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HALKIN GÖZÜ 

HALKIN KULAGI 

HALKIN DİLi 
Yazı iflerl telefonu: 20203 CUMA 9 BIRINClTEŞRIN 1942 İdare ifleri telefonu: 20203 Flatı 5 kurut 

Pahalılığa karşı geni tedbirler 

nkalar y~~e~ek 
1 

a e erı ıçı 1 

• ç aca 1 
karart derhal tesirini gösterdi, İzmirde 

zeytinyağı, fasulye, mercimek f iatları düştü, 
Ankarada da pirinç 115 kuruşa satılıyor 

T 1 1 · diğer surstlerle bankalardan temin eyledikleri 
ac r arın .d d · ki d" kredileri de asla t€ zy ı e emıyece er ır 

Ankara 8 (Husuıi) -:
Bankaların zahire, •ade !~g, 

· ~ ir ve d.ger 
zeytınyag, peyn d 

1 
. • in 

bazı yiyecek nıad e erı ıç 
bundan böyle enılia avan11 

1 • karar altına a. 
vermeme en V k·ı t•n 

T , t e a e ı -
hnmıttar. ıcare ·ı 

d V kil. reisliğinde ,.e mı • 
e e IO tid•' 1 

li bankalar umuın m ur e. -
. . hu•urlarile )&ptlan hır 

rının "' ~ı 
toplantıda karara .hag ~nan 
b e•a••n nasıl tatbık edıle -
:ğini sene milli bankalar 
~ümessillerinden mürekkeb 

bir komisyon teferrü.ıtile tes
bit etmit bulunmı:.ktadır. Ay
ni karar mucibince bugüne 
kadar açılmıt emtia avansı 
he•abları en kısa bir zaman
da tasfiyeye tabi tululacak 
ve piyaaalanmızda faaliyet 
gösteren ecnebi bankalar da 
bu karara uyrnagıt davet e • 
dileceklerdir. 

İate maddeleri fiatlarının 
yükselmesine mani olmak ve 
hatta bugünkü fiatları da dü
şürmek gayesini güden bu 

tedb"rden maksad tüccarın 
yeniden stok yapmasına veya 
elindeki stoku muhafaza e -
derek piyasaya arzetmPmc -
aine mani olmaktır. Bu ted • 
biri sağlamak ınaluadil,. alı

nacak ikinci bir tedhire göre 
de tacirlerin diğer suretlerle 
bankala.rdan temin eyledik
leri kredileri de asla tezyid 
edemiyeceklerdir. 

Yakın gün'~rde tatbikine 
geçil .. cek old bu tedbirlerin 

(Devamı ·~avfo 4/1 de) 

Norveçte Almanlar Dieppe' de 
kurşuna • d. ı· ·ı· l . dizilenler esır e ı en ngı ız erın 
artıyor ellerini bağla~ılar 

Almanya Oanimark~
ya ültimatom vennış 
Almanlar yeni tedbir

ler aldılar, hüviyet 
cüzdanları tetkik 

ediliyor 

Slıokholm 8 ( A.A.) - Oslo rad. 
yosunun bildirdiğine a-öre 15 Nor. 

1. d .. n ak .. .., Trondhelm'de kur-
veç u r-·· . . 10 
fUn& dlzllmi§tir. Ayrıca 2 kışı 

(Dcvam,ı S inci şayfada) 

e s a 
3 hükumet arasında 
daha esaslı kararlar 
alınması bekleniyor 

Ankara 8 (Radyo &'nz:.t;si) -1 
İtalyan radyosunun Amıoterdam. 
dan aldığı bir habere göre İn· 
giliz ve Amerikao hükümctleri 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Amerikanın 
Frans!zlara 
bir ihtarı 

lngilizler de aynı sayıda Alman esirine karşı 
benzer tedbirler alacaklarını bildiriyorlar 

Berlln 8 (A.A.) - Resmen ha- ı bir kaynaktan bildiriliyor .... 
her verildiğine &'Öre, dünkü Alman Alman siyasi mahfellerlnin ka -
tebliğinde alınacağı blldiriJen ted .1 naatine &'Öre, dünkü Alman tebliğin 
birler tatbik ınevkline konulmuf ve de İngilizler tarafında Alınan esir. 
19 Ağmtostalıi Dfoppe hareketi es. lcrlne yapıldığı kaydedilen ınuame. 
nasında esir edilen İngilizlerin elle- ~ hakkındaki İngiliz demeçleri me. 
rl bağlanmıttır. ı 9e!enin etrafında dola.tmakta, fakat "*' esasına dokunmamaktadır. Alman 

Berlin 8 (A.A.) - Yarı resmi (Devamı 5 inci sayfada) 

alingr ve Kaf kasyada 
şidd tli mu arebeler oluyor 

--------------
Almanlar yeniden toprak kazandılar, 
Stalingradın şimal batısında kuşatl.an 

rtus kuvvetleri yok ed idi 

Mo•kova radyoıu Novoı·osiskin cenubu §arkilinde birkaç meakun 
malıaltııı Rcri alındığını bil!f.i.riyo .. 

[Milli Şef rey veriyor J 

Anfrnrada beledtyf" !H"Ctmi dev;\ın e.:mekter~r. i\ li'li :5et ~vv iki gün Ankara 0elt"dive enıre"m
de intihab salonuna tt" rır etmişıe , .. rcylNini sandı •a atıııı:;ol • dır. Yukarıdaki resimde !\lilli 
Şef. Bayan İnönü ve 8.-"lşvekil yanlarında bulunduğu halde reylerini sandığa atarken görülmek· 
tedir. 

Okullar 
ders 

saatleri 

a Meb'uslar Beyoğlu, 
Şişli, Şehremininde 
halkı dinle iler 

Meb'uslardan okullarda ahlak ve muaşe
M al rif Ve ki le! inin 1eb1 iği ( .. J~J .. ~.~JŞ!.~.n.~.~ . .JÇ.L.!.~J!.! ~ ~Ş.!. .Jşt~.~ .~.! .... "\ 
Ankara 8 (A.A.) _ Maarif ~ Şehremini Halkevi llfrtüb!ıanesinde mütalea ile meşgul olan ~ 

Vekilliğinden tebliğ edilmiştir: E bir genç kızla delihanlmın mekteblerin henüz açılclıgı bugiin- ~ 

ilk okullarla diğer 
okullarda ders 

saatleri tesbit edildi 

Ynz saat;nin tatbikine devam ~ lerde birer a11k ve macera romanı okudukları ı:oriıldü. ~ 

edilmesi. kararlaşc1rılm1ş _bulun -1 '-········••••••••••••••••··---···--··-··········--·····•••••••••••···-····--·----'; 
duğu cıhetle l/Sonteşrın/1942 
tarihinden itibaren okullarda va· ~ • 
kit cetvelleri ataf;ıdaki esaslara 
1:öre tcrtiblenm İşlir: 

(Devamı 5 inci aayfala) 

Nafia Vekili 
Erzincanda babasile 
birlikte sürgün yaşa
dığı köye giderek 

bir gün kaldı 

Nolia Vek;/imtı; A.li Fuaci 
Cebeşoy 

Erzincan, ( Hıı .,usi) -- Nafıa 
Vekilimiz Ali f'utld Ccbcs••Y feh
rimize geldikten 3onra, Abdül

( Devamı 5 inci aayfada) ---o,---

Afeb'ualar heyeti ..!mEn5nü lfalkevinin İf bulma yurd\ın:";o 
Meb'uslarımız dün de muhtelif maksadla Şİ.fll nahiye mcrkr:ı:tne 

parti merkezlerine giderek halkl giden meb'uslar he)'etİ burada hal 
temaslarına devam etrniflerdir: Bu (D~amı sayfa İt l de) 

Pirinç taciri i valiye pirinci 
125 kuruştan satacaklarma 

dair söz verdiler 
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Hergün 

TAKViM e 1 nci tetrin 

Rumi .ene 9 Arabi M!le 

lS."'8 
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E· 13 02 18 1!& 18 "' 20 11 
V:"- 6 22 9 18 12 - 1 80 
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RESİMLİ MAKALE; 

1 -

Şehriınl7Jde bulunan Münakalat 
Vekili amiral Fahri Engin, dün sa
bah mıntaka liman rei&llğinde met
gul obnuş ve bu aı-ada daire ınü • 
dürlerlnin ya9tığı bir toplantıya 
r lyaael etmiştılr, 

Osmanll Bankasından: 
ljdlıer Bqırıaeıı miinMebeille, Osma.n.. 

h Barlkaımlm Odıda m.el'U~ ille Yeni.. 
C.- ve BeJ'olJu .-ıbeleri ıt, ıı ve H 
...... 19&ı ailn)ert ka&ıaılı& ~.....
tir. __, 

.SON POSTA 

- Her felôket herkesi yıkmaz 

ırincıtetrin ~ 

Sabahtan Sabaha: 

Erkeklerin birbirlerini 
Kıskanmaları 
Kadınlardan daha 
Dehşetlidir 

l, Burhan Cahid _J 

ncır:ınee Tr.a.vers fııdırikası mülıcndi-;i 
Feyzi f}r\;jnin dü.ıı ikincı bir otlu dün. 
~a. &'elmlşUr. Yavrunun genç ana. ve 
babasına sıaıadtıtôler, k.ilçüi'e de uzun ö. 
miiı1Jer dQeriz. 
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9 BirincitefTİll 
SON POSTA ________ .... ____ ...:.._ __ 

} İKTiSADi HARB 1 

_TAR:HTEN SAYFALAR-
,Nuh Peygamb B.., gamada 

Yazan: Kadircan J(aflı 
a.---------------------~-

Her nedense peygamberler hep ' m . bütü d . . d l Arabistan, Kudüs ve lrakt .. ··ı 1 uş,. . n e~lZ1 o durmaklama ı rin insan zekası ve meden· t •. 
m\iilerdir. Hlndlı;tanda Bu~a goÇ~. kendısıne . dar hır yol yapmıya ka· rindeki tesirleri bazı noktai:d U::~ 

D 

' l h b' d h kk d h d d K ı:.-.. · ' ın· rar vermış· ince bir k kiki ak' ı a uıı enıza la ar ı, iktısa i ı a ın an ma nanı e ildi vel verdikleri haberlere göre bu se· e on.~yüs, lranda Zerdiift'del d · d _' ara parça.si v a arda daha kuvv~tlidir 
bhc harbdi.-. Alman do- biraz "°"ra çekildi. ne vasati ola.ak ayda 

