serbestçe te· ı.:.ının n~vmidane rnüclaf~ına yazılarımızdan ,birinde Alman bat-
vetli Rus hGcumlannw 'Y111nıun· dank etmek hakkı. ,.men bir mllııtar daha terakki kay lmm•d•hiın1n binaz daM pynıt 
dan ve ............__ •'ilelıı.ay. Bunlar harpte bulUDan halya· deyledlğinl ve bütün Sov7et demir- Ye fedaürhtı aöze alınarak a71Ü 

vil olduğundan bahaebniıtir. ,. şı'rket kurulacak nın dileklerini tcşl...-il etmekteclh·. yolu tesiallt ve mijnakalitı ile ayraca amanda Kaha nehrinin, cen.ba 
Din gecelti Sooyd teblifi Yazasmda bilhassa mibtemle- Volıa üzerindeki nehir münakali~ı. doğru Kafkaa dajlarınan tbnal ma. 

Londra, 27 (A.A.) _Dün ıe- ke meselesi üzerind~ du1'~n M. na fiddetli "9 üekll ~lar ya. ilelerine giren yukarı kıamını takl. 

d·ı S b- Gayda ha lıuausta toYle dıycr: pan Alman han kun-etlennln Sta- ben, yani r-...a..eak -hrind So 
ce l('arııı neıre ı en ov1et te H d ı d - Af • ı: __ d bri ı dabil"J ı nd '!rel"• :r- en • 

· ~-; - K l "k Aııılmra 26 (H ") _ T" t Jik hir Irk • er teY en ene op l'l• .auııg~a fe n n ı e c varı a hunkale'ye veya bunan bir daha 
Usande Kletakay~ do~ nı 0~:' Vekili clGklor S:: Uz ,:e \ ) t_~ lmrulmut ~in çalıı • ka İtalyan imparalo\"luğwıun ih- biy\ll yangınlar çıkardıklarını ha. cenub doiuauna inen ~ dai 
Prokladnaya ve oz ~ ta P : . .. . J un ma .. _,....,ıpır. Bu ,ırket J"W'· yası lazımdır. Bu imparatorluğu, ber vermektedir. ld ı .. 
detli çarpıpnalann cereyan etti· bırçok kotelerınde yapmış ol· dan bütün lthal"t ihr t "d d h"l" b··ı 1 . h"l t kl .. .. .•. • ıeç ve yo wıdan latlfade sure.ile 
-· b"ld" ·ı . . d "' tetkiki hakkınd Bqvekil a ve aca ını ı a. a ı ı o ge erı ıa ı opra an Dünku Alman leblagı de Kafkas· bu mevkii d el . - l 
gı 1 ırı mışbr. Ş~ Sera~- "zab at I f re edecektir. Şirketin merkezi Istan.. ile bileştirerek tamamlamak za larda Alman dağ kı~'alarının yeni ma.sı d K~ edg~\armege ça lf.. 

Tebliğlerde ismi ilk deb ge· ~ua .. 1 a verm § ır.. f d .. - . . • n a as aıt ının cenu • 
M d k P ki d 40 Haber altndıg"' tna oöre Ticaret Ve- bulda bulunacaktır Şirkete tacirler rure 1 var ır. den birçok yüksek dag geçıdlennl bundaki Rion vadisine lnm~ı. Kaf 

çen oz o ro a uayanın • • • ş· ı Afıo"k d kt'l T .. k" ettikl · · Stall b ...., • 
kilometre k:dar imalindedir. Bu kile!i 50 milyon lira sermayeli bü· de girehileceklerdir. mı~ 1 a a va 'e ur ı. zapt .enru. ngrad a~r 18 • ku dağlarına ce.nubdaa da tebdld 

t yeye aıd olan topraklan ltalya· basındaki Sovyet kuvvetlennln çe • ederek dalaa kolaylakla diifürebll 
hareket Almnların Grozuy peL A ya iade etmek ıcab eder. Çünkü tin muharebelerle tekrar prka doğ. mek ve ~ Kafkuyll)'a daha b 
rol membalarma doiı u ilerledik- rman lar staıı· n orada yu·· ru" yo rlar İtalya, 1911.12 harbi sonunda ru seri atıldıldarını, Kaloga cenub layhlda lıaüim ol.bilınelı sibl lııi 
lerini aöatermektedir. l bu araziye tevarw •etmitti. Fran batıaıncla, Medyn ılmal baı11ında yük bir etratejik fayda ............ • 

