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St lingrad'da harb 
y ni saf haya girdi 

Almanlar senagi malı.ailesinin 
şimal kısmını zaptettiler 

Sovyet tebliği: "Birkaç kesimde düşman ağır kayıblar pahasına 
kıt'alarımızı biraz geri sürmiye muvaffak olmuştur,, 

Berline göre 

Eylôl sonuna 
kadar batınlan 

1 

gemiler 
Müttefiklere aid 24 
nıilyon 600 bin tonila
toluk gemi batırılmış 

Ber Alman topç..uo Stalin,.rad ıehrini döuer•en 
niııaft!ı IS <.~.A.) - Aiman de- aerrm 11 (A.A.) -Alm~ '?'· Tuapae. latikametinde, ;A~tnan 
,... ha le diier deniz lı.uv_Y~ d lan bqkomutanlıltnın tebbiı: kuv.etlen, taarruzun takıbı ba· 
ı 942 va muharebe blrllld-? 1 

21 1 u NOYOroeiık cenub dojuaundaki lamından bilhaua önemli yükaek 
milJ'ıQn~ .il.dar top~ ıe- hareketler tekrar dilfman kuvveL mevzileri hücumla eles ıeçirnıit· 
nu.J 00 hin tonluk diifnW' terinin katatılmaaı •• yok edil· lerdir. 

..._~tnnıflardır. 11 _.aile neticelenmittir. (De11amı 5 İnci ~ylada) 
·lWU)'llD bvvetlerl l.e MaJll a • 

nm orta.ma kadar 1 O mi)yon 300 - , • :.=:-;=::;:: Sovgetler Hess ın 
Bakara 
karşı bir 

bareketml '1 
Mare$al Smıts'ıı Lıı~ada 
. bılınısı Dıkı.rı. ~ı~ . 
k11bineZ1nlarlı 111111 ıııı 

derhal muhakeme 
edilmesini istediler 

Londra ise Hess harb esiri olarak lngil
terede bulunduğunu ilin ediyor 

Moako•a 16 (A.A.) - Röytu 
ajammm huauai muhabiri bildi· 
riyor: 

Sovyetler Birliii hakkında hi. 
. ---; _ Cenub Af· kim olan kanaate söre halen ~~t 

Berlin 16 (A.ASm t 'ın Londra· tefiklerin elinde bulunan Hea ın 
..U. bafvek~! !-':. 0 

.. ' hükümet . ._ diier Nazi aiyaıi adamlarile 
rı ziyareti prunu .. ıo~e, " tah. senerallerinin artık adaletin pen 
m•JremlarlD& o~:ı•.:a.:vetı. çal • çeaine yerilmeleri zamanı sel • 
rikit ~.-...U lan a fıraatl yennlf mittir. Nazi mücrimlerinin he ... 
mak için _.., men muhakeme altına almmala· 
bai.-nakbııl•r s . . ylatla) rmı utiyen Sovyet hükiımetinin 

(Dcoaım ıncı .a notası milletin bu biaaiyatına 
t.-cüman olmaktadır. 

