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Stalingrad muharebesi 
·kat'i b~r safhaya girdi 
Sanayi maballesindekl binalarda 

iki taral şiddetle çarpışıyor 
Almanlar Kızıl İtkleşrin çelik fabrikalarını 

şiddetli bir top ateşi altına aldılar 
Royter ajansı, Stalingrod şehtinin büyük bir tehlike geçirmekte olduğunu, 

bununla beraber durumun ümidsiz bulunmadıQmı bildiriyor 

Muhtekirlere aman 
verilmiyecek 

Dahiliye Vekaleti istanbula gönderdiği tamimde 
muhtekirlerin canlarmm yakılmasmı istedi 
Tamimde zeytinyağ fiatlarının artması karşısında lstanbul 

valiliğinin neden hukuku amme davası açmak yolunda 
derhal harekete geçmediği de işaret olunmaktadır 

A.ı*ara, 19 (Hususi) - İhtikar. 
la mücadele mevzuu etrafında Da· 
biliye Veıkiletj İ.tanbul Vlliyetine 
yolladığı bir emrin örneğinı bütün 
vilayetlere tamim et.mittir. Tamim. 
de bu mühim meselenin bizzat iı 
edinilerek lıtanbul vll&yetlne tav • 
siye olunan metodlar dairesinde ça· 
lıtılmaıı ve mubtekl:lerln dikkatle 

derhal neden hukuku amme da 
vası açma yolunda harekete geç
mediğı de işaret olunmaktad.r. 

Tezkerenin son:armda tavıi 
yeler arasında şu esular vardır : 

ı 'takib edilmeleri valilerden isten • 
melctenir. İhtlkarla mücad~le için 
de drayetU bir zatın idaresinde bir 
bro kurulmıuı ve valinin zati neza. 
reti altında zaman zaman şehrln mu 
ayyen mıntakalarında milli korun• 
ma kanununun hükümleri dahilin • 
de aert ve keskin kontroUarla belli 
b&flı muhtekirlerin kanun dairesin. 
de canlarının yakılması esası tavsi• 
ye olunmaktadır. 

cc Satıcılnrı etıket koymağa 
mecbur tutmak, alı-:ıları fatun 
İstemeğe tefvİk etmek, mcnıele
re aid fatura oyunları ile fia. 
birliği tröıt anhı.şmala.rı üzerin 
de süratli harek et etmek tüccar 
ların yaptığı ist ifleri haber a?· 
mak, ıuçlull\rı ıüratle mahkeme
ye vermek, peynir, pirinç g ibi 
maddeler üzc:rin d e cayri tabii 
süra tle artan fiallara kartı mu
ayyen tedbirleri almak ,;e milli 
korunma kanununun 32 inci mad 
desinin A fıkra11nda yazıb ,ekil
de fia t değifmeıi üzef'İnde mu
hik ,.,,beb arama yollle tld • 
detli harekete geçmel< lilzımdır ... 

Stalirtgraa muharebe8tnt! aıd llti re•ım: Yeraltı ml!vzilertnden bir.i ile bir eve gırme!t üz~r• otan 
Alman askerleri 

Berlin, 19 ( A.A.) - Alman 
orduları batkumandanlıiının teb 
liii: 

-K.afkaayanın batı keaimindo 

Nakliyatı 
işleri 

1'1iinaka1At 
Vekilinin 
beyanatı 

Ereğlide yeni hava 
hatları yapılıyor 

taarruz devam etmektedir. Piya- tahkem mevzi ile tahkim ed' lcn 
de yeni tepeler İtıal etmi, ve bir daiı ıarp yamaçları tırman· 
muharebelere devamı bakımın- mak ıuretile ele geçirm1,lerdir. 
dan ehemmiyetli olan ve 6 mi.is· (Devamı 6 inci •aylada) 

Şekerin vesika ile 
satılmasına yarından 
itibaren başlanacak 
Muhallebi, südlaç, pasta ve şekerleme 
imaline müsaade olunmıyacağı sanılıyor, 

üzüm fia tları da gittikçe artıyor 

Şelc.er tlrketl dün bakkallara lü- maktadırlar. Evvelki gün ıehrimize 
zumlu l'ev:zlatı yapmıttır. Ancak E11ld,ebirden 300 l<>n teker gelmif
balka tevzi kararı ycın verileceğin. tir. Buarün de 200 ton gelecek, ay 
den bakk•Uar bu malları satma • (Devamı S inci sa)•fada) 

Ankara, 19 (Hususi) - Mü
nakalat Vekili Fahri Engin Ve
lıı:aletin türlü itleri hakkında be
yanatta bulundu. Ezcümle dedi 

~. ;~;;;j;~;;;·> Hak~~m !ermemiz ıazımgelen 
Dakarı çember çok guç bir meslek: Telgraf çıhk 

içine aldılar P f s d. 1- k' k 1 . .. .1 Londra, 19 (A.A .) _ Alman ro · a ı rma ın ma a esı munasebetı e 
tadyoau Liberyanın merke7.i Mon yurdun her köşesinden birçok teliraflar aldık 
roviye'ye aaker çıkardıkları için 
Amerikalılara kar41 ateş püs-

( Deuamı 5 inci •aylada) 

icra vekilleri 
heyeti toplandı 
Ankara 19 (A.A.) - icra Ve • 

killeri heyeti bugün saat 15.30 da 
Batvekll Şükrü Saraçoilunun relıli· 
tinde toplanmııtır. --- --~-~~- -· 

raat birliğin! yapmağa te~bbüs 
edenlerin de hemen meydana çıka· 
rılmulle bu cibl piyasa haydudla· . . , . 

ti llm ı 1 keyfi Dahılıye " elıılı R..,:P.b P~ker 
.A n'1aradn bulunan valiler 

Ar.' r a 19 { Hu•uıi) - lstan. 
bul. fzmlr. Kastamonu, Eıkltehir 
ve Bu'"S" vallleri vilayltlerine ald 
lfleri hıı '1,.•nıek iizere tehrim izde 
bulunmaktadırlar. 

rının ceaya ç..-p r a ar -
yetinin muhitte intibah uyandımı•k ! iatanbul ile iıtih!.4al bolgelerı 11-

balummdan fayda temin edeceği ra~ıında zeytinyağı işinde fiat 
de ilave edlbnektldir. ı arttırma, fiat birliği yapma mev-

Ayni zamanda bu tezkerede :zuu üzerinde İstanbul Valiliğinin 

Refah 
hAdisesi l 
Şuraca haklarında 
lüzumu muhakeme 

karan verilen suçlular 

Ankara, 19 (Hususi) - Dev• 
let Şüraaı Refah badiıesi ile ala
kalı aivil devlet memurları hak
kındaki kararını vermiştir. Doı· 

(Devamı 5 inci •aylada) 

Kömür havzasında 
24 saatte 9 bin ton 
kömür cıkanllyor 

' 
72 bin ton kömür 

stoku yapıldı 

Vapurların latanbultla geç _bo· 
ıalttlmaları yüzünden •evkryaf 

a~ yapılıyor 

Zonguldak (Huausi) - Zongul
dak ve Ereğli kömür havzalarında· 
ki t.itlb.al günden güne artmaktadır 
Havzada nom1al fartlar altında 24 
..at zarfında 9 bin ton latlhaal ya· ı 

(Devamı 5 inci •aylada) 

Zonguldak ve Kaşta 
ekmek fiatları 

Zoneu)d.k ( Husuıi) - Beledi· 
ye hududları dahjlindekl halka da· 
t•trlan bUMUi ekmek kartlarile alı • 
nan 600 sramlık ekmek Bayremın 
Nmıcl pünden itibaren 31 kurup 

(Devamı 5 İnci aayla :la) 

r ~ 
Bulmacalarımız 

Cok gcsrib bir iddia 

12 yasmdaki çocuk 33 
yaşmdaki kadım izdivaç 

vidile kandırmış! 
-------- --- -

Kadın mahkemeye müracaatla dava açtı. 
yedi aylık gebe olduğunu söylüyor 

fstanbul adliyeıi, ~imdiye kA- da bir evde orta hizmetleri ıör 
dar etine az raatlauır oldukça mektedir. Bundan r.ekİ7 ay evvel 
enteresan ve o nisbctte de garih çahıtıiı evin 12 ya,mdaki oih 
bir iddianın tahkikile me!fıru!dür. bir cün ona: 

İddia sahibi, 33 ya,larınd l'\ Ha «- Sen de bekaı·:mı ben de . . 
tice adında iri yarı bir kadındır. Cel aeninle evlenelim ... o demİt· 
Hatice, iki senedenberi Beyazıd- tir. (Devamı 5 inci •a)fada) 

Dünkü fırtınadan 
batan ınotörler 

Batan motörün tayfalarından biri boğuldu, 
dığerlerini Ada vapuru kurtard• 
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Geç öğren, iyi öğren ' 

.................................................... 
VEFAT 

Sabahtan Sabaha: 

Liselerde isimleri 2 yıl evvel Ma· 
arif Vekilltğinln ber yıl netrettiğl 
iftihar kitabına geçenler 'ifıb Fakül. 
tesine ve Kimya Enstitüsüne imli• 
hansız alınacaklardır. 

Basın bir1iği ôzalarına 
Basın ~ği :t.1anl>tıl mıntn.'Eıası Re. 
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Gl11'lS' nrıf ARA/}f ll~i Tarihten sayfalar: 
Sayfa 3/1 

Tarihi bir güreş : Adali Halil ile 
co ak Mollanın karsllasmalan 

Bir gemi av ası 
YAZAN: KADIRCAN KAFLI 

Yazan : Mo Sami Karayel 

• 1759 senesinde Avrupada «Ye 
dı sene muharebesi» diye meş· 
hur olan büyük harb vardı; baş
lı~a Fransa, Avusturya ve Rusya 
bır tarafta, Prusya ile İngiltere 
k~rşı. tarafta bulunuyorlllrdı. 
Turkıyenin bu kaveaya herhangi 

İkinci Saltan Hamid devrinde' mek kolay değildi. Ü&te de has· 
iki namdar ba! pehli•an var • mı çolaktı 
Üı. Bunlardan biri hepimizin is • Fakat Kavalalılar ve bilba&
mini işittiğ'imiz ve, Avr~ca. ~a ı aa i!.Joı:antn bab11 pehİivanla • 
tanılmış olan Adalı Halıl pehlı · randan emiF- ediler. Nihayet 1ıü
vandır. İkinciai de me,hur Çolak reşin Gümülciı.ıede olmasına ka
Molladır. Buna Mümin Hoca da rar verildi. iddiah ve büyük bir 
derler. rüreş tertib "lr.uvhı. On binlerce 

Adalı Halit, yüz yirmi okkalık m-eraklı iki ~~H"·•nın &Üre,ını 
bir pehlivandı. Mü,ekkel, iri kı- seyretmek Üzerı Gihnülcineye 
yun bir adamdı. Adalı Halilin toplandılar. 
Koca Yusuflar, Kara Ahmedler Pehlivanlar, r.oyunuo kazan 
gibi Avrupada müteaddid .rüreJ dibine çıktılar. Molla: Adalanın 
Jeri vardır. Ve, hasımlarını birer yanında çocuk ,.;ı:.: kalıyord~ı. 
birer mağltib etmi,tir. Adalı Ha- ~dalı taraftarları galeyana 
lilin Avrupada namı söylenir. .reldiler. Ortay• daha fazla para 

Çolak Mollayı, yalnız Türkler koydular. Bunun Üz~rine Çolak 
tanır. O, Avrupaya, Amerikaya Mollanın babaaı, meydana yürü
l"İtmemittir. Çolak Molla, Adalı dii, davulu zurnaları su3turdu. 
Hal~in yarı okkuıncla idi. An- Kuşağını çözdii, belinden kosko
cak yetmif, yetmiş iki okka ge~ ca bir altın kemeri çıkardı. Bir 
lirdi. Oate de iki kolu kınlc:tı. ucund_an tutarak meydana kor 
Sol kolu düzgün kaynadığından &ibi altınları yıjdı .-e bağudı: 
tutar h&lde idi. Sol kölu dine • - Bre Molla! İşte para 1 •• Ba
iinden yapışık çengel gibi oyna- ban da bütün varını yc;ğunu orta. 
ınaz bir halde idi. ya koymuş bulunuyor ... Galib ge-

parmakları Üzerinde yüri.iyerek tar-~f~ t.akılarak girnı~si büyiik 
sıçrıyordu. degıııklık ve beklenmiyen hadi-

Zaten Çolak Molla, aleli.de ~e~er yaratabilirdi. Bunun icin 
sokakta yürürken bile topul~ları ıkı taraf da Babıaliyi okşamıya, 
Üzerine basıp yürümezdi. Hep hoş tutmıya çalışıyordu. 
ayak parmakları üzerinde se • O yıl bir Fransız .cemisi Yuna-
ker .ribi yÜrürdü. nistaıun cenubundaki Serigo a· 

İki pehlivanın çirµmması bit- çıklarında bir korsan genusı ta
ti, heli.llaşhlar ve. kApıl)tıl11r . A- rafındaı:ı taaruza uğradı; bu kor 
dalı Halllin çapru:lan nıe,hur· sanlar lngiliz bayrağı çekiyor
da. Hanci bir hasmı çapra~a ge- tardı. Osmanlı hükumeti kendi 
tirine sürer ve, . yenerdi. sularında ve hakimiyet mıntaka-

Adıtlı Halil, ai'trlağına güvene sında yapılan bu teCiivÜz hare
rek Çolak Mollanın üzerine yük- ketine kızdı. Bütün lngili2ler kor 
lendi. Ve, çaprazlıyarak sürdü. san ilin edildi ve Türk donan
Fakat Molla, fevkalade mıııhir masına da Fransız gemilerini hi
ve usta bw pehlivan oldutuntJan maye emri verildi. 
hasmının çaprazını yanbas de • Yunan ve Adalar Denizindeki 
dikleri bir ovunla bozdu, ü

0

ıte d• Türk harb gemileri kısa bir ba
ııvei7ın111 bir J<;:·•~k ataıak Adah hzırlıktan sonra denize açıldılar, 
Hıılili altına aldı. er tarafı taradılar: İngiliz kor-

Mollanın bu, ilk hamlesi Ada- !an gemisini buldular, kovaladı
lı taraftarlarını fftftrttı. Bir an- 1ar, yakaladılar. Kor•anlar \'e 
da her şeyi kaybettiklerini anla- reisleri f stanköy limanmd" Kap· 
dılar. Fakat ne de olsa birden • tan Paşa gemisinde zincıre vu
bire ümidlerini keıınedller. A • ruldular. • 
dalı Halil, biraz sonı a Mol1anın Bu münasebetle hükumetine 
altından kendisini kurtudl bir rap°" gönderen Fransanın is-

Çolak Molla, Adalı Halilin ya· lirsen senindir bu, paralar .. A· 
tısı okkada, ve, kolu da çolak dala galib gelirae helal olsun o
olduğu halde korkun;: bir pehli- na! 
vandı. Onunla ne Koca Yuı.uflar Mollanın babaa., bu hareki. • 
'Ye ne de Adahlar ba~ çıkamaz- tile bütün hasımlarını su•turmut 
dı. tu. 