Stokholm, 27 (A.A.) _ Ha· ~ .b• .~~~ Wıil _l»~lceleri Y~ Pr~ c:İYlırıada Sovyetı.ia laii- na ifaret ebniftlk. Çerkelk tehrl. 
vasan bildirdiğine göre doiu cep· ile ıç bölıelen ıtıal e~t!r• Bun ~ pıyade n aırt.ı birliklerle tek • bılaibea 90 Km. c. ........ hla • 
besinde Stali.ngrad önüadeki ve (Baf taralı I inci .aylada) clia'tn fİJml lllltıarnda n Rjey JL d~ bıka ltalyawıı .t~ı emel· rarladlldarı fiddetli taarrmların se.. nuı Elbn. dlıilDID Alma dai kit'· 
k . h tümeni ihtiYa eden 7&0 bin ki· kınında dUtman, taı\klarla destek. lerı de se..çelde.melidar. M. Gay ne piiııkii..tiildüi6nii ve 1-24 AjuL aları t.arafmdaa • ...t• ele 
• afk~syad~ duru_mua velaame. tiden i&arettir. le.ee hicmnlanna devam etmlı ve da Atlantik Ok)'llauuna doiru la. arastada f8rk cepbeainde 140 eçiribn.i buWU:: la 

ta te1icl eciilmekteclır. Don ibıerinclai ilk köprüba· bu e9IUMla airachiı zayiata kat'lyeı1 uzanan topraklann da ilhakını Alman tanareslne makabil 2505 ~U.... dlv ve kı ........ ~ 
DiiD sindib ve gece Stalm.. flDI kurmak için Almanlar bü- elaenmU,eı wnnem~Ur. Bütün bu İstemekte Ye fÖyle demektedir: SoYyet ta wesinln diifGriilclüiünii ~ .._. aeçlclleri de ele SflP'" 

arad öaiiııMle loakaç dalaa ziyade tün lmYetlerini bir noktaya tek· hionnlar, A1mua k1t'alirın1n aanıL ttalyamn Ok:ranualara serbest wırıru.J.~ mete.., rn 'en~ batkom. 
d~ralmıtbr. Almanlar tebre 50 sif etmiş ve durdurulması müm· maz müclafauı brtııında akamete çe çıkatmı ancak hal sureti t~min Ba iki tehlii bil.. ednl AJ • taalıi1aın ~ llrat~jik ~yı ila • 
kilometre mesafededirler. kim olmaya bir ılcldetle nehri af· wııiranıtflır. edebilir. eniarı. üt'efikl 8!"'. h ":ar f :1 ::-'!': old~ ~ 

ZD'hh Alman kuvvetleri Do- ınıtlardır. Rus topçuaunmı ver- 85 tank yok ecfilmittlr. Hava lmv Libyaam cenubundaki Çad gö :.. eti ıt;ı'lderi enl~ikr 14; a W: nd.kı ;.im :... ile ~ ~ 
rovkin üzerine JiiriİIDe'ldedirler. clirdiji çek •in' zayiate rajmen ftllerimiz, diifmanı bllbaua Rjev lü böl.esi de İtlyaya. ~rilmeli- tan C d~ art rd kJ er ~yük rı •I , De~ o. 
karpoybnm sukatmıa btiyük Almaalarm Stalingrada dlliru Jresimlnde balı zay~ ujratmlf • dir. Çünkü buraaı d.A, vaktile !tir:. etle. ~ 1 ~ lan A~ ~~ı Q1ll aa • 
bir ehemmi et Terihnekteclir. ilerlemekte olduklan ltil.iiriliyor. tir. Türkiye7e aid olduiu cihetle, ... .. .. • • mı e • manda • ının bu mın • 

Alman y bal dan • Yeni ••dilrfe,. açıldı Bir .Ajmım ile 24 Ağustos aruın hukukan balyaya int;kal etmek lindekı bütun imkinlarla müdafaa. tııılcedalö luıttı ı.lurne ulatmıı de. 
le lıaa me::ı •rm ve: Berlia, 26 (A-A.) Zwoelf da Sovyetler 2505 tayyare kaybet. li.zımcelir. Franu bvalan da ya~ Sovyet ~ıaın 1C1't mektirler n buadan soma unaami 

n ..... ... Ads .... 09
• ın.._ 81-A& ·-:-· -k • L-y -!..L-lt.. ' haluız olarak İural etmi•tir. Ye çetia malmftllUltlm ....... bir' ltir Allelte İllıİf apıiı hmıek men y • ..__LL!ı- L- _. _ _.!ı-:..a:.. ..,_. ..... caze-ıa •• erı - ...,....u111r. ..... .,. d.._ 1r hedefleri 

e9ı ........_. -1~~· -ktan - end" • öre Alman Ayni müddet içinde doiu cep. Bu bölgenin temadi"'i olarak p.-ça tranlı: ne al : Kafkas dailarmtn Solıum kartııın. 
Almanı.r Volpnın 30 kilemetn hlı k öjr eti ~tafı ' d k •.n.le 140 Anim .ıt kaybol cenub • ltah istikametinde uza· nıde yaldafmakta oldukları, apıı da 10 ı 12 Km. ilk bir sen~iii o. 
Yakınma aelmifleNh'· •. =-~el;;-... ~:;-:._tuMle~ maflur. yan .v~ OkJanu~ çı~e.n Nice~~· ~.Kafba dajl.rtndalri laa • lea bir clislüie ............ ._ 