1 

Sekerin karne ile 
' tevzii kararlasfı 

~~~~~------------------~~~~' 

Ekmek satısmm belediyelerce tanzim ve 
idaresi kararı ay basmda tatbik edilecek 

Bastırılan iaşe belgelerinin tevzii için Ankaradan emir geldi, ay 
başından itibaren bazı maddelerin tevzii bu belgelerle yapılacak. 
Karne usulünün kaldırıldığı yerlere aid karnelerle Ankarada 
ek~ek alındığı tesbit edildi ve bu gibi karneler musadere olundu 

fstanbulda sünün meselele· 
rinden birial de teker aıkıntııı • 
dır. Piya•ya her zmnankl ıibl 
,eker verilmekte, fakat bu ıe· 
kerler ._.,neline seçmemek • 
tecUr. Bu YUiyeti ıören biiku· 
met Ylltandatlar•n ıekeniz lı.al· 
maması için tedbirler almıf(ır. 

Salahiyettar makamdan CSi • 
rendlpalze söre halkın lhtly•· 
cını karftlama" üzere bucünler· 

de piyasaya çlkU'ılacak olan ıe· 
ker karne ile dağıtılacaktır. Hu· 
kumeti bu kararı alnıaia ıevk 
eden aebeb yukarıda da ıöyle
dlğimiz gibi plyuava çıkarılan 
tekerin ıiiratle ortadan byl:.ol
ması ve bazı kimıelerln ihtl· 
yaçtan fada teker toplamaları· 
dır. 

ŞimdlUk vatand-.lar Kın~k 
bmelerinin bir kenarına lşar •t 

koydurmak auretlle ~ker ala • 
caklardır. Mıktar henüz kat'i o. 
lanık telblt ediJmemlıtir. Fab-
rikalar İıtanbul için bir milyon 
kilo tekel' verdikleri takdirde 
bu ay aonuna kadar her vatan· 
da,. ekmek kamdlne ifaret lı.o.. 

nulmak turetlle yarımtar kilo 
,eker verilecektir. 

Ereğli kömür \ Ankaramn bassehir oluıunun 
havzası on dokuzuncu yıldönümü 

memurları 
Bir proje huırlandı 

memurlar bareme 
idhal ediliyorlar 

Ankara 18 (Huauıi) - llm • 
u.cl Vekaleti Ereili kömür hav • 
aaaındaki ocaklann devletçe İt

( Deuamı 6 inci ıaylada) 

Cambarıret 
bapamı 

Başvekilin bir nutku 
ile bayramın açılması 

kuvvetle muhtemel 

Londra ve Berlin radyoları bu münasebetle 
hararetli neşriyat yaptılar, Londra belediye 

r.eisi Ankara- halkına bir mesai ı.eşretti 

Tilrlı diinya•nın JÜ•Ünen ltaltUı ue atan iıalbi ulan güzel 
A-... 16 (Huuai) - Cüm • An~aradan 6ir •örüniif 

hutiyelılmi&ln 19 uncu yıldöniimil Busünkii ahval ve terait için. I dönümünde'riz. 19 yıl eVYel, An· ba,._..., lmtlama talimatı ltuır- de isabetini daha iyi takdir et· kara, bupnlerde baffehir ol • 
(Deoomı S inci .a7'oda) titimiz bir karann 19 uncu yıl- (Deuamı 6 ncı .aylada) 

Şark cephesindeki muharebelerin gizli kalan tarafları 
saıomoa 

adalarında 
mabarebe 

Lamlra 16 (A.A. ı - Çörçil'ln 

..,w..tı 8-.ında, Radolf HeM·ıa Ef A b• h b h•k A e R ı :t ~p;yle~~~~ ~:~;-; H··· sanevı ır ar ı a yesı~ us ar 
(Deuamı 5 inci •aylada) 

~C~A_:_:s:::..:k:::::.:.:e::::::r~f -v-az_i_y-et-:--:J==- görünmez köprüler yaptılar 
Japonlar adalan ele • • • • • İtalyanlar kovaladıkları Sovyet kuvvetlerinin nehri yüzerek geçecek 

çirmek için Mısırda IBDlllZler gibi yerde su üzerinden yürüdüklerini hayretle gördüler h~:um ediyorlar ., 

...!"':"t.i:..!=-~~:-,.t::I llmanlarm da taarruz bazırlluı 
=~=::~~:~~:~ gördükleri anlaşılıyor 
mek meaeleaine ne dereceye ka• 
dar ehemmiyet ·•diklerini an - Yazan • Emekli General K. D. 
latm.ktadır. Şimdi muharebeler • .. . . ohnaları 
Guadalc:anal'ın yesine dailık 1 _ Şorlr cepheıinde: hücumla ~loe ceçwnuı .. 
bölıeai olan timal sahil bölıeıin... Alman kuvvetlerinin, Tuapae İl • 1.ıt.lana edUI~ f&rk c~pheımın ıtra• 
de cereyan edivot. Japonlar, ada tir .... ı..wkl ıurruzlarının tema· te1lk vazly~e. aon 24w •~t Ar• 

nın doiu timal nihayetinde bu· dl~mundan ııu-i ebemmiye· fında ehemmiyetli bir deı1tildlk ol-
. · ı .J ) • _.::&.-), mamı,tır (Deuamı 5 ıncı ıay aaa ti haiz olan müteaddld yenı ,._.,_ ', h h l el ---o--- · · 1 Stallngrad 2 - Dıfer •a a ueccp c er e: 

. •• k "'f b me~ aptetm 1 · v~ le in Britanya bava kuvvetleri büyük 
Nobel mu a .atı u = ~;n~:..:1ı't~e~I- bir tetekkiil halinde evvelki g~ 
sene veriJmıyecek nln 3 1'ilcımetre kadar bir cephe ü. yeniden Ren. sanayi sahasındaki 

imi v ~alerl ulaftıktan ~a fehrme ve bu tehrln et• 
Stokholm 16 (A.A.) - Tele· _.. ~. 1ı.7;alarile bir· raf ve civarındaki harb hedef ve - _..., 

sraf ajanaınm verdi~i .bir habere =.mele tn e ve fabrika· tetl.lerine brfı aiır bir UUTUI ic· Şark c~pbeainde. ıürllp sld~n 1 taraf zaman zaman baTb hile le · ı bu harb hileleri her iki muha.. 
aöre saltanat mecluı • bu aene lar k olarak ......... ra .....ı,ı.rcr... Bu taarruz, Kolon· ve ne vakıt, nasıl bıtecetl keıtı • l rine de bat vurmaktadırlar. aım tarafı oyalamaktadır Bu 0 • 

'!obel milkifatının verılmem• • n ~ ...... ,..lkullu itil' fDnamı 1 inci •aylada) rilemiyen muharebelerde iter ildl Meydana çıkarılım:ıya iladar (Devamı 6 ancı ıa\tcıi:laJ J 

we karar vermlftlr. ™~ ~: 



Hergün 
Döğüş ne kadar 
Uzun sürerse 
Uyandırmıya ba~ladığı 
Kinin temeli o kadar 
Sağlam olacaktır 

•ON POSTA 

RESiMLİ MAKALE: 
, Birincitetrin 17 

Sabahtan Sabaha: 

Harb sonunda bizim 
Yapacağımız işlerin 
Başında şu vardır: 
- İstanbul belediyesini 
Yıkıp yapmak.. • 

,_ ___ Burhan Cahid 

' 

D a1ia harbe yeni giren A-B u ıeon ay harb sahaamdan merika harb sonundd ya-

\. Eltr•m Ufalılıgil _J 

ziyade söz sahasına verim.. pacağı işlerin programını tasar-
li oldu. layor. Belki garib görünür. Fa-

Harbi idare edenlerden bau • kat büyük işlerin hazırlığı da 
ları spor saraylarında, bazıları uzun sürer ve zamanı geldiği 
ocak başlannd'll, bazıları ise halde projesi hazırlanmamış iş 
meclis kür9ülcrindc uzun uzadı- sürüncomede kalır. Bu ınokta<Jan 
ye söylediler. Amerikalıların bugünden hare • 

Demeç ister Berlindc, ister kete geçmelerini garib gorme· 
Londra yahud Va.şingtonda ve - mek lazımdlr. 
ya Tokyoda yapılsın, ıher dev - Bize ~ince içine girmediği· 
Jet adamının dilinde müşterek miz lınlde bütün dünya ile bera· 

Bedbin ile nikbin araaındaki fark ıudar: Birinciai önüne çt• lkinciai iae, önüne çıkan güçlükleri birer lıraat haline sokma. b k 
bir terane ile !başlıyor. itan fır.atlardan iatiladeyi güçl•flirir. · ğa muvaffak olur. Mücadeleyi kazananlar nilıbinlerdir. er 51 ıntılarını kendimize göre 

- Zafer bize nasib olacak • _ .... • .... • ......... _ .. _ ... _______ ·-----· ............. _ ~tiğimiz harbden elbet de çok 

hr, di}orlar, fakat demeçleri din- f • • ~ dersler aldı.k, çok şeyler öğren-
liyen, yahud okuyan tarafsızlar l e h .- r il ~ b e r 1 e r • J dik. Yarına aid miUi davalanmı· 
arn ında eski harbi yaşamış o - &,W zı 'bu tecrülbelerimize göre tahak 
lanlar yakın tarihin verdiği mi- kuk ettirmek için şimdiden ted-

oal\!J\ 7h~~rl;c~:~ cephesinden Polis, eli bıcaklı Şekerı·n karne 1·Je l Dün de iki fınncı ~~ :;aar~:~a:~7~~izi2:~an~ 
bir !kısmı boı:ulduğu ve Fransız ı •

1 
k• • kadar geri kaldığımızı tekrara 

askerinden bir fırkası harbden bir mütecavize ateş 1 e İ 1 ıaşe memuru lüzum yok. Noksanlarımızı an· 

~:~~:~.:;;~-.;::: ~::~.zb~ş: etmek zorunda kaldı tevzii kararlaştı tevkif edildi ~7':\:":afg?::~:~m~:li ::: 
vekili ihtiyar Clemenceau mec- E'-- k c:.ı .. f 

1 
.. kamlarımız &uç olmazsa yapacak 

1 &D1e • ...,ermı az a ıoater • } ·ı·kl · · did kA w d 

- Artr.k lhe~ey bitmiştir, di- kalar caddesinde bir yaralama Gelecek aya aid mıktar bilibare amı itine '-flanacaklir. Kar.eler auçlu fırıncı Ye iate memurların- üzerine lkoymalıdırlar. ilk fırsat· 
iete: Evvelki eece, &'eç vakit Ban· (BQf tarafı ı inci aayfcula) lfdu'blze ıe&ecek ve dem.! ha • mekten ve bunlan saymamaktan arı yem ı en şım en agı 

ye ağladı. Fakat erte1li gün kür • vak'8:•~ olmuş, bir p~lia memuı:u teablt edilec:ektlr. birial ofis unundan iltlfade edecek dan mürekkeb 21 kitilik grupun ta derhal harekete geçmek şar· 
süye çılca.-aıc sesinin olanca kuv- kend111ne saldıran e1ı bıçaklı hır Ek11ek meselesi · 01an1ara mabaas o1ma1' Ü.Zere .... ,, durupnaıarına dün de ı inci mil- tileı 

·1e f · · h k _ı_ adamla diğer bir ıahı.ı tabanca r41_;___._ t ,__1 _d. 1 diieri de hail için olmak üzere ye- li korunma mahkemeainde de - İstanbul için """pılacak j" şata-vetı za er nnanmı ay ırw. k .1 t 1:.11U11~ sa •tının oerıı:: ıye er. il __. ..... _ 
1 
___ ,_, • • • J- v 

rn 18 yılında Alman başveki - urBfUnkı el vurmudıdur: d ce tanzim ve ldarea.in~ ald karama- ' ~- 0~ır. ·. vam eclilml§tir. .. fatlı imar planlanpdan evvel 
. . . k _ _] an a ar ca eaın e nokta . 1 • BunJ.rd.n aarJ Wneyı lbtaz e • Celae çok munakaıalı olmut b )'" 1a 

1
. ed k • linin zafer ımanını te rar coen "f . .. 1. 1 menaı fdırlm zdelı:I tatbıkatı etra - d ._ _ _ ./!!._ .c-.. ~-- il ,___ 

1 
f 

1 
f u p an n rea ıze ece yanı 

vazı eaı eoren po ıa memur arın. f-~- lan ha r1 lara eaııcr ~ o.;--, Yet ~ • ye memur ar ınncı arı, ınncı • . .•. 
nutku d'a, zafere artık im'kan dan Mehmed, gece 3aat 24 den :--- yapı .z• ık dün. vl • yi ~ de biümıum fırmlardma lar da memurlan itham etmektelet!ki ıta!bırlere kuvveden fı ıle çı-
kalmadığını bizzat Ludendorfun aonra eli bıçaklı bir adamın so - ~yet veedl~ıyede ehernnuyetle mal~ fhıtına ekmek alacaklardır. devam etmi,lerdir. karacak belediye teşkilatını te• 
dilinden a:n1achktan sonra söy • kaklardan birinin içine r.apbğını e~elclik ..:,· T ille Mab.ul- latihsal mıntakalarından mübayaa Neticede mahkeme bf!yeti, gel melinıdcn ısöküp dağıtarak yeni 
lenmiştir. cörmüt ve pefi aıra kof1Duthır. Jerj Oflst tarafınd:n t'::ıtn edilecek edilecek. buğdaylar toprak mahs~I- miyen auçl~lardakn fırıncı ~eh- ba,tan ve yeni fikirle kurmak 

Yeni 'harbin (!)17), yahud Bu ada~ po!is .~e~u.~u .. tarafın- memur, mütekaid eramil ve eyta. lert oflsı ambarlarında depo ed • med ve Alı Ça arın tev en olmalıdır Zira bugüne ka<lar 
1 d t k b ed ld g runce ge lecektir. celblerine ve Süleyman ile Mecid J 11... l ·Beledi · b l 

(!)] 8) yıh hc~~z gelme?i. kil r;~ö:U:Üft ~e~:::ıe 
0 

durm~aın; nı~ dağıtılac:_.beyann=er l~a k- Askere fiden memurların ailele- adında 2 iate memurunun tev- ~tanou . yesı m~asır ~ .e· 
taTaftan her lbırı zafer ımanmı ihtar eden Mehmeclin üzerine ~~ anmd _ıttır. .. • m 

1 
° u.

1 
- leri de of.Is flatından ekmek ala - kifine karar verilnıi.ştir. dıyeler şeklıne sokabılmek ıçın 

tek 1 k r an samimidir , ... ı aıre ve muessese er 'lrasıtası e c-'-lardır. başına getirdigıw. miz ehliyetlerin rar ar en e • ••ldırmıftır p · ·· ·· d tib • 1U1 
• w - • azarte. ırunun. en ı areo tevzı 

belkı :;urdug_u yahu~ v~r~ayı Batk~ca Abir müdafaa Ve ko. - olunacakıtır. Beyannameleri alan Karamamenin tatblkına ay ba - Karne çalmaktan suçlu hiçbiri !buna muvaffak olama-
umdugu yenı darbelP...rı duşune • runma ımkam bulamı~an polıı memurlar buDlan üç ııüa lçerls"n. tından itibaren geçilecektir. mışlır. Kifayetsizliklerinden mi, 
rek kanaati de artmıştır. Fakat memuru bu tehlikeli duru~ kar. i de doldurarak nahiye müdürlükle - lase· b~lgeleriBİA daiıtıası savım 111e111urı hayır, ısalahiyetsizliklerinden. 
muharebenin getirdiği sefalet, şunn~~ tabancwasmı çekmı7. ve rine teslim edeceklerdir. . A lr d ld" Şehrimiz iaşe ,ubelerinden bi· j Çün.kü Cemil Paşa zamamndan· 
ıztırab yığmtı manzaralarına kendıaıne baçası saplamak uzere Vilayete gelen kararBameye gö - emn Dilara an ge 1 rinde sayım memuru olan Rah - beri belediyenin başına geçenler 
bak k karşısındakine kar~ı bulunan adaman üzerine iki el a- re beyanname verilecek ve Ofisin Uzun müddettenberi hazır bir mi Kuyaf karne çalmaktan auçlu 10 köhne makinıenin çarklarına 
bes~~w. 11c· d t tq etmiftir. Çıkan kurtunlardan un tev%latından l&tifa.de edecek bald~ ~1ldcda:~en 1,~İ1~ted be

1 
lgeeri»ni?' olara~ı·-~illi k~ru1 ~· müddci

1
u - kapılmışlar, uğraşmışlar, didin· ıgı .m .c. artmış ır. ······ biri mütecavize, diieri de o sı- kimseler pmlardır: tevzii 1ç n un a ıuı..a ar ara eınır mumı ıgıne verı mış ve yapı an . I ~.° • b" k k" · b" 

Harb esırlerın!n ~rangaya vu- rada yoldan geçmekte olan Devlet daire, müe"eseelrinde bil &' lmlftir. Bu İafe belgeleri ekmek aorgwıundan aonra tevkif edil • mış e.r, ımı ır ~r .. f 1?11 k~r 
rulması meedesı duşman aley • Mevlüd adında bir talıaa isabet fiil çalıpn Ye bareme dahil olan - karneaJ sibi nüfus ~ına birer tane mittir. havuz yapmış, 1u~ı ı~ aıye. 1• 

hinde beslenon hmcın ne dere • etmit, ikiaini de aiır surette ya· lar, vi.tzler, dersüamlar, bat bakı- veril~lr. Belse&erin üzerinde bir mi mezbaha kurabilmış, fakat 
ceyc vardığım gösteren c~~lı ralamıttır. c~~'-'·~ posta te~af ınüv~.~1et"I, b:rinden zımba ile ayrılmıı ve her Ziya Bölükbaşı hiçbiri belediyede Avrupai bir 
bir mml olarak ele alınaıbılır. Her iki yaralı da butan~ye koy oeretmen ve egltmenlera ucret biri ayrı ayrı numaralanmıt parça- vefat etti çaJıgma sistemi kuramamıştır. 
Bu ikin, bu hınç teessürle görü • kaldırılnutlardır. ~ak·a.nın ~ - ala~ yardımcı ö~retrrumler, açıktan lar bulunmakt&ehr. İcabında ali - Bu~lar arasında sırf belediyeci-

oruz iki bu hadde Je kalmıya- hiyeti etr•!md- müddeıumumı • tel~~~ vekil ~~.:-, l lfden kadarlar, bb~rba"!~~-bir ~~lanın Teeaaürle haber aldıiJmıza gö liği tetkik c1tmek için Avrupaya 
y-~- N" _,_. 1 ·ı· 1 Al likçe taı.kıkata de•am olunmak ç~~ veya•- emr De a- muayyen • mauucye t.-.uu e • re Şehir Tiyatrosu neıriyat me- . . l f k b 
cc.tır. ıt~ım ngı ız er • d lınan memurlar radyo yayın evin- decejbıi Uin edeceld« ve bu au • ' z· 8 .T.kb d.. t • gıdenler bılc o muş, a at u se• 

_.-Jl. •--· de b" . ta ır. ' _,___ ek la ı_Lı muru ıya o u a141, un, e ah 1 _ _ı._ ··-.:t··kı . . b" . ; 
man ıı;ııcaıirıerın n ırıne yap- de çallfllll dal~i miit-ıı ~e t • retle o madclenhı '"alalı ko y .... a daYi edilmekte bulunduğu Cer • y at eroc gorou e~ının . ırın 
tıklan hava akını esnasında &t. r • •"t"ıfSili i~Hfl niayenler askerı bareme dahıl ıu • yapalmlf ""ınecMtır. rahpaşa hastanesinde tutulduğulolsun tahakkuk ettırememışler• 