Çolak Molla, Kavalalı idi. Ka
valalılar Çoklak Mollalarile if
tihar ederlerdi. 

Adalı kırıcı ve, ezici biı gü • tanbul aefiri Verjen diyordu ki: 
reşçi j,1: • "7.meğe ve, kır- ((BU muharebenin İngilizlere 
mağa koyuldu. Fakat Mollanın pahalıya oturacağını sanırım . 
çolak kolu, daha kırıcı hareket- Çarpıfm• sırasında birkaç Türk 
l~r. yap~ağa müsaid idi. Çengel yaralandı',. ~~lbu~i burada Türk 
gıbı kolıl«: Adalıyı enseııinden kanmm ~okulmesı kadar pahlllı ı 
vurunca dızletiyordu. oturan bır fey yoktur. 

razın önüne katılarak pupa. yel· 
ken Maltaya kaçtılar. 

Hadise pek utandırıcı mahi
yette idi. Kaptan Abdülkeı·im 
Paşa vazifesinden alındı ve ye· 
rine başkası tayin edildi. Pndi_şah 
kızdı: halk arasınd.t heyecan 
vardı. Fransız gemisini himaye 
vüzünden hasıl olan bu vazivctin 
Fransa hiikumeti tarafında;.. ıs· 
lahı i.ıtt-ndi. Hnlbuki Malta şöval 
yelerıne Fransanın .ııö-zü gecmi
yordu: Fransız hakimiyetinde 
değildi. 

Padi§ah Kaplan Paşanın b 
nunu vurdurdu; ayni zaman 
İcab ederse Malta üzerine sef 
açacağını söyledi. Halbuki 
pek maaraflı ve §Üpheli olurd 
Napoli'li hekimi Nikola güçlü 
leri anlattı. O zaman padiıah d 
di ki: 

- Benim için masrafın ebe 
miyeti yoktur. Ben para bulma 
için Avrupa hükümdarları gi 
bin türlü çarelere baş vunnağ 
mecbur değilim. Babamın hazi 

(Devamı 11ay(rz 4/2 de) 
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Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan okuyucula

rımızdan 80 kifİye ho,lanna gidecek hediyeler vereceğiz. 
Solıt,uı saf:a ,ıot 

nı: 1 2 J 4 5 6 7 8 9 
1 - Bir ilim 

(1). j 1 
2 lecna:u 2 - _+-___ _ 

nıahliılı.ı1.ı (4), sır 

tuvaıet ileıı ( • .,ı. il ·ı---ı--.ıı==--, 

'il 
3 - Tcs ecll • \ _ _ __ 

ıeıı m. 4 ı il -~ 

va! .2,. l~rl<ilıaYbi; 5 -.ı -.-·--
ll~ken •ıı•ııııı b-ınl 

(S~; - JH_. nevi --------ı.- - --
futbol mıçlatıı IJı, 7 ----- ---------
Ar&lı••a l>mıa.ber 

I!~·- J~b ((), 8 ---- - - - ---
J:ndt>t' t,u.hınan ~ı.- --- -ı-...ı--ıı 
( 5). -1--1--1;;=~ =t 

7 Bir isim.(.. il - -
C4), iç yemeği 

Bir 1ıün Kavalahlar, Adalıya 
meydan okudular. Ve, Adalı ta
kaftarları da Kavalalılara kar§ı 

Bunun üzerine davulcu, ~urna 
cı çingeneler güret hav•sını tam 
bir cenk ahengile vurmağa, çal • 
nıağa batladılar. 

İki pehlivan, pe,rev yaparak 
ortaya çıktılar. Adalı Halil. ko
ca gövdesile bir şilep gibi iki ta
rafa yalpa yaparak çırpınıyordu. 
Çolak MoHa da bir keklik çevik
liğile meydanda sıçrıyordu. Mol
la, o kadar çevik, o derece tetik 
idi ki, çırpınırken Lahklar a1bi 
topuklan ~ b.amuıp ayak 

Mollanın, çolak kolu güreşte Bir Cuma günü genıinin kapta
çok işine yarardı. O, koJiJe bir nı namaz kılmak üzere karaya 
hasmına elense vurduğu zaman çıktı; askerlerin ve zabitlerin de 
yeri öptürürdü. Gene o, koJile mühim kısmı ayrılmıştı; liman· 
bir hasmına şak kündesi taktı~ı da batka gemi de yoktu. Korsan
zaman manda olsa havalandırıp lar bunu fırsat bildiler, diğer hı
tepetaklak ederek yenerdi. Çün- riatiyan kürek mahkümlarını 
kü bu, çolak ve, çengel gibi kol kandırdılar; hep birlikte :tincir
esnemediii için bu, oyunlara gö- leri kırmanın kolayını buldular; 

(4). ' - Vücudumu.un bir kısmı (<I). 

oydular. Her iki pelılh•anın ta· 
t'aftarı olan atalar, 'beyler ve pa-

d
§alar ortaya külliyetli para koy

ular. Herkes, hakikatte çolak 
0 lan Mollanm kaybedeceği ka -
!1~atinde idi. Çünkü cöz va., 
•~ -.n vardı. Koıkoca Adalayı yen 

re yapılmıı gibi idi. gemideki birkaç Türkü öldürdü-
(DefJ11ttnt H.vlo. 4/2 ıl•) ter: gayet müaaid .,sen bir POY• 

8 - Bir neblr (5), 8'1- renk (2), 

9 - IJir u:.mrz. (41, Beraberce <M. 
10 - Bir renk (2), Bül'Likler (6). 
Yabrıdan aşai"ıya ctolTu: 
ı - Bfr nevi imtihan (91. 
2 - Vilayet (21, Kapat. ft), Jb.yre-t 

nidMı m. 
3 - A<'ernCe Wr &:1.11 (3). Bebek el. 

bica6 (S). 

Din ft ctiinn tşlerinı ~ran (4). 

G - Kalkmı.ran (6), Cemi ohtıı (Si, 

'l - Bir kadın adı (4), Nasari detti 
(5). 

s - ~ <•>. Bir harf m, Y~ 
Cl (2), 

9 - Birdenbire (31, Yet etmek (5'. 
ıt - Yama (2), Bir aıevl mu:nr 'ıı-.. 

nar. (7). 



JON POSTA -·· ~ =- JI mrtr --' «Son Peeta)) nm tarihi telrikui: «.Son Poeta» nın edebi ronmıı: 140 

Lakin büyüklük bu devlet 
ve millete her hususta ve her 
manada hizmet ile kaimdür. Ma
§anllahü taali, kadiıi mutlak 
lıa:ı:retleri cenabımzı her türlü 
vııdlar ile halk ve mütehalli [ l ] 
huyurmuıJar. Elbet serdar, yani: 
Başbuğ olmalıaız. Moskof kefe· 
resı uzerine birlikte varıru?.:, ben 
dahi sizinle gelürim. 

- Gelür misiz? 
- Elbet, neden gelnıiyelim ve 

Allah yoluna cihaddan dönelim! 
Dünkü gün vezir saraymda dahi 
söylemiş idük. Bir ikinci meclis
le meseleyi bir dahi gözden ge
çürelirn. 

Patrona Kırım Hanının elleri
ni tuttu: 

- Gel seni veziriazam eyJi-
yelim ! 

Han güldü: 
- Bizim kudretimiz yetişmez. 
- Yok, siz eyü idemsi:r. elbet 

padişah mührünü yerlü yerinde 
kullanmaia kadirsiz. 

Kaplan Giray bir tlaha Patro
tı.:lnın omuzunu oksadı: 

- Lakin scnra birlikte sef~T'e 
gidemeyüz ve lci.fire karşı ma· 
hallinde el birliği ile tedbir ala
mayuz ! 

Sefer ve kifir Lakırdıları ihti
liı.kinin üzerinde ylld•nın tesiri 
yaptı: 

-- Doğru söylersi:&, ya ne ey
liyelim der idiniz? Bi.c. yalnu. se
fer isteme:ıı.ük, nizam dahi iste
rL k. Rü,vet almur, hazne israf 
cdifür, halle vergi altında. ezilür. 
Başı çekenler millet umurunu 
bir yana koyup sefahet eylerler! 

- Güzel, bu husu:.laı·ı dahi 
şevketlü padi~hımızın huzm""la
rında beyan eylen, biz dahi mi.is
tahsin olduğuna şehadet ve işle
rin tertibi nizamında sizlere 
HmÜşareketn eyliyelim. 

Vakit hayli ilerlemi~ti. Patro
na Halil artık Kırım Ham ile iyi. 
den iyiye anlaştıklarma kaaidi: 

- Biz gidelim. 
Diye mınJdanarak ayaklandı. 

c. 

[ ı ] s Ül'Ü'1Üıl> jıO,na,tmış.. __ .......,.._ 

1 
l 

Kaplan Giray saj elini ihtilalci- Han üst tarafları şişkin göz 1 
nin omuzuna kodu: kapaklarını yumdu: ı - Bizim sÜl:'prİz, Veclad Bey· 

- Sarayı hiima)undaki bü.. _ Ziyade ısrar eyleı· idi •İm- de tesirini gösterdi anne .. Fakal 
yük meşveret meclisine gelecek dulik vazgeçirmeğe muvaffak ol sen V edad Beyinkini pek heye-
misiz? duk Sah"b" d 1 .. h ti . k cansız karşıladın ı · . ı ı ev e. azre erı a- -

- Bir düşünelim 1 rındaııma selimlarımızı söylen. Semahat ac1 acr gülümsüyor· 
Yürüdüler, sofaya çılıtılar. Mübarek ellerin bus eylerÜ7.. Ve du: 

Yan gözle Han bir anda Patro. z.ir sarayına varup macerayı ken - Heyecan, mutlaka, telas 
nanın etrafını saran Muslu ile dulerine arzeylemek münasebet göstermek, bağtrmak suı-.etile m1 
arkadaşlaranı tetkik etti. almıyacak ve Patronanın bundan ifade edilir kızım. Sen bağ•rmca, 
B~ adamları ubuk~nla ö!dür- ayrılmumdan sonra Sadrazam ben yıllarca evvel, havuza abl

men_m l) çok zor olacagına hır da· hazretlerine gitmeıniz şüpheyi dığmı günü hatırladım. A~ağı 
ha inanıyordu Patro k k ·~-L---ı sen ya~ta idim. O zam•n • nayı so a dai olacaktır. Ol sebebden bizi 3 ............ - .. 
kapısına kadar "'eçlrdi, yukarı- , Vedad, böyle akılh uslu bil" a· • mazur görsünler. 
ya çıktığı zaman Ayasofya mi- dam değilf haşan, ele avuc.ll sığ· 

- Ya, ikinci me•veref: mecli- b' · ıv narelerinde ikindi ezanı okunma ~ maz ır gençtı. r..endin•i ve onu 
sine gelmeğe razı oldu mu? ~- d" n_ ğa başlamşıtı. Kaplan Giray ... u.tün um. ~n senin yerinde 

Han gülümsiye gülümsiye ba- 'd• F y Han oturup rahat ,bir soluk ala- ı ım o zaman.. akat, edadı 
şını salldı: · d' - · · · cağı vakit kethüdası Hasan Gi. görme ıgım t\ın, onn o ~ünkü 

ray tela§h telaşlı odaya girdi: - Olmaz idi., razı eyledük. halile gözümde canlandırm.ağa 
«Kapıcılar kethüdauı İbrahhn Mehmed Paşa karı.ndaşıma böy- çalı~ıyordum. 
aianm geldiğiniıt haber verdi. len. Gelecektir, bizi dahi kendü~ Semahatin sesi titriyordu. Cö· 
Kethü da şüphesiz sadra:ıam ta- ye şerik ve muzahir biJür ! nülü .fÜphelendirmek korkusile 
rafından geliyordu. Anlaşılan Kethüda da gülümsedi: )ifa kanştım: 
Patronanın Kırım Hanik konus. - Kırım ülkesi Hanı Kaplan - Semahat, ded;m, işin yok-
mağa geleceğini bileu Mehmed Giray sultan hazretlerini kendü. sa, atağı in, ha"·a o kadat" güzel 
Paşa çok sabırsızlık göı.leriyor- lere teşrik eylemek İster idi? ki .. 
du ki, İbrahim ağayı hemen Kap - Beli, biz dahi bu «şirketi» O pencerenin önünd~n ayrılın 
lan Girayın konağma k°'tunnuş kabul eyledik ve şevketlü padi- ca, Gönül dudaklarını bükmüş -
tu. Kaplan Giray oda kapısı önü- §ah hazretleri huzurunda kuru- tü: 
ne kadar çıkmak suretile ağayı lacak meşveret meclisinde anla· - Annemde bir tuhaflık Yar 
kaF11ladı. Kethüda şen gorun.u- ra zahir olacağımız• va.deyledük. bugün f 
yordu. Oturmak istemedi, ayak Bakıııp manalı manalı gülüm- Semahat, yukarıdan aşağı ını· 
üzerinden acele acele sordı.a: sediler. Kırım Hanı az düsündiik lecek zamandan çok geç geldi. 