Tarafaıa ulreri malıfelleria . ..t"lder > ti d ._,,. araınsı vardır kı 1-uı-aaa hugun relıetlenna de dunnıyarak Karade • lerlne kadar da 90 : 100 Km. Ilı 
lcanaatlerine söre Rualar ancak :nı~ . &lal aÇIDI.: ..... ~ Sovyet hususi lebhg fngilizlerin elinde buluumalcta· nla aahillndeki Kefbı llmanlarile bir mesafeleri kalmıı oluyor. Vak9' 
Pek tiddetli 1"r luartt hiicmıala ~m: 2I w) ~ Almaı: Mmkova 26 (A.A.) _ Ba ıece dır. Bu bölae de ltalyaya vern- cmubi Kafbayayt. buralarını mü. hu mesafe de bir çoJc çetinlilderle 
•azi~ d&aelte•ilirler. Befkomataa~ Staliqrad ...-edllen lamuli bir t.Wlide hil. melidir. LiJ?!a i&e Atlantik ara- cWaa etmekte olan So.,et lamel· doladar. Fllbt, ne de olaa çlluta na-

Timoçenlro bütiin kvn-etleri. .bölc..U.deki aıa...•ler hak· dirildijine göre bundan 15 gün ev· undaki hUtün bu ara:r.ı taLiatile. 1erinin hillauıa c:emahi, yani lran w inifte ba çetiDlilderiD daha 
ili Statiqrad önüne toplamat ve kmda YW4liti :ıail&ta sön. tank wl Kalenin cepMeine 115 Jü1omeL 1!-ly~ nüf .. u~una n mUstemleke isllluımelıinde v~lehibneler~ ~J' iktiUm eclilebi1eceii tabii • 
lhevaiJen 7.-leftirmİflİr'· Ken- Jardan m&rekkeb bar hücum pu 1 re genlfllilııcle bir aaha üzerinde sıst~mıne t.abı olm~.lı~ır. • meydea vermeımeca n .,..,..... hir clir. 
clilerine her ae laaaJAa oluna pa Staliacnul'aa ceaub babam· Sovyet kıt'aları Almanları 40 • 50 1nsa edilecek ~uy~k hır .~ · Ude bilen 1 malaarelte pmislle 5 Ampa. NcK-oroalıld n Tuap. 
olaun tutunmak ::.ı .~tir. da 20 kilometre semtlitinde lnı· llilomelre kadar ceri atmıflar Ye r!" yolu hu m~htclıf bolvel~rı ·~!' laavuör (biri ağar), 11 m.larih. le ..... Jstilnımetleri sakı bir au • 

. • • rulmut J'ilaleace blokhauadan Kokoreloye, Görobithe, Kannanof r~ ve ~taaadı .ba~'~dı'" bar b~· 3 torpkobot, 38 denizaltı" lOOi rette teWid edea Almealarla müL 
eli p~ aililalan ~ !ec~a e. mireldrelt Wr Sovyet müdaf- tehü'lerile diier 610 mevkii ıerl tun hahne se.tn:eb•hr. Bu ı.uret.e mütecaviz seri hic8D............., ,.... telilderinlD Sohem'a elden ba çok 
c: ...... ~ para~ülerı .... _....., mbliule tiddetli çar. almıtlardır. halva hep. mallı toıırklardan !fer. saired• miirekkelt Sovyet K..a - milWn ......... ele ... -.'.le zor. 
ena.. Wirilmekt..tD'. •'l .ı. MI ,-. pnnlftlr. Ba h...i tebllide tauib edildi • mek suretale Okyanustan çıkmı1 deniz doaenın.uı dahi lic ft ~ le-' ile .. api umende GroZ117 
• ~I...._ ~ çok ıWtl~· lfliMIJ .. fN6irleri jtne söre ba mubarebeerde Alman olur .• _ • ıiz hir dwnıma dlfilmeit thl p .. VIWlaıftrm'a dotra ola tuylll-

li har fll'baa hiik&a ~. Ben, 26 (A.A.) _ Stefani: jkıt'alarl 45 bin kiti kaybetmijl•. !>uırer b,r.,ftan Ak"t-nız me~. de tuıblulk ~ ;:.._ .....ı .._ ı.w de tleftllll ettlrmelerile Kaf. 
Alee•lar Aaapa ft N..,... .... kova'dan ahaa" halterle. clir. l~ınden 1'11hı~den M. Gayda r1ne ,Panele çalı ................ deilm'ın1n Ye cenubi Kafkuya. 