ti.klan bombalarm içinde İngiliz lllı 1 'I 

1 

,_, bay ve .~edH<llterin ken~lleri hariç ~ ....-ildi;ine ıöre, ay ba • hastalıktan kurtulamı1yarak •e • dir. Çünkü şahısların gayreti, 
esiri bulunan bir barakaya isa. eucet ~llİlllr o~m~ nere barclnh naamname- tından idbaren bazı ~ddelet-ln t~v fat ebnİftİr. Filozof Rıza fey - ihtı~amn kıymeti ancak istifane 

_] w ıme tabi olan aile ve çocukları. O- :sii bu ı.e•ler ywdtuıile olacalcttr. fı"•in karde..i bulunan merhum, ı d·ı· ] l • • 
1
• leyen bet ettig"'ini nö.renmi~ler, oogru p L d~'-·· t•• ·· ih · · nd · lf-..ı- d _._, __ ..ı· •• .........._ _ _._ il • 'r" •• c ı ır e eman ann "Ve ıyı 

-e ı_k·lc k I amua vaun .uu racı ıtı fia unu MI iı1t - e ecııınuauır. Şhncllye kadar Süm-- yer usun müddet poata telgraf mu- • k. . be b 
1 
...... 

1 olup olmadığını tao 1 .a oyu : Sümerhank ve Ziraat Bankala • Beyannamelere aevce, anne; ba- m.U. puıarl.nndaa ppılmlf ve dürlülderinde •eaaİr hizmetler • hır ma ınenm .. ra er ıgı. ı e ran 
muslarclır. Eğer ha.'herın sıhhatı rına verilmiftir. İhr~cat için yeni ba; büyW anne; büyük baba! kız - nüfus kijıdlarına damaa vw~ de bulunmu,, çah,kan, düriiat, dımanını vercıbılır .. Beledı~e .kad 
ani~ ılacak olursa bundan Al • fiatlar teabit olunmaktadır. Di- bnlet ve çocuıklar dahil edı&ecek, surelile İflırel ecllbnıl, nl.a tenat halUk bir zatb. Cenueai bugün rosu, kuruluş şcklı, mesaı sıste• 

1 nn haib esirlerini bomba- öer taraftan ekstra döküntülerin .kek bn:lıe,&er hariç bıraktlacak • ite~ ifanıt ecllleccldir. öileyin Cerrahpaşa haataneain - mi ~u ırandunanı vermeğe mu.k· man a d"l . . A k __ .........___ ._ ___ 1 __ ,___ d 
ı i.ht° }" lan Mkeri he- ihracı mene ı mıştar. nca ' tar. Kadm -·--•a .-;_,.ı uwn Anı..r.ıa elımclı •arliyatı arttı den kaldınlacak, namazı Akaa - tedir d..ö-lldir. Bu teşkilat için t: anması ıma 1 

o .. bundan evvelki mukavelelerin d istifade edem.lyec:dttlr rd .. d lal dk -.,- k 
deflerin yakmlarma kaaden go· h .. k.. leri bu karardan hariç tu· an · · \,eledi e karneleri Aıılmra 16 (Hususi) - Kame ray Va 1 e camım .e . ın ı tan çalışmak istiyen de muvaffa O· 

~'kl . t• . . k cak u um Şehrlmne aicl Y la dak" ile ekmek ~Jt· ı UMılüne IOD veren sonra Merkezefendadelu makbe- la n_led.i._i evrak üzerin• 
türmi erı ne ıcesını çı ara • tulmUftur. içlo A&W.radan geçen ay r .. ı resine defnedilecektir. Allah maz. oc: • J-J ,__.. A h ı· 
)ardır. kartların kiğtdından 80 top bugun (Deflamı 4/2 de) h et 1 . <!e çalıŞtr bır devl'e't şurası a ı· ra m ey eaın. b 

Bu !hükmün karşı koyma sa - lltrn fiatlın yiksenyor I ' ne getiren eebeb. sa~e u sa>: 
basında 1lC gibi tepkileı- µyandı- Sirketlerde caltsaı ıeıur dığım üç ec:bdbdir. Eğe~ ~ 
-!Lilecegwi şimdiden kcstirile- Alhn fiatları diin de 75 kurus 1 s TER i NAN, ve 11u"stabde1Jerı"n lı"stesı· yeyi başına geçen şahsıyetlerm 
:rc:llU kaclar vi;loelmis ve bir R~aadiye 11 ler"I ..L.. ~ ·ı f .. be 
mez. Fakat bir defa yol açılma- - 1. S T E R ·ı N A N M A r ferdi ~ ı e 'q'Cgl • ennı altanı 35 lira 5 kurusa bulmu'l· ı _ 1 ·· ·· k 
ya görııün. tur. 9,.v ... amdar. e-nrel 33 lira 30 Ticaret Vekaleti fİrketlerde lediyecilik kaidercri e yurut~ 

1 "h ··ı ' •.:ı• sır· Avru- oa••t•ainin /ık. alıcuı da o katlar laz.la oluyor! çalı.an bilumum memur ve mÜll· ıs· tı·yorS""k ha.JL -nunda ta .. tbı_k Büyük -hir ere te,·cı ectı en "''"''• 1-;o. - • - ... ~ • 
1 

• h LL ... rn av 

v- fi ra ya.zarı kara boraadon hah- A11rapalı arkadaf aormuf: tahdemlerin hüvıyel erı •••'"· ed"ılmek ~.,.tile yapılacak uç ~ 
hava akınları ile askeri hede ~- . . •etlen fayanı dikkat bir ya.zı - /yi amma, raflardaki bu da alakadarlardan mufassal ma· ....-
rin talhribi değil, sivil hnlkın ted- sonra a.r~ ce.phesındekı hkava muhtefem cildler ne? lumat istemiştir. İstcnilıım listeler vardır. 
h. · t kib edilmekte kuvveltlerının hır kısmını çe e · ya.zmıf. - Onlcuın laepai wılate/ E•- bir iki _...,, çinde laaaırlanarak 1 - MüktesJ.> hak szıbibleri· ışı ~ayesının a 

1 
L k.e .. "- -~ f" da Bu Aorupalı mulekdafa 11ö- ·-·· _ _ı k bi ,_.ide 

_ _ı __ ı__ • ~:ıd· t re&. as rı ncoe 1 arama n ras- kı" kitablan11 cildlerinin ar•a • Ankaraya ıönc:lerilecektir. ni meımnun eoece r şeıu olduöunu Öteoc~"ı ıo ıa e - f h I . . . re kara pa.zar yalnı.z tereya-
mekt~ olan Almanl"r akınları ~ele nv.iliz şe İr ennın iizıerıne iı: peynir ocya tav.Jt ıri6i teY· larını aöktüm. Siia olsun di;>e esaslı tasfiye. 

taihJt.d eıdebi1mek ümidile büyiik saklırmalaın <ia mümkündür. fere tlefil, Fraıuacla lıitablara duuarlara yapıftudım/ Bakırkiyiı~e ~İF YHllall 9 - y enide.n kurulacak teş· 
914 de mUharibleT" kin, hırs H llultarrir bundan aonra fÖY· kı·lita yu··ldsek tahsil görmüş ve 

küçük her ~iTde üç beş esir ~- F "• el afmlf balunuyer/ er ı. tleuam eJi~: vı"'ısı d b . le . L·b 
d ··be :ı_ ve 'h-la ça.rpMtıla.r. f aK.at ran- ltanoi bir lritabcıtlan ha hangi 1 h--a Av.ru,_ a u ı rı ta .. ı kamoı yapmayı a tecru coe- ~·~ .,... • <tTabiat yer yü.zündeki İn • c:rı.ı r- l · de 

bilirler, ş mevsimi jrcld'iktcn • bi.r dereceye kadar hariç ol • 6ir lıita•ı ı.tediiin~ zaman, aanların on mi.lini •••Iİ,,ece• Ali ve Haaan Güo&'Ür adında etmiş gene; elemAn arı getımı . 
··········-·-···························--······ malt üzere 919 sulhüne unuta • lıitabcı: kadar yiyecelr matltle.i yetiffL iki kardeş Bakırköye bağlı Mah· :l _ Calışma sistemini dei!iş-

1 Ç -L ::. ·r / ı:1·-r mudbey köyünde bir bahçe yü- _ t~'h 1 • · 1 t k ralt barı--1- istegıw·ıe girdi er. - - mu~ee ... un ı,,_ - riyor·. muharrirler, oJrunanın b" tirip sam iyet en genış e me , TAK VıM • 1 nci tetrin "°
11
-. imtl h • l lıalma- zünden Nuri Kaya iaminde ır 

Halbulci. o ~arbin çocuğu döğü- mUf, eı· • ıç «ma ,, yirmi miali fa.zla uer ya:zıyor- bahçıvanı aiır surette yaralaya· me9'uliyeti artımıak ve çok para 
Rami•• 

18t'ı8 -
GONES 
s. D. 

17 1 Anbi .... şün verdiği acıyı yctimliğinde tlı. Hepaini .attım. lar. Fakat herkeain yokluğunu rak kaçmıılardır. Suçlular zabı • verip az, fakat ehil adam bul· 
___ __..~ 1361 ve eçlığında duymuş ki bu har- Bir IHıflıa lıitabcı tla "ylc çeldiii hir teYİ elde etmek için taca aranmaktadır. mak. 
c~ - dcrnİf: onun değerinin otu.z mülU.i ö- J c J 
ıte-i - Hasar bin çocuğu yetimliğine ve açlı- _ Natlitlc lıita6 lıollelıa • demek 6erekiyor! 1 cJJUl!han ahid 

1942 lGi ğ'ına ele olarak harbin ve~diği JIOftfcırı,..ın lüıtını - l,anlcm Bu yazann ilave ettiğine Askerlik işleri .................................. .. 
lMSAK acıyı gökten inen ales şeklmde elden çılıormamalı için • çolı 6Öre kıymetli kitab meralılıla· .,.6"ü"öir"ütıerde 193& •anberi 

Şevval s. [)- de görmüştür. Kin ve kinden arttırtlun. Falıat öyle taltal bir rı, eahn alıp ltCMaya solılamak su~eye .davet beklı"ye11 111allar varlı''· 
'l ıa 6 i 16 doğan öc alma hırsı asırlarca devirde yapyorcr~ iri 1ıita6ın yü2"iru:len, kita6 ok•nıya oa- Bursa uk.Ulik $~inde kay:ıdlı 'l 
ıı 4t ıı ıo devam eclebı1ir. liatı ne iratlar yükHlı olur.o lrit dahi bulamıyorlarmıtl fbo -.ıbeti meçhuıl kalı,p aranaıalı.ta Gümrüklerde biriken malların 

l-....J.--ll-....---:----i:----":....--11 1 5 T E R 1 N A N, olla.n ft Fa.14h ulıier'lıik şubesine •nıra çıkarılması için yapılan laazırlık-
caıa.ila 1ıaJtı- ya.ptırmıuıut bulunan lar devam etmektedir. Haber ve• 

1 STER İNANMA J piyade aatıetme.n Meıımed Şevket Toy rildiiine göre 1936 danberi b~k
' _) ıv U8351 ı in ~ IDbU• •ıirac&at liyen mallar vardll' ve bunlar ılk 

ôtle lltıııllli Aqam Yat.. Döğüf ne ltadar uzun .sürerse 
s. D. s. o. s. D. s. IJ. lkurm'ağa başladığı kin temeli o 

------------------ .._, ~ cıl..w. ıeld~_e n!,vaaay• ç_!)rarılaca'ktır. 

E· 11 ti8 16 03 18 27 19 69 kadar eağlam olac.t\ktır. 
v. . ~ 9 16 12 - 1 111 

Ckce1a Uv~a l 
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[ Bir Anadolu seyahatinin notlan ] 
hara • 

SON PO~T ~ .. 

seçilecek dar bir dehliz Gel
ıelelim, ne bizde o İna~~~ var, 
ne ele o yürek! 

Romalılıır devrinde ati k 
Bizans imparatodug· u dıya~a 
ael" H" evrıne 
• ınce, ıyerapolis'in tarı"h" .. 1 h"T 1 şoy. 

1
e u aaa edilebilir: Bizanslılar-

•• •• 
t ve Haçlı ordularla muharebe· 
ı: ;~manında Selçuklular b-.ı 

• \J • 
1 

a. arda memleketlerini geniş.. 

ve o m val teLkad~r birbirlerine düşm'an 
0 an aodık H" ıg 
et;;ıfler ve bunun neticesinde o 

R l d R h 
• o Trlpolis ~~·ı . ıyerapolis ve Vazan • a . Q rl b" ~e ır erı, kralhklarını .1. j • l zansog d:v yere .. toplayarak bir birleşik 

. .. . . Je.t vucuda getirmiş.lcr. Ancak 
- 10 - j beraberlennde aurükleyerek bu ı mıı. İfte bugün görülen bütün • , bu bırl~menin kat'iyet! h . 

Bugün Pamukkale yahud T .1 gazların içine girerler ve nt-fes serler o deVTc, yani Romalıl:r tari~te olduğu tesbit edi~e .nngı 
kk 

1 
1 k ·ı k l ·· 'd · "dd Net d A mıyor. ~u ~le .. denilen bu h:peJe bir 1 a n_ıama. su~~tı ~ .~r~e goı;- evrıne .~ı ir. Nasıl ki koca bir mec:c-;. e, na~oluy~. yeni bir 

ogle ustu altında barındıiınuz lerırlrmıf. Ç_~ku okuzl~_r.. bu 

1 

sar~y, sut~nAlu yollar, sarayın kö- nı enıyet gelıren TurkA!rin akı
saray h rabesi, ctratındaki t<a§ ıazl rın tesırıle der~al ol~yo.~· !esm~~ hala merdivenleri oldu- karşmnda bu eski t.uih çahr
yığınları ve döküntüleri ile, çok 1 lar, kurnaz pnpaslar ıse bu ~ldu- gu gıbı. duran nöbetçi kulesi vo daya.rak yıkılıyor ve dl"adan da.. 
eski bir tehrin, Hiyerapolis'in rücü havayı teneffüs ctmedıkle- daha bırçok yıkık ve tozlara, ki.. ha bırçok asırlar geçtikten sonra, 
ilk konağıdır. Tepenin ileriye ı rinden, bir müddet bonra, 5uyun I reçlere s~planmış abideler., bu 

0:~ada. ya~nız bu harabeler kalı
dogru çukurlaşarak ı;onra tekrar dışına ııene sağ olnrak ç1kıyor. harabelerın ehemmiyctiııı bu y · Şımdı bu tepelerden hulut
yükselen noktasında, uzaktan, larmış: Nedense Romnlılar bu işe 1 tepeye tırmanan seyyalılnr~ bu-

1 ı;-.ra baktığınız ve karşıdaki Çü.. 
aınfinin cephesi ve büy:.:k xapuıı bir türlü akıl erdiremezlermiş. f1.Ün de ilk naz.arda göııteriyor. r~ksu (eski iamilc Lycoe) vndi
görünüyor. Oraya ~o.dar, en ge· Papaslıır da cahil halkın saftı· Ustelik bir takım mezarlar da s~~e ~kulak verdiğiniz zaman niş kitle halinden en kırık :.lökük ğmdan istifade ederek, bu öllim VILl". Bazı kilise enkazı da mev- ... uzgarlann oğultusunda, hnla: 
parça haline kadar hutiin bu j. deliğinin içinden ölmt!dcn çıkı~- cudmu4, fakat bunlar kar,ıdaki ~11.hram.an .. Selçuk siıvnrilerinin 
ni~li, çıkı,lı tepeyi kaplnmı<j olan tarını, ilahların kendilerine bahş çok uzt\k tepelerde olaa gerek: eybetlı golgelerini ve atlarının 
tasların enkazı ilrasından ıeç. 0'!ltİğİ bir )utuf olarak gösterir· ben göremedim. Yalnız sıcak su şakırtılı nal seslerini işitir gibi 0

• 

rnek lazım. Bu dıı yetitmiycırmu~ lermis. Jşte bu zehirli ga:r.ı neşre- hamamları hala fıkır fıkır kav· lurs~nuz. 
gibi, her taraftan üstünüze v~ den delik bugün de mcvcu_2muş, namaktndır. Denizli belediyesi BıT aralık, kaynar suların mec 
başınız.a sıçrayan boy boy afacan fakat eski deh,etini çokt~n kar- b~ aç~k ılıcanın bir kö~sine ltÜ· r~.sın~, .. efsaneden . ve tarihten 
ve vahşi çekirgelerle savaşmağa betmi~. Yalnız arasıra goln·eyı.p çuk bır pavyon kondurmuş. isti- busbutun başka bir hisle dalmı· 
rneebursunuz. Ancak, tepenin coşuyAormu' ve yan.~nd.~ .~anlı bır yenler bura.d~ soyunarak bu kay- tım .. Sular o d r ııeçidde, iki tns 
ortasında göreceğiniz kaynar su· n hluk buluna A olduruyormı~ş. n.ar suya gırıyorlıır ve cesare tle- seddın arasında sıkışmış \'e du: 
larla bu suların yana kıvnlıp Herhalde, bu felakete de çekır- ·~ de vana, Denizlilerin na&iha- rulmu§lu. Asıl hayret edileceH 
darlaşarak uzanan mecrası, sizi, gelerden başka uğrayan .canlı tane uyarak, gözlerini. suyun için- maı_ızara. ı da, dibindeki aca ·ib 
daha batk• bir i !emin fü•unlu ~ "h Jük olma•• gere~ ! Ve 1ha"l de • yanm sm tahammül ede- şelollord '· Ha va He temas t > manzarası kar ... ısmda bırakır. böyle bir deliğin bulunmsaından rek • açık tutuyorlar. Sözde en dikleri halde bu nebnta ben:.me-"" k" .. h ' . h .. ıyen 
.. Bu tepe, Ecirlieköyünün üs· ' · ltlyı da, buraya, ce~en~em ma- e~ ı ~oz ~st.alı~ları bu suretle ve erhalde kilisli olnıası lazım 
t~nde, Denizlioin 22 kiloınetre n.nsı~a gelen Tamuk_ ı~mı de ve· hır c~."dC:. ı.~ıleşır ve insnn bir gelen tere.ssübat naınl hoaıl ol
tımalindedir. Burada ; hamı:ıı rılmı, Pamukkale gıbı Tıu:nuk· daha omrunun son~na kadar göz ~u~ ve boylece oyuncak şekille· 
karbonlu ve kireçli suların hara· kale de bu suretle ıneş r bır ad h:ıstalığı çek~e~mış. Fakat bi- rını almıtlardı? ihtimal sular 
.-et derecesi 36 santigrada çık· olmuş. . • . z~?' bu tepeyı z~~~r~~~ gittiğimiz 90rn-edım bu fddllerln üstünü lkap -
ınaktadır. Bu hararet derecesin. Hiyerap~lıs şehrn~~ gelınce, &'~' bu bab~ yıgıthgı yalnız bi. lamı§ olmalı idi. Yarabbi, yeşil 
de suyun hamızı karbonu ııçu · en geniş rıvayete gore, (M. Ö. zım genç ~ucha~ ..,_e sonra ara· renkte ne acayib şekillerdı bun
Yor ve bütün geçtiği yerlerde ki- 190) tarihinde Bergama kralla- bacımız gosterebıld~: Ba~~oları· l~r! ~urgun suyun dibinde, önce. 
;eçleri çökerek bembeyaz bit rından Ömenes l~ tar~.fmd~n ku· nı y~p.tılar amm gozlerım su- fı!, .z~rafa, maymun ~ibi hayvan 
nbaka hasıl ediyor. Bu su, çok rulmuş. Sonra mıtoloJık bır şah· yun ıçınde açık tuttular ını tut- bıçu:fıınde olanları göze çarpı

eaki zamanlardanberi, 10 metre siyet elan ve me,hur Misya kralı madılar mı, orasını pek anlıya- yordu. Sonra, gene Noel oyun. 