700 
b;n peygamlm mlii oynamışlud"· fa Ken'j; ı:cru uzamnıya haıluuıı . Nuh peygaınb... Midillidek' N. nanmasmın müttefikle< drna•· Amiral Schoe. de ,;ddetli de. ton batorılmı,, h•tti May" ve "';' ~l&ınlıkta peygam.be< diy; ,.: v::,:ı'...'. koıup gelınişle<; ono yal l'Udu acaba yola getirdi mi?' B.: 

malorile kat'i heticeli askeri ha· nizaltı harbine taroft•rdı. Bu v•· H~ziran aylarmda batmlan ge. yı an ar ara•mda bunl ... ın i•imleri _ Blzİ aff . . _ yazana tesadüf etmiyoruz. Fake 
rekôta girişıneğe muktedir ola· •"a ile lngilizlerin 5 -6 •Y için~• mıler ayda 900 bin tonu bulmu.- 'f'"'· Bununla b...aber isimli;,;,.. Midilli ile b et, b~~~u><hkl Eger muhakbk bir ıey vana haya•ın d < 
may"" onlaro deni' kuvvetlerini ,ut•• mecbur edilecegi ümid olu· tur. ~ı mıyan blnler;e peygamber oldu.. yüriiy....ı. .;,'"" ""'

1

"

0 

herk .. v~ınca Nemrudlar ve Nuh. p 

n iz a 11 ı . harbi 
Yazan : Seyfi Knrtbek 

ikhsadi harekit.ı tahıSi&e meciıur uuyordu. B:.ır.korn\ltan F.,.lken. B h gu da kabul edtlir; bunlac belki de hı· g P gelecek: 

0 

z.a.man gamberler eksik olm n11 1t C"f -.. u arbde denb:alb .-emileri- 1ar z ne yaparız· çoluk k l ._ a f, o nıya etmişHr. Birinci dünya harbinde hayn de deniz>ltı harbine taraf· • 
00 ara.ındad1<. ··•~~ B. ' çocu aç 

1

"'te.n caktır. Zira in---L d · · · Al nin muvaffakıyeti bunlarm ın,a. p ambe 1 ,..ı o--· tt ettik •en "me ı d 1 
1 ~r aıma aynı " 

man denizaltı harbi muvaffak tard" fakat A.nerikanın harbe larmda ve ,..k ve idarelerindeki . eyg ~.• en ıöbr"l bütün Onu kayı·a almı la • · ~fer. ,..d,.lar; bazılarının hayvani.!< b olmamı,ta. Alnıaıılıu bu ınuvaf- müdahalesini intav eder diyı! te· k dınlere ve dunyaya ya.yılmıt olan· çi......,' 1 
1 

g t r' knrııya ge. zılarının insanlık tarafları ·· t•• d' .. 

f 

te amülden ileri gelıyor. Bun. ların mühimi . d ..... ış er. Nuh us un ~ akıyebizliile bu •<li.hın yanlı• hirini müna•ib gi'.-Ü>m·du. O va· dan batka geçen harbde Alman· en enn en bir; de Nuh Tarih mutlak bakJk• , peyg&mberle Neml'Ud a .... ınd 
ve gev,.k kulldn>hn" ohna,.nı kit Bulgari•tanon vaziteti henüz peygamberdir. Ounun da vatanı 'ba t d - "idi a 

1 

vak alarclan ki mücadele bu iki -~:..ı ı lar 50 den faz!a deniza~tı gemiı!İ ·-<'t,..~ da d -
1 

re egı r· efsaneler d t "h nd ....,,.. usan anı 
•ebeb ,&terdiler •• bu harbde belli değildi. Aonorikanon harbe ,_ ,_ . .ay '"'".'" memleketler • çttçeveol irind~' T "b" -~e an ! 

51 

akJ mücadelenin sembolüdür. 
daha geni• ınikya>la ••"• bu ,;. ghcıneoi Bulgula< ü.eriue de te. faaliyette bubndurmukcn bu den bırıdl•. Geını.; tufandan •o=a T ''- arı 

1 

~•anele- Kad· K il 
lôha mür•caat dtile,. Demok· sir ede«k Balka,.la.-daki vaziye· h~~~e 200 kadar denizaltı ge· bir rlva~te göre CUdi d;g.,.. bir ri· ~· -- ~rcan a 

1 

ratlar Atlanükte vui.etin kendi ti dei;•ştirebilkdi. HinJenburg mm aaliyette bulunducabiHyor· vay .. e gae Amal dağona olurtnll!- Son Posta b 1 
lehlerme döndüğünü: a>ük Al· ve Ludendorff to deni,al!I har· lar. Geçen harbde mimfm.;d <•· tur. M«hur ?"°anlı tarihdsi Nal· ,. nın U macası• 23. (15) 
,_nlann daha az gemi batırd1k· Mne taraftar idilar. Nihayet bun- ı.,an ve irtibatı olmayan denizal· manın yazdıgına bakılır,. Nuh -

1 

1 larmı ve batanlardan daha çok lar, en mü•a;d zomanda tatbik tı gemileri yerine bu harbdekiler peygaınbor Anadoluyu b.,tan başa Soldan"'' dot. 
yeni gemi yaptıkla""' iddia .Ji- edilmek tartile deniT.Altı harbi ken.di u_aıa,.nda, ~•>:Y"'". ile ,. geçerek Bergamaya da gelml,lir. ilk r" l 2 3 4 5 6 1 8 9 ı 1 y~lar. Nitekim V •ndel Vilki de hakkında imp>'·• lo,un mu• af&. ,.bold ekı . k~mu '""tık ı•r 'le d • · devirlerön bu metb"' ıeluinde o ,,.. 

1 

- Solan " ı. 1 -, -::a:::x 

1 
1 

g.,etecilerimize bu yolda bey .. kat ve kar•""' •ldılar. Y aln12 •a'."lı . irtıbatta. bu~unuyo,lar. man da Nemrud hüküm sürüyor • n;,. •mlr <ıı. 1 

1 

il' ı 
natt" bulunmu,tur. ba&vekil buna ı.uıhl\lifl1. Başko· Muttefıkler, gemı _zayıahna kar- jmll§. Bu adam Bahllde hükümdar· 

2 

- Eski a!Ca. 2 - ------------ -~ ----" '"' kor t dL l . . l k ed kl bcıJe bir l.!arf ( ',·, I 1 
Bu harbdeki denizaltı harbi· mutan lığın 1'rarole kaY'dm ve • unma e ." enn• .uttır. 1 en, gö e<e yetlpnek için ku- • __ __ __ , 

nin de geçen ha<Odeki akibete şartoız denizaltı lıa,bi ba,lado. mak~a _beraber, b1r ta<aftan da le yapan, Tanrıya ok atan ve geri Gözo.ı..ne ısı. J ----- ------uğr•Y'P uğram1Y•<•i• hakkmda · 1917 nin ilk aylaY1nda itilifç>- gem• ın,aatıno çoğaltmaiia çalı· dönen bu ok tarafından vurulup Ö· 

3 

- Rumm ı.a. ------ ____ _ 
bir fikhc edinebilmek için her iki !arın zayiatı pek çok arth. Ni- ŞIYO~lar. . . . len, ~ahud burnundan beynine gl...., 7;~'. "" '*'" 4 il ------· 
vaziyeti mukaye.e edeceğiz. •anda 874.576 lon gomi hatmi. Gu.nde ık1 ""m tezg&htan ,,. bır "nek yÜzünden <ehennemi boy. , _ Kör "), ------__ __ __ • 

Denizaltı harb;ni ilk defa or· moştı. Sonradan müdafa~ tedbir-. Bilg'n "'· 5 taya atan deni:r. ... Jtı müteL aıı•iSI terinin tekamülü ile zayıal a:zal· şaat hır mılyon ton iken 1942 de zıları Nemrudun menenjitten öldü· -- --___ _ " ., 4 k" "l ~ 5 - Dükuk. ç-at. .----

yarbay Barrer'd<r. Amiral Tir· do. 1917 Temmnzund" 550.s·; , •• "mı yona "• gelec"k sene de günü, beyulne giren •İn<i:in hikôye. ,., t5I. Wr h>rl C ----
pitz tarafmdan k•bul edilen bu 

19
18 K&nunu•an''inJe 304.427 15 m•lyona çıkarolaca kmış. f' akat •İnin b=dan galat olduğunu .öyl.r· - - ----__ _ _ __ ~ikir uzun müz,ıltt>t .. \eı den soJlra ı v• Teınmuzda 2G9.47~ ton• düş· görünüoe gÖ'< 1.-nüL yeni Yap1. !er. ''~· - fül" 7 .--

1mporatora da kabal ettidlınisti. tü. Tereddüd, g•v,ekh!<, •••~ .v• )anlar batan gemi miktarm• aş- Nuh peygamber Bergamadaki Bir"'""""" :~: : --------- --
( 4 Şubat 1915). Fak at ,;,.,i ,j ı;. idare hataları ve nihayet dılaf. marn••'"· M ütt.•fik ı,,,in geıni in· fü•mrudu imana get lrmek için gel· 

1 
_ Bir boi=> 8 liiii • -- - - 1!!:11: ıllnceler, _çok geçmeden bu harbi çıların korunma ted?irl~ri bo ••atına mukabıl Almanl.r do de· nu,; onu kalenin tepesinden boynu. ismini ""' " . q --------__ __ 1D11h g~vşetmege •ebeb oldu. Lu.ita • harbden bekle••·• netıcenın ahn· uizaltı gemi•i ;nıaat•n1 co;ialt. nn .,.tarak Bergama çayından •u kumd~ " ' · nu. · 1 • • - - 1