re ...., ~-Giı..-d v&nlflan Bundan L-.L- ha _ _ı_ ___ L_I .... ,v,.wnn 1ctt1'ın1c11. n•ll"!ac:va .,,,. d .. laraı _._ hr ...____ı__ • 

Mısır cephesinde 
faaliyet başladı 

~.~~;:_ • ...,.. .. ...-.-~ .. M " G • el k" ... d. ' t "d 1 ....... • ... Um'11111...-IDID çok -- - uf. halktan talaliye cuamnt ve trYler rinde ft .. ••ar bataryaları ta a " zerın .. 1 , • "' rmı "''" En.- . h .._ a.kllten laa • • -'-ekt 
teker teker kalel.- Jaaline eolnat- rafından 252 Alman ta • d"" • ... tm .. kt,. .,. SÜ•4"' "le Ceft,.J;tth. 1• 1'?. ,,. d • • \ .. ya swm11 Ye s•nu e old1liune 
muttur· ~ov.oroıisk'de1ti s;YİI Jaal Piriilmiit ft 290 tan.:7-.~eıd; •İ'k k•':'erinin yıkılmasını iat~ : çokt~ ::-"büyük •ıı= pplae Joktv. K D. 
lun talaliyeame de ltaolanmıtbr. tahriL edrJmft veya ı....ı. uirattl. - ... w.. ... ~ • .,.. _., • 

Alman tebl ji mıflır. 
..._ 2& CA.A.) - Alman.. Sovyet tebl ği 

4ııd=rı 1-flaımandanlığıoın tebllji: Moekova 26 (A.A.) - Sovyet 
Kaflı.Myada Alman dai ktt'ala. öile ..with 

Milli Oyunlar Festivalinin Son Veda Müsameresi 
- S.ym latanbul Halkımızın Umumi anu1uı ümıine 

Yeni Zelindalılar bir 
ltalyan tümenini 

püskürttüler rı diipenın tiddelli mukavell1Ue 25 Aimto. ıreee.i Jrv.etlerhnb, 
....._ ,akaek dq aeçidlerinden K1etskay. 99•• elcrile Slalincrad ti· Bu 
bb-çoiw elde etmitlerc:llr. mal batıaıacla. Kotelnilrovo fimal 

akıam TEPEBAŞI Beledip BAHCESi'nde 
Loadra, 27 (A.A.) - Mısır Stelinpad ı.11a1ndakl kesimde doi-MJa 'ft Prold.landnaia çev· 

c:epbesiade laiküm süren dur- -diipnw, aan derece çetin santiar- reaiae ve Knmoclw cambunda diif 
aunt.a1ı aihayete enniftir. Dün dan aonre doiaYa doiru tiirülmit- mania çarpıpnıılardır. 
aabala aaat 4 de ficldetH lııir top- tür .. ~ :ranaınlarıo tahribat J8P- Ste..,.... timal blıtıa1ncla lranlı r h.aırlıjmdan aonra Yeni Ze- melda olduia Sta1incrac1a Aı.-n 11.. •vatlar yapılmakta Ye AlmanJar 
;dahlar halyanlarm Bolonya ç.llldarı tar.fından :rnctn ve inftlik ~ tıeknır pdcletll taamalara ıL 
•l'kası üzerine hücum etmifler hoıni>alarile secell aiinlffslii taar ....... rlpmktedlr. Kaanoar cena'buncla 

;;;..onu 1rafi1 aYhyarak mevkile. lar yapıbnıflar. Jnnryetlerimis ~ rwi çelöhnif.. 
1 lerkettirmiılerd~· - Katasuaıa oena ._......._ lılec- lercllr • .. 

Sut 3 kadar devam edecektir. Saat 7 d• 9 bclar 

SAZ ve BAY ANLAR ... t 9 dan ıı e kadar 

ALABANDA Revüsü 
PES'l'iVAL 

~----• Hasmi daTedJ'eler .,_ müsamerede cari değildir. Telefon: 42690 _____ ,,, --
Saat 11 den itibaren U 1'I lJ' ?4. 