kadar yüksek tepelerden ,el8.le Telefos'un karısı ol r k tanınan madık. ln~allah bu sıcak suyun cakları gibi küçük kücük min
halinde akmış ve pamuk gibi HiyeTa'nın ismini bu şehre ver· şifasını ömfü·lerinin sonunl\ ka. vatürden saraylar, kubbcl~r. Rus 
lortular bırakmıştır. Bu traver· misler. Neden sonra da Romah· dar denerler. Bize gelince, gene kilisesi biçiminde kiliseler birle~) ri uzaktan görenler pamuk lar bu '6hri zaptctıniş. Fakat Yu. b.azı. f:!eni.zlil~rin bir ikinci tav· biri arkası sıra uzanıp gldiyor
Yıgınlarına benzettikleri için bu nanlılar zamanında mukaddes sr;esını bıle tutamadık. Çünkü lard'ı. Bazı sıralar tıpkı kurşun
te!>elere Pamukkalc ismini ver- sehir manasına da kullanılan Hi- o da başka bı- saadet vadediyor- dan oyuncak aakerlcr-den fark
~•,lerdir. Benim göziime itişme- yerapolis bircok :r.ezelc)f"rle hıı- -Ju: ne iııe muradımız onııt. kavuş. şızdı. İtiraf ederim ki bu tabiat 
'rl 1 amma burada boğucu bir gaz rab olduğundıın, Romalılar za· mak ! F akllt bunun da şartı Öteki harikası karşısında uzun müddet 
e:reden bir delik varmış. Çok manında yeniden kurularak ge• kadar güçtü: sarayda " kral kı- kaldım. Bazan, gödeı·imi uzak· 
R 1 htr rivayete göre, vaktile H,m~, büyümüş, her türlü tek&.. zının geçtiği kapıdan g~mek» tara çevirip, göl ~ibi geniş ve aa· 

osna J>apaeları, bir öküzü de müle erWnia. abideleJ"le $Üsleıı· lazımdı. Bu kapı da sürüne\ek lD•uamı ıayla 4/ ı de) 

Savfa 3/\ 

CTa ihten Sayfal 
- - ------------

ıya ca r a ! 
Yazan : Kadircan Kaflı 

imdik'i hakimlerin selefleri o- Voyvoda kızı Sultan ibra · 
lan kadılar aleyhinde söylen- bir gün: 

mlı sözler çoktur. Onlara hatta tıCe - Evvel zaman iç'lnde, kalbuı 
hennem kütiiğü ı> de derler. Fakat saman lçlndtı, bir padl§Sh Vamll§ 

bütün kadıları kötülemek, haksızlık Elbisesi, sarayının bütün ~yası, ya$ 
eden kadılardan daha adaletsiz ol- takları, perdeleri hep muTdan-
maktır. • mı§I. . . 
-~fn~lı t~ın:ltı, çılgın, zalim, Dlye yeni bir masal anlatıyordu 

mwırıd '~ pad~ın bulunduğu ZA- padişahın gör.len dört açılını"'· du 
mnn a bi!e rncd • ,.. • yüluek d 1 ;nı.. cesa:etln en varları mur kaplı sarayın hayal 
bulmak :.;.~s -~d~osı;~uı kadılar onu ~oş etmlftl. lıte bunun Ü:te· 
Mehmed ,.eJ ... begl b r,. a baatal kadısı rlne vezırler ve devletin büyüklerin 

,.. - un arın f aranda bab 1 .. nd k '--~ 
gelen yiğ'ltlerden biridır. er er go ererc onıaroan zorh 

(Devamı aayla 1/1 de) 

~ Posta,. nın bulmacası: 29- <1 sı ) 
Bunlardan 30 tanesini haJlederek bir arada yollıyan h 

, okuyucumuza bir hediye takdim edeceg'" iz er 
Sol:lan sağa doi 

ru: 1 2 3 4 5 6 9 11 
1 - Arircdt'n l ~ 1 1 ==ıF~,;==~:==~=====;====~ 

1 8 

on~ ~elir ( 6 ). iı. 1 r=ı 
mlrii (3 }. 2 -- - _JI 

2 - Bir reııll !! 
(3), leşhur bir -- - --•---'---' 

operet (6). ~ 

3 - Bir u e\i le- 4 
lli.i <51, ı~amıl)a 

(4). 5 
4 - Tersl ~I 

!21, Cenubi Amc. 
rikad;ı. b rç:ık şc. 

hirJer ın ismi bu 7 
kelime ile b :ılar 

(3), !'l;ota. (2 ). 

5 - Blı· esnaf 

10 - Adaı;ei {S) , Bir nevi lw 
l:'Uk:u'Ubn ~a ilotru: 

1 - İ tazlbu un manıf bit 
lı bü (8). 

2 - İlgi (5), Bn-. m (f i . 
3 - Sevgili (3) • Bir saJ"ı (2) , 
4 - Ta.bani ct.:mek ( 6). 

-
ha.ı:e (7) . B ir renk (2), 

6 - _Beraber 12)' onuna cıkı C"clınıır 
btr aıevı soba olm (3) . 

7 - Mısır r..uıı (2)' 1. k\ hava- m 
eısıseıelerinıfon bl l\İ ( 6) • 

8 - Amma w.rdie\ oı. Bir 
\'ti kun·et (5 ) . 

z - Gök. Dmllll ve ecel, d~a na.. 
~ ı;oelir (5) , l\ııaıur bir körfn 
m. 

lO - Gmişbğe (3), Hem kncllD. hem 
6 - Sullanahmed oiYMUlıh 1ııir ma. de wMiou bir (5). 
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Fakat ı<cerrah Mahmud Çc· sofya avlısmda durdular. Çıkıp Onun yerine ardında duran Mus. Şapkasını attı başından .. 
lehi ,, diye tanıdığı adamın bura. Kınm Hanının otuı-Jug" konağa lu cevab verdi: Paltosunun bir kolunu çı-
da, Ayaaofya camiinde ne iıi &'İdeceklerdL Konak önüne gel. - Ana Patrona Halil ağa der- karırken, tekrar vazg-cçti. < - Bu 
vardı? <ıAcaba o değil mi?" dL dikleri zaman Ka?lan Giray ler ! ahlaksızlığı yapmamalıyım!., di.. 
ye dikkat ederken köse adam Han daha gelmeır.'...li. Patrona u,aklar kıpkırmızı kesildiler. ye ayağa kalktı. Garibdir, şimdi 
b k ··ı·· d' il ~ H ı·ı ıı· ti ·ı kon Jı: İkı."'1°nı·n de ellerı· ve dudakları a ıp gu umae ı. yas aganın a 1 e 1 

• 
1 1 e a onune " gözünde Saadet tütüyoı·, bir an 

ayaklan istemeye isteıueye 0 ta- gelip dayanınca alından inmcğe titriyordu. Muslunun kalın ve evvel ona koşmak, bu suretle 
rafa sürüklenir gibi oluyordu. lüzum görmeden haY"-nnın ba~ı- korkun~ sesi bir daha gümbür. korkunç bir günah işlemekten 
YakJqmca usuUe mırıldandı: nı kasarak kapıda bekliyen hiz· dedi: kurtulmak, ayni zamanda İcla-

- Burada mısız buba? metçilere sordu: - Varın imdi hanınıza. böyle- lin yarattığı hisleri, onun kolla-
İhtiyar füturlu füturlu batını - Bre Kırım Hanı y<llda_J ce söyfen. rında bulmak arzusile yanıyordu. 

salladı: "bunda mı? Tam burada konak kapısın- Yavaş yavaş kapıyı açtı. Gö-
- Bundayuz oiluın, ya siz f ki hizmetçi ıaıtktn fatkın dan bir adam seğirtti. Patronanın rünürlerde kimse yoktu. Etrafı 

şevketlu efendimize ıeı·bct mi baktılar: hayvanına yaklaıarak baş kesti: dinledi. İçeriden tavla pullarının, 
götürmüt idiniz? - Han hazretleri (• Cumaı' dan _ Siz anların kusuruna bak. pokercilerin sesi, kahkahalar 

- Beli, Cuma namazından P.V gelmediler! man ağa hazretleri. Kerem bu- aksediyordu. Ayaklannm ucuna 
vel, mutadı şerifleridir. - Ya, bizi davet eyleyüp de yurup hemen yukarıya teıırii ey. basa basa yürüdü, yavaşça kapı-

- Mehmed Paşa dahi anda konağında bulunmamak nice o. len. Saadetlu han efendimi'! pa- yı açtı, ooh, kendi,
1
i dıtarıda 

mı idi) lur imit? [Gök güder ~ihi güm- diıahımız efendimiz ile''· Cuma,,. bulmuştu. Merdivenleri ikişer ü. 
- Kmm Hanı ile bile. bürdedi] Bre kahbe oğul!arı, ne. da idiler. Çoğa varmadın teşrif çer atlıyarak sokağa fırladı. Ra. 
Kösenin gözleri parladı: den taze er ırörmüş gelinlik kız- buyururlar. hat bir nefes almı~tı. İçinde hem 
- Ya, neden bahseylerle idi? lar gibi kırıtır durunuz. Varın Dedi Patronanın attan İnme.. bu hareketi ihtiyaı- etmekten 
İlyas bir 'ey koparmah umu. kande ise bulup çığırın. sine ya~dım etmek istedi. 1 mütevellid bir azab, hatta yarı 

dile eevezelik etti: Utaklar bir daha birbirlerine Halil attan sıçrayarak durdu: pişmanlık, hem de kuı·tulusun 
_ Çok söyleşürler idi benim b kı l B k d ·· d · · rd 

bubam 1.-kı·n bı'z gı'rdı_g_ imizde a ,tı ar: u a ar ust per e- - Ya, siz kimsiz? Hanın ka- sevıncı va ı. ki A 

d t t t b J k' d.? Adımlarını sı aştırdı. Hatta rnücerr'ed bir «Urlu.ı lakırduu i- en .a ıp u an u a am ım 1: \"ındaşı mısız? 
1 

b 
Padııtahın koskoca sadı azamı bı. ı y k fL_ k'-thu"d••ı. bir arahk «o:}mağa a.şladı . .Sa· 

.tt"k 1 '- - ld' - . - o suuanım, .. ..... d 'd- d 1
1 

u · e "onaca ııe ıgı zaınan ,, ııaa- a ete gı ıyor u. 
Abdülgani efendinin gözleri detliı karında.~m Han hazretleri" yüz. Kapıcıyı uyandırmak bir me-

dört açıldı: diye Kırım Hanın!l biubir yalak. Halil kethüda li.kıl'dııı1nı du· sele oldu. 
- Urlu mu dediniz. lık gösteriyordu da ~u kara çe- yunca gülümser gibi oldu. Sirııdi Kap1cı, avucuna sıkıştırılan 
- Urlu; ne vardır? kirı-eJ .... .,.e benziyen adam nasıl konu~abilecek bir adam)a karşı- paranın bu yorgunluğa değecek 
- Yok, bir şey yok. Biı tanı. ııerkanaızhklarn göstermekten 1aJ!tığ;nı anlatmak istiyordu. Sa. miktarda olduğunu görünce, i-

dıgımız vardır, anı 'lanmış idük. çekinmiyordu? kin bir sesle sordu: çinden savurduğu, asık suratile 
İlyas selam verip uzaklaş?r Usıo :;.,n biri hir adım il,,rledi: _ Han geç ka1ur n;u rlerı1İz? ifade ettiği küfürleri çabuk kes-

uzaklacmaız:, Gani efendi nama'Z · b k' · ı ? _ Zannetmem benim efen- tı'. Saadetin zilini uzun uzun <'al. Y fi ~ Cena ın•z ımsız su tamm. ., 
ve hazırlanan cerr,.;:at sa arı a- Patrona kas1-ar•m çat~ı, cevaı. dim, nerede ise geiF.~ler. Hemen dı. Lakin hiçbir vakic kapı önün.. 
rasına daldı. Artık ortada ehem· verm,,.O.e ten ........ ;n etmİ'\O:tf1"'c U'\ "': kerem eyleyüp teşrif buyur1Jn. de bu derece sabırsı:ı:lnndığmı 
miyetli bir ,eyler döndüğüne i.. b. .. l •. b 1 f • d" 1 ( A rfua;r rıar) L atırlamıyordu. Neden sonra, , h "k" ı goz erını a" {'\ t•ua !\ çevır ı. !),, nanıyor ve fakat kat ı u um ... _....:..____________________ ayak seslerini duydu. Kapıyı Sıt· 
veremiyordu. Bununla l>er&.ber T k M h il . or· . ı· t b 1 adet açmıs.h. Onu karşısında gÖ· k .k.. opra a su erı ısı s an u akşama kadar her şeyi o un- rünce sasırdı. Vedad, ona bir 
den anlayacağına da kanıdi. Şube~İnden: k,.Hme · bile !'Öyletmf'fYlisti. An; 

Patrona Halili cemaat arasın. bir hareketle genç kadını ku-'k d' 5 f -<ıub~Urı Beı>"ılta$1ıud afyon ılepus..ı.:ııclı me,•oud takriben hin adt'ti bıı'I da bulmakta gecı me ı. a a- ~ caklamış, ağzını, dudaklarile 
rasından geçerken oğlwıun Ö· F.ti.'"'flr s:ı.ndı~ı aleni arttırın~ ):Olil" •.ı•ıl~ıı.luıd:.n ta'ifb olanların 21/10/~14'? kapatıvermişti. 
nünde az buçuk duralar ı :bi yap · 

"ar.şa.ınbl. &"ÜJ'IÜ saıı u •'e n?$1::.ıoıs'u. ·ıa.·n <lepoınrual.ı hn•r bulunnıa:-arı.,, E tı, yavaşça: aAh,ama beni mut. v • • 

lak bek1enı• diyerek uzaklaştı. (6'?31 • 

p,..trona Halil bir ~ey anhyama- ilkbahar $3rklSI 
mıstı. Gülümseyerek, yanında: Beyoğlu yerli askerlik şubesinden: 
.. Allahüekbet • diye ;;ıa.n:aza bat-

1 339 doğıunlukır \'e hu doğumlulaırlı a'!f ~r·lJGrerine karar \t>rUen or 19/10/94.Z 
lamağa hazırlanan aı·kada!ı taı:Cbrnde sedc.ııifüeceklerinden ıneı.kür fürlh e !/Uıbede bu'ıınmayJnl.ar ha.klnn. 
«Mualuı> nun yüzüne baktı. 637) 

dtc. As. 1ıı2nun11Pun 86. maddesine tihi tıu~ardır. Cl44'7 -Cuma namazından s ... nra Av•-

,,_ Affedersiniz efendim .• 
Kö~ke e~yaları 1retiren kamyon 
bizden evvel hareket ettiği hal
de bala ~elmedi. anahtal· da on-

larda ... Kapıda kaldık, bahçe. 
nizde beş dakika oturmanı• •.a 
müsaade eder misiniz) Anncın 
sıcaktan çok rahatsız oldu.>ı 

içine gömüldüğüm ~ezlongtan 
hayretle doğruldum. Gözlerimi 
kırpıştırıyorum. Rüya mı görü
yorum acaba? Hayır, rüya 
değil.. Söylenilenlerin bu kadnr 
vazıh duyulduğu rüya olur mu? 

Baharın nefis bir güıaü.. Bah
çede kuı cıvıltıları, çiçekler ara
sında, şezlonga gömülerek, ga
zete okuyordum. Dalmışım gali
ba .. Kapının çmgırağım, çakıllar 
üzerinde ayak seslerini duyma
dım. Aynen Semahat konuşuyor· 
du, kapmın önünde, Semahat 
vardı. Ah yarabbi, kalbim dura
cak gibi olmuştu. Gazeteleri o
kurken dalmış1m. 

birden yakalıyorum. Yarabbi, 
ellerini tuttuğum kız, Semah 
sanki .. Bir fark, o o1mnyı~ı .. 

- Size bir sürpriz yaptık V 
dad Bey! Bilin baka hın? 

İçim genişledi. Sevıncinden 
riyorum. Niçin? Babann tes 
altında, ben de tabiate intib 
mı ediyorum. Kendimi ge 
dinç, neş'eli buluyorunı. Gülme 
mümkün olduğu kadar çok g ' 
mek bir çocuk gibi oynama 
zıplamak iatiyorum. Gönülü y 
nımdaki fezlonga çekiyorum. 

- Bize habersiz bir hask 
yaptınız? Annen de arkand 
geliyor değil mi? 

ıı Bilemediniz ! i ifade eder 
tarzda elini sallıyordu. 

- Hayır, hayır! •. 
- O halde söyleyin bu1amı 

caiım! 

Bir çocuk edasile ellerini ç 
par ak. şezlongla diklendi: 

- Y..azlıila buraya 1reld:)d 
Gayri ihtiyari yerilndcn fır 

dım! 
( ~ r ka&ı ,.,, .. ) 

lstanbul Borsas1 

Ben neye dalar, daldığım za. 
man ne düşünebilirim? Hık bir 
bahar günündeyiz. O günkü, Se· 
mahati ilk gördüğüm günkü de· 
korun içindeyim. Gıineş, vücu
dumu kucakladıkça tatlı bir re
havet basıyor, hafif bir toprak 
kokusile ciğerlerimi dolduruyo
rum. O günlere döndüm. Galiba, r 
gazete di=-lerime, göz kapakla- . 
nm gözlerimin üstüne dü~mÜş· I 
tü. 

1

Birdenbire bu Aşina sesi işi· ! ..... _ 
l · · J6/ 10/9~ı aı;ııiış • :ı:a.panı.5 rL~t.ıa tince, hayal sandım. Göz erımı 

açtığım zaman Semahat karşım- '====::;;:::====,=======; 
slaydı. ayır, bugıinkü Semahat 
değil, o günkü Semahat! Aplış ve kap.ı.ı 

Gülüyor, bütün ruhile, içten r ondra ı !)eldin 

bahar, güneş kadar .sıcak ve se. 'üw.Ycırk 100 Dolar 
vimli gülüyor. 

Düşünüyordum. Bu bir hayal 
değil .. Sesini işittim. Fakat o na
sıl bu kadar genç .. 

- Bu ne dalgınlık Vedad 
Bey? •• . 

Silkiniyorum.. Oooh, Semahat 
değil Gönül .. 

- Nasıl, bari ay9en söyli -
vebildim mi? Kafam kalınca ga
liba? Annem, şu iki buçuk cüm
leyi bana ezberletinceye kadar 
neler çekti. 

İki elini birden uzatmıştı. Ben 
dt" tehalükle eenc lr·:!'.! iki elini 

enevre 100 İsviçre Fr. 
'1adrid 100 Peçe'a 
'\:okholm ıoa ~v~ Kr. 

Bir altın fil'i. 

24 a.yulı4ı: bir ıram ltüll}e 
ajtıın 

Esham ve T!ihvllat 

ıv 7 :ıınm Müdafaa is • 
ıı ıru.ı 

.-;, 5 İkra.uıiyeJi 
:.llür<hfaa isU1ıırazı 

:Milli 

129.20 
30.365 
12.89 
3l.16 
zs.os 

A77 

w.o:; 

19.05 
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IIDKaraAlı, rY( Ceyhanda '·=_r·F-a ... k._ı·r .... h .... a ... ,.k .. _a 4-·5···0 ... 0 ... ,,---,z~ ,, !~!~!!a,~3!,~~~,~!!', . 
yttlerden Ankaraya akıp gelen BI- Pehlivanhk tarihinin meşhur simaları 

Belediye •eçim · har ti Jeıuun • rtncitqrin a1i karneleri baklyelerile 
edıyor, ,CNtİ ; .. y:;:. Caz.olar ::.= kı•ıo bug"" day dag"" ıtan 2&J çok çoculdu anaya para fehr.mizde ekmek alınmasına le • 

mükafatı verilmeğe ba1landı tebbüs edildiğinden son R'Ünlerde Mesela, Dramalı Kula, dolu kit Herıelecinin decliji cibi ola-
CeyJa-. (HU1U1i) Memlefttin • h • ti• t.. l bauehrln ekmek sarfiyatı mahsus dizginı hücumlar yapayordu. Ah. madı. 

her t•alında o1...ı •• :---gıbi kazamız.. amıye 1 uccar mılr (Hmusi) - Eski seneler- bir yübeH1 arzetmiJtlr. Dikkat na - med, bu hücumlara kartı tem· İri inaanlar, iriliklerine ..aı 