-Nasıl sultamm 1ımel'un.ı ten sonra sağ elini lbrabi~ ağa. Sebebini del"hal anladım. Göz 
kaz1ran kaldırıp yeni fitne çıkar- nın omuzuna koydu: yaşlarını kurutmaj?ı.ı.. ağladıgmı 
makta ısrar eyler mi? (Arkası var) belli etmemeğe çah,nuş, yü:ıÜnf! 

ist. C. Müddei Umumiliğinden: 

Cinsi 

Tosya pldııci 
lloroa t.aısaJly esi 

N'ohut 
SaWn 
Tuz 

Kilo 

3000 
1250 
1250 

200 
400 

Mulıa.ınmıcl B; 
l.lır.a Ku; 

33f0 00 

lUııvakkat T. 
Lira K11. 

2ı:; 50 
262 50 19 69 
337 50 %5 31 
164 50 12 31 

28 90 2 10 

4092 50 306 91 
Yukarıda. clıw ve ml:kt.a.n yazı.lt ist:ı.nlbuf Cem ve Tevkif ni h:ı~tarııesinl.n 

942 Ullll~ y:l.m:ı. 11.ict er.ı:ı.k. iJLUyacı a~tk eksı"!t.meye lromntış iı--e de Lallb çı.Jona., 
oiıCmııJbn pazul'ılllla .atın alma.caJıı1ıtr. Pazıa.ıilı:k Z7/10/942 Cars;ımba gUniı ~aa.t 

15 te Sulıtan:ıhme!ıte Cexa. ve Tevkil evinde Y!liP•b.caktıır. İsteklilerin buna 
IÜd ~i taUlıdim :maıaıLa her gün mesi sııa.tleııl ırlahillndc mezkur mİİ. 

diü:rl:ükte giiro.!Ji111rilıer. istekUJedn Uımni vesilkıa.13.nil'ıe blırWııtıe mezkiır ı;ün ve 
ı;aaıtwe koınis;yoııumuaa. mil.ra.ca.a.tla.rı llio. ıdunur. (24'7) 

pudra sürmüş, yanaldl\rınm ve 
dudaklarının boyasmı taze1ernis
ti, yabud bana biraz daha ~.enÇ 
ve renkli gözükmek İstiyordu. 

Elimi sıkarken: 
- Gönül, hizmetçiler meşgul, 

haydi sen, Vedadla bana kahV"e 
yap! 

Gönül eteklerini tutarc.tk, diz
lerini kırmak suretile annesini 
selamladı: 

- Başüstüne efendim. 
Konu,madan, onun uzakla~ • 

masım bekledik. Hiç şüpheı.iz 
kahve, Gönülü savmak için bi·· 
bahaneydi. 

- Beni fena sanbn Vedad ! 
Duda klan titriyord11. 

- Ya sen .. aynen, köye ilk 
taşındığımz gün ga".>i bahçedey
dim, dalmıştım .• inan k\, saniye · 
lerce GönüJü sen zannettim. 

GüJürnsemeğe çalıştı: 

- Ben zannettinse paylann -
şmdır! . 

Hayretle doğr,uldun•: 
- Neden? 
- Unutma.. O gün, ben: bir 

iki defa paylamı$lnı. Dersine ka
rıştım diye ... 

- Nefretle başlıyan sev~iler 
ne kuvvetli oluyor. 

Acı acı gülümsüyordu: 
- İki tarafı da bedbaht ede

cek kadar .. 
- Buraya taşınmakla çok 

İsabet ettiniz Semahat! Hiç ol -
mazsa seninle ayni havayı tenef
füs ettiğimi, senin birkaç adım 
ilerimde olduğunu düşünerek ya
f&Dlak bana teselli verecek. Ra
zı geceleT, Fenere doiru u:ııanı
nz. Artık yegane teıoeJlimiz ma
ziyi hatırlamak.. Elimi tuttu: 

- Sesinde h&la sitem ifadrai 
var Vedad ! Senin gibi düşünme
diğim, arzularına upnadığım 
İçin bana ka~ı kır11nsın biraz .. 
Ne kadar ınakul hareket ettiği
mi sonra anlıyacaksın l Bir sözde, 
bir ağç.ta, bir yolda, bir g<Xede, 
her hangi bir şeyde hal\ralarl, 
güzel günleri buluyor, ruhumuzu 
heyecanla dolduruyorsak, işte 
bizim için en büyük sa adet Ve 
dad t Sevgimizin ebediliği tesel
limizdir. 

Başımı çevirdim; 

- Ben de bö,.le dü ~iinmeğe 
çah§ıyorum. Sen hakstz değil -
sin! Fakat ben de ltnkh)'U:ı. .:.ıer 
zaman söylediklerimi tein arlat· 
ma bana .. Sen benimdin, elim -
den aldılar. cı Gene seninim! ı di
yorsun, fakt yalnız kalbin bana 
aid .• 

- Bu yetişmiyor mu Vednd ! 
- Yıllarca yetişti •. Bu az. ~J' 

değildir. Ukin. sevdiğim insa -
nm tamamen benim oln:asım is
tiyorum~ 

- O insan tamamen s-;:nin o
lursa, senin olmaktan ç:l.acak 
Vedad! 

- Bu .senin kuruntun! 
- Ah Yarabbi! Yalvarırım 

böyle diifünme Vedad! Bütün 
fedakarhklan yapmağa hl\z! -
nm, bir zevce Stfati!e kocama, 
bir ana sıfatile kızıma ihanete 
sürüklenebilirim. Fakat, seni 
kaybedeceğim. Bendeıı çabul.: bı-
kacaluın ! Beni ihtyarlamı, b~la
cak, soğuyacaksın ! Kalbin genç 
heyecanlar arıyacak. Soma ben, 
beni düşündüğün, sevdiğin te -
sellisini de kaybedeceğim. Ta.sav 
vur et, bir kadın için ne mütlai§ 
şey .. 

- Kusura bakmayın, kahve -
nİn yarısını tabaklara J:ikliim, 
benim yapacağım is bn kadar o· 
lur. 

(Arkası var) 

İst. C. Müddei Umumiliğinden: 
İstanbul Ceza ~ Tevkifevi bKtanesinin 9'2 mali plma a.lU s:ill 250 gram. 

!.ık b.sr 1'0tuniu: 3060 kilo inek .sıüt.ü ile 2500 kilo dağlı~ eti lbUya.cı a.çtk 
e!siltmeye konmuş ~ ık talib çık~ıındaa. pa.zarlıkh sa.tın alıınacaktır. ,..ü_ 
fUn mnba.mmen bedeli U5t lira, muvaltlW teıınin&tı 101 lira 2.i kuru'J, :ro -
tı•cJıım ınuı.ammen b~ 22;>0 1!ra. muvakkat ~lıta.tı 168 lira '75 kııruş, 

et.in muhammen bedeli 3750 lira. mun.~ temln.::ı.tı 281 lim 25 lwruS:.ul'. 

Yoğaı.ıluu ~tnwsi Zıi/l&/9-12 günü saat 15 te sütün yine a.yu.l gün rnl 
15,30 d3, etin yitir ayni ciin sı.M. 16 da S~edıle C9a ve Tevklrrvin~ 
dle yavılacak'ır. i'-'ltıckHl!lf"irı ta.tilde:n mll4>da her gün mesai s:uııtlcri 'tbhllinile 
pı~ mez'kür müdürlükte görebılirler. 

:btdı.tiltrln kammi TeSikal:ı.ri~ birlikte yukıa.Ada ya.zıh gün ve s:ı.stlerık lı.o. 

misyonsmıaa. mli'l'arulları llıla ellınur. (246) 



'M\ Biri # . .,.., P a 60N PQSTA ~ tfl 
Tenekeci: - Aptal!. dedi. Baecla öfke- a acı ialiye11 lri7 insanın talıam-
- Sö,ie, farkı ıöyle, aünr- leaecek ne •ar? mül edilmez ız.tı.,abı aalrh tefi. 

ciaim, diye inledi. Kızal aaçb köyffi arkaclatile - Ony, nereye ~ laep 
Kadın, tatlı bir bak'fla gözü itaretle,irken, dirseiile onun bot karanlık!. 

tif adama baktı Ye: böiründea diirtmete baılamıf ve Kadının .e.i, karanlığın esi-
- Orada balanduyaanız, bi - gömleğinin kollunu .. vamaia ri olan bir inaanın muztarib fer-.. 1 • t .. k .. •• lirsiniz, dedi. girişmiıti. Eamer zayıf adam ise yadını çolıı:. süzeJ 'teriyordu. Şar-

0 r er 1 n U r USU - Aptalua kalt.i kırık bir su ditlerini kilidlenı;, ve yumr ukla· kıaının kelimeleri yuvarlakmıt 
kabına l>enzer, kadın~. Oı-ada ram ııkmıtlı. Fakat bu sırada gibi sörünüyor Vü kendilerinde 
J.iç bir bilgi duramaz!. Bunu fsa lıı:.•den ince bir ses yükJ0 ldi: gizli olan hislerin kvdre! ve izb-

Yazan.• Maksı·m Goı kı'g aöylemiı!. Sen ,arkı aöyliyebilir - Efendi, taYed siz okumu~ rabını ifade etmek ate~ile titri-
miain?. Sana 7irmi kapik vere • bir adam .. nız '.>a•kalarının Pğ yorlardı. Meyhane sessi.ıdi. Ka-

Bir yaz aktamı ~ c1iJ ma- lıyaa bir in .. nm hıahtirar Ye 1Mı - Panayıra aiderain, bir de yiın!. lencesine mani olmayımzi. İyi dının gür seıi bütün odayı doldu-
hal!elerinde, :Jaıurı :JUIDl'U dar zin tebeuiimile siiltiyOl"lardı. fri be: karsın ki körler tarkı aöylü - Aiır bir hareketle puıtalonu- sözler söylüyor ve küfrediyor - nıyor, meyhanede oturmakta o
ıokaklarda, yan yanya çürü • yarı ve doll'Ull ricudlu olan bu yor! Oalaruı ıarkılarına elinle - nun ceblerini aramağa ~yu!du. sunuz!. Hiç de yakt,ık almıyor. lanlan, adeta bir katran taba ~ 
lnÜf küçücük ev-lerin ara.a1nda kadın, kocaman söiıde masaya mek o kadar hot ki. .. Çok hot-• Gözleri teli.ıh teli.,lı el rafı Kadın sözlerini açtt, içini ç~k- kası ile örtüyor, ve geni,, titrek 
•erseriyane dola.tırkODo bir mey- abanan,, cözlerini kapıyarak ve Kartımda, diier pencerenin süzen eamer adam, İatüıfafla "e ti ve yenidftl arözlenni kapadı. bir sel halinde a~ık kapıdan M>-

lıanenin yarı aç.ık kapıauıcl•n kederli kederli batını Yllıyarak yanandaki masa bafmda yiizü Di ciicenmİf bir eda ile haykırdı: Sonra, batını g~r-iv~ atuak bir kaia akıyordu. 
İçeri bir söz attım: MeyhaaeoİD konu,uyordu: yakoaa ltetuiyea bir adam olu- - Onun parasını senden b&§- elini aöisüne koydu ve hp1u bü· Ben meyhanedekilerin eiı1-
lc.alabalık olmaaaaa raimen her· - insana •abml kadar hiç bir ruyordu. Uzun aaçlan omuzları- ka verecekler de var... yük hir madeni borudan ~ıkar mif Mflanna, tarkı ve karanhk-
keain aeull.ce olun&fUD& bayret yer iyi olamaz!. na n biraz ka.nburca aırlına dü- - Hepai bir!. Hepsi, hepsi ~lııi, alçak, fakat lnadrali bir la kapla yüzlerine, pencereye, 
ettim. Biri, İace bir ...a.: külüyonlu. Demeti andır .. lor- bir!. Sen, hen, o!... Biz hepimiz, ae.le tarlnaına baalaaı: söie INJoyordam. Güneı batnuf 