• 

Şehrimizde tetkiklere başlıyan 
Adliye Vekilintn beyanatı 

(Bat taralı 1 inci s.ı~ad•) larma dair teminat aldıktan &OD· 

ları da kendi memleketlerine ya ra locadan çıkardık. 
kın olan ceza evlerine daiıtmak Yarın da Üsküdar ceza evini 
suretile bir çare teminini diifü. gezeceği~. Üsküdar ceza evinde 
nüyoruz. Mevcud miktar azahn· dokunaacıhk itleri hayli ilerle
ca botalan koğuılardan bir veya miftir. Ayraca maran~ozluk ve 
ikisinde mahkiimları marangoz- kuadul'acıhk san'ati de yapıL 
luk, örgücülük itlerinde ?hthr- maktadır. Bu defaki ziyaretim
mak ve bu suretle nayat)arım de bu san'atların daha il~ri gö-
kendilerine kazandırmak müm- ·· ··ıd·'i" ·· !ol- • • 
kün olacaktır. turu 11 unu gu.-eceğıme emı· 

Ceza -evTerinde bulun.an mev. nim. 
kuf ve mahkiimlaran durumları i.tanbul ceza evinde ~ai açıl 
iyidir. Kendilerinden muıırren mıt bh: doku.~a .. odas.ı il"' bir ki
vaki olan suallerime karşı ha· tab e'Y'l de sordum. Ok"?.11~. oda. 
pishane idaresinden hiçbir- tiki- fltna k<ıınvlnıut sıraların u~to oku 
yetleri olmadıklartnJ 'bildirdiler. yanlarla doluydu. Hepsınde de 
Münferid inzibat localarmda iki okumak için biiyilk bir heves ol
kişiye rastladıga. Ceza evi nizam duğunu -mütahede ettim.» 
namesine aykın hreket ettikte· Arkadaşımı~in evvelki gün Üs 
rinden dolayı buraya konul'1a•- küdar Milli korunma mahkeme
lardı. Bu fena hareketlerini bir sinde cereyan eden ve diinkü ga 
daha tekrar etmiy~ceklerini ifa. zetelerde inti~r eyleyen hadise 
de ederek, buradan çıkanlmala- etrafında sorduğu bir suale kar· 
rını benden rica ettiler. Ceza evi şı Vekil fU cevabı vermiıtir: 
müdürü de IJu ricalarına i~tirak «- Evet, böyle bir hadise ol 
etti, ~dilerinden bir daha höy duğunu ben de gazetelerde gör
le bir harekette J,ulunmıyacak- düm. Meseleyi tetkik edeceğim.)) 

SON POITA 

Saç bakım! güzelliiin en 
bninci şartıdır. 

PETROL NİZAM 
Her eczanedıe satılır 

DERMOJEN 
YANIK, CATLAI. EKZEMA ve 

CİLD YARALA.KINA fflTkaJHe Qi 
reHr. Derinbı tazelenmesine tt 

yenilenmesine hlunet etler. 

BEB ECZANEDE BULUNUR. 

AKOMOLATOR 
KUTUSU ALIYORUM 
Kıııı>a.klar ve kiu~IL'>U SJtlam, Bo. 

1Aık Akümüli.tmleri on lira.ya &l. 
malda.yım, Aşaildaki adrese uaJ.Ii. 
ya ambarları vasıtaale tc4lyeli o • 
~mk g-inderilıebilir. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. 
. ' . . . .. ~ ; . =· : ,. ı .. .. , • • • 

Çatalca Müddeiumumiliğin • 
den: 

iıa.uıaıt 942/ 44)1 
Tesbit edilmiş fia.ttan yukan pırınç 

sa:tln.a.k su.retile ihtkar y~mak iddia.si. 
le maznwı Badmıköyünden İsm.a.il oğ. 
fu Saffet hakkında Çatalca Asliye ceza 
ımalhkemesinde ya;pılan a.çık duruşma 

sonunda. 

,, .................... -------------------'KUPON t. U · VADELi ·MEVDUAT . 

VARU61NIZI TEMiN EDER 
~ 

(. 
MM ' İsbnltul Sirkeci: ~ryişler so • 

Y Ü C A ÜLKÜ L i SESİ ı -lra.-1ıı l-/5
, H-iise-~n -Aku.nı-· · üla_f.erc .. ü 

Maa:nunun suçu sabit oldufundan 
Milli Korumna kanununun muaddel 
31/2 de1a.ktıile 59/3 ve 63 maddeleri 
gereğince 5 lira ağı:r para. ceza.sile tec. 
zişeısine ve blir hafta müd'deUe diiklrli.. 
nının kaıpa.h tuıtıuım.asına ı:e k~yflyctin 

~n lıapısına ilsak· suetUe ilinma ve 
zat»~n plrinçlerin müsaderesine ve 
keSbl lııa.t'iyet etUğ-lnde kaurın yevmi 
bir ıacete ile n~ ilanına. ka.r.u veril. 
mJş ~ isbu kararda iktisa.bı kat'iyet ey 
lem~ Gldıı:ığundan keyfiyet ili." olunuT. 