,....... de athbat ve l,..imai Mm ven-~ M:: k. l · b tt• • • · · d•'- •-.ı _ d L-•-..ıı tlL-L. L- ı~ y• ..,,, - zarı celbeden bu vaziyet kar•ısın - ın e ve ıca e 11 1 zaıuan ıırıı- ven ıalerinden yaradı'-·'arı 1·.: _ d a ~-t~ınp.~ .~~:" Söjiid (Hus.i) - Eaklfdıir- diirlüjüne müracaat eden çok ço. da dün ve L--ün mahal!elerd~k.i ek lerle hareket etmİ4 oba idi, hiç barile kırıcı oluyorlar~.- ,.... 

evanı -·- · ..-um1&ın -n:.. de birinci ·•-ıf ~::_ca-'---dan • uug •• h k ki h eli aai1 ~...1-ı. J k1__ ı-:.. -· ~ rnu-uı culdu annelerden 283 lıılfiye Sıhhat mek daiıtma merkezlerine az mık- fUP e yo ' aamına YAV&f ya- Meıhur Aliço bile -..:ı. uala " 
ye ve .,.~ AZA 

1 warı "1- Sö~"'ii bm.ail K"u·flu'" Sö. iftiıılde k ld k • k" ~ öst-...&:.:.ı ____ _ıL....J_ d'- jiUW.S .. -- Vekiletinden para mükafatı oalmlı tarda ekmek verilmit ve .... brin ek- Vaf yorflra o uraca • Sonra ıa. ze 1 bir pehlivan olanakla bera 
f_.ıı"""r"":"5'1 ,_ • ._.. a .rı ""' - faldr ve .--1.--• kim--1--e 4.500 e"' r- d·-. .b. . . 
...a ,. _ _. ...,._. tir. Mükafat gden 104 ana iznılr mek satııı daha ziyade fırınlardan te ıgı ıı 1 ıurete hakim olaı·ak ber İri yaptlı oldutundan kıraa 

Adi ..ı.r: Nefi.e ÖM.J' fa•ftl, kilo buiıdar_ daiıtanık falr 1 merW.ezinde, 7 ana Dikilide, 4 ana idare olunmuttur. .-ırınlarda vazl- netice alacaktı. idi. Hiçbir va.kit ne '\ ürük Ali 
H*kı Mete beJ:ediye rı:;Iİ V., Fevzi ~.::...~~~: ı-ı. f-L..! Çepne b.aatnda, 59 ana Bergama. fe alan belediye lqe t*llatı me - Bu, bir yaradalııtır. Türk peh· gibi, ne de Arnavud oilu gibi in-
0.ıriı.ıntı Çiftçi, B&6ri Uzel doktor, j .... ~~-~&..n.nd~-nn Y•:;:-r T.::.1 da, 7 ana Baytndlf'da, 9 ana Mene- murları aatıt esnasında ekmek kar- 1ı~vanlak ktarihdinde bu tipte peh. ce, haaaa, yarabcı bır pehliv-
Rif t r~- lft-.1 Bak" .,._ .-u1--1 .... -..- qn• nelerini sıkı bir konlrc.la tabi tut- ıvan ço az ır. değildi. 

• yvu.ı• ç !r', ı ~~ j: m_ ... __ !Jl_ı_L __ -'a L--1·-·- L- 1 menci•~ 6 ana Karabw-unda 14 a T .. k hli 
dava vekili, Ahmed TW'all tüccar, : --~ ıııııu ... _, .._ -y ' • rruql• ve yukanda ıpret eylediğim ur pe vanlık tadbinin aon O, Yürük Ali ki, seksen okka-
Mebmed Tul'kuner 9ıP.çi, MevlUd ~ ~ yavrulat. defter. kakım te- na Urla kazMında, 7 ana Foçada, karnelerle ve yolwz olarak ekmek devirlerini yafa.yan pf:hlivanlar lak gövdeaile yirmi yediM!ft~ Türk 
Güvenç keresteci, Mw.tafa Aydar : mhıi 19hı maarif memurhığuna 8 ana Tirede, 8 ana da Kutadası almajoa teJd>büs edenlerin ellerin - araaında tam yaradıit~ta pehli- İnıparatorluiu namailub olarak 
liiccar, Mebmed AJtuaok makinist E 50 ~ ~ı .bu'-'•u ~rdnda, 1 ~-~-~_!' ~~~lftedel İl'. den bu karneler! müsadere eylemlı- van olanlar ıunlardır: Arnavud Üzerinde taıımak terefini kaza
Ulbsı, Mahir TerlUulz çiftçi, Said 

1 
\ y&Ynl:arl _,,llXiinntfÜI'. uım e Ye _.ıarna caaı aen $'. lerdir oilu Ali pehlivan, bu, pehlivan nan Kel Aliçoyu meydandan ka. 

Akman tüccar, r-~~ Uyan·•- n_.__ ............... _ ........................ _ •• J de müracaat elımlt analar Sıhhat MÜ.dere edilen karneler olduk- altmıt altı okkalıkttr. Hasımları çırmııtt. 
bl, Ali Uturlu &1"~1, İbr~ Müdürlüiüne ve aıbbat nıenıurluk. ça k..-ık bil' yekiına varmı,tır.Bu iae yüz yİrmi, yüz otuz okkalık İıte Herıelecinin çırası Kara 
Teliv anıb.cı mıtası, Huaıı Yetil Samsunda bir san' at l•ıaa müracaatla selen mükafatla. aıl<ı laontrol bt kaç &iin daha de - idi. Altmıı altı okkalık olan Ar- Ahmedden iatediii böyle bil" uata· 

91ftçl, Mehmed HulUsi J::rkal tuba- k 1 1 nnı alac*lardır. vam edecektir. navud oilu Ali pehlivanı haaım. lakta. Yokaa kırıcılık deıildi. Fa. 
fiyeel, Ahmed Demirci ltiıccar, O U U açı ıyor SıMa.t Veületf. -i senelerden larmın hiç biriai yenememitti. kat dediiinı sibi bu bir yarab-
Mwtaf.a Çalar çiftçi. Ahmetl Dar. s.m-. (H-.i) - MIUi Şel UVl'8l p1en bu cibl para mwifah 1 A D y 1 Çünkü bu, pehlivan fevkalade hıtar. Ferdler de böyledir. Cemi-
can saraç. İnöaüıliin 5unaunum1111U tetriAerin.. itlerini 71oluna k07'ınUflur. Hepsi ve- R O uata idi. Öyle bir tarz ıüreıi var yetler de, milletler de böyledir. 

Yedek ualar: Hasibe ö-.aea ele vennit olduldart diratifler üze- rlleceldir. Ba ...,ede llD1Ul11İ bıfzta- • - dı ki, bütün müaaraayı haaımla· lneiliz makineai, Almaa makine. 
evlfİ, Mebmecl .s..q,ı ç-Jftçl, Gasıi rine Vallımiz .._. T"ürel ile Maarif adııba baununun 90k çocuklu ...._ CUllA&TESt, 17/19/1942 nna taııtırdı ve icad etmis oldu. ai, Amerikan makinesi ilah ..• 
Sezen,tiiccar, Oaman Tarhan mani MiidirU Ye Daimi E"CÜımen azaları lara aicl --..a ,.ıne ptirllmek.. 1,ıt: e-1& a7an, 1.32: Vacuıtumuzu iu oyunlar çoktu. Hası~larını hep bir olmakla beraber Japıla-
fatur.:ı, Kadir Çınsı ~ • ...._, nd Mdlr. -.,ı....ıtun, UO: AJans haberleri, 7,55. umulmadık yerden yenerdi. rının tarzları, iıçiliii. •erimleri 
AbdWTahim Gauoy U.-u&ıeci,I ı - yapılan ı.tılr.lkat netice- 8enfenlk program (Pl.ı, 13,30: Sa.at Arnavud oğlu Ali pehlivandan birbirine benzemezler .. Bu, :ra. 
Mehmed Cl?elek tiiccar F.tin GüL •nde 30 A;u.. İlkolunua aıan'al 1 "H 1· lr lr 1 • ...,_., 13,J3: Ttiırqe lllildar, 1U5: A- aonra (Arnavud oğlu: Arnavud ratılıttır. Ferdler sibi nıilletleria 
mezoğlu dcıldıor, HiiHyİn Tui ..._, ola:ulu ,.., ...... ,. müaaid olduğu an- Zil 1 ••r 1 IC!ı ıınare en ..... haıberlleri, H: Jl)'aaeiiciiıııhar ban. deiildir. Aalen Kaatamonuludur. de yaptıkları yaratılıı kabiliyet-
re.te tüccarı, Mehmed Emin Obn 1 ı.,.Wınd.n. bu okulun aan'at olcu &.nit (Huauai) - Şehrimiz C. dosa. 14.30: An&ara. sonbahar aı ko,u. Cambaz köyündendir Buıün bi- lerine söre ayrılıyor. 
f.brikatör, Yueuf Güleç ..,._I, !una tah ' "ıııe bıw wriaml,tlr. H. P. Merkez Nabi,e k01181'cai ya- llınn:ın ta.bmialeri, 14.40: Tenısll: ııŞu le torunlarının torunları berha- Edebiyatta da, felsefede de. 
Mıôtafa lflcın tüccar. Süleyman 81- ptlnılflır. Kcacredeı Valimiz Ziya P........., 7&Pl1lınt dotrıı buluyor yattır.) Meıhur Yürük Ali gelir. terbiyede de, içtimaiyatta d-. 
ilci tuhafiyeci, ~ K~~ıççı. tüccar, 1 Tekeli, Parti müfettltimiz I>olu Meb mmranm » 18: SaM a,yan, 18.03: RJMI. Yürük Ali de, Arnavud oğlu gibi aan'atta da ayrılıklar vardll'. 
Maksum Ö7.CfMZ tuha.ıyec:t, o. - Zlliil •Htanesinde ikinci ..... Celal Said Slrer mebualarunız.. yo ... o~ - Her ~iden pror. bir pehlivandı. o da aekaen ok. Bunlar, yarattı., tezahürleridir. 
man Kurt çi'tçl, Al!I Galip Şlmfek •· • d 1. fıl da İbrahim Dublan' Vali ~~ • . ranu., 18.'5: Bad7o çocUk kliibü, 19.?9: kalık hafif bir süretçİ idi. Bun- insan ne yaratılmıı iae öyle oı.. 
tı.llkal, Nuh Ka~öz çi~çi, Ati Rı. ılf l1$e lıl iÇi ıl ı° Vehbi Berk 'd t ~~~ .saın &J'Mll n &JaınB haberlaıi, 19.45: lar araaında Pomak Deli Murad cakhr. 
za Özel.at çl"tçl, C>.rr.an Seçer çiftç·, f im .z L-lu ·•ani veKeıv-. redu1UQ41r· Sfıı1Ko:St 18 •ika.. 19.55: Sa.rlu ve tür. da vardır. Bu da ancak yetmİf Okuyucularıma fU karakteri.. 
Ahmed Kutlaca t*flyeci. :amit, (Huauai) - Şehrimiz en uu nmu,. ır. oosr e men laik, 2o.ıs: RadYQ razetHI. 20.45: .:\la- be ı okkalık bir pehlivandır. En tik misali vereyim: Japonlar kii-

nüfuaunun iiç miali artınaaı üze· ieket itleri t-ın birlik ve ber~tlk bur m*1lılDlllChın saıkıla.r, 21: (Keo.ndl. aon Çolak Molla selir n Herge. çük ve hafif adamlardır. Bunla. 

Sl ... wa"dde ko"'y nahiye ICIL rme poatahanede tek bir mektub içinde kon"""1nuf ve yeni idare he- mlai ~), 21.15: Dlnleylol ls~k- leci 1brahim en sonlarıdır. Her- nn yanında bir Amerikalı, bir 
il gitesi ihtiyaca kifi selemiyor ve yetine fU ırıevat 73 azanın 70 tinin 1eri. ZU3: (Me9it.kl« konuşuyor). 22: ıeleci. yetmİf bet okkalık bir Kanadalı, bir fnıiliz atır cüsseli, 

kııgreleri halk bir mektub vermek için va- lfliraklerl ile aeçilmıtlerctir: Ra.ıbo .ıoo o~a, 22.35: Saat a.ya_ pehlivandır. Fakat yüz on be,, boylu boalu adamlardır. Hatti 
Söiüt (Hmuei) - Kazamız Cüm aati olarak 5 dakika ayakta bek- Kemal Öz, Sabri Akçam, Nimet tu, aJamı ba.bed~ıi ve bol'S!UM. yuz yirmi okkalık Koca Yuıufla alay olaun diye denebilir ki, bir 

lauriyet Halk Partisi ~e,kllatmın o- lemeie mecbur kalıyordu. İzmit B.ran, Mlıhir Kıtınbey, Hilını [ie. tepe tepe ıüreıir ve Yusuf Her- Kanadahnın koca ayakkapıaı içi-
m nahiye kongrelen yapılıp bu p t T T M .. d .. ı:a·· L d " ... GÖZ DOKTORU., seleciyi yenemezdi. Hatta, Her. ne bir Japonu sıkıttırmak ınüm-
laıongrelerde üyeler birçok dileW«- os a. • • u ur .,..u uu uru- B 1 d" f h geleciden yılardı. Yenileceğim kündür, yani Japonlar oalara na-
de bulunmQflardır. Bilhaaaa bet aı.,?'~ ~·k~ate. alarak postahanede 1 va il P. T. T. selliii Nuri e ml Ayberk 1 diye ürkerdi zaran okkaaız ve küçüktür. 
nıflı cıkuM11D mezun olan talt!bele. ıkınca bır Sıte daha il.Çm&ftır. Bulvadln (H....i) - Bura P-. Haydarp&f& Nümune hu&aııe.,. İtte tferseleci de, çıraiı Bu, böyle olmakla berab~r bİ1' 
rin tahsilleri 1arım kalclıiından ka.I Şimdi .. si~lerin birinden a~i .ve ta Telsraf Şefi Şükrü G~aya nak- llÖZ mütehaa8111 l Kara Ahmedin kendisi &'ibi bir Japon pehlivanını bir Kanadalı, 
.. rnemwlnde o-ia okal n:rahucl taahhudlü mektublar, dıserın- len Malatya Menıes Şef]İiİne ve ._ t.&anbaı Belediye k.....-. kapehli•an olmaaını istiyordu. Fa- bir Amerikalı kar~l:llDa ıetirmİf 
Wl'llt alada eçılımul çla tlileklerclel den de reami DMkmWar veril- ~- e.dvadine de F.ımrclaiı Şelf Tel nııı t Ahmed, her iri pehlivan si. olaak ve boiuıturaak kim salib 
.. ı...m...lri1r. -.JdHir. ~ ~ _,.. ..waı~ bi kırıc:.1 süreıçi oldu. Hiccl»ir va· •elir derıiaia?. (ArU. a;crr.) 
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Telgraf, Telef"on Ve Telsiz Haberleri 
Askeri vazı·•e' ::ı 

Stalingradın akıbetini tayin 
edecek son muharebe 

görülmemiş bir şiddette başladı 

ikramiyeleri ~ 1 
_ 

.. ~a .ı~ (A.A.) - İlawniyeli ya::".;.;,';L:,_fıtal inci aayfadaJ r~. Biz, düınk1i yazımızda Alm.... 
~ 5 faidi 1933 F..ra-aai istiaazı cioı"..ı'.. aıı-_arnıiJarınm yedla- Ilılılyaniann İngi'.:_,_n.n --.ı_ k 
..... L rll . . b .. M .. uı, .-e ~IIl'lillll - ı...._._:_ .. _ - - ya hl 
u:uııv erının uzun erkeE Banka - "' dd1 ........... avchanıe ha- ı görune..ıt. bÜyük bi t uz) 
aında MaHye Vekaleti, Merkez BaD g~;2 ı..__~rı taama eden İn - niyette müdafaa ;e ~___a_ iUmlı) ~ 
kası dl~ ba k la .. il uun~fllllln bın'arelıerbad ı--a:L -.,e em-.-ve g"er n a r muıness le- 18 illi d" ~ .. . em a.awıc bu takviyeleri flmali Afi.{ 
rlle noter huzurunda icra edilen 19 L-.~- 1 1~ullflerdr. İnciliz.ler,ı ıca,.a .,._.,:.., __ ,_..., -•.ı..._1_1_ da L."-• 

!'- • k "d ~ eY1reua Ko•- ~--- .. .,._ •Hllll.,. ~rııı n -· 
DDCtJ JAraınıye eıı esinde: _ u ......,.a --rlıDAlnu &etnıittik. F-•~t L__ • '--
- •-r-- •1.ayısı.a 30 ilnat .c'İİnıii ney. . _.., uer emse ve acır 

No. T. L JOOO bıoıınbu~hman La esİlıd re e femllJ OJdı.ğmıa fÜplle edilme-
. nı.ürekkeb muu.z.ııı bır· y~arilo !ı ~i ~ lizıın gelen b11 tüı.vfyelerin 

130001 30.000 .. ae llC· ını.ı;uu·1 daha d -
IOl880 15.000 r~ ve o taarruzda 250 kadar f&b - Alım -it a 90eahraa o zamma 

lo.'7dra Rusların gerilediklerini, maamafih 
R2s hatlarının garılmadrğını söylüyor 

20786 ~Jb ve müesseseyi harab ettiklerini ·"L~ -• ~~~ların .nıiidafaa -.e 
3.000 ılin --..:.ı di m~e ıttnl taa-- · _.__. 

46582 3 000 ~ ... ~er • d 1&.!~a1 d .. - -sıevınu~ı 
· Ba e mft1ll.J1. •aillne girer. Bu tak 

122730 3.000 tı Avrvpada İncilizlerin yap- Ti~, nıare,at R l" • 
2576 909 blclacı ~ aiır bava .taarruzunun glinlerde Alman 11111~ ~on 

46585 · 909 ~emen bır eJİ olmak üz~e Alman- na giderek uımn nriizllkereJ ar=. 
90029 909 Italyanlar, be,lnci gün olmak üze., tan Te esastı yeni dirc!!ıktir:..7~ık· 

Moıkova, 17 (A.A.) - .R~y-ı t~~·. Alman Jıüc~arı tarde-ı Stalingradı zaptetmek için Al 
terin hususi muhabirinin bıldır· dılml.§tir.» demektedır. manlar büyük bir lr&yret sarfet. 

d . - · göre Almanlar hazırlıklar Çar~ba sabahı başlamış o- mektedirler. 
ıgme J ilı" üth." L- L__ ı yapmak için .za...,.i .üJcUaı dewP- an tar m en m 1' uava ~- Ik hücum]ar karfısında Sov. 

101872 909 re e':ve1ki gün dahi Malta aduı -ı t~? sonra tekrar ,imali Afrika ~ 
l 10955 909 nın şıddet1e bombardınıanına de • donmesini müıe.kıb önd "ime! 
112630 909 vam etmi§lerdfr. ~iliz.leır, Alman- batlanması bu düşoo!Dtizj en ~ 

ve ayrıc:a 289 'ı'Ulnaraya da 120 İt_:lly~a.rın ~ta adasma ilk dört g?sterecek l>İI' delil uyılaa yerhıde-
sine nihayet vermiılerdir. ~talin: b~rdunanında.n. so~ra Almanı.ar yetler çekilmişler ise de Sovyet 
gradın şimal batısında tıddetlı yuz tank ve ~ pıyade fırkasıle hattı yarılmaımşbr. Rus yardım 
ınuharebeler cereyan etmekte • hüc~ma ~eçmışleı: ve gay_et ağır ordusu Alman sol cenahını taz. 
dir. Almanların hedefi bilhassa .zayıat pabaaına ilerlemege m~ yıka devam etınektedir. 
. . h 11 "d. Çarpı.,malar vaflak olnıutlardır. Alman hu. Grozny'de Alman hücumu • 

fıel" lira ikramiye isabet etmiştir. giinkü hava ~uc:umları e.ınasında 79

1 

dır. 
uçaJc ka~erinJ ve bll mtktarın Mıstr eephe•İnde t.arruz.a HkeY-

B I• , • D;fincl gunu kaybett!lden uçaklar1a 1 vel 1umgi taraftn baJİ4yacağ1 merıe-er ıne gore birlikte 93 e çtk;tıfını bildirmekte- ! lesine gelince, 1bagiin bu hwınta 
( d!irier. Alman - ltalyaıılar is.e kendi · kadarı söyienehitir f<i _..er taun! 

ışçı ma a esı ır. :ı;- ___ 1 __ • • f 'ül . . ın. 
Lüyük bir Pdtletle denmdadır. cuauacmın neticeşı le e edile. kı,af etmemiştir. Şiddetli muha- Baf taralı 1 inci sayfada) ~yıblarl.Dtn aa olmasına ınttkabiJ aaha evve1 .__iL!-·ıer L~t.-:...1-- L__ 

Japonya Temmuzda 2 milyon to 1--:ı:_ı ~ n15 .:.x ~·- ua, 
Almanlar yii2lerce uçak tarafm- me:z. reebler cereyan etmektedir. 