1 

noa vapurunun batır1lma.,ndan '""''"" mini olmmtu. maktadırlar. Bu sebeh!O henüz ôçerken bulmuş. Çok uj;n-aom•ı yola ""'" 
131 '"\ıH------------ ____ 1 

sonra yolcu gemi;
0

.;ne düşman Bugünkü harbde Almenlar, Atlant'kte vazi.v•t belli de&•ldir. l g"lremenılş. O sırada Midilli ada. ğ:. \,;. il • - -l 
da olsa taarruz edilmemeııi em· geçen harbin hatı\la.yını tekrar Orada denizaltı hıtrbinin yava~M sında da bir Nemrud vannış. Nuh CS ' r..ıpo. ~==---~~-=-=:ıbı::=::!1!'1!!!!~=d=:::J• 
... d"l ' · A · l T. · 1 - h . 1 ·ı . b ru >. -" C4) = ·~ ı mıştı. mıra ırpıtz ve <le· etmemeg'e azm.tm;$ görünüyor· ayacagmı ve am-ı an gem••"" peygam er oraya gitmek l.temlı · ,.. , 

n 1 k b 

· l 1 - d - 'l ..ı h k ı· k k la N ' 9 
- Bir topra. nevi (3) . f...ı..de ma. S 

.ız gene urmay as.kam hu va· lar. Bunun 1·ç'ındı"t kı' deni:ıa tı aza acagınt egı. "a ıı uvvet ı ayı çı r emruddan kor!rarak ~- - Za.ra.rın a.'- • (3l 

k 

• 'h . 1 l k . . b ' l I' . 1 .... nasma gelir (2 )' Z:.lviye (S) . ""' Bir eııı· 1 

Z1yet an,,ında htifo ettiler~ de harbin' kaY'd"z ve şart"' olarak bor ı tıma e, • .nm " ·'eme,. gOtünnemit er. Nuh o •aman boy- •an !<I. ' ' "'· 
kabul ed:lmedi. Ar-abic vapuru. bütün .. iddetile ılevam ettirmek· yiz. nuna bir torba takmış. ;çİne kum ıo - Körün lG) , mr Fr.ınsız c;p,hrl 6 - Yaırı ~ık ı sı .,. ,, 
n ,.. d l (3) • ı..ouy ik ~ın~ın.k 

un torpillenmeoiodcn •onra Al- tedirler. 1942 ~ • .,,d.uberi müt- o durmus: deniu saçtıkça o y<r • · !3), ~an den;z,ltılarına tekiden ay- tefiklerin gemi kayıhları müthiş Seçim yarrn bitiyor ler kara olurmu, ve yürürmüf. Böy. Ytıkarıdaaı a.şatıya. dııtru: 7 - ~uik~ c
3

ı nı e . ·ıd· ... · l T' ' k 1 B 1 . . 
m1r vero ı. ~'""" 1.-pıtz ve bir dereceyi bulmu,tur. Demo • . . ece ergamanın diMnde olan d•nİz - Salim<k !7l. Ton;i btr ,,.,,. l>l. 8 - Aml'ri>akbrm 

1

.enel kurmay Laşkanı tekrar i~- rıuilerin teblig- teri bu husu!'ta Beledıye seçmıl yarın ak,am nl - pek uzaklara kadar çekllmi• K ? :\l~ı ~'-' · \mm ~m· (3) reıuı;J olan a.d:ı t f b k 1 . m •. a • • - • • ......... w "' " nı,. "' ' • ""~""" ,...... (' • 

' a ettiler; bu,um i.tifa" k•bul •ükUt etmekle herAb« onlar da ayele el'e<e ve ~ey eri~ 1~'" ne yıkçılar bu gidişle ı.:,ndl kazanç l<ak ""' m. · 9 - g,,gW !3) nı 1 

n ' " 
edildi. Am;ral Tirp1tz de sh•aıı.i zayiatan mühim oldu<i-unu sakla- bqlanacaktır, Seçun netıcesı bay - yollarının kapan'""'"°'lnı go"'rmil•ler 3 (6 ) • r nev topraı;t Ilı 1-

1 

.. 1 und !l!.- edile ekti -- ...., - Yalancı (7), Nl)\.a (2) . . 

eae wer Uze.rinde rey vernı'!k mayQrlar. Tarafsız kaynakların raın IOD • ~· c 
1

• O sarada Nuh peygamber yorul: 10 

~ Bağışlama (21, Bir ko~ ya.p. bin.delil ~~.11evi:.ma a (()l , 'l'.ıva.ıun ~. 
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,&n Posta» nm tarihi tefrikası: 78 

Sadrazam yeı-indcn sıçradı: 
- Hafız Ahmed Pn§ mı? 
Kırım Hanı <ıevet, o ı gibiler· 

de b1t§ınt s il yıp tasdik edince 
acı bir inkicara uğradı. 

Hafız Ahm d P ,a, h rgUn ve 
h r saat yanına soltulup bin de
reden be, bin bakraç su getire· 
ı el kendisine dnlknvukluk eden 
ntl t.m !.. ıı insan oğlu çiğ sUt em· 
miştir, bir §eylnc gliven olmaz! ıı 
diyen l\talar, meğer ne kadar 
hakh imi~ler! 

Demel· Ha.f ı:ı Ahmed Paşa bir 
tarnftah 1ehmed Pa~ya !.Oku -
)urken öte tarafll\n ihtilalcilerle 
el v~ sö2 bMi{ri edip efendisinin 
çukurcagızıtu k :ııyot-du ! Sadra· 
znm diflerini gıcırdattı: ~Eline 
geçecek ilk f ırıatta padişahı 
kandırıp H fız Alımed Patamn 
kellesini de uçurtmayı • düıün
dü, ardından Kırım Hanınm yü 
züne end'~eli endişeli baktı: 

_... Ya, Hafız Pa~a onlnrln uz· 
lnımp itti.fak etmiş midir? 

Han, i elini kaldırarak ma• 
vi gözlerini dumalttı :ı l 

- Hi.~a ... Sultanım. Haberi 
bile yoktur. 

Mehmcd Paşa ses çıknrmndı, 
karŞllıklı bir iki dnkika kadar 
derin d erin düşündültt n &0nra 
Mehmed Paşa usulca aordu: 

- Ne tedb;r dü4ünürsiz? 
- Musammem iz le işi tıu·il 

edilmekten gayri çare yoldur 
sult nım. 

- Bir mc ver te dahi davet 
eyli yelim mi? 

- Tutalım davet buyurdunuz 
v nlar d hi c o.la)' ı ile geldi! r, 
diinltü neticesizliklen ilerüye va
rılnb'lür mi? Yani, bunda nes• 
neye kadir olunamaz! 

- S ray{ hümayuna davet e• 
der idük. 

- icabet eyleyüp liri r mi 
buyurıraııt ~ S r ya gclürler it1e 
ma lnhat kolaylaşur ve on bin 
n f rle dahi vnr lar ~rtaraf e· 
dilebilür idi! 
Kınm Hant dotru söylüyordu. 

Patrona on bin kişi ile de .,elmit 

olsa, ya kendisi yalnızca yahud 
be§ on arkada§• ile saray orta 
kapısından içeriye alınacaktı. Ö
tekiler kale gibi duvarlar dı§ın
d kalacaklar, içeride top atılsa 
duyan olmayacaktı. Fakat, padi
şah Sultan Mahmud buna yana· 
ıacak mı, muvaffak olamamalt 
tehlikesini wnursamıyacak mıy
dı? 

Vezirazam Mehmed Paşa aya
ğa kalkıp Kırım Hanının koluna 
girdi: 

- Buyurun, sarayı hümayu
na gidelim, hazır bugün Cuma
dır. 

- Şevketlu efendimiz ftmdi 
Cuma namazı için h zırlanmıı· 
lardır. 

Olsun, han hauetleri ka
rındn§ım. Hemen siz bU)'urun, 
kendülerini elbet görür ve ayak
ları tozuna yüz ve ı;ö:ı: süreriz! 

Ve:dr sarayından birlilue çık
tılar. Gidecekleri «şuradan §U· 

r ya ıı k adar bir uzakiılttı. Alay 
köşkü karşısındaki hilylık kapı
dan sarayın Soğukçeşme kapısı· 
na doğru yürüdüleı. Ardlarındn 
sadece iki muhafız vardı. Kapı
daki nöbetçiler ba~ keserken içe
riye girdiler. 

Orta kapıya çıkan iki tarafı 
ağaçlıklı dar yolda yüz ndım i
lerlemiş ilerlcmemi~lerdi ki, So. 
ğukçe~me k pı'ı önüne soluk so
luğa gözlUklü bir adam geldi. 

(Arkası var) 

İşçj a'ınacak 
lstanbul elektrik, tramvay ve tünel işlet

meleri umum müdürlüğünden: 
idaremiz Şi·!l tnmiriı:ıı\r~ ve a.rabl\ '.ı.iklaTı lclıı lli l!ıy t·ı.ıııl oı.m J.,, ... il· ~ı ı 

m dJJr ,.c lhUsasl n ile b:ıııl':lm ehli) etlerine göre ,·crlle.:ek ) C\'ll'llyc br11\la. 
ruiJa glistcril'tne.1 nmtık a :ı!13 a )-Uılmıştır. Bu lşçUerc )f:\"llıl) eleriıııte11 
başka ~nca pnha.hlık 7.&mmı, bir ı~ eJb ~i: J<:kmek ile ber.ıbcr uf'lı• ye.-nrği 

,.e iş yeri ile lkamc\ı:ahı ar.ısınd.ı mrccanen eJ aha.U temtıı edilt·rcktlr. 

A <er:ii:fıı atak.ısı oinı:ıy1n lst<-klılerln miCııs lıuvlyct cuzıl:ını, lıü~nülul iti... 
~t. 4 adcd \"!$ika fotu,tr:ıf! L \ 'C şlınd~ lat(l;ır çalışmış oldu ,ları miirsst:Se. 
lerdmı alınm i) ı himıd \ 'C'l,ilo)arl:e birlikte 15.10.942 l'cl:>'mb~ ı:uııu ııt 

14 clm 17 se kıdı" ı3arenln i\Jetro hanı Zt'1lli:n kahndn.ki Lat l lcrı \!! sil'll ıııu.. 

dilrluğıine m r.ıcıı.ı. !arı lüııımıı b.JdirİJlr. 
ı·ap:ıcıtı iş i ·çı mikdarı 

clrt.rikçl 9 

BOblnör 9 
farango:ı: 12 

Ttmekeo\ G 

Tesvi t'Cl 20 

Tornacı 4 

s uk d 'rcl 6 

Tesviyeci • ıa ine mirri i G 

lfi t ' 

s tıtc kıl'k ku~.ı kadar JC\-ıt1 ye 

verılr.c~ 

• J) • » 

• » t. J) 

• » :rı » 
J> » » » 
ıt » 1) 'il 

» » • .. 
• :D ) 1 J) 

Tamlrhanc ı;e ıu-:ıb1lıkl~n•ı boru \I' 

itan lir. s 1.ftıf U.ı.ın;ı. aJıl t:.tıniı·:ıt 

1 •erini ~ pahllecf"k k:ıbl'l;)cttc nlma_ 
lıdtt'. Ut! 40 kuruşa kadar yrvrnlye 

l'm'ileooktir.l 
' Harna.1 t c on beş knnl$ yevmiye ,-eril1!. 

cck ir. 
6 Saa.tıc yedi kuruş yevmiye veı-ile. 

t'cltir. 41489~ 

uSon Posta» nm edebi romam: 131 

Kibrit birkaç d fa ate§ tı.lmtı• 
dı. Bir genç kız daha evvel dnv· 
ranıp tutuşturdu signraı;ını •. Ce. 
miyetten öyle uzak kalmıştı ki .. 
Yadırgayor, böyb yerlerde ken
disini yabancı buluyordu. 