Kayıdlara başlanm1şt1r. Telefon: 20019 .J ( TIY ATR OLAR ) 

· ... _. · ·. PEK .- YAKINDA . · ,;,· · '-

. MQDE.RN --· KIZLAR .. · 
Yazan·~ ,· MARMUD YESARi .. 

Saçmız D6ktiliiyorsa, Başıaııda Kepek varıa? 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
._ ___ Kullanaau. taUıiai tlerbel priir•hfiz ___ ,, 

Erzurum silah f alwikası müdürlüğünden: 
1 - ~ slliılt ·~ ilııÜJ&Cı JP• &111 &Me, .-ta HfM ... llMl 

salnmla tieele ea Mş .- •iilhtk Te-.... .ut .-ilk .. .._... fflttiııl. 
muştur. 

2 -· İbaleel 28.l.H2 Cuma ıiiRiii sııa.t - a..._ :E....,_ 11i.w. flıılıtılt.llrMı 
bina&riia f.eplana.o.ıt satlu a.bll& toais1onım.oa yapüaea&1ır. 

3 - Sarı sa.kahı kMelenln beller kiloeona. alk llr& fiat tahm'- edilmifCir. 
4 - On ~hl kile san sü11nlu kileienla llllft'a.1ıitaıt temiM4 Jllik-.r, dört~ 

iki )'in elli ltmdır. 

s - Şerait! itrenm.ek tste1eaı.er resmi ıatıı .-öaleri :ıa.arıo olmak V....re her 
rün E1"Z111'1l11l &i.l&h fa.bribsı mücliiriiilüne m.~la öireııebillder. 

6 - tstekllle.rln ila.ale giiııü m.ln'akkat ts.Uuıt m.ektuba, Ueanıt vesiktın n 
teklif meJdubla.rıııı aa-n za.rfl.Mı•ı iule saafulkn ~lr sa.at enel lwMlsı'oaa 
Vf'tmeleri tli.n .ıuı.... «8666 • 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

MWıammen betleil 32-1<1 !üç bin ilet yiR kırk) lira. ıwan ZOOO (iki bin> ıu-. 

ikinci kat deniz utı b~JUll (10.EyliU.1942) P~embe ırünii saat UUO) OD 

dört otmda Jla.yılarpaş.a~ Gar bin3Stl dahftindekl kOJUisyon f.arafı:ndall açık 

eksiltme muine sa.t.ın alı.nacaktır. 

Bu işe g'iırmek l.stıe.venlerin 243 <ild yüz kW iıol Brahk mna.kbt temhıat 
ve Jıııananmı tıı.yin eıitiği vesaikic birlikte ekslltım: ı:ıiıliı saat.ine kada.r ko. 
mİ!lyona. mtiıracaAtl.u'ı ffi.zııtıckr. 

Bu işe aJd 'l..ırtnaaeicr komis141nda.n p- tıılıM:oak. daiıtıımakta.ıltr. (9139) 

Türkiye Cümhuriyetl 

ZiRAA T BANKASI 
I•rulue tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
liehe " aJau Medl: 165 

Zirai Ye tieari la.er DM'l Mnka muameleleri 

tSıt<n\ fittt::NLERE 28.800 
iKRAMiYE VERiYOd 

Ziraat JSa,DkaSmcla blmhvalı " ibbanuı t.Marrut ~larwcia en 
aa 50 llr-<ıı& bııhm&nla.r.ı ı.e ılP 6 tkfa oeitUecek kur'a ile &l&iıdskl 
p]J.na ritt ikramiye datılıl.a~a.ldır. 

4 Aclccl J-000 LiNl&k 4,000 Lira 
' • 500 • 2.000 • 
' • 250 • ı ,000 • 

40 • 100 • 4,000 Jt 

100 • 60 • 6,000 • 
120 • 40 • ~800 • 
160 • 20 • 3,200 lıl 

D:&kat: Deaa.bla.rındak.i paralar Wr 1ene ~inde 50 liradan aptı 

clüşmiyenlere lkraıaire l'lktıtı lakıl!ıde " 20 fulastıe veri.Tecelı::'1r 
KIIl''alar etmede 4 defa, 11 Mart. 11 HHfra.n, 11 E"l6\, 11 Birinci 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Halide Pitlc.in beraher 

H~e, Beftü hehçMiaiu 
Ü8ıh.ıAa lcıamı:n.d.a. hu ııee':. 