Meyl.aaeyi - •iri tlöı-•li .e - Fukara için ekmek ..-ede anızı aakala, ııöpiUaii bir ye)pase Kaclüae ~en çöl üzerindeki eıe- - 0777, ~lı lrörcültlne b. Batıda •ölı:yüzü lonnıZJ real.-
earkık tavnh lıriiçük odayı - ,py- İae Yata ............ , decli. halinde örtüyordu. Saç yıiını al- tin fıtkı .. ai1»iyiz!. acıyınu:! lerle bezenmifti. Güa batmumn 
lece bir sö:aMD aeçinlim. Alaca Kadmın karııaında ohlnuıld.a tında yüzü, çirkin denecek kadar Kızıl .. çh mujik, tehdidkir Bu çalıfQmJ'IOru~1' alevinde, kanadlarını a~ı' mu-
karaalıkt&, aaçlan darma dajl· olaa Nam, INr kadeh ..-otka dol- küçük sörünüyonlu. Strbıacla bir eda ile filozofa baktı. Cebin- azzam bir kuta benziyen ıarib 
tıık bqlar, kemeniz buma ıöm durarak kad ... wsatb: bumlaurusuk aiyah biı· ceket, .e elen kese.iııi çıkararak hllvada Gö~eriına •örmiiyo,! .. tekilli küçük bit' bulut eriyordu. 
lekler, :yalmayaldar veyahuel ... - içi. sene bumburutuk, leke içiade ko salladı, paralar 1ın1r1rdada. O, Meyhanedeki insanlann hep- Ufkun erguvani perdeu in:erinde 
k.i püskü, yırt.il parlak lu•dwa· Bu, uzun boylu, zayıf, siyah lalı bir sömlek •ardı. Çö&illmüt --Gördün nrii?. ai de aiiki.ınet buldu. Esmer adam .iyah aiaçlar ac;,kça aöriinu)or, 
lar farkeclel.ildinı. Kötetk, bw aaçh, lraaketli bir adamdı; aır - olan kra•atmın bir llCU, aakala- Diye IOl'da, sonra tekrar ke - oturdu ve bu melodiye teınµo kuta benziyen bulut ise, ı.deta bu 
lna5anm etrafmcla Mkq&k bir kü- bnda yaku açık Yo"hk bir göm- nm altından sörünü7ordu. Sol sey celııine koyda. tatmağa baıladı. Kızıl ta'ilı ada ağaçların dallarına konuyona111 
bıe halinde bet alta kİfİaİn otw- lelıı:. Yardı. Göaleri ni idi. O, bu iri sözü mor bir tiflilde örtülmiflü; Kadın sözlerini kapadı ve ba- mın yüzü ciddil~şti; ehemmiyı·•le hiuUıi veriyordu. Ova ıawz H 

lllakta olduimua aördtim.. Onlar- sözlerle dört ltir tarafı telath ... aözile ise, aararla kadaaa ba- fDU aallıyarak koaUflll&ia baf - etrafına bakınarak pannai.nı aeasizdi. Yalnız tcftaf göla;eler 
dan biri, bojl&k ve lu.k bir .,.... telifla süzüyor, •• laiç dunDadan kıyordu. Bu adam, birdenbire, ladı: kaldırdı •e: yerlerde sürünüyor. ve toprajm 
le ken~yordu: ai7ala, sık, karma k&nfl)c aakah boiuk •e kükrer aibi bir .eale: Oh • d"k' .b. .. . .. - Suaua! diy~ fısıldadı. içine, çok derinlere •İren güne-

D!_• .n __ _ı_ '-- vazlayordu. B ---L- B - • 'mı ı ı sı ı gozumun H lb k" 1- d . ·-• d ' d .. - ~-- laraa.-rua öıyle -- Dl u unun ,._ • - e11 orada llıultmduml - .• deci" y I akı • a u ı uzum a yoktu. Hc"r· fın _.n a ve aoıwı a ıorun • 
~ak ajaçlan •ar ki, aiziakilere tında b...k ...._,., luzal aaçh, Dedi, Ye kocam&11 eliDia avu- ~~ ar. 0

1
a 1 .. n topbera~ını ke9, cüaette uuıaa clermawasız mez bir ~1de titretiyorlardı. 

L:_ L- l o:: _ _ı.ı,:_ H • b a bıyıkla L.--- '-- ·-' b" . ·ı ~ azenne oturur ar .• Cünet yın- ih . 1 "b" h k . K d t:a-.-.L Loift•k . k b ~ -zetnes. IUDU-- aaı urm • ._.... -..)~· ın o- cı e m&&&Ja varıııı.u. .. • tiyar ar ıı ı, .ıı·e etarz oluıu · a ının _,., .... , D •- ae$ı, a ı 
.:a 11... L - L _ 1_ı_ lerini yakar, ruzsar iiı:•leriae 1 d ld b m· b · I'& Meryem aaa kaNIUi öniiede· tunayorııııu. --. __. - oc 'bir fı· Herkea o tarafa balda. 1'a.tlan yordu. Ceketli adam boynunu u- o uran r au gı ı cnı doldu-

iti ınum aibi.. nacı olaa • .-ti. Kacluaan kar- b&fllll kaldırarak boy.unu adam toz yajdar1r.. zatta, lwlajlaı kAdının seaine ver ra,....du. Gatiba diierleri de ken-
K.apmua etiiiadea ltir adna fUIDda üçüncii olarak oturaa dan yana uzattı. Yüzü fİt adam, &aeta Vkiçle di ve keaclindea seçerek dık.kal· dilerini hıçkınkh bir ahenkle 

-ı6na.. iki kifi, töylece 1taaa ba- Nütka iamiacle bildik bir teaeke- - Kiyefte buluDclum .. . Be _ vvruyormu, si1»i: le dialemete ba,ladı. Al•c.a ka- dopdolu hiseediy0tı·lardı. Herk., 
1'ıp, seain seldiii tara{a baf1an- ci idi. Niifka .. aclamakıll~ ~h, yaz kiliaecle . .. Ve daha bırçok - Doiru. Ben de hatırbyo - ranhkta bir sözü, bana, sönmüı hareketsiz oturuyo.-, herkes a. 
-. çeyirdi&... Te:aa&luD arkaam- tu. Bulamk so&bebekle'?: 'l&&erl - dijer tehirlenle.. Şimdi artak ram, dedi. bir kömür sibi kocAmaa ve ıiyah suyordu. Yalnız bir defa Mrhor 
el• otur111akta olan ihtiyar mey- ne Mi:fÜk bir aiırhk~ dUf~ kir- iaimlerini hile h&briamıyonım. - Ahali etrl!_fiannı almıf sörinliyor, dijeri İse küçüc.ük, Nütkanıa kıuk aeü tlu,..Jdu: 
haoeci, besi ~ iisere pilderi araaından, koi" sozlerle Bütün Jaabaettiiin .,eyleri sör • Onlar, İfte bu körle'r, tarla aöy- dikkatli ve canlı u~ıldıyordu. - O niçin feryad :Jiyar > 
9e&aizce ayaia kalktı. Yavq ...- kadma l»akarak uyukluyord';'. düm, biliyorum. Dinyepr.. Hey lerler... - Oyyy Allahın ıpğını gör - Fakat bu ..., tıpla derin bir 
le bir ,ise bira aamarladua. Bazan o,, oltaya yakalannaıı b.ir benim sen~ Dinyeprim. Oper• Kadınank ocaman söisündea müyorlar ... ırmağa talan ye sukutundan ç• 

- Bi.Dm taraflardıi her ..,. bahk aibi ajz1111 açıyOl' n seve- korosunda bulunduimıı z.aman dolcun ve titrek hir aada koptu: Oyyy, parlak güneşi görmü _ kan aada bile s~lukla dayulan, 
t..,ka, ber teY sevimlidir. Yalnaı li7•d11: bu tariuyı söylerdim. - A~. yorlar . . bir tat cibi tarktnın içinde kay · 
f~abk tıpkı buradaki arilaidir. --Giiüii ... vercinim ... Şın- Seai, yer altından gelme boiuk Operanın "ki korociair Oyyy, körcüklerl! acıyoruz!. .. bolda. 

Bir diieri farklı lair aesle: kı aeyle!.. . Söylelele canım!.. bir aüriiltü halind~ meyhaneyi - Doirul.. Şarkınm bestesi, bir Jıaçlnrık - Oyyy Al1a1un mukaddeı 
- O her yerde birtlir. decli. Geri kalan altı '"4i., ai&ara du- kaplıyor, bava ile beraber, k.ud- Diye mınldandı ft elile meaa- gibi yeknesaktı. Onda. belki de 

b Pencerenin altında, maıaaua manlarmm bulutlan ve yarı ka· retle inaaıua aöisüne doluyordu. ya vurdu. yalnız iki nota, ancak iki notacık 
1_~a ot\ll'DJ1lf, inaanları ve bun :ranlık iç.iade hayal meyal Earke- Bu hazin. bu ümidaiz sesleD söi Siyah aaçb adam aiairli bir e- vardı. Bu notala!', melodinin için 
._,., .. bata üzerinden, kaTaldar - diliyorlardı. Bwılaruı hepi ele aüıae bir alırlık çöktü. da ile: de, uzun demir teıteredeki di,ler 
~ Jı..hııedenia yiizüwü tetkik barekebiz oturuyor, sewsle vot - Yanıma otur, kadın, sana - Mini olmamanızı söyleme- l'\Dİ aıralanmıtlanh. Fakat 1M3n-
~iyordam.. Ben de ka•ak aiç- ka ve bira içi.yorlarda. Ancak za- bİrA ikram edeyim. me müsaade ediniz, dedi. Ben larm yeknesak lıa.reketir,den, şid 
::-naı MVerim. ODiar batlarını DIAll zaman bualardau biri hava· Eamer, zayıf a.._ ayala de tarkıcıyım. Vakıa ~ sizin detli bir •in ile yüreği parçala -
0 Yle doadoinı, öyle mairm" bir ya bir kelime fu.labycw, bu keli- kalktı ve: ki sibi öküz aesi deiildir. Fakat yan bir müzik doiuyordu. 
e.la ile 1Pöje kaWlnrlar ki.- me MMİace. bir kQf aibi, odanın - Olmaz, dedi. ona ben lk • buna rajmen her zaman keadi- - Acıyınız Alla hın ltulları. 
..a....._ k:avaldardan bahseden bir ka lııir kiıeımclea diierine uçuyor· ram ediyorum. mi müdafaa edebil:W"im. Şarkının ahengi.nd~ güneti 
~--.. K·.t- ..... çakır ke,.ifti, du.. - Ne çıkar, hepÜ bir. Sea Ye Öküz aeali adc:.m atız dolusu sörmek iatiyen fakat göremiyen 
alıa dudaklar'\ i.71 te'Vler habr· ~ ...ı.b,._.t J'• ltea . hepsi bir. bilrı ve iimiclaizce ltafmı sallıyarak •· 

cno•ı1 
Oyyy l>izi niçin cezalonclrrdtfl? 
Kadm, batını Mllamak sureti

le tempo tutarak tarkt aöyl;iYC>r"
du. o adeta ibadet ediyor " 
göğsüne dayam1t oldqğu elinU. 
parmaklannı o auretle l"m 1da 
h"ordu, ki. p:Ja bunlarla kal • 
binde cerili Ye iıaaanlatta gÖr\İn
mİyen tellere dokunuyordu. 

Baaında ka)n, buhman lustl 
(O..•• •7'a 4/2 de) 



' 4/2 Saytt. 

Aynı gün içinde iki içki. alemin- Kaçaltçılıkla ıiddetli mücadele 
de iki köylü öldürüldü, bir kifi ediliyor, •On :amanlard.:ı 94 

de yaralandı k~ak vak'an te•bit edildi 

fzmir (Hususi) - Tirede bir 
gün içinde birbil".i ardısu•a iki cİ· 
nayet işlenmi.tir. 

Evvelki gece saat 22 de Tire-
ye bağlı Boğaziçi nahiy~sinin 
Mahmudlar köyünde bir içki a
leminde Mehmed Öncü, Küçük 
t.ule köyünden Hasan Yılmazı 
bıçakla sol memt:!!\İ alhndan agu 
surette yaralamış, Hasan Yılmaz 
biraz sonra ölmüştür. 

Gene evvelki gün saat 15 te 
Mahmudlaır köyünde Ali oğlu 
Mehmed Şen, Halil oğlu Siiley· 
manı içki aleminde öldürmü~, 
ayni köyden Bekir oğlu Şaban 
Tozluyu da ağır surette yarala· 
mıtbr. 

Her iki hadise faiUP-ri tutul · 
muşlar, adliyece tevkif edilmiş· 
terdir. 

Trakya meb'uslan Çorlu 
Halkevinde 

Edirne (Husuai) - Son bir· 
kaç ay içinde Trakyanın hemen 
her tarafında kaçakçılık!'* çok 
şiddetli mücadeleye giri,ilmiı 
bulunuyor. 

Edime inhisarlar bat müdür· 
lüğii takibat amm Hüseyinin 
batkanlığındaki ekip Şarköy, 
Mürefte, Makara ve haYalisin 
de alınan tedbirlfır neticesi ola· 
rak 94 kaçak vak

0

as1 tesbit et· 
mİftİr. 

Bu kaçakçılardan 46 kilo • 
gram yaprak, 18 kilogYam kıyıl· 
mıt tütün ile 982 yaprak kaçak 
sigara kağıdı, bir adet tütün kty• 
maya mahsus havan ve iki tane 
de havan bıçağı müsadere edil · 
mİ•lİr. 

Takibat ekibi Trakyamn biı 
çok kövlerinde bayi de temin et 
mektedir. 

Murathda büyük pehlivan 
güreşleri 

Çorlu (Hususi) - Meb'usla· 
rımızdan Cemil ile f"aik Ö:.ıtırak Muradlı (Hususi) - Muratlı· 
Çorlu Halkevindt! halkımızın da yapılan büyük pehlivan gü · 
derdini dinlemi~lerdir. halk en reJlerinde Tekirdı,ğh Hüseyin, 
ziyade tohumsuzluklan, iaşe zor· Kasım Tafariyi yenerek baş peh 
luğundan, ihtikaırm fazlalığın _. livanlığı kazandı. Ba~altmda Lü· 
dan sikiyet etmiştir. Vekille-ri r leburgazlı AlamdJe Ramizli Ni
miz .'.ıot alarak icab eden yar • yazi berabere kaldılar. 
dım ve te~ebbüste bulunacakla -
rtnt vadetmişlerdir. 

Kaşta b~IJdiye seçimi 
Kaı (Hususi) - Kaı belediye 

meclisi intibahı bitmlt 'Y'e uil aza.. 
Lklara Süleyman YıldıT"ım, Kadri 
Öztürk, Avıni Erdem, Mehmed Yii· 

Antalya valisinin kastaki 
tetkikleri 

Kat (Hususi) - Valimiz Haşim 
İpn kaz.amıza gehniı, kaza ihti. 
yadarı ü-zerinde alaka ile durmuı· 
tur. 