Şimdi clrnftao illi(atlar yağ· 
magıı başlnmıştı. Galiba bütüh 
salondakiler konıı:e'"Jerin<le hnzır 
bulunmuşlardı, yahucl, birbirJe
rinden geri kahnnmıı.k için söy. 
liiyorlardı. ı• F evlml:\<leyd iniz! ,, 
(!Hele sonalınıza hayran olduldu 
gibi iltifatlara teşekkür ctm~k· 
ten yorulmuştu. Konu~mahıı·ın 
mecli&lcre bölündilgü bir ıra, fc
lal, yanına gelmi,ti. 

- Kuzum İclal beni yalnız bı
rakma! 

İclal memnundu, gözlerinin i. 
çi gülüyordu. Vedl\dla tekrar 
karşılaşmaktan duyduğu sevince 
onu, dostlarına evinde ta!td:m 
etmekten mUt~velliJ gurur da 
kat-ışıyordu. Her sahada birhir
lerile yarış eden, birbirlerin.: te
fevvuk elmeğe çalışan sosyete 
kadınları için, bu hiç te '),,bana 
atılmayacak bir hadisedir. Nite· 
kim, lclalde, Vedadla ahbabhğı. 
nı görenlerin sözüne.le kıskanç
hk parıldadığını, yavaş yavaş 
fıs1lt1ler başl Jıti'mı farkediyor
du. 

- Sıkılıyor musun Vedac.I ! 
- Ahşmadıın da yadırga}O· 

rum lclal! 
- Sen nıı:çin böylesin? Hnl. 

buki, senin bu dillere destan olan 
şöhretin1e, bir salondıın diğerine, 
çaydan çaya, balodan batoya ı:-it
men lazım! Semahtı.t sann c:ok 
fenalık etti Ved:ıd bitiyorum! 

Titredi. f clıilin. Semahatle o• 
lan macerasını !.ıilmcmesine iın• 
kan var mıydı? Fakat halıi, onu 
mes'ul addediş; garıb değil •tıi? 
Bunu nereden biliyoY. 

- Hala da Semnhate bağlı o. 
luşun garibdir Vedad ! Biliyor 
muaun, onlara pek sık gidişin 
muhitte çok dedilrndu uynndırı· 
vor. tein gArİb tarafı, SemabAtle 

d ğil ~ kı:ııile rand bir 
olduğu zannedilivor. 

yler 1 rum. S mabat ınlithiş bir kinin 
ve hıncım var. Seni kaybetmt'mc 
aebeb odur. Mnamafıh itirnf edi
yorum ki, kadın h ·la bana fo ik •• 
Bucun, sana ra tl ınadan biraz 
evvel de gordüm. Tak im trRm· 
vay durağına ıloc-. u adeta ltcşıı. 
yordu. Belki beraberdiniz, h ·nüz 
ayrılmıştınız. OHdto.tle bP..ktım. 
Dtı.ha evvel de bir nhbabd-a raat· 
lamıştım. Hakikaten güzeJ .. Ben· 
den ynılı olmasma ragmen deha - • 
genç, daha dinç gö~üküyor. Son. 

Göı:.leri büyüy~r~k, koltukt n 
kaymıştı: 

- Ne diyorsan kuzum, benim 
mi Semahatin kızı ile arnmdn 
bir şeyler varmış!.. 

lcıaı gülümstlycrdu: 
- Beı-ı hakikati bildiğim u;ın 

gülüp geçiyorum tabii.. Kızını 
değil, annesini se\•diğin malu
mum. Fakat, so:n bu kibar rnu. 
bitlerin ne der ce dedikoducu 
olduklarını bilmez misin! Dedi 
kodu kibarlığın birin<'İ vasfı, de
dikodu, toplanlılarm yegane eğ. 
lencesidir. Maamafih, gf'nÇ kı
zın bilmiyerek ı.ebeb olduğu bu 
dedikodular, ~em~hatin vaziye
tini kurtarıyor. 

- Bir noktayı anlamadım !c .. 
lal! Genç kızın bilmiye:rck !'ebeb 
olduğu demekl.?, neyi kastedi
yorsun? 

- Kızın da san:ı knrsı :tafı 
varmış. Bunu ntm·dultlnn · cıpartı
me.ndaki arkadaşlarandnn birine 
söylcmiış.. İnsan kendi sırrını snk 
layamazsa, ba,ka&ının sakt,..ya. 
cağından nasıl w:!mİn olabilir, dftl· 
lanmıf, budaklımrrıı~, şimdi sen 
ve genç luz bütün salonlarda de· 
dikodu mevzuusunu:z. 

Vedad, hllyrctte:n taş ke~il. 
mişti. Böyle bir vnziyet tahad<fuı. 
edeceği akla gc1İ1" miydi? 

İclal gülerek dizine vurdu: 
- Görüyorsun neler biHyo-

1"Um. Fakat ben işin içyü:ıünc VA· 
kıf olduğum için (?Ülüp geçiyo. 

ra çok zekidir. St:nı hala n' ucun-
da tutması da buna ırnikemmel 
bir misal.. 

Vedad, inkar etmek, İdıile, 
aralarında hiçb:r §C/ olmadığını 
söylemek mecburiyetini duydu. 
Fakat, ne söyle .. e, daha &e!>inin 
ihtizaz.andan, k rfnıındııki kadı • 
nın yalan öylediğini keşfcdece. 
ğini nladı •. Yalmz: · 

- Garib, ço'k garib bu d,'(fiko 
dularl 

Diye mırıldandı. 
Ne iae, lcl 1 bu mevzuu sürük· 

lemekte ısrar etmemişti. 

- Bırakalam bunlar1, dedi. 
Çünkü ikimiz de üzulüyoruı:. Sa. 
na belki garib gelir Vcdad ! Ben 
seni yıllar geçtiği halde unuta -
madım. Evlendim, muhteşem bir 
hayat yaşıyorum. Kocam zengin, 
yakışıklı, mevki sBhibi bir adam, 
buna rağmen içimde bir boduk 
var. Her şeyi yaı-mı ve tatsız bu· 
luyorum . 

( Arhatıı var) 

Kulekapı maliye şubesi tahsil şefliğinden: 
Şubrmb..c kazanç \ ı:ı tnden borçlu mubc: 9 i TarnapoU. al Araı>. 

l'Clml mahalle inin 'oyvodll c~e 69. No. h m:ıhaldc: haciz altın~ alınan 
C. yabrd.ın P~l bora w ın:ılzenıesl ncr,ı:nıa il ıze esi. ı.11 .ılrcm~ı tei 
ve t.~blo11r An11tron malzcm , akuıııulıt:örler 1 ba Glop n refl ı.tor ve 
rıroJe:ıctörl:er, Şa11<'r ve dl'Jnarürler, voHme'w'e, nnıper nıetrc v-: \•oltmetrr.!ttl, 
t'llcltll'lk at t tı hunla demir Qryıın nıaı1ro radyo! r R >-O limb:ıl:m ve 
tbh" bnı m mc CoSl a 19.10.94% Pnurtc9i ıün S3 d.'ln itlb:a.reı, mez.. 
kur m:ılıal:le aJee'ıi mü~.L)ede surctJle s.<ıtd:ıcalı:t • 

Bu hnsus;ı. dair d 1u faıla lrab:ı.t alm:ık lsteyen1"'"'1 Oııht:ıd ~ Tün l ~:ı., 

nmth ~öiiiıtlu ~~:ıtıntla es'.tl Po b b nmd:ı. Kulclta.,ı mııı1c: TahslJ efllff. 
ne rnümt':'.lat etmeleri . Tf\!f'f!)n No: C4'118> (~4) 
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e- Pahalılığa kar ı 
yeni tedbirler 

( Baf tarafı 1 inci Jayfada) 
müsbct tesirlerinin göriileceği 
muhakkak addedilmektedir. 

A 

$ayfa 1 /1 

il 

u • 
·ı 

• 

r 
(B taralı ı inci &ayhula) 1 dmı kolu nzaLrı olduğu halde m~ı sizlik yijzünden böyle bir snlondan lzmirde /iatlar düıüyor Ar.kara, ·1 (Hususi) - 90 lira avinliğine Şakir Doğan, Hnkkarl 

kın dl~lı rl etrafında lzalı.ııt al • u:hr ~ini ~mı~ v.? kendı- mahrum bulunmaktayır..n lz?Dir. ~ (Hus.us~) -. Tıcn~: maafla. Antakyn ~a~lmllğlne Anka- müddeiumumi muav.nı~gine f:t:h· 
, rd !erine, muesseı~ln te~I, mak- Kundurat:ılı ya.pıın İ il adın.. Veknletının cmrı ilzcrıne mıllı' ra Asliye ecza hruuml Naci Urnı, med Barutçu Trabzon uza muavın· 