YUMURCAK 
Vodvil 3 perde 

24./8/942 

,.Ankara merkez) 
eczanesinden 1 . -~zacı ka1fası 11lınacakttr 

\..: müracaat edilmesi -
---------------------------

SÜMER BANK ••rmm __ _ 
DERi ve KUNDURA SANAYii M0ESSEStSi'4DEN: 
l -.Mieeıe1e1nizin Deri •e Kundura Fabrikalarına d•imi 

İŞÇİ ALINACAKTIR 
2 - Verilecek ücret ifçinln kabiliyet ve kudretine göre günde 120 

ku.nlf'aa bllflar• bu ücrettett bqka fevkalide zamanlara mah. 
sus % 26 zam ödenecek ayrıca öğle yemeği ve iı elbisesi ve. 
rilecektir. 
Arzu edenlerin 24 Ağustos Pazartesi gününden 8 Eylul Sah 
gününe kadar bergün ve 10 EylUlden 19 EylUle kadlll' Salı 
ve Çar,amba günleri Çartıkapıda lstanbul Ayakkabıcılar koo. 
peratifl merkezinde Fabrikamız müınessili Sinoplu Mebmet'e 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

Harb okulu komutanlığından: 
1/Ha.zinlıı/942 dfln itibaren başlaşan ~ '"' kabul muamelesi.ne devam 

edilmektedir. Müddet. 30.Eyliıl.942 tarihine kadar uza.tı.lmıştı.r. 
İatdtlilerln buna göre bulundukları maıballin Ukerllk ,ubelt-rlne müraca. • 

a.tJa.n. (762.8597) 

Almanca ve İngilizce Lisanlarına 
Vaklf iki Menıur Alınacak 

Ankıaraıdıa.dıa Mali u ticari bir müessese için, tlca.ri mua.meiit" bihak. 
kın vakıf Ve mu,ahesebe hakkında. da maJU,ınatı bulunan V"' ticari milessc. 
krd.e bu :i'bl va.ı.ifeterde oalış.nuş olan bir İnglizce ve bir Alma.nca bilen 
lki memura ıhtiy~ vvdı.r. 

Bu ş&rti:aı'l haiz olan lslıeki:ileorln bonsıerWslerinln ıuretlerlle Ankara. 
(505) posta. kutu.su.na. mür:ı.caatları. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksittemeye konulan iş: 

1. - Su işleri sekizinci şube müdürliiiü bölgesi içinde Ça.rc,amba batak. 
lıJdan ,lslah işlerinden Kıazlı • . Turgutlıı d~eleıi ara&nia.ki ba.ta.ldığın ku.. 
ru!ulması_ ve derelerhı klıa.hı i$1eri. 

Tahmln edilen keşif brdeli fia.t mb.ldl esası üızerindcn d79'3.4lb lira l<07" 
kUl"IJIJ1u:r, 

ıt. - Eksiliıne 16/9/94~ t&rilılne rastlıı\va.n Çarşamba· g-ünü saa;t «15" de 
Ankarada Su İşleri reisili~i binıısı içinde fıc>pla.na.n su ekslltmt'I kl)Jlllsyonu 
oda8lnd:a. ita.palı za.rr usuıı~ ya:pı.la.raktır. 

3. - istekliler eı.::.;ıtrne ~rtna.mesi, mukavele projest, bayındırlık işleri ~
oel şartına.mesi, umumi su işleri fenni umumi su işlen '°enni sartna.mesi ile 
hususi ve fenni şarLnameleri ve projeleri c50» Jira. ka.rşıhğında 9U if;;leri reis. 
liginden ala.biılirle.r. 

4 - E.Jıslltmeye girebilmek için iı;ltekl\terin «67 553» lira «23ıt kıını.'51uk mu. 
vakbt .temina.t vermesi VP dı:slltmenln yapıla.catı güııden en az üç rün l"'VVel 
blr diletu;e tte Nafıa Yekaletıne mtiracaat ederek bu işe m:ı.hsus olmak mere 
ft81ka. ahrı.aları n bu vesikayı «öster.meleri şartıtır. Bu müdde' içinde Vl'Slka 
lııf.eğlnde bulwıını~J".uıla.t' eksiltmeye glrelllftler. 