~~~~·;:~:~:_;~·:::::: 4nkarada iase durumunu aya-r
E:t;~:::~~r!:~;:;~ lamak için bir şirket kuruluyor 

Dil yakın gemi batırmı" :zapt;etmi d"~__!__er.e ~ uçak kayıhı verdir • buodan evvellel J'azllartmızdan bi . 
v• 1 1-...ennl lddıa etmekt d · le i d "b 1 veya hasara uğratmış olduğunu bit. . . . e ır r. t .n e ~ı . etm § oldu,ğumuz ~ 

benin cereyan etmekte olduiunu 
yazmaktadır. Son ilci gün mçlnae 
ınuharebeler görülmemiş bir şid
det k@sbetmiştir. Ruslar acledce 
üstün dU.man kuvvetlerinin taz
J'lkı üzerine evvelki gün iki defa 
eeri çekilmek zorunda kalımtlar
dır. 

Londra, 17 (A.A.) - Stalin
gradda Ruı kıtaatı şimal banliyö 

aündeki ba,.abelerde .;mdiye ka 
dar cereyan eden muharebelerin 
en ıiddetlimi yapmaktadırlar. 

· Rualar St.alingra.dın semtlerin 
den birini tahliye etmi~lerdir. 

Bir Rus mesajı h Maamafih 
···················································· 
Dün gece neşredilen 

Sovyet tebliği 
I:.ondra 17 ( A.A.) - Dün ge-' . ce Moskovada neşredtlen St>vyet 

dirmip. Hangı tarafın ıidduu.ı doıru olur- hile, fngüiz ımpanatorkdı: ord wı 
Ba suretle hatır ılan düşman ge- s~ olaun ortada _bir hakikat vardır, müah.h\:enı mevz11eriaden açtk :sab

nıİ'lerinin topyekUn tonaj1 24 mil _ ~ 0 da ~n:ltalyan hava ve de- ~ya çılcmasına .d:>eLiy~ 1'"~re~ğj 
yon 600 bJni bulm.aktadır. nız kuvvetl:ı-mın. ~a Akdenizden l c~hetle ":M"~l. Romnlelln .daha 

Te&blt edilemem;, oLm mayn har ve d.aha dogru hD' ıfade ile Sicilya z1yacJt; IJ!Oe gehr. 
binin ve cfij'er nıuvaffakirıetler;n ne- adasıle Tmıus arasındaki Sicilya ka- . İng1nler, Madagaskar adasında
tlcıe1eıri bu ra.Kamlara d.Bbil değil _ ~ından gelip geçmeği İng'İliz..mt-- ki. Frans~ Jkwvvetlerleıi hen.üz tama
dir, !eşik Amerfkalılar için ~ız mıle tasfıye edememlşlerdır H bun 

Ankara 16 (Husu6i) - Bele- lamak ıçm kurulmuı mukarrer Şimdiye kadar .12 milyon tonluk gibi bir hale. getfrmeğe ve onları Or larla miiteihav-ril tldd~ mUhare • 
diye meclisi önümüzdEki Pazar- bir şirkete belediyenin hissedar l'eıttİ batırıldıiının Alm .. lar tara _ taıark ile Hmdlstan ve Avuatraip. beler krasında devam etmE>ktedir
tesi ~ünü fevkalade bir toplantı- olarak İftİrakini temin mak . fından bildirildiğini haber veren ya yapacakları nakliyat için Omid- ler .. Eıı son m~arebe, oldukça fid· 
ya davet edilmiştir. Bu toplantı. ııadile gerekli salahiyetin icra Londra ajansının bu iddiasını tek _ bumunda~ geçerı uzun ıv.e dolam - detlt olmak uzere Madagaskarın 
da ~örii,ülecek türlü işler ara - llı'lakamma verilmesi men:uu da zih nıaksadilıe bir Alman membaı baıçlı denu: yollarıru İhtiya~ mec- merkezi olan Taonariv ~n 170 
smda fehriıı iqe durumunu ayar vardır. yukarıdaki müşwdeleri yapmak _ blR' dm.elet~. deıv~ eder\;ea Mal • Km. kadar ~bunda k&ln Ambo· 
--------------------------

1 tadır. İngiliz propagandasının bu ta adasını nortralıze etmek sureti- sitra şe~rl cıvanda cet'eyan eylem:iı· 

Stalingrd' da harh 
iddiası burada <ılngiliz deniz kayıb. le AkeaıdJ memlcketleıillden !1 • tir ve lngUi:iler, birkaç yÜz de esir 
lan hıaldundakl acı hakikati mlUet. malı Al1ılb.ya •mli o.klly.at İc - almak ıuretile bu şehri z:aph!tmİf~r 

0 ten ıi.zlemeğe matuf safdiiane bir rasını temine muvaffak olmu}lar. dir. 
lflk karartma hareketi} olarak va. dır. Alınan - İtalyan luva ve den.Jz Madagaskardaki Fran&l'l umumi 
sıflandırıhnaktadır. lmvvetlıeria.lın kendi nıemleketlerl valiıi·le Fransız kuvvetlerinin vazi. 

(Btıf taralı 1 inci 30yfada.) j vaffakiyet halCkında Alman başku- IM.abhla yapmakta oldukları bu yetleırinin ümidıiiz oldağuna fÜpbf 

Stalirıgradda, cür'etli bir gece mandanhğı aşağ•daki tafsiJitı ver- Eregvli kömür havzası işin ~-~ yoktur. Buna reğmeıt bunlitrın mu-
hücumu yapan bir zırhlı tüme· mektedir: bir ,e,- ~ığl da 1'ievyorktan kavemett~ devam etmderi bumlao 
nimiz Volgaya kadar uzanmış ve 14-15 tlkteırin gecesi Alman kıt- memurl8fl <:ebelüttarık - Malta yolile Portsa- evvel general Dentz'in Suriyede ya,p 
müteakiben piyade tetkillerile iş aları febrln fİmal mahalleler.ine ta- . . ide kadar .olan deniz mesafesinin mı, olduğu veçhile Vi~ bi&iımet.4-
birliği yaparak ıiddetli ev ve ~o- 8.f'nt'Z etmeğe batbmıılardır. Oç .<80f. tarafı l ıncı.sayfada) takrihen 10,000 Km. ol.ınaıtna mu- ne olan bağlıltklarlıu ~östermekk 
kak çarpışmalarile Çerçinski bü- büyük sili.h fabrikası yani Dsershin- l~tılmesı hakk~n~akı kanuna ek kabil gene Nevyoriaan Kapştat ve beraber Fraı:m:z askeri şeı-l!ilnl kur
yük haktör fabrikalarının bulun k.i traktör fabrikası ile «Kızıl ha _ lbU: ~·°:~ .. pro!eıı haz.uladı:. E .. - Ümidbarnu -yıolile ve hemen bütün tarmağa matuf bl .. hareketten ~ 
duğu endüstri mahallebinin şimal rıkad» ismini taşıyar. makine fab- ıreglı komur ı_tletmes1le komur :Afl'ika .bil çevrednıi ~mak su- kabir ıey olamaz. 