mıı:nmr in istıdc.;lcrl üç n:A*tiada' sad ve cayderlnl iz.ah ed~r(".k, bir. da b.ir vat nd~ da nıeb'usiarımıza bank 1 r zeytinyağ< ve ia§c mad 60 lira mllı4şla 1 lrebolu ceza hakim liğine Kem ı~ttln Knzuk, Feke ısı.:Uı f er b 'unryordn: Oldukça ~ nıuh.tııç vatand~rın yurdJan 'f"J dıl~ bulunnıuftur: deleri üzerinde tüccarlnrn oçtık- ligine Mnçka hakimi İlhami Turel hakim muavinliğine Ahmed Kaıa 
~~~~tbir :llEw:ı. nıtılik qlan Ş!t- na:ııl '"C ne teffilde fa!dalandıkları-ı <(- Birçok sebd>lcrl.e tahsilleri- ları ticari kredileı·i ke.stiler, tüc.. 50 llm m8Af Konya M 'ddeiuınu-ı Eğit sulh bakim muavinliğine Hik

1 

.... ı 
11 

l ıb:ı ı W~i:t-c· nı a.n'ctm ;;tır. m devam e!mek lmkannıı bulanu. carlara borçlarına taafı~·c cderelt 1 mi nıuavinliğinc Mani adan Musta. met Salur Tavşanlı baldın muavin 
ll~e .. bir ~ D ~d~l 'I :rk~i§ 1 ~-ii'k b1r alaka ae kaırtılanım bu 1 yan gençl r, ıahısların t:ıe.b ettll ~- banka depolarındaki mallarını fa Özpolat, Konya azalığına ş rki liğine Mu:unmer Abuz Satak ıiUlh 
koyii.n& ; c il . -•-jp~:.-ılş 1 iza:hnttan shnra mob'usb.rJmı::ı:, yur- ri atölyllerdc san'nt öğrenmek ar - çekmeleri tebliğ edilmektedir. Karaagaç hakimi Ihsan Serim An- hakim muavlnllf:ine Adil 1xvcren 
V" burn&itl arnzı en C1\. -\"'· 'I -1 h ı-.....ı eın k d dı '-- F-1- t bu 1 - h Eğ t'" l ı· d d '•-- ··d · ' 1 

... 1 kimse! bu yer- du ge7.11ll,..::z, yat ane =ı, Y c zusun a rllU". ı:ma gençıer e- er uccar nr, ma ı urum n, K.Ura mu deıumumi muııvinlijlne Laz.lırt hakim muıı.vlnli~in Suphi 
h<dta imar d:ın. f . erebö-l le -ı haneleri b nyo dairelerini gözden nüz girdikleri snn'atta çırak olduk. mcılle.Tını çekmezlcrae bankalar' Dur&Unbeydcn Cemil Akdoğan Bl-ı Cebe Er:ıncnak müddeiumumi mu. 
~ terki, 0~"-, b;ıan. S"OÇlrm~lenlir. Müc~e, int}zam ları halde bunl~an kazanç .vergisi cari fiattan b~ln.ı-ı satac ktır. ga bukUk blkimlij;ine Bc;)pıu~rın_ avlnUğlne Bülent Ertan, Erclt hB.. 
nnın muayyen ve teınU:l~ bnkı1?ından mch us - alını!.or ... Ayni z~nd . cırdlkle- . ~'! k~rar p~y~sada hem. n te· dan ~ Öztürk, Bo.tımi;ddel.u1~1u: kim muavinliğine Mchmed GüngÖ• 
lna!l. •. lk dil<&- lamnızda çok iyi ıntıbalar bırakmıt ri .muessesenln ıahibı de bır b pra s~nnı goatennı~tır:. ~e!tınynğı m~ muavınllğlne Ankara hakımı ren, y n hakim muavinliğine Sc-

Bu uç csasia ~lanaa ha nah! yurdun tevsii hususunda temenni - mükeD~ete tfıbl tutuluyor. Bu vıı.. kıloda lS lturuş dUşmu~tur. Fa · Mir&at Yamaç, Bergnma asliye ceza nib Sarpkaya, Cerağına hakim mu-
lerlnden şama aoz. partl ed ye lcr izhar olunmU§har. zİyet muhtelif san'ntları .ö~cıunek aulye, '!1ercimek fi tf rı ela diit· hakimliğine Kırklarclindt:n Rifat avinliğine (Sabit Öz.soy, Görele n.üd 
b anı, H. evi bir 8011 

.:: Mob'dar sa.at 16,30 da Şebre- rm:vna kapılan gençter~ı.zl kı - mektedır. . . Koıkut Şcbiılknrabi ar cez.a hakim- deiumumi muavinliğine Salahnttln 
~ yaptıgı aosya1 yardını. hal- .. Halkevi gehnl~ir. HaDt.. rryor ve bu sebeble de çekırdekten Ankarada prnnç 115 huru~a liğine, Ağrl<lnn Hamit Köse Ahmet Zeybekoğlu Arpaçay nakim mua-

m~, bu faa~ f :iaıan- ~an~nasısıın ~ kısmında buhmımj yet:pne işçi_ ve ~·a~r >:~I~ Anlca~aA 8 (Huauoi) - Anka - oğlu Uşak müddciwnumillğine, vinliğine M~zaffer Sara, Siirt lıiıkim 
kin ve muhtaç __talel:ıdcrinft4r Y ki eneye dahil olan meb'udar~- ynr. Bu gibiler lçın ~Ali ogrenıp r~~an vılayet hududları. ~l~m Bergamadan Abdünnafi Onat Gıre.

1 
muavinliğine Saffet Barlas, Yüksek. 

• d mı tebarüz lrml · sonrn mız, burııda kltab okuyan bir deli- ~aVTayıncıya kadar bır çıraklık ~e pırınç çıknrılm. ~· ı;ıcne~ıldığan - sun Sulh b~lmliğine, Bllecikten ova hakim muavinliğine Tarık Tan, 
M ' r hayetl,. bundmı i _ kan!ı i!e bir genç kızın bu mütale~ n kabul etm~ surctlle, ~.endllcrl~ı den bura.~a ~ır.z.ncın kı~oııu 116 Güner Uçer Konya sulh hQkimliği- Aksaray ha.kim muavirüiğ'lne Nuret-
~ Halkevl binası~ ;~!.. larının mahiyetini öğrenmek istemış ~ bunlara ıf veren muessese.l~ın ~~ruş.a duşmuıtur. Yenı .m ~su- ne, müddeiumumi mua~inl Fehmi tin İ&teıni,Kulp hakim muavinli&lne 
ter lnırad.ı&i göriipııeYl ~·...- - •-- L- 1 1 aencin elinde de birer ve'!'giden muaf tutulmawını nca lun pıyasaya çık rılması ıle fıat· Tuzınan Ankara suU4 htıkiınllğinc, Orhan Tog:·ar Savur hakim muavin-

' cı- Tur ıcc, ır.cı- D • ed 1 1 d h d d"" • · l ' dır. Ha.lkev.i bafkanı (;.16&~ afk ve macera romanı buludugunu u.m.» . ann a a a UfCCegı umu - Seydişehirden Reyhan Gökmenoğ. liğlne Mehmed Okay, ?ervari sullı 
Ev ınensui>bn nam ~ isahıı.ttA görnı erdir. Dığer birkaç Şehremlnll de lram maktadır. lu Bilecik sulh hakimliğine, Şc:Tcfli hakim muavinliiHnc Ahmer Trker, 
bulunm : Teld>e olduklannl söyleyen bu ~1~ e.ktanna usull~~rlnde bazı Koçhl&ardan Hakkı Tczdil 40 lir. Tirebolu bakim muavinliğine Fey .. 

<•- Evim1zin _,.,.aı yard~ ko- küçitk yaJ • g-cnç.lere meb'usları - değişild~erA yapılması, J§ln lht~ - Maraş ı·andarma kumandanllg"'I maaşla ZongUldak sorgu hakhnllcı.. :z.İ Pe§klrcioğlu, lğdlr hiıkl muavin. 
lu reçm yıl da muhlbe niff hıı:ınet mekteb1erin henüz açıldığı bu_ yaca gore ayarlanması lemennlsın- ne, Silvandan Yapır Kaımnoğlu 35 Iiğlne Muzaffer Oktar, Baykan &Ulh 
lerda bulımmtJJhır. Bu yal fakitl~re,~.'\rcte derslerile mef8"ul olmaları de bulunmU§ladır. . Maraf, (Huausi) - VWyeti- lira maaıla S:ımswı so~ u hıi~~ll- hakim muavinl~ine Sabah ttln En-
yünlü mensucat tevzi etmek isti)'O gun. eainde buhmımqlardır. Toplantıd bulunan bır bnyım öğ miz jandarma alay komutanlığı· ğlne, Zonguldaktan Zatı ) -:nıköm~'1' gi, Şerefli Koç.hl müddeiumumi 
ru:z.. Siiıru!rbankın bi:z.e bu eı;yaları ta~I k~nüı intizam 

1
retmen, çocuk terblyı ine temas et- na tayin dilen binbaeı Şahab oğlu Kadirli nıüddehrnıunıı ınua,.•ın uavinliğine Yusuf Ural, Mardin aUl 

mal:yd flatından vermesılnin te,ınl- .. !yetine itaret eden ınlı ve: şehrimize gelerek vazifesine bnş llğine, 8?ha~~ldcn Muahhcr Ko~u- muavinliğine lbrahlın Yapan~r, Rey 
nlnl rica odiy.onu.. Bir de bütün vl- ve 1!1 bundan ~nra halk- 11- Sinemalar, çocuklarımızın lamışhr. lu Refahiye muddelum~ml muavm- haniye hakim muavinliğine Nalın 
layet H evlerinde birer san'a.t aıe~ıuıd.:llz ~lamıtlardtr. ahlakı üzerinde menfi tesir~r yapı- liğine, Şerefli KoÇhııardan Re- Giliairalı Bo:ıcaada hrudm muavin· 
m~si viicuda gctlrllmeıia.i dlliyo.. la ~na.. alan Nurul!ııh a • yor, buraıl kudettiğim çocuk, ko - şad Codur, Kan müddelu- llilne F~ad Fırat, Maden hakim mu 
ruz. Bu müzeler, san'atkllrların ve o: aoz eminin bir parka caınan çoc:Uk değil, ortamekteb tah lsta bol B rs Si mumİ muavlnli ine~. Arpaçayd~ avinliğinc Sabri Çınar, Siirt hakim 
bizce meçhul kalan birçok luıblll - amda ~ zat, je!ı" ıba.hsettnit, Sel _ sili yapan, fıtkat reıld olnııyan ço- _ .... - Hakkı. Bergama h mı muavlnltği- muavinliğine Ömer Uıtfl Alper, 