5 - ~kili.erin teklif meld.ublannı ikinci maddede yaınlı saatten bir saat 
önce:ııinoe lkıada:r MI işini relsliğ:lne nıakbuz karşıbğmda vermeleri ınzundır, 

pl!fi.tda, olaın ı:-•ctkmelel' kabul edB!M'Z. «6750n u8892» 

L Jstanbul Belediyesi İlanları 1 ____ _____. 
Beşiktaş Barbaros tüı'b~nin yaıundald kömürlük iskelesi yolunun parke 

kaldırun ol.arak tn.şas, kapalı zarf usulllıı ebil.t:m.eye lronııl'muş1.ur. 
Krşif bedeli (11>238) ııra. (76) kuruş ve ilkı teminatı (767) ltra. (91) kuruş. 

tw-. Mu1ta.vele, du;iltmc, nıı.Cia işleri ıumumi, hu!JUSİ ve fenni şarlnaıneleri, 
proje keşif hüli.sa.9ile bwu mütcfeırl diğer evra.k (52) kuruş mukıı.bilinde 
Belediye Fen İşleri Müdürlütünden Vf!rilec~ir. 

tıha.ıe 7 /9/942 Paz.ı.rtesı günü saat ıs de Da.lmi Encümende ya.pı.Ltca.Jdır. 

TaHblerln ilk temhıat m:UtbıJıı; veya mektubla.rı, Iha.le 1.aırihinden (8) gün ev. 
vet Belediye Fen İşleri 1\-lüdür:iiğiine müra.caatla. ala.eaJda.rı fenni ehliyet, im. 
zalı şartname vesaire ve kanunen lbra.zı Jlzı.m gelen diğer vesikalarl1e (2490) 
Ni>. ıu lıtlllunun ta.ıifatı oevresirulc hazırlaya.ca'lda.ııı teklif meklrabla.rı.nı ihale 
,.;inü saa.t 14 e lııadar Daimi Encümene ve!'Dleleri li.zımdır. (9107) 

S- Q·AYJN·BJRINDE·PARANlN · l='AIZI ·YERiLiR 

·1·üRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

Elazığ Nafia Müdürlüğünden: 
ı - 121825 lfTa. ı kuruş bedeli "k"cşifli Eli.zat 80 yai9.klt menılek.e1. has1a.,. 

ba.ntsl usıca.k sula, 1.a.bli cereyanlı ka.1orifer tesi5a.1ı, sıhhi t.esisa.t ikmali, da. 

hW tenviırat sinyal telefon ve mu.Qarrilı: Jııavwıt '8!;ıieatı işleri kapalı ud u.sullh 

eksilt.meye konulmuştlll'. 
2 - Bu işe ald evr.&k şunlardır. 

A - Baymd•rlık işleri genel şazotnıım-. 
B - Femıi ve hususi prtnam.e. 
C - ElrsiltmP. şa.rhuı.mest, 

D - Keşif hiiJAs:ı, 
E _ JWukJW".)ı•t>...ııantt' projesi, 

F - Yapı işleri fcnnı ~rtna.mesl, 

istekliler bu ~rtna.me ve evrakı Elizıi Nafıa Miidürliil:"ünden 3 lira 5 ku. 
1'U."j bedelle :ı.labllideı·. 

3 - E'.,slltnıe 11/.:J/9-12 Cuma rüntl saat «15» de Elfutkda. Nafıa Miidiirlü. 
tü odasuıda müteşekkil arttırma miltme kıcını:>yoıııında yapıla.ca.ktır. 

( - E.kıslltıneye girebilmek fçln isteklilerin 7341 lir:ı 2:> kuruş muyakka.t te. 
mina.t Tetnı~l ve bund:ın b:ı.~ aşağıdaki v~bla.n ibraz etmeleri ıa.zun.dır, 

A - Ek5iltmeden üç ı;-iln evvel Elbığ vili.ye14nden bu işe dalr aluııınş eb.. 

liyet Tt'Sikıası, 

B - 1942 ytlına a.lıJ Ticaret ve. Sanayi ()cb51 vesikı.c.t. 

S - Teklif mektublan, yukanda iu;üncii m:ıd~e yazılı saatten bir saa4 
evveJ..me kadar komi"lYon reisliğine makbuz muka.blliııtl'! verl)ecektlr. 

Posta. ile gönderilecek mckt.ııblar nlha.~ üçüncü maddede yazılı saa.Ue a. 
çlimt~ bulunm:ılırlır. Postada olacak seclJnrreler kıa.bul edihn...z. ı<9096ıı 

:r. lŞ BA.1'4fu..\J, 
K.. TASARRUF 

BESABLABI 
Z iklnciteşrtn 

KeştdesJne a:ynlaıt 

, ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralık 
1 • 500 » 

211250• 
H » 100 ıo 

10 • 50 • 
fO » 25 » 

................................................................... _ ................................. --
Son Pmta Matbaası: Ne,riyat Müdürü: M. Sami Karayel 

SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKUG11. 