3UN PUSTA Bfrincite~rin 20 

Dünkü fırtınadan Hiköye: Körlerin türküsü Tarihten sayfalar 
batan moto··rıer <Baı tarata..;, ....... .1 

neleri tamamile duruyor. Biri.ı 

( Ba~ taralı I inci "'ayfada) .. ~ ~Jla§tarafı 4 / 1 de) J Oyyy, ağlamak için göz ya~ı· a?1rım, yetmezse diğerini aça . 
vapurlarının sabah seferleri intiza- saçlı tnUJıgın elini kadına uza· . • mız da yok., r~. Donanma mahvo1s.t. bile ye 
nıını kayıbetmlftlr. Seferler ancak tarak .. ön.~ne be~ kapik ko) duğu- yankılar uğuldayordu. nıden yapmağa iktide.nm va.rdır. 
fırtınanın öğleye doğru hafiflemesi. nu gordum. Parayı koydu ve İs· Şimdi, şu bir gözü si§ uzun Fransa hükUınetini en çok koı 
le tabii hale girnıeğe başlamıştır. tvri,z dçıkardı. saçlı adam şarkı söylüy~rdu. Ma kuta~ nokta Türkiy~niu bu me-

Arm a m gözlerini a,çmaksıun, sanın Üzerinde eğilnıi" boynunu ~~leyı bahan.e ederek Prusya il~ 
udludan üzüm ve mupnula el yordamile parayı buldıı, par _ "' ıt f k lm d 0 b • .::.ı.ı.. ld w b ld h da kadına uzatmıştı. Sac. ları ya· 1 a e esıy ı; u lakdird 

,.._ u 0 ugu a e arelıı:.et eden Şi- maklar1 arasına aldı, yava"ça 0 • k Ru A t 
le ıı bawl D .. na larınıa düşüyor ve bütün yü- sya .. ve . vus urya cenubda 

mıanına g ı cı oğlrn motörü nunla masa.ya vurd·,ı ve yenı"den t - F zünü örtüyordu. Kravatının ucu ecavuze ugrar, ransAnın yük 
Heybetiada açıklarında fırtınanın parayı eski yerinı' bıraktı. Kızıl havada sallamyordu. Bu adamın ağırlaşırdı. 
fidd~lne dayanamıyarak batmıştır. saçlı mujik içini çekti, kımılda- boynuna adeta bir ilmik geçiril- Fransızlar Maltalılarla anla 
Bu sırada oradan geçmekte olan dı, tekrar başını eğdi. miş gibi idi. §arak gemiyi İcab ederse satı11 
Denizyollarının <1 Ülev » vapuru ha· Mey~anedeki karnlık gittikçe Meyhanenin içinde: almaktan bafka çare röremiyo 
dlseyl görerek sürath vak'a mahal. artıyor, körler hakkındaki tür • _ iyi insanlar merhamet e!dİ- lardı. Vaziyeti izah etmekle 
tine yetlfmiıse ele motörün 4 &ciJI • ~~~~ kuvveti d~. artıy~~~~· Bu niz! rabel' muvaffak olamazlar 
ilk mürettebatından ancak u'"çu""nu"' türku bend~ acayıb, buyuk ve S"' 1 · Maltalılarla birle,.erek Akde • k k h ı d d oz en acı acı akisler yapı· . . 'X' lrurtarabilmlılıir. Diğe.r tayfa bütün or unç ıs er uyan .. ırıyoı- u. yordu. zm prk sularınd.a akıncılık ya: 
gayretlere rağmen bulunanıamıı • H.~rlke~e ~~ıyolrdumd: KoYklere .de, E d • 'l pacaklardı; SadTazam Koca Ra 
tır ~ goz erı goren ere e, endıme smer a am yumrugı e masa• gı& p b 'hf r .. k 1 

. d H .. d'" w.. ya vurarak: aşa d"u ıh '?'.adı lıyı ~rşı • 
Dtğ t itan t bul il e. .. aytta gor ugwn her ~eye A t k kAf'1 d' h k d mıyor. pa ışa ı ıb a e cetirm 

L-:.:.ı Çer arak ~.~ d Kmanına acıyordum. Beniın de canım bir -G .... r ~ ad 1
•• ıye ay ır 1

• için çalı*ıyordu. 
uag- ı ınarcı motoru e umka k .. ı k • · d ozu şış a am • "' ··-'--Jnd Y !•-- w • far ı soy eme ıstıyo~· u. Batan • Bir "'Ün dokt N"k 1 pi O'ıuer en enr.K&plya do ..... • k k' k S ' S"' 1 'le ı'tı'raz .. or ı o a saray ı>•.. gi.ineşİI]. gö te ı ızıl akislerine - us . . oz en ona ~ ld Ü .. .. M f 
seyred~ .. dalgaların 9iddet!1e bakrak korku ile: Acaba hec~- etti çagırı ı. çuncu uda a ku:ı • 
sabile .. m........ --•--.,. ~ K. d b "k" b w h h ld nın hastahğından bahsetti. Son 

.. --ıuuUJ ve par...-...u .. uly-.ır. rebilir miyim? diye di.a~ündüm !. a ın u ı t agrı11 er a e ra birdenb' d . 
Mürettebatı ı h 1 lru""'uln .,.,,.,. d 1 kt G" 1 • • ıre sor u. n n eps n 1~ ..... Gene garib, daha başka fikirler uymamış o aca ı. oz erını aç B . . . h·ı· 

k 
.. d' .. w .. - enım gemımı a a v 

de kafamda doğuyordu. ma sızın mutema ryen gogsnn • y ki . ? 

G .. •• h b J d k ' ki ece er mı• Ureş musa a e eri Bana öyle geHyc.rdu ki, ifade be 1 parlml a - --~rmı oynatıyor ve Ortalığı bir tela, aldı, vez· 
edilemiyecek kadıı.r hazin olan aşını sa ıyoırau: ler d let' 'l · l 1 · (Baf tarafı 3/ J de) . ve ev ın ı erı ge en en p~ 

ı bu şarkı vücudumda titriyor ve :-: A' ilaha ınananlar yardım di~aha yalvardılar: 
ki hasım arasında güreş o ben bu şarkıdan maada hiç bir edın.ız. • - Artık bu mesele yÜzünd 

kadar uzamadı. Çolak Molla, şey işibnİyorum. Bu ~rkı etra • Aksı sada tekrarb)·ordu: üzülmemelisiz, elbet icabı yapı 
hasmım ikinci, Üçüncii, dürdün- fındaki her şeyi istila etmis ve - Oooo !. fır! Mühim deg- ildir 1 Dediler: 
cü defa altına aldı. Bu •on alta h d k' ~ '"t" · · Y · d k Ik b" O Q mey ane e ı ou un ınsanların erım en a tam, ıramn pa çüncü Mustafa daha çok kı 
alışta kemapeye girip bekledi. feryadı şeklinde bir sada çıkaru- rasmu verdim, ve artık tamamen dı: 

Adalı Halil, hasmmm altmdan yor. .. kararan ve bana sıkıntı veren 
kalkamıyordu. On binlerce kisi • f,te, kadının sesine bir başka meyhaneden süratli adımlarla so 
nin gözü Çolak Mollada idi .. Ne ses, onun sesind~n daha boğuk kağa çıktım. Batan giineşin kır• 
yapacak diye bekleşiyorlardı. bir ses katıllımağ balfladı. Ru ~es mızılıklarımn henüz kaybolma· 

Çolak MoUa, birdenbire has • yavaş, kelimesi-z, sadece nağme• dığı sokağın yanıba.şındaki kırlar 
mını kaldırıp kucağına aldı. Kos- )erle söylüyor ve uzak bir gökgü sessizdi. 
koca Adalı, bir çocuk gibi Mol- rültüsünü andırıyordu. oktav ü- Serin havayı Lüyük bir hınla 
lanın kucağına otuı·mu~tu. zerinden söylenen bu alcak ses yutarak yürüdüm. Derin derin 

Molla, Adalıyı kucağında a\.p havada kadife hir §erid gibi uza· nefes alarak gökyüzüne bakıyo,., 
yürüdü. Ve, on binterce kişiye nıyor ve bundan pencerelerin ilk çıkacak yıldızı bekliyordum. 
seslendi: camlan titriyol'du. Kadının sö,·- İşte önümde, güneşin battlğı 

Old 
., 

1 
ledig~ i sözler bu sese dayanıyo.ı·, ütikamette geni•, dümdüz bir 

- u mu aga ar?.. Oldu "' 
mu beyler?.. bunun üzerinde büyiiyor, ve bu yol uzanıyordu .• Yolun iki tara· 

ses, kadının söylediği sözler için fınıda, adeti. bir şeyler dinliyor· 
Adalı, mağlub olmuştu. b" • adeti ır zemın vazifes-ni görü- muş gibi bir eda ile ihtiyar. kayin 

M. Sami Karayel yordu. Şimdi artık havada adeta ağaçllrt sıralanmı,ılardı. Üzerle 

- Peki.la, vermek İsleme7.lerı 
ae bende lstanbuldaki elçileri 
hepsini defederim. 

Ricalar devam etti; 
sustu. 

Bu hadiseler Fransız sefirin 
doktor Nikola tarafından söyl 
nince İnanmamış göründü amm 
Parise yazdı. On besinci Uii v 
hükumet erkanı telas ettiler; ni 
ha.yet gemiyi Maltalılardan saE 
aldılar. 1762 senesi ba"'lllnnd 
İstanbula göndererek teslim e 
ler. 

KaJircan Kafir 

ö:~;n~~:!f A;.::~~~t~e~ Edirnedeköylüye basma tevzii 
soy Tevfik Serin Süleyman San • Edirne ( Hususi ) - Şehrimi"I! ZAYi: - KasımP11$' nüfus ıwınıudu
dı1'~ı, Sadık Orak.ç.ı, Durdali Arı. yerli mallar pazarı merkez ve mül- ~a.n a.lnu<J oıfıutwn 316 d'oi:nmln 
kan ilm' lerdir. Mazıbata kıa • hakat köyleri halkına basma tevzii· nüfus kabdıımı kıa.;)"bedıtiı.n. Y"nisini çı. 
maıa:3ığ.a ~erilmiştlr. Reislik !ze- ne devam etmekted'lr. llaıaırıa.catliltlda.n eSlıılsl hlik.Uınsiizdür. 

iki boru uihılduyordu: bunlar • rinde bir tek yaprak kımıldamı
dan hi'ri büyüktü~ melodi için bir yordu. Bir gece kuşu havada aes 
fon vazife1'İni ~ÖrÜ3'0!'<hı. Dii;eri sizce uçup gitti. Bu kapkara ku§, 
ise daha küçük olup melodiyi ha insanın ruhunda canlanan hatıra· 
zin bir feryadla, acıklı kelimeler lar gibi, birdenbire görünüver • 
le ifade ediyordu. nı~ ve uzak karanlıklarda kay-

de güneşin son ışıkları yaYa• y 
vaş sönüyor ve göğsümde: 

- Gözlerimiz kör, ruhumu 
da. kör. 

Allaha inananlar bize yard 

- Gözlerimiz kör, ruhumuz bolmufl.u. 
da kör. Ben hep yürü.yordum. Öniim 

l'lode bUhaua Kadri Özt.ürk, Sü - Önümüzdeki aydan itibaren kıt- Mfı<diliyeköy birinci ta<; ocaık 21 na. 
leyman Yıldırlm ve Yiicıeıaan'ın l•m lak pazen de verileceği haberi tim manda. emni7et memurL-a.mda.D 
~ ceçmeld.edir. diden bıepimla sevlnd.irmlflk. M~a eClu A.11 Kıa Dündar 

ediniz! 
Sözleri boiuk a.lı:iıler yapıyo 

.. tlu. 
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Tele 011 Ve Te siz Baberleri 

BU SABAHKf HABERLER 1 t!:::::~~ 1 Stalingrad muharebesi kat'i -Londra: "Stalinorad 
da vaziyet daha 

ciddileşti,. diyor 
500 Alman tayyaresi 

günde 1600 qıkış 
yapıyorlar 

Vekiller Heyeti dün iaşe 
meselelerini görüştü 

Dahiliye, Maliye, Ticaret Vekillerinden 
mürekkeb bir komisyon kuruldu, altı vali bu
gÜ7l Dahiliye Vekilinin riyasetinde toplanıyor 

1-Kh ~~~ Tanınmıı ~ir saf haya girdi 
daktıorlardaa lord HenJer radyoda 
bir nutuk tÖyllyerek ilmin kansere (Baı taralı 1 inci .aylada) ~ı 
luqı yaptıiı mücadeleyi kuan.mak Stalin~adda .,.. muharebe- s-. k açmıştır. Kıt'alarımız tld • 
Ü8el'e olduğunu söylemit ve demit- l~e zaptedilen ,ehü- dahilind~ dede mukavemet etmekte ve k&J'§ı 
tfr ki: ki mahalleleri ile endiistri ma- hücumlar yapmaktadır. 