yetlerin m~ana çı~e.stna 1ebcb olan lhtiyacı,n ~u ile, Tafkaııab cUktur. ~.ı rı sln~m!'ya gitmekten 81101942 Açılış • kap. m fl..'1.tbn ne, Eğilden Fet~I Onkay Sluop h . Dörtyol mü~delu~~i nıua.vl~li~l-
olacnktır. Dığer bir istirhamımızda, çl!< Kız Snn at saha ayrılan rna • mendmdiyizı> demi§tır. kim mu vln1lğın • Ağı'ı~a~ Hamdı ne Tevfik Nwa!ıoğlu, Çura hakim 
tiyatro, sinema ve k:,n~r aibl hal - ar~.ında yeşil itıtl y:cını ~lıya - Bir 1 1 valandll§ da dokuma te~- ~· Kt.t:.Jt E~Karem n Ercğllsa h kim mu m vln~!ine Hadi Katı, Beyazı~ M 
km feydalandığı mi! sel.erden bd:ın ibu pa~kal y d bulunnıuş. g8hları olduğu halde kendisine iplık 1 a~liğ~ne As! n Ah l. Ç pnkçur muavlnlıglne H n Kangal, Curpı. 
vergi alınmaması .. n mıyacağı unut easın a <verilmediğinden tiki.yet etml~tir. Acılış ve ııanış I muddeıumunu muavlnh ~n • G~r nar sullı hakim muavinliğine Kemal 

FJaem Turdan ~nra .öz dan dl - tur. d Şeh- c:....;1.re?llinlndeki toplantıda Fatih ndra 1 SClr'Un 5.22 Sungur Kllnova sulh bakım muavın Onsun yln edildiler. 
• ----'Llar d ... L H 1 bakanı Maı:har a, "F'. 1 • y m 100 Dolu 132.ıO ıı-ı Şükrü Bı-n'lrçı Ağrı haklnı .................................................. . 

ğer parti meru;uu ' a, umunn an.. ev i-" vukubulan kayan '!remi Rebll de bu unmuş, ba- • LW- (1 g ne ~ 1 tte b" a d 
1~1. mevzuuna tan 5 etm~ler mek. reminlilerin a-eç.en sene eh' _ 1... .. fü dilekler etrafında meb _ Ceıttm"C 1001svlt1re Fr. so.ıas muavinliğine Kahil T mocan, Yusuf lffi\ lr r 0 6VUCU 
~ , • eh lyet veren m - zı nııwu dd 1 A • 11.ıırı N 
teblerd~ ah'lak ve mtıaferet derileri- dlMderine em~. l bildi.rsniş wılarnnıza izahat wrmiştir. Toplan- :\tıı.drld ıoo ı•eçe>a ıı.s9 e!l mu e umumı muavı? G ne a kadm yakalandı 
ne yer verilmesini meb'uslar heye- U$):ınnıır.a t :Jkkürl8ln h saat 19 d son verilmiştir. ~t-Okholm 100 İsveç ıtr. !J.16 cı Toro5, Doğubeyez:lt mUddelumu-
tind- rica etmişlerdir ve deml§.'tir ki: . ya Eshsm ve Tıı.h\ll!t mi muaylnliğine Osman Yetkin, İzmit (Hususi) - 1unlt :zabıta. 

Beyoğhındakl top~ıyı müte.a- «- Şehremini ltabbalık ~r~rı;ui H f C 1 Tercan hiklm mu vlnl\ğtne Hızır sı Cedld mahallesinde iıtanbul cad· 
kıh m-b'uslarımı::ı: Eminönü Hal - h!ttir. Mühim bl~ ge~çllk küt -5b~r Doktor ız. ema Sw.ıs - Erzurum J :o- ~, AE.ruh sulh haklın. muavin. desinde 69 numaralı evde randevu· 
kevinin dci No.ruosmaniye imaret ağu§UJla dan Evımlmı nıodern k (Lokman Hekım) Snııs - Erzurum 2.i 20.10 lıgıne Lutfi Dalamanlı, Hı)van sulh culuk yap n, Adapuarlı Fatırte Kı-
blnns•nda tesis eftlği cıİ§slzlere it binaya ihtiyacı vardır. Spo~a .~0 [)ivanyolunda 104 No. da hefKÜD 941 Demb-yolu J 20.10 hakim muavinliğine Hakkı Eğesel , rılandentlr i.mılndeki kadını ı;uç 
bu'!.ma ve kurtarma» müessesesine ehemmiyet V'Cl"en gen9CTlmı~ 1

1 r- hasta kabul eder. Gündoğmuş hakinı muavinliğine üstünde yakalamıpır. F hna Kırı. 
gitmiJlc&. Halk.evi başkanı Ya - man salonundan da ınehnımb ldur:; Telefon: 2 10 44-23398 ~avid Yandaş, Boyabad hiOOm mu. lan demir tevkif olunm.uftur. 
~ Ab:ldan bfı.raberinde ..,.yal yar Ellmi:ı:de mab:eme okluğu a e 3 -
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"Son Postaıı nın ıpor ll"lrlkaaı: ~33 

SPO RIKaraAhnıet~ 
Erzincanda ı~···-·· ... " ....... _ ........................ , 

Mc.:.'u•lar yaptıkları tetkiklerden!: Karabükfe ; 
İz mirde F enerbahçe takıını iki 

maç yapmak Üzere 
Mersine gitti 

Ahmedin son güreşi 

ve h<ıllrta temaılanndan aonra be led ·ıye seç·ı m·ı 
tehirden a;yrılclrlar 

Erzincan (Hu:.uı;\) - Bir 
müddettenbcri kaza ve na.. 
biyelerde tetkikatta bulunan 
meb'wlarımız.dnn ;\bdüthak Fı
rat, Aziz Samih İlter, SaJih Başo
taç ve Şükrü S~kmensüer halk la 
y.:ıptıklan temasb.ı-dan ivi intı
balarla tchrim::ıden ayrılmışlar
dır. Meb'uslanmız he.r sahaJa 
tetk'katta bulunnml\, menıleket 
ihtiyaçlarını tesbit etmişlerdir. 
Bilhaasa kırk cün burada k"lan 
meb'uı Abdülhak i'ırat Yali Dr. 
Süküti Tükelle birlikte knza ve 
nahi yelerde ve birçok köylerde 
tetkikııtla bulunmuıı, k(;ytünün 
ihtiyaçlarını aot ederek herkesi 
ayrı ayrı dinlem\~t:r. Vilayet~4" 
yaptlacak i~ler hakkında vali
mizden ricada bulunmuıı, rı~er
ke:::ce yapdncak i:;ler hakkında 
da b ':yük mak;:ımlardan istirham 
da uuhınmak .j~ere bq.ç.k not
lar nlrn14tır. 

Karabük (Husuıi) - Üç 
pRdenberi Karabükte bele-
diye mecliai azalıllları ıçın 
yapılan seçim nilıayet bul -
muf ve yeni belediye a.zalan 
belli olmuftU1'. Bu •encki ae. 
fİmde esiri azalar pek az bir 
değifiklikle tekrar acçilmif -
lerdir. Afedİ•e iltihak eden 
yeni azalar, Dr. M erıemenci -
oğlu, Bürhan Aral ve Nejat 
Köknarclır. Seçim müııase&e
tile fehrin muhtelif yerlerine 
rey sandıkları konmu~ ve 
her taraf bayraklarla dona • 
tılmıtlır. 

Karabük halkı Cümhuriyet 
Halk Partiainin gösterdiği 

nc:mzedlere rey vernıck aure
tile hem partiye ulan earaıl • 
maz bağlılıklarım xi)ster miı-

Lüle'Hf"aZdl bir tüccanR ler ve hem de bu bÜ)OÜk mem. 
' leket borcunu seve $eve yap-

700 lirası çahn~ı mı,lardır. 
Ul~az (Huıtu.i) - E,....&.i \•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

E•ki bir hasket yÜ•Ünden bir 
~enç arkadaıını lorncı?Jida ile 

yaralayarak öldürdü 

Ben, birçok kişilere birçok ehem
miyetlı oyunlar göster<liny Fa

Fenerbahçe klübü, Mersin bölge- kat bir tiı.rlü tatbik edemediler. 
İzmir (Hususi) - Evvelki gün si klüblerile iki futbol maçı için Ettilerse de kendileri yenik düş

öğleden evvel Karantinada Erkek bir anla~ma y~~ntlf, l:>lr_inci takım tüler. Bu, bir yarnlılışllr. Allah 
san'at okulu önün.de müe»if bir hiı.. o~cuJarı bugun Mersınc h:ırıeket vermeyince kul bir şey yapa
dise olmlLftur. ~~lerd~r. İlk maç bayramın bi - , maz .. . Bakalım sen, bu oyunları 

rıncı, !irinci maç da ikinci günü nasıl tatbik edeceksi9 !.. 
Mahmud Şevki oğlu Ekrem adın- oynanac~, Fenerbahçe takımı bay. _ Usta! .. Evvel Allah elim-

da 24 yaşında bir genç kendisin - ramerten.. .a. vdet edec.ektir. • den geldig· i kadar çalıcırım ... 
de faz.ladan mevcud olan bir kaske- u k K f k b :ır ti satmağa karar vererek bunu ta. nUÇU ema ın a n - Sen, bana çıralt olduktan 
nıdıklarına söyleınl~ir. Kulalı Meh İ 1 d sonra hep benimle gezmen la-
med oğ!u Receb ismlntk 20 Y3f&n. amam 30111 zım. .. Hep benimle bulunman 
da bir genç bu kaskcti satın alma- Galatasaray Gençlik Klübü İdare gerektir. Bunu nasıl yapacak-

ğa tallb olmuı, başına gelip gclmiye Heyetinden: Evvelce klübümüz la- sın?·· 
oeğ1ni anlamak için birkaç defa ba- rafın~an tertib edilen boks maçları - Usta! Nı.uıl İstenen öyle 
11na ceçlrmif ve çıkam11ftır. hasılatı ile i'Df&SI mukarrer olan, hareket ederim. 

b L-k ·· K" ··k Kemal" - Oğlum, ben, muhacirim 
ArkadaJar. arasında ataylı bir mer um ~ sor uçu ın 

k '--1 ikmal edil 1 tir. simdi. .. Sen de muhacir misin?. 
mevzu halini alan bu satı, Akreın- aor m f · • 

B ~'- il h · h - Ben de mubacirinı usta! •. 
le Recebin aralarını açmıt ve iki u vesue e mer umun azız a-

t L! k dah k · Neredesin?, 