K. D. kısmım zaptetmi~ir. rikası ve ukızıl tıkteırim> ismi ve . ıatış ~e tev.zi müess~selerinde retilıe SVıveyye bdar olan deni.z 
KuvTetli haYa teşkilleri, şid ,. rllen dökümhaıae istihkilm sistemi ib~rem1n tatbik edilmeu. m~ksa .. - mesafesinin takriben 23,000 Km. 

detli çarpışmalarJa düşmana hır haline ~etlrlklild'en sonra Sta1in - ·d~!e h~zar~a.n 'bu ıp~OJenm hu- V'e yalniz ~·a- Süveywıe ka- Mi ili Müdafaa 
palama taan-uzları yapmışlnr ve grad ma.t..hkem tebrmin en mühim ·küm.Jerıne gore bu muessescler • dar olan de.iz m~Uııin Dile 

tebliği Rusların adetçe üstün 
düşman kuvvetleri karttsında ba 
zı yerlerde gerilemek mecburiye 
tinde kaldığını bildirmektedir. 
Rus kuvvetleri bir semti tahliye 
etmişlerdir. 

bu arada av te9killer.ilniz düs - birer kıileşl olmutlaroı. Tesirli ta -1 ~e çalışanların mükteseb hak takriben 10,000 Km. oldttiu göı:ö- Veki1i Mantsada 
man hava kuvvetlerinin bütÜn anuz Aknan kıt'alarını timal(leki dereceleri .banka ve müesseseler nüne alınmakla aılılııııtıhr • . • 
karşı koyma hareketlerini müm- traktör r.brlkaa_ı ile daha cenuba. baremine göre teabit edilecektir. Alnı ftalyanlartn Malta bam M·~=-i'ica~A.~) - Millı 

---o---
Sovyet - Bulgar 
oerginHGi arttı 

künsüz bırakmışlardır. Kızıl bllJ"fkad makine fabrikası ara.I' Dereceleri ıbareme ~ tesbit o- an • A • • • • u a e 1 Alı Rua Artun-
sındaki --L '--!I i . . .lunuılana b • k 1 bat"dmıanını tetnadı «.hrnıderı fi• kal refakatindeki ze11·.atla birlik-

D h · d M ca~ kıt' ...... aya ııı.;auar ~ rm..,.ır; • proJe anun o up alA Afrfk . ekt -'"--"-"- .. . . 
on cep esın e a • a - Şiddetli sokak muharebelerinden da yürürlüğe girdiği tarihte al. ın ı aya ~ . e ---.- te dım şelu-amıze zehniş ve vali, 

ları, dü~manın nehri geçınck için sonra Alman piyade kıt'.aları ve makta oldukları aylıkluı bare • rı t~lyelerin mrktar :ıtiharile e - konmtan, belediye, parti reisleri 
yaptığı teşebbüıılerin hepsini bo· tankları Volga sahiline kadar ilerle- me girdikleri derece a}'lıjmdan bemmıyetll oldıidarına delalet e - tarafından okar,ılanını~tır. 
f& çıkarnuflardır. yerek bir tuğla fabriktutaı laiicurnla fazla İse diğer daire ve müesse-

Cephenin .merkez ve şimal 1ke zapt:etımi§lerdir. selerde mükteeelt 'bak te~kil edil- I B {J H A F T A 
.aimlerinde bava kuvvetlerimiz 15 flkte,rin ,aiin.ü aktama doğnı ~ 'art.ile ve terfi ile teli.fi e- • • 
Sevyet reııilerindeki münakalata Staliugrad miisl:abkem şehrinin ,j.ı dilmcıye kadar bu fazlalığın ö - r AK SJ M s 1 NEMA S~N DA 

Sovyet sefiri komü- taarruz etmiştir. malindekı mühim kaıe tamamııe denmesine devamla.nacaktır. Ölm 

nı.stlere karşı yapılan Jilerlin 16 (A.A.) - Stalin - Alman kıt'alarının eline geçmi,.tir. .Kömiir ve linyit fiatları hü • ~,~r ıbayat faciası .• h.tirula ciolu bir• nmıanı.~ . Hasret -.e 
d Ş • ,_. "" kA t t · dild·-· "'dd sevgi ıome 7an-. bir ~in acı fe.ryad.uıı .. Ixtırab ve e:t~m ·ı .... ind~ kt•-oradm ı1İmal kısmın a erşınsıu, S t t bl"-· ume çe ayın e ıgı mu etçe bl .tL!_ .. Y" ... 

• Jô' tı OV,Ye e rgı L:J;:._ J k ranall r kaıanı he,<ec• - llAIDI_ .. s .. •adete awıamlf Soe"°'I• ı•rın ..,;tre-
tazy•k • t t tt• Kızıl Barikat ve K12:11 kteşrin M k 16 (AA) G 4.U&&llÇO zarar arı apatırsa me - '-., 1 . ., 11 u .r-·· 

ı } pro es 0 e ) d} d,..k• '"ç bu .. yu~k sila'h fab Ol ova Jl!J So• • - bli~Ce murlara ikramiye de verilebile- z ypır gon un en ,.,.,.._ nağımıelerini *renaiim eden 

(
-A'"") a l • :k::;nıı:r~b:.ini ele geçirme~ ~~: d:~f;:re~: vyet te -, cektirB' • . '---d ki 1 E NE B ı• N Aş K 1 

Sofya, 17 .n.. - u tı«rıa- • • b 1 Alman kıt'a- . • u mueueaeaer e meanar a-
tanda komünistlere karşı yapıl- ıçın af ayan sava,, Stalıngra.d çeVl'Csınde kıt•ata.. rm tebüdJükleri de tanınacak D o o 
tnakta olan takibat ve verilen 'il- ]arının b~r Sovyet ~uk.~ve~et nmız dütmanla ,.idde~ mult.~e: tır. 4222 sayılı kanunun ikinci r R 1 c E s z L - T o R K c f ı A R K 1 L 1 

Okuyanlar: 
~ yuvasını ımha etmel~rı uzerınf! beler yapmıtlardar. Dutman ıki maddesinde ya.zalı mı • 1 k ·· d . . A 

i'Jr cezalar dolayısıle Sovyet ıe. yeni bir safhaya girmişe benzi • piyade tümeni Ye 100 tanldık det" lh banda lak~ nık~·- Mueikı bet~ıekirt Ba, zolde: Ehnacı 'Güzeli 
firi Bulg-ar hök.Umeti nezdinde yor. bir kuvvetle ifçi mahallesine ta- m·· m:.~~ha l ıaa.h •1 - ·•~•- 0

1 k~ua.aı filmlnu:ı ba, artisti 
ı K fi , . .n· ,_ ur ....... ı sa ve s sı ı e ~a ı SAD1 lŞILAY AZl.ZE EMİR 

SUZAN YAKAR 
SUAD GÜN )JTotestoda b11 unmattur. ey - F"'1ri"°"_. .....J, --->.,J.ildi arr:uz etmı.tir. "DV"&aç kesimd~ t 111~1 •• • • ket l 

l.i 
• k -, ı ,: eseıunu fftUH~&.eae, Şii" e o- 40 .V:.!ıik v·· c __ 

yet mevcııd gerJ"in i• arttıraca Benin J,e (A.A.) - Alınan pi- dÜjman aiır kayıblar pahasına caklarda geçirdikleri hizmetleri ~ıa a.utne .;,1U; Heyeti, Ayrıca 25 Ki§11ik Koro Heyeti 
~hiyetteclir. ~ ve zırhlı tümen~erl tarafından kıt1alarımızı biraz ~eri sürmiye de gözöıriine a.lmacakbr. "111•••••• Blı.'l'.iiıııa aa.t l <le teAZl.litlı ıuatine -1 

Bugün İPEK Sinemasında 
Staincradda elde e46k-n yeni ınu - muvaffak olmu~tur. Ocaia inmekle mükellef olan 

Moskovada tabii SaJıuR adalanula Dıtıra karşı iir 'l ::7E:ıes:~~':;t:!ı=~11Ç~k ·~-
h t d t tt• mn•walıı.. l.4r.akefD1I.' sene sayılacaktır. Alb aydan az Senenin en eğlenceli en n-'eli kanedtsinin SON G0NLERİNDEN aya av e e 1 lluı liD1i IMl'lf • çahfmalarda bu usul t&tbik edil- -:r 

(Baı taralı 1 inci •ayfaila) (Baf taralı 1 inci SOJl/ad•J • miyecektir. at.ifade ediniz. 

Londra, 17 (A.A.) _ B, U, P, lunan ormandan İçeri. nüfuz et- Bazı Amerikan ve İngiliz caze-' Gaz.i lliaeai tAlebelerirulen bir L o R E L H A R D • 
Ajanaııun bildirdiğioe gÖTıe Moa meie çalı,makta, aynı za~anda telerlnln Smnb'ın Londrada bu _; .erup Öğretmenlerin reiali,j'İndc • 1 
•1ccva halkı harbin .ikinci kıpl• deniz~n taarruz etmektedırler. lullUflmUD ve pek pkında Amerl _ Zoneuldaia gittiler. Kömür laav· 
lııtiyiik bir tevekkiii içinde geçir. Salomon takımadalArı tama - kaya ;.cldeoeii hakkındaki fayiala _ .zasını ve Karabiikü ,gezeoelı:ler- • • 

ineğe hazırlanmaktadırlar. Harb mile ve muhakkak. s~e~ ~le rın D.kar'a .aid lkomlıinezooJarl dir. D E ~ 1 Z C ı 
cephesi artık 11zakla""1' oldu. ceçirilmedikçe ~e~ ~e .uzerm- ilgili bu1uncitliuna müteaılitc rıva ~ ,. . 
tundan 400,000 kişi ~ıne avdet deki Japon ,h.akiıniyetı ııayıf ka· yet1ere ıceUnce, siyasi ınııahkner, Sıvı.rC!tl@r lless JJI 4•rJtll 
etmiştir. Tiyatrolar, ısinemalar, lacakhr. bulllları .biç kı7~~et veratnemeai re- mahak•me tflUfR~siıi l l) R K ç E 
:nıektebler açılmıştır. reken barer ~.ul>c balonu saymak- " 

-o _ • b. Cumhu4yet bayramı tada':..~ Smuls'"' Lcmdray• ziya-" iste,ner 
Japonlar yenı ır (Baı taralı ı inci ıtayfa .. Jo.) retlnln, bt'i olarak değllae hile, (84J! taralı I inci .sayfada) 

d • l b 1d ) lannııftır Bu en büyük milJı hayra- evveleınirde, müttefiklerin l~inde dilo:ıektedir. Bu, HeH'in harh esna- Tarihin Zaferi .... San'atın fel'efİ . . . 
a. ayt ışga e aş I ar rnımtZfft. yurc1wı her tarafında ses· buLmdukları zorlukta .. la ve bilhasaa ~~ lf}enen cürümler hakkında Kudretin e11eri olan 

Lonclra 17 (A.A.) - Japon- ti, IJtls:h, reddi, fikirli we ma~alı son zmıanlarda cenub Afrika kryı- hükum verecek . olan h~r~llel DE 1 ı• 11 E 
lar, Guadalcanal adasını işgal ~=~ tes'idi için her türlü t~bat ları açtiında babrılan gemiler me. ınabk~eye tevdı cdilı:cegı .. ~ail• R ft R s L n H 1 
~lınek i in büyük gayret aarfet- h ııtft'4 IHUkiımet llter~eJ:1nde l ile alakadar loduğu lntıhaı na relir. Fakat evvela müttefikler 
"'--•~ d_çl aodyranı l.a.,ıriıldwı llerlemıştw. 1- se e: tarafından teş.kU edilecek olu ko-
••ı..,.ırue ır er P da .d varuır. it • H 'I h k . . _.,._ı ~OLL rı ';vcN 

• d"I 1>' A ~m yapllacak IMiyiik geçı • , . , .... m ~ eu n are etım t~'lk et rı... 'ı N - 8RENDA MARCHAL'ın 
I>ün alqam neşre ı en ır - r~nıı çoıc: parlak olacaktır 29 Bi - Bayram.oı, 28 BırJDCıte,rm gunu mesıını, sonra da mahkenıenin lku - Son barllcası. • • 

bıerikan tebHği, mühim ıniktar nnc'1tettin 8.lq.unı A~ lasta öğleylin radyoda Baıvekıilmlz Sa - rıulmasanı beklemek lazımdır. Heu e A 
cı.. Japon askerinin adada kara ve H~vfftcie <:. 'fi. P. ::mni ıw.çoilunun Türk mil!etine cmah bi.rl !~JltC!ft7'e Alman ava orduıunun ugün L LE nio: en büyük mnvaffakiyeUdir. 
h ayak basmağa m~vaffak 01 =ezı l:araiında.n iki suare •erile-~ caç.tbna&.ı kuvvetle mub - ımıfomıaaile ~llr. Bu tibarla '"1111••••• ~ldüaruıı bildu-.ek~ • temeldir. barb esiri sayılması la%ım.dır. ~ Buaün şaat 1 de tenzilatlı matine 

SOZLO 
Bueiin saat 12.45 de tenzili.tl1 metine ' __ , 

Afbn Aza.uıetJ ••. 



Ankaramn bassehir olusunun 
on o uzuncu yıldönümü 

(Baı tara!ı .1 inci •.ay_l~J.a>,. J v~ f:ondra radyoları Ankaranın 
muıtu. Bu hadıse, tarıbıdır. Çun. hükumet merkezi olu,unun 19 
kü Fatihin aldığı 1ründenberi uncu yıldönümü münaaebetile 
merkezi hükUınet olan İstanbul, neıriyatta bulunmutlardır. 

IOll · POITA. 

- f Z M 1 R DE ı' 
ANKARA PALAS 

OTELi 
lzmirin en temiz, en modern 

ve mazbut aile otelidir. 

~amanlı i?1~ar~torluğu ile. bir. : Berlin radyosu türkçe neşri • 
J.i.kte devruu kapamış, vazıfeaını yatında ıunları söylemiıtir• 
Ankaraya devretmi,tir. Bu hi. • An ·· · • 
d

. k "d' B .... d"-~ - karanın hukumet merke 
ıse as en ır: ugunu UDGen · l k ·ı · ·ır Türk 

aörea Atatürk strateji bakımın· h:a~k0_ ... ":_.a •. aeçhı mki~ksı mı 1
• 

dan İstanbul gibi, Boiazlann • unıetınm a aten sıyaset, 

HükUmet lcarıısıııda denize 
nuır ve ıayet havadar, lokan· 

ta, putahane ve kıra~tbaneyi 
cami ve H'rvlsi gayet mwıta • 
zamdır. 