Kan.erin sırrını keşfe doiru o hallel~ dağınık dü~man kın·- Kot'i Mf/ta 
kadar ierlemit bulanuyoru& ki dün. vetlerınden temizlenmiştir. Hava m Lon~rad 19 (A.A.) - Yeni AL 
yayı ba büyük faciadan kurtaracak kuVTetlerimiz fehir içinde ve ci- la an ';;Y~ e alayları, birçok toplar-

varında hed fi k"I ve a ga dalga gelen bomba u • 
olan bilgiyi çocuklarımıza miraa 1 V ~ ere, na 1 vu.ıtn- çaklarlle desteklenerek Volga ·· 
bınlımağa muvaffak oaıaca;mıı21 arına ve ~ ganın doğusı.ında vazi bir ha bo . Ya mu 
i.im"d edeibltf 1 Sovyet demıryolları tesislerine la 1 t yunca ılerliyorlar.Bu 

Londra, 20 (A.A.) _ DOkuz J.ı.--.,, "-'iei: -.Jn,,.,.•ulun İflfe ifleri ile drmek İfİnİ.n iyi neti- 1 r z. hücum etmitlerdir. fıwi aarmr a . Yar, Sovyet hatlarına tehlikelı 
hafta SÜNn WırataalM:'a Jnü41iafaa- ceye IKıilaıuıcafına mutlak surette eminim» diyor H treni olmak üzere ; ı yük h -:.:ni bw llÇ sokmağa tefebbüs etmekte _ 
4'an sonra StaUacrad miidafileri va- akklDI V!ClelİZ fjzJmgeJeg tahrib edilmiıtir. d!rler. Ve bu hareket, Rusların de-
alfelrinl ifaya ~ .. m etmektedir • . Ankara 19 (Hu•usi) - Ve.j liye Vekilinin reisliiinde bir top ÇOk gür bir meslek: Sovyet tebliği dıjlne göre, haftalardanberi devam 
~r. Sovyet tebUii Alnıaııların tehir kıller Heyeti bugün . öileden lanb ya.,.caklardır. Bu toplan _ V Moskova, 19 {A.A.) _ Sov- eden Stal:ngrad muharebesinin mu-
IÇİrade bi~aç apartınıımı daha itıal sonra saat 3 de Başvekıl Sarac- hc:la bu vilayetleri alakadar eden Jelgrafçtlık yet tebliği ekinde deniliyor ki: hasarasın'n kat'i .afhaya girdiği ~ı. 
ettikerlnl bildinnektedlr. Rus kuv- oğlunun reisliğinde toplanmışbr. İfler ve bu arada iaşe meaeleleri Stalingrad bölgesinde kıt'ala- rada yapılmaktadır. Dunun, mu~lk 
vetleri bücum eden Almanları silip mü~akerelerin ia~e ~?&eleleri ü- üzerinde görüpneler cereyan e· (Baf taralı 1 inci aayfada) rımız, düıman ta.tkalannın "e bir noktada bulunuyor. Bununla b~ 
&~üflıiir. zermde cereyan ettiın kuvvetle decektir. bu makaleainde bazı nıesleklerin dü4man pİyadeainin hücumlarmı raber Sovyetler, 36 saati mütecavız 

. Moslrova radyosu ~leyin ver- talı= __ ed_i~yo~. .. . . v aliaia beyanatı büyük ruhi faaliyet istediklerini, püskürtmüştür. bir zamandanberl toprak terketme. 
dıği bir nıesajda tehh-dekl Ahnan vgnmdıgunıze gore Dahılıye, bazılannın büyük bedeni enerji Stalingradın fİmal batısında ıa.ev:zii diklerini söylüyorlar. Fakat fÜphe. 
batlarınrn hücum ile zaptedlldfğfni Maliye Ye Ticaret Vekillerinden Ankar.a 19 (Huauıi) - Te • sarfını İcab ettirdiklerini, gene ehemmiyette SAV3.Jlar olmaktadır. &iz S:>vyd mvLavem eli ne •adar 
Llldirm !!....-L'- 1.. L' :maslarda bulunmak üzere An '--- ---1ekl • k n.::~ b '" .,. ııoı • if olm.ma njmen ,~hrin •u~e.. 01r tali komisyon, ia- . : ,~ı AUeM erm gece uy uaun .... ...,.. .. an ücumları püskürtülmüı ve ~iddetli olU1'98 olsun Alman han 
,,.&Zİyeti 90k cichiiletmlftir. fe meaeleleri hakkında müzake- karaya gelen lshmbul valısı dan mahrum kalmayı mucib ol- 300 Ahnan öldürülmüttür. ordusunun zifa düşen Sovyet tay-

Stall-d tarıı...:_ '-y-1~---dlrn relerde bulunmuıtur. Müzakere Lutfi Kırdar bugün Dahiliye Vf- duklannı anlatıyor, telgrafcılı- Novoro3isik'ln cen b d • __ .ı 1 . 
--.·- ...... •• •-·...., •· kHi Recep Peker tarafından ka- • b""t"' b .. l'"kl . b" k l bir u ogulHIDIUa yare erı tarafından durdurulamıyan 

~n ıniftWıt MYa bomradımanına uğ neticeleri yakında V ckiller He • . . • . em u un u guç u • erı ır ara- an ı .. llleydan muharebesinden fasılasız darbeleri n ında kır ılmak 
•~'lnlflır. Ann tavYarel.ri dar ke. yetine M!Ykeclilecek ve kat'i ka- bul edılmıftll". Valı temasları ya topladığını, beden ve sınır sonra dUfJllan ana yola kadar bir istidadı göstermektedJr. 
•İnller d.ftlJ..ıe lıııiicMRta ceçnıekte rarlar aluıacaktır. hakkında fU beyanatta bulun • yoreunluklarının her ~c~idini bu 

-'~rıer. soo Alman tanaresi aünıie Altı ıali bııüı lıbiliye mu~~tur1t1ci gündftlberi yapht•m m~ekte ~uı~anın •W:kün -~·- Şekerin vesika ile satılmasına J Mjttefikler -Da~arı çe;nber 
~ fn!a, b.sı defalar 1600 çı· V L"f· • • 1· w• ııl görüımele!"Clen memnımum Is - dugunu soyluyordu. F rofe~ore yarlOd'lD 1"f "b b 1 r, • • fııl 
... YlllJ• ... tlır •• Mil-.cli ha· e.ı 1111 re;S ıııa.e tanlnılun iate iıleri ile, biİhaasa göre bu mesleğin mensubları • 1 aren aş ana,aı ıçıne a ıılar 
- .............. Ntic..ide R..lar• f•JllfJll' ekmek i4inin iyi bir neticeye bağ devletten huausi bir ihtimam is· ı ,_ ... c&.c.Jı ' ıncı ."IGyfo.ıa} (B al . . 
~I ualaufttr. •11 laaacafma m•tlak surette emİ- temekte tamamen haklıdırlar. ı batı .. bclw yapılacak tevzlata g~ .. Of tar. 

1 1 11tcı .•ylada) 
Hiç MM yoktur ki Rualar&ıa ıe- A.bra 19 (Huauai) - Şeb _ nim. Elanek me9elesinde daha Onların milli mücadele tarihine rddi stok toplanınıt olacaktır. Şe. ku~ektedır. Amerıkan kuwet-

lılr d 'ili ı\e futa yer~ rimise da·Ht edibait olan latan· .U.did .. aldığım neticeler iyi • geçmiı olan fedakarlıkları da ker firketi miidürii busün A--.. lerı bu sureUe Dakara 110 kilo
lcendlleft lıçJsa fOiı fena elı.caldw. IMıl ....W.i Lütfi Kırdar, l2mir va· dir. Hükumet latanbulun ekmek devletin kendilerine ayrıca ali· ya giderek alüadarlarla temaslar· met.;e dkadar yaklatmış lıulun-

$el.irı pa.11 garbi.it.de Ahaaa lisi Salwi ÖneT, Bursa valisi Faz. i.ini halletmek için elinden gele ka göatermesi için batka bir ae· d• btdunacaktır. ma t~ ır. . 
'--ı.rı mu..ıf~etle piillllrtiil it Giileç, Elki:tehir valiai Hamid ni vıııpıyor "Ye yapacaktır. Bir iki beb tekil t k d" p f .. Dün ~. çikolatacılar, ta. Da~ly Sketch Kazelegı bu ha-
nıı::.....-::_ O.ka v .- f f .• e me te ır. ro esor, bancıw --L- . ..:..ı-.: müd:;..;;.... mu··- reketin Mihver için taıırbcı ol· 

....--. y, -•tamoaa valiai Mithat ıiine kadal' ıtanbula t mnmen makalesı~ın sonunda: cıDemek ı ---a ~1=_ ,..kendacuil 1 -::-L... duianu söylemektedir. Müttefik 
Amanı... ... ıiıııhrti.e .Wlklan Altıek, Ankara valisi Neyzad müsterih olarak döneceğime ka· oluyor ki telgrafcıları daha iyi ·-~ ~r ne ro-er ve. d • .. 
tn~ ~ " ıldedlrier. Taalleiaa. yana (ltaciftı) Dahi· ninn.n f"b k b" .. .. ribn~hıl 1atem1Jlerdır Ancak bazı propagan asının anlattıgına go-
Mı h'' ~ AiıMnlar ca ter ı etme ıraz da Ataturkun aalibiyet)i kimselerin haber verdi • re, Mihverciler Dakarm doğru-

Yel.t.e ..,..,....f ....... ll11a bat- B-'-,.J'-::.:...~:...-..le bı'r ko-ylu'" bir arzusunu yerine gelirmeklİrl) iine göre bugün ,ekercilenle küll - dan doğruya ve derhal taarruza 
._.,

1
.._ ~ia ,.......,,_ el.&ukları UK TKuyunu llllDJIYI ıi•ecek 150.081 diyerek telsrafcılara normal ba- ,yetil mıktarda ,eker stoku buı.. • ujTayacağına aanıyorlardı. Şimdi 

r.tı.e hr.tılauflır. kafaSI to .. t ... ezilerek Fransız ıı•''••i rem haricinde bir muhabere maldadır. İddia edllcllğlne söre bu tamamen -:ksi olmu4 ve Dakarın 
Vifi • (Rdyo) _ St.lincra- i"" 5fH zamma verilmesini, tekaüd müd· .tokun ,._ci batNaa &ll'•İ 10 ..._ etrafındakı çember kapalU'lıftr. 

dan .:--ı Ja.mı'IMla Ahlatı •&c• öldürüldü Lo1Jdra 20 (A.A.) - 18 ya • detlerinin daha kısa olmasını, bu dık olduğu muhakkaktır. Vesika u- Bu ç~ber Dakardan 130 kilo-
,,_.. •ından 50 yatına kadar Fran•ız meslek menaublaranın dinlenme- sulü" L...ı • ...ıtı....__ •"'nra tahancılara metre uzakta Ganbie'nin merke· 

mu gitıWe ~ daha tffıtlıeli Wi- i-' a.knö,e ktb bir köyden ,.. "' l · · · b" ·· k ı ~ auuı -
malııiyet a'-·--. Miiaıia act..ia orta yqh bir erkeklerinin Almanyada ç.alıı erı ıçın ır prevanturyum uru • teker ven1eceği, ınaha.'lebi, sütliç, zi olan Bathünt gibi batı Afrika 

R 
-..ıt'""" • • köylü ı..::.~..1.- I.....!_ küf" e .::..u··m - muuıı istemekte idi. puta ve -kerlemelerin imaline mu··. kıyısı boyundan iba~h1arak Si 

1 N k '~-- -.- - mak üzere kayıdlarma başlan • p f ·· ·· k 1 · b.. r- L L'b · er· US arın OVOlOSIS 1- alank lakırkiye getirip s.at _ .h ro esorun ma a eaı ulun saade obmmıyacağı sannedUıu«k • ra eone, ı erıa, Altın sahili, 

bu k 
mı~r. memleket telgrafcıları arasında tedh-. Nijer, Fransız Ostüva hattı Af-

nı•n c•nu nda ı· ı· mift paralan i~ beraber abnl\ B k d Al b" k b" ~ th k u ayın sonuna a ar man- üyü ır alaka ve memnuniyet v - b--- .ıa --Ler f:-~ıarı ,.-'- rikasandan Belçika Kongosuna 
a yaıra köye dinmek üzere ~• onM1 r:- - ye. IDesKUn mahalli ~a çıkmettır. Fakat aradan u- yaya 150,000 Fransız itçiainin uyandırmııtır. Bunu dün yurdun yüık.dnfıttir. l 14 liraya obnuı la • kadar uzanmaktadır. Mihvercı-

k 
•
1 

:ınm mi;ııldet seç.titi halele sai gidip çalıımaları mecburi bulun.. muhtelif köıeleı-inden aldığımız zm1 ıe)en toz tekerin çuvalı 180 • ler Monrovie'de bir tümen Ame· 
ter etti er cel-..liiisai cörea üylillel' jan. maktadır. birçok teıekkür telgraflarından 200 liraya çakmıfbr. Dün 50 liralık rikan askeri olduğunu söylemek· 

Lo .... ._ 29 (A.A.) _ Kafku. clarmaya kt ....araMlflar. yapalan Dün biitiin Franaız cazcteı.-& anlıyoruz. Bazıları profesöre, bır sandık 100 liraya alınınıttır. tedirler. ----4>---
Yada Neum..ı.k'ha cenuılt daim•• ~ ·--+ M*=i= yol ve radyoları yaptıklan aqriyat- ~smı da «Son Postaı> ya gönde- Üzüm, pekmez ve bal fiatları da 
da R..-. •ı m..:hift m.Wti w. kenanacla f'lllMlabır ~inde •atı ta F 1 Alın • rılen bu telgrafları arzumuza artmıflır. Son 3 ıiia içinde kuru Ü. Çak ıarib bir iddia 
~ •ıdlııll)yetinde kalmttlııv • ezilerek eLI~• bir halde « ranaıs ann anyaya git- rağmen sütunlarımıza aynen ge- ziim fiadarı yübelrnekte devam et· 
dır. W =uftw. Za..U.ıun p .... ya mekle Franaanın batına gelecek çirmenin imkanını bulamadık. mlfiir. (Baı taralı 1 inci •aylada) 

Al 1 T tam- IMr cimayete kurbaa wit- olan tehlikeyi bertaraf edecek!~ Zaten hepsi fU cümleler içinde Diier ta.raftan üzümlü ekmek ~ • l~diaama aaaaran, Hatice bu 
man .. ar uapse titi allla,ıtn..kta411'. rini» belirtmektedirler. . hülisa edilebilir: mali 'V'e yallı tolaumların küspel.L teklife razı obmq, 12 1a1ındald 
İst~hkim!arını Telcrafcılar derdlidirler. Mea le iDiimden t.İI' nevi puta yapal • çocukla ~"':hal evlenmek kara 

N ki• t • ) • lekleriııia süçlüjüne kasançları- ..... gibi clöpincelerin de bu y6k - rını vermı4tır. 
arkada:ı vuruyorlar a ıya iŞ erı lllll azlaiımn iıızİlllam etmesi bu ...... Nli ..,.rdır. Dün t:ınnirln ~ Şayanı dikkattir ki. Hatice lw 