genç ağız münakaıasına batlarnlf.- ırasını U'lr ere a anma iıze -

re, klüb azamızın ve mef'humu ..e- - Lofçadayım . · · 
larc~r. -'--I İlk · - Ben de, Dimetokadayım 

c-•--~1 bir aralık fena halde hid. veıucr n, 1 O teırın 942 Cumar • İ ~· · .. ·· 16 d F "k" ,.imdilik.. . stenen benim yam· 
det.lenınit. eline geçirdiği bir torna- tesı gunu saat a erı oy mezar. :r 

vı·de ile Recebi boynunun altından lığında tertlb edilen ihtifale gel - ma gel.·· '- · ı ı İd he • - Gelirim usta!. Fakat kıır.m 
bir vurufta ağır ıuretlıe yaralamıı- !!!~.'::!'! .• ~.~ .. ?.~~~· ......... ~~ ..... !.~ .. da kışlan evvel Lofçnda olm~m 
tır. 

Receb biraz sonra ölmüştür. 
Hemen cürmüınqhud mahkeme-1 

sine ~len katil Ekrem 15 sene 
bapee mah'kiim olmuftW'. 

RADYO 
CUMA. 9/10/lıJıı 

7,30: Sa.at. ayan, 7.~ı: \'ikudumuzu 
çaibşl.ıralnn. 7.40: .\Jms habelierl, 7.:.5: 

lazım. Çünkü tarlaları sürmek, 
babama, dayıma yardım etmek 
lazımdır. 

atıcılık 
gün ~ebrimbde bir a..>ygunculuk -;:;:;:;,:_-_..;•:,_ _ _;-_ -_ -___ :.-:,-:,-:.,-:,-:,-:,-:,-:,-:.,-:.,-:.-=-------~ 

vak'ası ohnuttw'· Meçhul htnızlar İ •tt 
febriınll tüccanarından Bektaf"l zmı e 

müsabakaları 
Senfonik pa.rç:ı\ar (Pt.ı , lı,::o: sa.at a... 
y.-.rı, 12.33: Karışık pıogra.m !Pl.l, 12,45: 

- İyi . . . Kışın, zaten güref tu
tacak değiliz ... İlkbahardan ba§
hyacağız dola§nu,ğa .. Kırkpınar
dan evvel güre~lerle dolaımağa 
baflarız. Son olarak Edirne Sa· 
ray içine geliriz. Sonra Kırkpı
nara gideriz. Ondan sonra bütün 
yaz dolaşırız ve bağ bozumuna 
kadar güreşiriz. Ondnn sonra 
köylerimize çekiliriz olmaz mı? 

y.uıbaneline glrel"Elk kuaıtnı kır -
mıfiar, ~inde bulunan 700 lirayı j 
çalmıt!ardır. Zabıta failleri tlddet
ıe aramaktadır. , 1 

Antalya belediye reisi seçildd 
Antalya (HllMlli) - llsıl cH:vTe ~ 

denberl Antalya belediy~ reisliğini i 
ifa etmekte olan I...Utfi Okçeoğhı bu 
*vrede de ittifakla aıeçt\rnlıtlr. 

Trakya umumi m~felti$ 
vekilinin telti$1eri 

Edime (Hwımi) - Bir müddet.. 
tenberi böla'e vilayetlerinde teftiş.kr. 
de bukmınakta olan Umumi Müfet
.tlt Vekili Salim Gi.mdoiaa Edirne
ye •vde emıJ'*'41r. 

- --fzmit ( Huauı) - Şchrtmi:ı:de spor ajanları içinde atıcılık ajanı gii.. 
zel bir faaliyet gÖ&term~ktedlr. 

Hemen her hafta bir atı müsabakaları yapılmakta ve bu gü:ıel spor 
tıefV":k edllmddedlr. ~hrlmlzde .tıcılığa kart• rağbet fazladır. Resim 
atıt y..,an gençleri ıröstennektedlr. 

Aja.us haberleri, 13: PC.Şl'\"ı•, st•ma 1, ~ _ 
kı 'tt türlciıler, 18: Saıı.t ay,ın, 18,03: 
Fasd ~yc1fi, 18.40: J>.uıs müziti (Pl.ı, 

19: (İkbsMI sa.avı. 19,tı;: Oyun ıı:wa. 
ları, 19,30: Saa.tı aynrı \e aja.ns hnbtr. 
lerl, 19,45: Klasik TÜJ1c mü~lği ın-ogr:ı_ 
mı, 20,15: Radyo ı·a:rncsl, 20.41': Şan 
eoloları, 21: (füin saaLiıı, 21.13: 'l'enı~U. 
22: )Udyo salon orkeslr:u.ı, 2'?.30: Saat 
a;ra.n. ajans haberleri ve lıor :ı l:ır . 

- Olur ustal •. 
- Amma, iyi çıraklık yapmak 

lazımdır. Hizmet etmezsen usta
ya, bir teY alamazsın... Hizmet 
lazımdır gürete .. 

- Elimden geldiği kadar ça. 
,,..,_ lışırım u~ta t .. 

ikinci dünya hart11 başlaclığı yılda.n_ - Sen 1 Bu, cüre:ılerden sonra 
beri, lıer konuşmanın sonu ıök!ere da,,, nereye gideceksin!. 
yMuyor. Kara.dıa. havailı ve suda. çpliğe _ Bilmiyorum. İ!maiJ ağa ile 

' bürümnelı: Ye tıeknlJt dıinyanın bilgile. döneceğim. Sonra nerede güref 
rile ldon.·uımaık wru.ndıı.yı:ı:. F11rclttimizi varsa oraya gideceğim. 
lAı U!künün ,-olttnıla ~hşa.n Tür1<. Hava - İstersen benimle gel ve gez. 
Kul'ıımwıa verıcMm. - Gelirim usta!. Yalnız bir 
~- kere İsmail aiaya aoraak!,,, 

- Olur oe-lum 1 .• 
- Çünkü o, adamın bana ba-

ba gibi yardımı dokundu. Onu 
bir baba gibi bildim .• 

- Aferin oğlum!. Nankör oı.
mamalıdır. 
D~meee kalmadı. Dramalı Ku· 

la1 hasmı çaprazla toparlayarak 
sürdü ve bir elde bastırdı. Bal\tı. 
rır bastırmaz da sarmaladı ve 
kündeyi taktı. Reldenmeden küa 
deyi a§ırdı. Filibelinin bir tek 
hamlede sırtı ) ere vurmuştu. 
Dramalı, derin bir nefes aldı. A· 
zılı hasmını nihayet mağliıb et
miıti. Bu1 rezalet, kurtulmuştu. 
Dramalı, ayağa knlkll. Galibiyet 
temennasını baıstt. Filibeli, buo
ca gayretlerden sonra mağlülıi 
olmuştu. Olduğu yerden kalktı. • 
Hasmile müsafah6 yapmadan 
hiddetle meydanı terkedip gitti. 
Dramalı, yorgun düşmüştü. Gü.. 
ret kıran kırana idi. Fakat vakii 
geciktiği cihetle güreşin netice
sini bir gün sonra alacaklardı.. 
Cazgir meydana çıkıp bağırdı: 

- Dramalı, haı.mını ınağ luti 
etti. Büyük ortaya Kara Ahmed
le, Dramalı Kula gür~eceklcr
dir. Fakat vakit gecikti. Güreşi 
yanna bırakıyoruz ... Zaten iki 
pehlivan da çok güreş yaparak 
yoruldular... Eğer bunların gü.. 
retlerine müsaade edersek başal· 
tna ve baş güre,lerine vakit ltaf. 
mayacaktır. 

Seyircilerden bir çoğu ınuka• 
bele ettiler: 

- Doğrudur. 
- Bqaltı güreşleri haşla&ın.e 
Bunun üzerine pehlivanlar gi

yindi. Eğer o giin güreş olmuı 
ol&a idi bitik bir hale gelen Dra
malıyı, Kara Ahmed çabuk ye
nerdi. Fakat karar karardı. Ha• 
kem heyeti kara\·ına itiraz ol• 
mazdı. 

Filibeli yenilince Ahmedin il· 
fı · yarıda kaldı. Hemen Hergele.' 
ciye: 

- Yenildi usta!. 
- Güzel bir künde atırdı. A-

f erin Dramahya ! .. 
- .. .. • • ( Arkcuı ı:ar) 
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(Telgraf', Tele:fon Ve 
Almanlar lngiliz 1 Almanlar Dieppede esir edilen 1 Bulgar - İtalyan Stalingrad ve Kaf kasyada 

abe 

h ·11 · de 5 • işbirliği 
;:~i ~:~.rdııar lngilizlerin ellerini bağladılar ::!!°:t~ :~~7~f:~n> b:;~::.:~ şiddetli muharebeler oluyor 
Berlin 8 (A A ) Retnıi teb • j «lan bit- yol inşası için dün cıkf&.Jll ( ' 

·~. • . - . (~af.~aralı 1 _inci sayfuJa) y~erl~ ıs~ ederse, ~ll!:ı ~Ü ., Kont Ciano ile Bulgaristan tica- St!'ı:.:~t' 1 ine~. aayiad.a) .j nin getirilmesi Üzerine muharf'~ 
llğ. . Abnan bü· 91Y811 müpıbicDeri, ~il demeci· kumeti, kendı Mrh Mirlıerını bima. ret nazırı Zaharief arasında bir a ~a dUfılllan tiddetlı beye sokulan Rumenlerden iki 

6/7 Jilet~ _ıece91,. 
1 

taarruz nin fU!llul.inün bu lngiliz d~.meçl.e • ye için elinde bulunan ayni 18) ıda mukavele imza edilmiştir ~~bemecbler netice.inde toprak bı-/ bini iki günlük bir muharebe ne· 
cumbotları fngllız sabıl ne çıok rilıe hı...Lılr .uretıe azalmamı .. bulu.. di>-nan esirine karıı ~nzer tedbir. D·· "h h .b • aga ur ohııu .. ur. ticesı·nde 0··1du··ru··1mu·: .. ru·r 

afiü-•-- bir ~ "' ..,.... tger cı etten a er alındıöı. Şeb 1 ı.... r .. 
ederel< düpnan .. k ~•ne . 'r. duiu tllainPedirlıet-. • le.- tatbik etmek zorunda kalacak. • r ~ !ruıal batııında kuptıl -j Stokholm 8 (AA·, _· R'" 
__ .... _, __ J ı..:=-··m ~ .. __ k..__ Alnı _...ı _____ ı.. na göre, Roamda ltalya mümes· mıı ve ikıye bö"•'!--·· _,_ d '" • • • oy • 
·~a.ru• .-;u Dlier ~..ıı an _. • .._. tar ·ıı · ·ı z h • f" • • IUQII)Uf v.au Uf ter 'il 500 &--~•~ .. - tut nda 4 ttcarel . • ı..•u· .. .• • sı erı ı e a arıe m rıyasetın - kuvvetle . ~ı·edllm - , · 