Telefon: 3438 
ile sabah, öğle ve akşam 

ortaamda, arkasını Trakya hu • Mft'k~lceyt .ve .~d.~~ bakı~ınd.~n 
dudlarına dayarnıf lair tehrin hü.. çok ıaabetb dıııunulerek ış gor• 

Telgraf: İzmir Ankarapalas Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

kUmet merkezi _ olamıyacağını düğünü bariz surette göstermİl M Ü 
dütünmüttür. Bu hadise içtimai- ve Ankaranın inıaaı için de her ~--• J DE: (TİYATROLAR J dir: 19 yılda, Türk yapıcıltiı, JeY ölçülü bir plan dahilinde Uaın ınüıld.et t~ edilmiş 
Türk eaerjisi, ATI'upe.nın en mo- yapılmııtar. Bu itibarla biz yeni Avııupa PWı:Ivma muadil, her 
d«n ~hirlerinden Jıririal, çorak Türkiye hükUmet merkezinin 19 yfll4ıleın ı1aJıa 11cıız ve &eminatb 

bir ara111i parcası ü~e.-i.N '!D'WA· uncu kuruluş yıldönümünde AKOMOLA TOR 
İstanbul Beledıyesi 

Şehir Tiya.'..rolan 

Bu akşam sa.a.t 20,30 da 
bvermittir. Türk dio.tlarımızla birlikte sevi· 

Türk dünyasının dö'6nen lta- niyOt"uz. PLA" KLARINI 
fası, atan knl!Ji olan An kata, aiL 

Dram Kısmı 
Kış Masalı 

tikçe bir kültür merkeıd oımak Lendra radyosunun neşnyaiı 1 WM>ilıı ~nız. istanbııt. ısey. 
istidadını da r::5stermesi bakımın 1 oihı A.yonılilıçeşme oaddesi No, 16 " 

Ya.ııa.n: Shalre.>pea.re 

dan nazarı d:kkati celbetmeie Londra belediye reisi de bu P&ÖF. Ba.llr.ı Yaratan 

batlamış l::u~unmaktadır. Yurdun ~ünasebetl~ Ankara ~alkan~. ve ,.,. .. ••••••••-•••'' 
Komedi Kısnu 

ortasıntla kurulan bat~hrimizin ~kara vah ve beledıye. reı.~ıne 
19 uncu yıldönümünde, ilk akla lııtaben B. B. C. vasıtası ıle turk· 
gelen, şüp!:~~:'Z yaznwzın batın· çe bir mesaj neşrctmi~tir. İncil· 
da da işaret ettiğimiz gibi, bu • terenin, Ankara şehrinin. inkiıa· 
gÜnkü dünya h:ırbi içerisinde bu fını alaka ile takib ettiğini ifade 
kararın isabetid!r. Kan ve barut eden belediye reisi bu mesajmda 
kokularile bunalmış dünyanın ezcümle şöyle demektedir: 
barı, k&besi o!.:lrak ı-ördüiü An· «- Ankaranın bu inkitafı A
karanın 19 uncu yıldönümünü tatürk ve İnönü Türkiyeainin 
kutlaması da ayrıca derin ve bü- kültürel soayal ve ekonomik te-
yük bir ,...~ ... 'l t~s0..,aktadır. k. "}'. '·ı ·· • l k ·· .. · • amu u ı e muvazı o ara yuru· 

l8~1r1 V! 8Hlrn mü,tür. Ankaralılar, Londra size ' 

f4ı~yDJ1TJ]l1 D°'riyatr en samimi dileklerini gönder : 
D • "''i mekte ve saadet, refah temennı 

Ankara 16 (Husu•İ) - Berlin etmektedir. >> 

Sark c phesindeki muharebe
lerin gizli kalan taraflan 

(hf t•r•f ı 1 inci ı•YlQJc) ne İtalyan kumandanlıiı pek ti· 
yalanma bazı vaklt hayli uzun tiz davranmağa batlamış ve de.. 
sürmektedir. Mesele karfı tar•· rin tetkiklere koyulmuştur. 
fm zekasına, anlaytftJla tabi &l· Bir ıün İtalyan devriye kolları 
maktadır. 'birkaç Sovyet devriye kolunu ta· 

Sovyet kumandaabğı, l,u lıarb 1 kib etmektelerken hayretten do4 
hileler-inde ·hasmı Alman kuman na kalmışlardır. Don nehri kıyı· 
danlığı bdar becerikli çıkmıştır. larına kadar sürülen Sovyet dev-

Son Posta okuyucularına bu • riyeleri nehri yüzerek geçmeğe 
gün bu Sovyet harb lıilelerinden te§ebbüs etmemişler, fakat •ı$U. 
birini hir İtalyan ga:ıete.inden yun üzerinde yürümeğe» ba§la • 
naklen sunacağız. Bu İtalyan ~a- mı,lardır. 
zetesi Giorn:ıle d'İtaliadır. Ga • Bunun Üzerine tetkiklerd bu
zetenin .-rk cephesinckki husu- lunan İtalyan subayları bu köp· 
ai muhabirlerinden biri son mek· rüleri meydana çıkarmışlardır. 
tubunda Sovyet ordusunun bu İtalyan askeri mehafilinde 
ha ... h hilesine «efsanevi ıı sıfatını Ruslarm Volga üzerinde ve Sta
babş~tmektedir. lingrad istikametinde dahi bu 

S.vyet orduları ıulttr altında köprülerden vücuda getirdikleri 
inşa edilmiş olan köprülerden is- ve bu sayede Stalingrad cephe.. 
tifade etmektdil'ler. Bu gizli köp sine bu derecede çok takviye 
rüler sayesindedir ki Sovyet as. kuvvetleri gönderdikleri belirtil
kerleri düşmanları tarafından mektedir. 
görülmeden nehirlerden geçebil- İtalyan askeri mahfelleri Vol
mekte ve aıene bu köprüler sa- ga üzerindeki köprüler tamamile 
yesindedir ki ikmal i~lerini mun· tahrib Mildiği halde Sovyet as • 
ta zam bir ,ek.ilde işletmekte ve kerlerinin karsı tarafa vara bil -
hatta bazı noktalarda bu sayede melerini ancak bu suretle izah 
köprübatları bile tesis etmekte· •-',.J.iJ.,..,..Jrt .. dirler. 
dirler. Bu lö:;>rüler Don nehri Ü- .................................................... . 

zerinde kurulmuştur. Sovyet köp 
rücü kıt'aları bunlardan on iki 
kadarını Don nehrinde tecrübe 
etmişlerdir. · 

Girünmez köprünün sathı su· 
yun altında 4J santimetre derin· 
liğindedir. Cu l'öprüler o kadar 
mükemmel bir surette setredil -
mitlerdir ki gerek karadan. ge
rek havadan hiç bir &u~etle gö. 
rünmemektedir ler. 

Geceleri, yahud gündüzleri 
hava sisli olı:luğu vakit bu «gÖ• 
rünmez köprüler>ı sayesinde Sov 
yeller karşı tarafa takviye kıt•a
ları ve malzeme geçirmişlerdir. 

Don nehrinin mühim bir kesi· 
mini müdafaaya memur bulunan 
ltalya11 kuvvetleri bu köprülerin 
mevcudiyetini şu suretle meyda
na çıka.rınıtlardır: 

Bu kesimde çok müteyakkız 
bulunmalarına rağmen İtalyan • 
lar SoyYetlerin bulundukları Bil· 

hile mühim miktarda takviye · kı
taab geçirmekte olduklarını hay 
retle görmüşlerdir. Gün gelmiş, 
bu takviye kat'aları mühim bir 
yekuna v~ .. l"\ıshr. Bunun ,üzeri· 

~ER ÇfSİT KLİŞELERiNİZİ . 
ISTANBUL 

KLİ$EHANESİ 
AHKARACAD. CAGALOGLU 'fOKUŞIJ-29 
~ .. 

UCUZ. Ç&!IJM11<TEMIZ Bnt ŞEt<İLl>i YAPAR --·--
7AşflA SiPriR/ŞURİ SJİr!ATlA 6ÖND!RİLİR 

40 kuruşluk nohudla 
17 kuruşluk mercimek 

kaça satılıyor? 
Yapılan tetkikler neticesinde 

piyasada, evvelce 40 kuruşa a 
lınmış nohud, 17 kuruşa alınmı§ 
mercimek bulunmuştur. Bu mad. 
delerin fiatları bugün bu rı:ıkam• 
la.rla kıy:as kabul etmiyecek de • 
;-ecede Yükselmi, bulunmakht • 
dır. Alakadarlai" bu mesele üze
rinde ehemmiyetle durmakta • 
dırlar. 

ihtikar 942165/66 

Karar Hülasasıdır. 
M:iUi )«)l'ıumna kanun~ muıta.ı-, 

MJteın Beyej'lu Bdkpaurmda NerL 

Z9ll!e 16 ollDl:M'ada kömürcülük tica.re. 
W.ıe blaJIVl Ali otlu Ziya. Hız.al ve 
tlıı.iil otl.u Mııslllla. Yılrna.z bakJarında 

tstı:u.tNıE birilıei mil'li korunma ma.h • 
lııem-es!aıde ce:11tya.n e:len ıııuh:ıkemesl 

..Ueeeinıde s~ıurııtm, fi.ili sabit oldu. 

iıJ,ndriln milli lrorıınma. kanununun 31, 
59/3 T. C. K , '76 maAhleierl mııclbiuce 
onar lElra. pa.m ce~ı ödemesin~ ve on 
d.Orit ıü.n müddıeflie de dükkanının 
tupatılmasına. ve büküm ko.1.'i!cşlikind.ı 

~;eı<i su,çl01lYa aful olma.k üzere ka.ra:r 

hö!i.saslıı.ıııı Son Posta ı-azelesirufo ne!J. 
ttd11mt..ı.nıo 2-9/4/94-2 tarihinde karar 
v~. .................................................... 
Son Posta matbaası: 

Nqrira~ Müd.ürii: M. Sami K.a.ra,el 

l.AJDBi: A. Jllawn USAKLIGiL 

Ya.lanet 

DERMOJEN 
Y.vmt, CATLAK.. E1'2EJIA Ye 

ciLD Y.&B.A.LA.&JNA rnu.ı&de lJ'i 
pUr, Derinin taııeltıımesloe 'H 

Yazan: Carto GoUonl 

C1m:ı.llı1esl ve Pazar ~nJeri 15,30 da 
matine 

Sadi Tdt Tiya.frosu Beşiktaşta. bu 
~aUeıımeslne hlmnet. eder. C'e{Ce 11Blr ldıorı:anma ıecesiıl vodvll 

Bia BCZANEDE BULtJNUK. 3 pel'dıe. 

lkra111iyo İkramiye liuanı yo 
adddi ır.ı ik.arı tutarı 

Lira Lira 
1 5U.Jv0 öil.llOO 
1 :.0.()0) 20 000 
1 10.000 10.000 
• 5 .()()() 20 .O JO 

10 :t..000 20.000 
!O J .000 40,000 
80 DUJ 40.0UO 

400 ıoo •o,ooo 
800 C>O 40.1.00 

-i.000 10 4U.0 O 
8v.OOJ 2 lfıO.UOO 

86.bh7 Yel<Cın ~.OV() 

Tam bilet 2 il • yarım 
bi. et l 11 radar • 

---
Gümrük muhafaza Genel komutanlığı 

satınalma komisyonundan: 
Kavııçuğu dillreden vel"ibnek üzeııe !40 llna mlıııammen bedelJe 30 ~ift !astık 

~en'bı yap~lması paz11.rlıtı 21/10/912 Çanşaml:>a. g"Ü'ILÜ saat 15 de yapıla. 
oaad !il'. İilt temmraıtı 18 liradır. Şadnamesi komisyonda görıö.lebllir. İstek'lilerjn 

teontn:tt mıı.labuzlar11e Ga.la.t..l • Dıl•unldıwı caMesi Si .un.aradaki kıoınlssona 
,.erm&rı1. (6241 

USABI.UU 
1 hi.noil.qrla 

~-•ne .,.rı.laa 

lkram11eierı 

l aöM ıtOO Urahk 
l • ... • 
1 • IA lt 

1' • 1H • 

" • " • 
• • .. • 

. a •. ..,., 
. • ' .•• ;ı 

- GRİP BAŞ DIŞ 
derhal keser. Her 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulus ta ribJ : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liras ı 
Şube ve ajans a.ıledl: 265 

Zirai ve t4;a.ri her nnt banka muameleleri 

zıraaı IJj\nkasında ı.1Ullbatalı ... lhba.tsa iuarruf hıeLi.bl•rınlb en 
u 60 lirası bıılıınuılaı·• senede 1 defa ~Uecek kur'a tlıl aaaiw&I 
pli.na ~öre lkra.ml1e dalıh!acakLa. 

4 Aded 1000 Linl&k ._000 L&ra 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 6,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

D kk.a.t: H esab14Tmdald patalac lııılr aene içinde 10 llraclan ...,-1 

dU$111iyenlere lkra.mlye (! ı.ktıj'ı ıa.&d irde 'Ko ZO fada.sile wr:llecekUr 
Kur'alar senede 4 defa, ll llaı't, 11 Hu.iu.n. 11 Kylol. 11 Birin<'' 

!fflıHı" f •• 1 h1 · ri~i· ,. .. ı.t1ecf'l<flr 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Heki.ınUk ve ccza<:ıılıı.k içhı Üntvcrs~ baş l'llNınlarm imUha.nı 21 Birinci 

teşrıhı Çarşamba. sabahı yapıla.caJtt.tr. 

Namzed obırak ya.7.1Janla.nn numaraJarua &'~ b~acak.la111 der<ıh:ı.neler 

UımfeN.llS sıaüıı'l'lu k:ı.pısında. :ı\>tlıdır. 

Ona göre na.mz.eıdler sııa.t 9 da yerle-:'inde bul .. 'l?Daldıriıar. 
Diş helıılmliğine istıeklllcrln sayısı 60 ı bulmadtgnıda.n imtihan 7aptlm~YL 

e:ıııııtı:r. (646) 

Dav.et Demi. yoUarı iş.atma U. ~1. den: 1 
l\'lllhammen beıd~i (19600) on dok\12. lb.'n aıltı yw lira oı ... n l100ı dön yıi.• 

aded calva.nae s~ v.l.J'il (4.İkinci.eşııi:u • .1942) Çarşamba cıınti sa..ıt ı u.su ı on 
beş bu..çukıta. ll;cyd.U'p:ı.ş.ıd<l Gar bı.ııa.sı ıhh·•irııılekı 1'omh.yon ta.raıuıdan kapan 

zaılll USUWe satım a.J.ınaca.kiır. 

Bıı it,ıe g.innek isleyenlerin (14.70) bin ldlört yüz yelm~ llra.lı.k muvak.\u.t ıe 

mma.t, kanunun tayin ettiği ve.-;ika.lar- la tıe:ıo:ıiReriınıi muh.tevi 2a.rflannı ayni 

güın saat (U,30) on dört otuza kadar lı>onı.ISl'oo reisl';ğ'. nıe ,·ermeler ıaı.undıır. 
Bu işe a.id şartnameler k:onıisyıuıdan ııaııasn olaıııa.k dtı.;t!.!hna.kı.adu. (62'1J 

- ----- --
A.,<ağıda ismi, muhaınmen bedeli ve mu•ıı'\1lat temhıa.tı &\"n ayrı gösteril. 

nı:Ş olan muhtelif maılzeme ıG/l0/194Z Pa~·~• giınü s.a.aL 15 den H.ibaren 
kıapa.h za.rf usulile Anka.rada İda.r.: bi.ııa•nnda sıra ile ft :ı.yn a.yrı eksıbneye 

ki>nmtı:l,ı\tur. 
Bu işe gi.mıe'k isteyenlerin listeleri hiıL~mda yazılı muvakka.t temiD&t ile le&. 

numm tayin elıtiği vesikaları ve teklifleri &ynl gün saat ı i :k bda.r kflmi&.. 
yon reiSlitlne vermeleri liı.~ımdu. ' 

Şa.1!tınr.ı.me:ler pa,rasız olarıı.k Anl\a.r-ada. Malzeme dairl"Sinden ve Ha.ydaJ1paşa.da 
~c!Jüm Şefliğhden temin edilir ve nünmneJeor Ank:araıda ~l.t!ı't'me dairdn. 

de görülebilir. 
Eksiltmeye kon:ı.n malzem1> Muhamm<'n ~l ;\lurakka.t tc.-mlnd 

1 No. ~u liste muli((-viya.tı 1500 adcd 

peçete. 
2 No. ıu liste muhtevlyaıi: muhleiıif- ;ı.·a
ıtak, yastık. carşaf. örtü ve kılıfhr. 
3 No. lu liste muh~lyatı k:ı.n:ı.jJe w 
şezlonglhr. 

4 No. 1n liste muhteviyatı '750 ad•rl 1rii.. 
çü~ ve 100 adecl büyük bilet torhuı 

J, lra 

3375 

16589 

6955 

4759 

Lira 

253,13 

1244,18 

521.63 

356,93 

J4'73l 