. derdin eaaaını vücuda getirmek· lclrd-.a ~lerinden 9 numara garib kararından »onra hami~ 
• Vifi 2e (ita.iye) - Maikop tedir. İçinde luacal•dıkları müı- a' da .ı tilt a... tllllla 6a ,,. 10 kalmıştır. Şimdi 7 aylık ıebe ol 
latilcametin4e.a sele• ve Karade· <•Gf taralı 1 inci ıaylada) imade ._, ıkzmağa b .. lllnclı.Ar. külita atina ~~ seain. yiikae~eai n- .. M kıailflw m Jc duiunu söyliyen Hatice, 12 ya 
'-İ~e fioinı sMlea Milaver kuv· _ Normal -nelerı·n .... n1..._1..ar tık fula tutulan balık) d • d"" onlan çok mutebapu ebıılftir. ıllmlt9iı.. ımd.ki m.ü.Makbel zevcinden ( !) 
.,,1 etıeri T-...e limaaı i.tilakim • """' ""' •- '~''-l __ ....1..o.L. ar enıze o- Bunu hükiımetin kurtarıcı ala- «beni vadi izdivaçla kandırdı 

ayları KarMle·iW. umumiyetle IWllll Y~ Z ı••• "1$1 · d" d ı k · • d" •rına arluulaa Till'DUli• batla • 'lecl:..!.e Lı_." L-- ...... :Lı kuuıın takil> ecleceiiae emin bu- 1111 Hl il ı 1 tun 1 e a ma utemıyor ~ ıye 
"1ıfJa--L-. İyi Cİclerken H lıelM devamlı O• ~~-- U..-- ._ ı·~,_. 1-----'- d lar davacı bulunmaktadır • 

..._. 1--k fe "t • t• B bebd • .L.6.1.....___ - • 1-..1-=- baJ.L-tlt~ uuanaata ır • ı•ı•• f"ll'-
k~ n:~~ı i:ıı ~:AIF:ı •:lan I~ :;-;.:; ;:;.:.C~ .. ..J; ;.: Profesör Sadi lrmakın suıe- 1 n 1 mi k .• B~- iddiaya aöre suçlu meY· 

Hessin muhakemesi 
lngilizler Sovyetlerin 

talebine kulak 
asmıyorlar 

\ Viıi 20 (Radyo) - Bernde çı· 
~n bir İıviçre gazeteıirun Lon. 
t- • muhabirinin lttldinliiine cö
t ~ Rodolf Heaam mulaakesne al-
t~~\ ~l.nması hakkındaki Sovyet 
) e ı İngilterede hiç ltir akis u· 

1:11~1 1rınamıftır. Sanıldığına ıöre 
tı ter h"'kA • ---• . ~1 • e u urneti m~eyı na-

iilct· ltibva almak nlyetlade de. •r. 

lnomzıer hayrette! 
libe . ' --A "k rıa nın merı a-
. lılar tarafından 
l§galine şaşıyorlarmış 

,... .._ • el -~.-...ı:ı_ _ 1 __ le . (B 1 _ı 1 • • yl .ı ) nnue bulunan çocuk, h~nüz re· 
mı1er bay•- __ 1..:11 __ :_-1_ "-'-r ~'- -,._ t.ı...ıı:., avı '-'n ,,..._ uc:mız e ~~.uc• m- une .. aT&11 uteı '° uua •d • w.. 1 d • - • 

- --..--- C--' • ~~ .... G 'Y' k a,· · d • t" L" • b"· l L -bn '•--.ı rL--~- b._ _ ........ _ fi uu unma ıgından hadıae. 
ce iyi ha"Ya beklemek mecburiye- talar temin edeceğiz. emi no sanı ızım e ı4 ıraaıau2 ta u o maa- Mltı_MP_ır. -=--ı.,.~ ..- ~r cidden meraklı bir hukuki v•zi-
tinde kalmıflardır. Büyük mesai stbnttsı harb bittikten sonra da de. la beraber bu TeSile ile telırraf dahalr ..... ıbaucatı 1ay1-nekte • yet arzetmektedir. Yapılan mv 
aarfeclilmek suretile ha·na istih- Yam ecleclil anlaıtdmaktadır. Ken· cıların derdleri üstünde bir daha d • K ayeneai neticesinde tikayetçi ka· 
aali tünde aelı::iz itin tonun fev- di iMlyacnnız olma ... ileri kendi. durmayı, onlarm terfihi yolunda Gffa d h '-"k 7 ı '- h 1 
L! -'-' "' k • ol h k . v~ (H ") _ F 1..._1.__1__..1__ ınm_ aaı aten ayı& ami e 
n:inde tutulmaktadır. Bu da 5500 nıiz yapmmuıgmıız artı :ıaııın - Ü umetın alaka11nı İstemeyi ~ \..a au.- -..anıan -ı~ •• rTU anlAsılmıshr. 
ton yıkanmıf kÖllliire muadildir. mufhlr'. Bu mabadla Pendilrte yeni faydalı bulduk. alman ımla kasamızda 1 kilo ek - =========-===== 
Fakat bu miktar aarfiyatımızı bir tenane lwracaiız. Viyana, 19 (A.A.) - Viy:ı- melr ancak 30 ~mal ed.1ebi • edilen zahire ile 1 kilo ekmek 2C 
karıılamadığından memlekette nada toplanan Avrupa tievletleri )iyonlu. Kaymakanumızın alakasi. ıcun. mal ed~ o suretle satıl 
umumi tasarruf tedbirlerinin a- liıür havzasmdı 24 saatta posta ve telgraf kongrc:.i bugün· le ofhıteı belediye ı.e.ahına temin mağa baflanmıfttr. 
lınmas1 zaruridir. b" L" .. lr J kü celsesinde "Avrupa posta ve --

Avrupa ile aim~nd ifer irtiba- 9 ID ton ıomur ÇlıBrl ıyor telgraf birliği» adı ile bh· birlik 
tınuzın başlaması i.'c. :,nizin da- (Saf taralı 1 inci 6aylada) kurmuıtur. 
ha fazla artma.sına aebeb elmak- pılmaldadr. Bu rllkam ı 943 yılın
tadır. da 10 bin b>lıu bulacaktır. Elyevm Kefıh bidisesi Mersin ve İskenderuna daimi 72 i>lo ton .tok yapılmıttır. Vap .... 
sUl'eHe etya yfiklii l'etniler pi- Jıııra yükleme tJi geceli gündüzlü (Bot taralı 1 inci saylade) 
mektedir. Buralarda tahmil tah· __..,___,_ ed" ... ___ .. 
. • 

1 
. • clenım -t •· ~ Hpurla. ya yakında Ankat'a Müddeiuaıa-

lıye ı' erı tamamen yoluna t"•r- rın lstanb-llda seç boıuıltılmaları ve ·ı::.· ·ı k d Ai . . • .. A • r- mı~ıne verı ece , avaya ır-

m'!t.w •. Saracocl~ huk~ı .E- ~ dönn\elerl ~ ... M'Yklyat cezada batlanacaktır. Hakların· 
regh limanına bır mendırek m· aız olmaktadır. B• vazıyetln önüne d c~ ı·· --L-'-• . . a "'ur•ca uzamıa mw.n-eme 
tasına Canelı ve Kandilli ocak· seçtlmeai ııçln tedbirler altnmııtır. karan verilenler Ş1111l•rdır: 
lannan derhal bir dekovil ile Havanm iltlhsaJ rayeainln si.inde M.. k ı·t V k"I t" d • k larak hesab 1 • una a a e a e ı enız na 
ve ilk fırsatta ayrıca bir ba- 20 bin ton ~ ve tanz 011 liyat daireler refai Ayetullah A-
vai hat ile 13 kilometre ............ etmiftlr. Bu arada amel. t - D · llar U M'"d"" •· 
meaafede bulunan F.reili limanı· bakım servisi de late ltleri üzerin- İubg~ .... enıaKyo 1

1

8 m~m uf tauru 
... _..ı..ı.::..ı iri 1,ttlr r-am ema ayuura, a n· 

- 1-ilanmuına brar 'ffl'ilmiftir. ele yem ~ ere g ırn · bul Liman Reisi Refik Menin 
Diier taraftan yakında inatzı Al Liman Reni Zihni. ' 

Bu aksam SOMER Siıtemasında 
s.,. döndüröc:ii maailcf .. . Nefis ,.&ılar. .. En aon rumbalar.. . ve 

Wft'tt• Amerikan Rad10 Kraliçeleri 
3 ANDREWS HEMŞiRELER ve 3 RİTZ BİRADERLER'la 

çevirdikleri cazib ve sevimli 

ARJANTİN GECELERİ 
Nq'e ... Zevk ve kat.kaba filmi bqlıyor. 

Yerlerin evvelden aldn-ılmuı rica ohınur. ••••" 

, Bugünün . . . Harb tarihinin .. . En be7ecanlı ~ 
vak'alarandan yaratılan . .. _ ..1.. 1 

bir kol ı..t ile Zonguldağa ve sene Antalya - anya İstanbul liman fen heyeti reisi 
8 batında ela Zonpldak bir kol ile ay 1 •• • d Hayri hakkında men "i muhake-

Zü.r-~ 20 (A.A.) - Neue nl Jlmana bailanacak, 2emllerln yo U uzerın e me kararı verilmi•tir Tebliı:. olu 
Li:ZBO:N GECELEB:I: 

MADELEINE CARROLL • FRED MAC MURA Y 
PAı_TRİCIA MORİSON'un en büyill muvaffaklyetl .•• bir-in:aer- Zeituncan Londra muha çektiği mfftküller bertaraf ecMıecek.. k •• "" I · " · 5 

-•n L:ı-1 tır". opru er nan Şuray.ı _Devlet karar. illa m. az-
'-ın .\ u .. •irtlijine söre Liberia nlar 
d•n . lnerikan kıt' alan tarafın. ,. Bir Alman firması l.a.nbulda Antalya, 19 (A.A.) - Antal· nu ın ~azlan halınde, ıddi-
.. ~flali f ngilisleri J.eyrette iN- hüyük bir balık uva depoau kura- ya - Al&llya yolu üaeriade dok\12 aları 1;1111umı he!etçp tetkik edi-

R. •ıtır. cafını Ye ayrıca bir tuzılama Mel • betonarme köprü yapılmıştır. A- lecektır. Umumı heyet lü:ır11mu 
l\~İ lnailiz mahfiHeri bu r-1 ılıçln de yer aradılını blld!Ni. lara çayw üzerinde altmıf metre muhakeme kararım tasdik eder-

.~:tiııa flJUa. lteyan etmekten im Ayni zamande Kunıkapıda 80 aded ~ıkhim.claki köprünün de iııta- se it mahkemeye intikal eyliye-
etı...lcteciirl.ar. , __. lılrva Wtls TiCi &M _. -. -.ı-.w.u.. cektir. 

-LAL E'nin 
PERŞEMBE akf&lll ı göıt.ereceği en giisel filmidir. 

DiKKAT: DENiZLER ASLANI yalnız 3 gün daha 

~----- aCiAerllecekdr. l.tlfacle ediniz. 



I 

Bundan ıonra Y•lnıı TUNGSRAM KRiPTON am· 
pullarını kullan•c•Oız. 

TUN6SRAM ~~oı?Lf ®~ 

~ 
D~vlet Demiryolları işletme U. M. den: 

Muhunmeıı bı:d i U9ı;oll) on '11*.uı bin &l.tı yuz lira ollln l400) dörL yıiz 
lded ıaJvut:u saç T'Uil (4.İkinci!eşriıı.l9f2) Çaış:ımba ıWıu sa.at 'U.30) on 
be$ buçukb lh.Jchrpl.Şal)a Gar b~ı cla,b;titıdd.-I komisyon ta.rafından k:ıpa.h 

ı:ırt usuliJe .ım aboae.ı«hr. 

Ru cl:rmrk iılteyenlerln (1(78) bİJl lclöri yüz ;reıtm reraldı: muvakı'ııat. te. 
, bnımun tıa1tn etatt ftiiULar. ~..mı muh~n u.rflannı ayni 

rün t (14,30) on dirt etun. kadar~ ~ vermeler li.nmd ... 
Bu 1 ald rUu.melet' lıı&misyonda p&J'MIZ olu-ak dalJC.ıJmakt&dır. ( 62'7) 

1 RADYO 1 
SALI 20/18/19.I'! 

1.Jt: ~ a1a.rı, '7,3%: Viü:uıılumu:ıu 

~ 7,40: AJ&m haboor.ldi, '7,35/ 

s,ıt: Sco!.A pU'~a.\aı' (Pi.), 1!?,30: 

"aa.t a)·art, 1%,33: Kanşık PTIICr&l'l 
(Pi.), 12,45: AJau haberleri, 13/13.30: 

Şadtı ve tüıtciiler, 18. Sa.1" aıau, 18.lll: 

Radyo ~ octteıslrası, 18,(!l: Fasıl be. 

yeil, 19,33: Saat Ayarı n aJam. haber. 

lıeri, 19.45: Oda mus~ısı. 20.15: Radvo 
p~. 20,45: Coriot'mın plikb.rı, %1: 

• 
(E• ti), 21,15: Back • Btaındıen . • 
burc Konçer'to'su (Pl>. tl ,30: !Posta 

kutusu), Zl,45: itli .~ Ttirk m~lli 

Pf'OP';.&m1, !2,30: Su.t a;-ı..., Ajan lıa. 

beıtıcri ve bonsalaı'. .. 
lstaobıl Borsası 

-····-
19/lt/HZ a.çUaş • lıapanL~ fiaüan 

'-' ı>. I Al; 

Acılıt ve tapanı:, 

r.oodca l Seklin 5.24 

S1.;w.Yurk 110 Dobv 13i>.'70 

re~ ıoo intcre Fr. 30.365 

\Iadrid lOG r~e~• lZ.9375 

'\t.M..holnı llO tsveo Kr. 31.lG 

Bir a.ttm lir& 36.50 

H a,vlık bit' c-ram külçe 
dt111 49:; 

Esham 't'e TahTll~t 

İkram!)eB % 5 038 19.90 
% '7 1/2 933 Türk borcu 
lra.nş 1 22.60 
Sivas • Enıırum ı.? 20.-
fc, 7 9'1 Demiryotu il J9.60 
izmlr &ına.t \'e Ah.:ıll 

J nk"5t 7.-
... 

1 

l 
1 

ihtikar 942/ 309 

Karar Hülasasıdn. 
o:\li11i lııo1'lınmMt, su.ınuıu. muhaletet. 

•ttl Fenıerclle hıdO Sup~i malı~ 
1nedıede ... 28 JıWD<.ı'a.ıtJ. bakka.Uık 

Ueaı-ette meşcul Andon otJıı Nikoll bak. 

km&ı. ~ !ttlncl mitli koruntna 
m:ınkernestnd~ eereyan eden muhak:e. 
mf!'ll ıwıli~ tçfunıın fiili .onblt ol. 

cluğıanııbn 1n& konı.n.ın:. kanununun 
:r.?. 59/3, 4 ve 63 nndlleleri mucibince 

be:> lim pam eera iidt-m~ ve ye«tl 
gün mltM~ de dıikklüıının k:ı.pa.tı.l. 

mMma ve hüT.iMm kat·ı: tı'inden ücreti 
rruçl'll')<a a!d olm:ıl< uzı!re k..ırar hüi~. 

sının S. P0$1ıı ru{'J(eslnde ~şrt'dilme. 
ı.lne 3.7 .9·t2 tanninde kanır verikll. 

ZA1·t - Bımıa nüfıı.; menmrl<ı1ğıın. 
fan alchtım niirus te&hereıni z:ı.yi ~ 

tim. Ymls!nl ~*8rNıa.tnndan eskbl hü. 
lciimaüulür . 

1132 doPD'u Ferih• Armagan 

aş, diş, nez e, grip, romatizma 

TİYATROLAR J 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İstanbul Beledl;resl 

Şeblr Tiy~bvı 

. ' ' ' ., ., ı ' . ' . ' . . . 

Bu akşam .ut 20.30 ela 

Dnm Kmnı 
Kili Masalı 

Yu:an: Sh~~ 

Or. NiHAD TOZGE 
Cild-Saç Frengi 

ve diğer Zührevi hastalıklar 
ı BUllNCI S!Nlf UVTAllA&SD 

~ n Puar ıünleri 15,SO ela 
matine 

Parar '' Pır,•~••••• •••• -•rıın 
, • .._ ,., __ • IUıdıır (T•••'-• ·-•> 
BMhAlt. 'IG6~et ~ .. ,... H•IM CW\lnw k•-""* tl 

1 

SADİ TEK TlY A TROSU 
Beş'!ç"'-ılıa bu ırece 

SEKİZİNCİ 
Vodvil 4 Perde 

.... M .... la""9• ....... ._ .. .,..,,..,. 

Doktor Hafiz Cemal 
OiYanyolunda 1 O ... No. da hersün 

baıta lcabul eder. 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Tahmin bec},eJi 

ıos.oo 

125,71 

'11 ,70 

1'76,41 

97,80 

145,GI 

1116.tO 

51,90 

155,41 

ilk teminatı 
''i,60 tutaı ;rao.guı )"elinde lliisantbey mıı.. 

~nln ~ahcılar ,.e İına.m :->iya:ıi 
ı.ıoCıkb.n arasmb 3 7 p.uı>tı.l :-;o. lı 26 
me..:re m.ur..ıbbJ.ı ars:t.run !>:&.14 ı. 

1 9,U 

5.S8 

13,?3 

uı 

10,91 

83,70 

U9 

lUG 

Oihıngir yangm yerinde l'ıruzağ'ı\ ma.. 
~de Kadiriler > oku.,ı.ınıl.ı 13. cü 
a.d.a.ıb 41,90 mel.ı!e ınurabb.ı.ı yuzsuz 

ars:ı.llUl 53.iıışt. 

ciha.nc1r yan.gın yerinde ı:iruıağa ma. 
traJ~nde Kadiriler yokıı<;unda H. eü 
ıubla. 23,90 met.re mur.ıbbaı yu/Sılı 

aıt'S3ru1l J.tışı. 

Ollıa;nctr ya.nı:111 yerinde l'iruzata ma. 
~Kadiriler yoku , und~ 13. cıi 

ada.cb 58,80 me~ murabbaı yU7.:.uz 
am:aııun satışı. 

<ılmıclır Y.llll'Ul yerinde Flruzağa ma. 
halfeshıdıe Kadlri~r yoku~u Ye Pa.laska. 
sokaldııumda 13. üncu adada. 32,60 
meıtı-e murabbl.ı yÜZBÜz arsanın tQın3.fnL 

Olhanair ~ın 1erinde Firu~ata. m:ı. 
h:lllw M..,ol sokatıruh 13. nücii 
ada.da •8,50 l:D("tre murabb.l.ı )tiısüz 

al'Sl.lun sa.tışı. 

<Xha.nclır yımpn ;rerindc Fil'U7ağa. ma. 
ba.IJe,.'il M~cıl M>kaiınd.ı 13. niil!il 
ııWub 116,16 mri~ mıırabbaı &rıMmıo 

•t&,I.. 
Olhaıng-fır yangın ;rerlnde ı-·ıruz:ıta ma. 
haıllesinde Tüıtc Gücü sokai&ndıa. 13. cü 
Mbcla 17,30 mettt mul':\bbat yüzsüz 
~nım sa.t~ı. 

Olh:ı.ncir yangın yerinde Firuzap ma. 
hıille<ıinde 'l'ift Gücü sokııl;ında 13. cü 
adada 51,80 me"!ft mur .. l>b.u yüzı;üz 

IU'Sa.Dlll sa.tışL 

Tahm!ın be&~ ile ilk teminat. mikdıLı')an ynk:ı;r.ıda :razab analar ayn ayri 
al't.tnnıa öe saıtı.la.caktır. Şa.rLııamelerl 1l:ııbıl ~ 1Uııame1U Müdiirlüğü kale. 
mlDlte ıöriilebi1'r, İh~l'I t!/10/942 Peqıem~ a-ilnü ı,ıa.at a ete Da.imi En. 
cümend.e yap~... •rAU!ııleıiıı ilk ~ ınakbm: v~ mektulilıuı ve ka.. 
ı:runM ibrazı li111m l'deon dlter veaik:Uarı i~ ihale ıriirwü muayyf'n su.ita Daj. 
mi F.ncümf'tlde buhınmawı. cuo) 

BeJotlıt.ıınıilıs Tvb.b~ ca.ddeıılndrkl ~ mecftnm bmlri J,t açık elıRlttmeye 
b>nu1muşıiıur. :ıtqif b .:idi (4UJ3) llnr. (t!I k.UNŞ "' ı W.mlnat. (319) lira 

(73) bmlf'ur. 
Şarinıa.me 7.abat ve Muamt'lit l\füdUl'liiiü blemlnde ıörill blUr. 
İhalt 22/10/94! P~ıbe ciıniı Da.t 14 de Da.imi Ell('ıimı-.nd~ vapıla('aktır. 
Tal.il>Jerin l temlıu.t. nııı.kbıız ny:s. mdııtub'ar.t. Uıateden (SEKİl:) cün ev. 

Yel Fen i..ltırl lUüıliir.lü(ti~ mün.rulla ak.c&kbrı fenni ehliyet ve l.bra.zı la. 
zmı ıften dit« ftf>ik..t.1.rı ite ı:laıe riinii muyym 9U'ta D:\hn Encunıen.Je 

bul'unnı.al:ı.n. (438) 

,- Türk Basın Birliği ve Ortakları 

Resmi ilanlar 
KOLLEKTİF ŞİRKETiNDEN: 

İ.elanbul sicilli Uca.ret dalreı;inbı 28733 liİt':it <nıuıııanw.ında M~)'Jed ve 
i..tanbulun biitüın yevmi cazet(>Jerinln tı:r>bUltM olduğu Şirkellmi'lin muk:ı. 
velıcs1aıtn 6 ınm maddesinde .,,lrketlmimn ~"ZUU lş~ll: 

Resmi daire veya o hükiimdeki dairelerin ve müeııseselerin 
ticari mahiyette olmayan ilanlarının gazete ve mecmualarda 
vesair ilin yapılan yerlerde neşri için kabul ve neıir vasıtala
rına scvkedip neşrine tavassuttur. 

Bu itibarla RESMi DAiRELER, bütün gaz~telerde Ye mec
mualarda ne§rİni İı;tedikleri ilanlarını bundan böyle: 

İstanbul Ankara caddesi No: 80 de bulunan 
Türk Basın Birliği ve Ortakları 

R sml ilinlar Şirketi 
n t> rörnlerllme:.inl ve llliııların riinü gijrıual" neşrtnı temin etti[:'~ ili.n 

" ww eylıeri7. 

ll&HN•U 
1 blnol*c.,te 

llefld..ıae .,nla. 
ltramlJelerı 

~ aM4 ltN lltalııııı 

1 • ... • 
• .. ... • 

1' • lM • .. • ,, • 
• • u # 

. ........................................................................... .._ ................. ......_ 

Son Poıta Matbaası: N~riyat Müdürü: M. Sami Kar .. µ& 

SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKUGİL 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 10 Birinciteşrin 1942 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

llasa· 
Altın: $afi kilogram 'a,616,116 

Banknot • • • • •• • 
U!aklıt • · • • • • • 

Dahildeki muhabirlen 
Tür it Unt.31 • • • • • • • • • 

Harlçtffi aulhabirlerı 

Altın: sa.fi 1ı;1ıorram 24.3C4,139 

Alun& teJavill t.a!>U· serbest d~ 
vlllef • • • • • • • • • 
Diler dö•ialer 'ft bo~lu l!Cin?ll 

bakiJeleri • • • • • • • • 
llashle tah'filleıt: 

Deruhte edilen emı.ID aa.tdi7e 
t.aroıııtı . . . . . • • . • 
Jt&nunwı 1-1 lnol maf.!delerine 
uyfibıı Jl&Sln.• ti.rafından TfJd 
&ed11•' • • • . • • • • • 

seneöl Cbclanıı 
'l'ıcarl Senetler • • • • • • • 

ıwıam " &ab't'ilıt ctbıdum 
< Deruhte edilen ewakı nakd.&. 

A. c 1enin tar,ıtıtı esham .,. 
l ıtJı'rilt.\ <ltibarl tı:rmetıe> _ 

B < Sert>est Esham Te TabY1!1l: 
A'l&IL'ları 

Altın ve döYUı tlurlne 1.vana • , 
Tt.hvllA\ ttzertne avam 
Haztneye kısa vt.dell anna 
Bu.neJe 3850 No. lu ununa ~ 
açılan 1.ıtın t:&r111ıtlt nana • • 
Hiasedarlu: • • • • • • • 
Mı.ıbıelif: • • • • • • • • • 

Lira 
.. 
~ 

I> 

r.ıra 

• 
• 

Lira 

• 
Vra. 

Urıı 

• 
Um 

il 

» 

" 

ıou:H 043,o9 
Ura 

1Z,2Zti,9'76,-
1110.8Gl ,73 117 ,Sfıl,880,ô'? 

821,11!1,17 821,149,l ı 

3U3G,1'74 59 

-.-
51.7'71.'31.(11 16.20'7,llOS,60 

1G8, '7 48.G63.-

2.ı.105.4u!.- 134.443.101,-

317 30G.fi8!1.22 37'7 .30&.688.2'! 

4.f,99U79.93
1 18.508.443.21 55,500,523,1 '71 

3 ııt .5? 

'7.809.'l'?2 -

lP,266,000,-
!:i0.000,000.- 26!'.0i8 r..ıs,5·~ 

4.500.000.--
15.070.0S:ı.c 1 

1'ôb 1.0:i!) &?~9.675.11 

~rma,.. 

hıtbat alı.o-iı 
AdJ ve tt:vkalt.de . 
BUSU.SS 

. . . . ' . . . . . . . 
TN.Yiildt-kl ~nJtnotlu: 

Deruhte- edilen ~walcı nakdty.a 
ltanunun e - • lnct maddelerln• 
teYflkan Hulne taratırıı:!a.ıı •rJd 
tedl:rat • • • . 

Derubıe edilen nn.b nakdt19 
bakiyem • •• •• 
ltarşılıtı ta.mamm altm olana 
illnten tedal111• •uf'dılen . . . 
ReeüA>nt mukt.bW 111.-et.en ı.sa. 
'11Je •aaed.lleıı . • • • . . . . 
Huine)'e npılan aıtın ta"1hkll 
avaıu mubbUt 1902 No ıu ıranma 

muetblnce ill•~ ~'IGl• .,... 

dHen · • • • • • • 
Mıı:VDVA 1'1 

Tri l1t Jlruı 

Altm: Safi kilo""1lırt 877,l'?? 

s~~n :ı;n in "•"""" rint h:o rtn··· 
vllHt 111••"" makabllt l4-•dl ıoıa. 
n An altınlar: 

Sa.fi kDognm 55.511 .!130 
Dö•ls 1'a•hhildatu 

Altına t&hv11l \abıl dli•lsl• 

Dıter dl\vlı.ler n al&cAkh l!C.r ~ 
bakıJeleri • • • • • • 

Muhtelif • • • • • • • • • 

Ura 
u,0011.000.-

Ltra u12.ua,'73 

• 6.('00 000.- 15.412 135,7J 

Lira l'IB,74~.G63,-

D 2'1.305.462,-

Lir;ı, 1::4.4-1:: .ıo ı.-

lt 45.000.000.- -

D 28&,.;o.ı.0110.-

~ 19':' ,GOO 000,- liSS.lfS,101,-

Ltra lOli .9 ::1.1 ?U9 

" 1.231.J 61,IJ,'j 11ı,16'7 ,281,H 

" '78,121 !t.7,cıo '7&,12~.161,90 

Lir.ı -,-
~ ı9 0';5 .10'!.81: ::11.0'i?\ 16t)t! 

115 !137 .!1'7 ~ ııt~ 

Te&ta ı o~· •!!19.675.14 