• • lVHHftTV •I 
1 

. batml- felleriniın DUUil'dlğlDe go~, dun Al Londra 8 (A.A.) - Almanlar, deki Bulgar heyeti arasında ya- man . n rua lflir.. .. Stalingr.adda vRziyct :.ekiz 
~nıslle bir ıcarılkol ırenı sı ._ ba nıan bafitomutanlı~ı tara ından i • Diepp'de eair edilen İngilizleri p 1 ·· k l d B l Kuvvedı Alman bava tCfklllerlJe gun evvelıne niabetle daha mü. 
m lı-ı d torpiUerx: ~ d"I db" J • d 'd b"- k ı an muza ere er esnasın a u Runıen laVJIUl u-~t.tarı k k "dd" S 1 

1§ w _ ., vapur a ların batıp Jin e ı n t ~ u er pm ı en tal •ı prang~ya vurma. h~hdidini yeri· gar endüstrisinin gelişmesi ıçın ...... ~ ve artı oy- saı ır. ta İngradm endfüıtri kıs 
sara ugrattlmı~."'· Bun ..:~dıet)i ınü· mevklln? kcnulmu§tur. 

1 

ne ~~tırmeden bırkaç saat evvel genİf bir İtalyan iıbirliğiııin te. !~-~ toplar
1
•
11
kara

1 
o~d~l~ı kmuha~ mında bir netice elde etmek için 

batmadı~-~ dlJfltl&nın. Jl"edilenıe • Loodra 8 (A,A) - Reuter: İngılız r~dyosu, Alman dilile yap me lle ri atılmı§hr. ~ıne tes r o arax !ffira ~·t-cr- Al~ıuılor tarafmdan üç günden-
c:lafauı yüzünden tetbıit Diepp taa.rnnu esnaıında eu.r ._ tığı ne,rıyatta lngilizlerin elinde 0 dır. Bafka aavaı uçaa te§klllen aıa· berı sarfedilen gayretler boıa 
mittir: ı.e.ınde Jınan fncllh.ler Alınan Wk~hle ögle- Almanlarla İtalyanlar tarafm • N k ğı Volıa ve Hazer denizi yakınla. g itmi t;a-. 

lngil~~ln cenub c~ I I den itibattn prangaya vuruldukları. dan alınan harb esirlerine nis • o rv e ete u rş una rında dü,ınaoın ehemmiyetli muva- 100 bin Alman a.slleri ölmüş 
llıafif bomba uçaldarırnızA edeA~ Df Alm&n radyocu bildirmektedir. betle 170,000 esir fnzla bulun- , sala ve İaşe yollarını yeniden gf'!Ce. Mo kovn 8 (A.A.) - Yarı 
ehenınıiyetli olan ukeri: Jn,ili:ı:lerin mukabelesi duğunu Alman milletine açıkça d • • ı 1 il gÜndüziı.i bombalan11§lardır. reş i bir- kayna klan bildirildi. 
ve tesisle-! bombalaınıılar ır. Londra 8 (A.A.) - Britanya bildirmiştir. İngiliz hükumetinin iZi en er artıyor Kaluga'nın batı çevresinde bir ğine göre, seçme .\lmnn asker le. 

hi:kfımeıt:inln tebliğine göre, eğer İn dün neşredilen cevabı aynen tek. bMkın taarruzu yapan Alman :kıt • rinden m ; ekkeb h ücum kıt'ala-

J a po n la r l'kı' elliz batb eairlaine zincir vurui • rar edilmiıtir. ( İlalJ<faralı 1inci11a;yfada) aları bir tepedeki Sovyet mevzi ini rma .. m en ub 10- b in k"fi 45 gün. 
nıası tedbiri kaldırılmıyacak olursa Daily E:ıcpres11e göre ıene ağır hapse mahkum ~ılmiştlr. ele gcçıirnıişl ve bqraya yerleıerek denber i deva m eden Stalingr ad 

d d k 'ld·ıer ayni say-1da Alman harb esirine Da.ily Expreas gazetesi, bu 1 kişı de beraet etrniftir. müdafaada bulunmuılard ır. Mev - muhar eb e "n -:le ölmü,tür. a a an ce 1 1 bun• benzer tedbirler tatbik edile - mesele hakkında diyor ki: Neşredilen resmi Lcblı~e göre z1i hareketlerde düşmanın bir çok Don VA ~;~inden geçerek Sta • 
' cektir. Bu harb esnaaındıı bütün mua. mahkwnıar ai1ah ve mühimmat nak &ava§ tesislerini tahrib ettik. lingrad 1'1\iid fil .. rıni takviye ~t • 

Vaşlnaton 8 (A.A.) - Hav•dan /ngiliz hiiltılmelini;ı Jemeci hedeleri ayak altına almış olan liyatını baltalamak suçu ile itham<:· La.doga golünün cenubunda, d~. 1ne· e çalı~nn Sovyct k1t'alan 
yapılan ketifler neticesinde J&f°:J Londra 8 (A.A.) - İngiliz hü- Almanlar, İngilizlerin Sark a - cliirnı§lerdir. Bunların bu iş için pa.. man ormanlar içindeki lrnvvetleri m r ,,. ·ı"'f';ni ı otlah etr:ıj :.JI " ,f" ... 

ların Aleut taktın adala;ında z. ıkômetl adına qağıdaki demeç nef dası baakmı esnasında bunlar • ta aldıkları sabit olmuştur. Mah - mevzilerinden çıkarılıp atılmış ve 
ettikleri Attu ve ~attu dan A redilrnl~lr: dan birine riayet etmemiş olma. kumların çoğunu Trondheim' in ti· olde edilen yeni mevzile re kar§I dü§ Cana"kal 
dikleri anlaJlbnıflır. BllD!1n, .:: • fnglliz hükômetl, seferde alınan ıını acı acı ıikiyet ediyorlar. As· malinde bulunan Majavat kasabaıu 'manın kartı taarnızları .nkim kal • 

1 
k\ e va p J ru 

dreanof ad.ı.rında Amerıkan .~• harıb esirlerinin ellerini bağl:ımak keri hukuk mÜfavirleri mesele. ltçilerl tefkll etmektedir. llllftlr. 
üslen tee!.ln.len eorwa yapı"f rm;i· hakkında herhangi bir emri tavsiye yi istedikleri gibi tetkik ve mü. Norveç polisi dün bütün gün hü. Dü.fit1Anın Neva nehrini geçmek karaya oturdu 
temadi bava bücUJtllarının b r ne • etmediği demecini tekrar eden Al. nakaıa edebilirler. Biz yalnız (U· vlyet veeikahırının kontrolu ile mq teıebbüslerl topçu atqimizle akim 
cesl olduğu sanıbnaktadır. man hükUmetinin, elinde bulunan rasını aöyliyelim l..i üç senedir tul olmUflur. Trondhelm bölgesin.. bıraktırıhnı§tır. Bu arada ıimal cep İzmir, s (Hususi) _ Ça ad.b. 

işgal altındaki Fransada 
35 bin Yahudi çocuğunu 
annelerinden ayırmışlar 

İngiliz harb esirlerine kartı misille. devam eden bu ikinci harbden 1 de oturan 175 bin klııden büyük besindeki kesimde Sovyet c!emiryol k vapuru M«slnden lzmire } 80 
me tatbik etmesi, Cenevre mukave- anlagıldığma nazaran AJmanla • ~ kı~ın.'n hüviyet ~aları tet. I }arının ehemmiyetli kııımla.i'ına ha. yolaı ve iaıe maddelerıle ge irken 
lenameslnin ikinci maddeslle sarih rın mağlubiyetten kurtulmak için kik c:.dilmİ§11r. Muntazam vea.lkaaı va taarru:r:ları bedeflet"e atılan bom. Çepııe açıklarında karaya otumıuş
şure'tte men olunmuflur. Bununla ayak altma alımyacakları hiç bir olnııyan bir~ ltçl tevkif olunn1Uf ~alarla tesirli olarak devam etmiş- tur. Vapurun kurtarılması İçın kaza 
beraber eğer Alman hükUnıetl nl • kanun, hiç bir ahid kalmamııtn•ı tur. tır. mahalline Bakır tllebi gönderilnılc-

Zürldı 8 ( A.A.) - Parllten ıe.. 
len bir teı,rafta, aoa 8 gün !çincle 
ttg.al altındlıiki Fran&ada 35 bın ya· 
budl aUesinde ÇOQ~rın annderln
den zorla altadıiı bUdlrilmekıe -
dir. 

Harb zamanında 
işlenen cinayetler 

İcra Vekilleri 
Heyeti toplandı 
Ankara 8 (A.A.J - İcra Ve. 

killeri Heyeti bugün saat 15,30 
0

da Ba,vekil Şükrü Saracoğlunun 
reisliğinde toplanmı~tır. 

Holiinclalıların askere alınmaları Kandalaska koyunun batısında tir. " 
•ı b 1 d İdeniyor ve Laponya cephesinde düfnıanın Çanakkale vapurundaki yolcular zmir e e iye Stokholm 8 (A.A.) - Essen müteaddld kuvvetli dayanak no'k. tahliye edihni.t ve lzmire getirllmif. 

National Zeitun5 n gazetesinin talan göğüs göğüse yapılan sava§· tir. ista.nbula gidecek yokular ya _ 

Seçimi SOna erdi Lahaydeki muhabiri gazetesi • lardan &anra zaptedilmi§tir. rın Tırhan vapurile gideceklerdir. 
ne !'azdığı bir makalede bütün Sovy t teblig· i Vapurd esaslı arıza yoktur. 

fzmir lz:mirde Holandalıların askere alınması 
beled~: ~~u;;:; erdi. Yapılan lüzumunu kaydediyor ve şu ih • Mosıkova 8 (A.A.) ·- Bugünkü T 1 ' p .

1 tasnifte rey .hiblerinden yiizde tarda bulunuyor: Sovyet tebliği ekinde, Stallngrad ay 0 r U n a p a 1 e 
parti namz:edkrinin kazandıkları recede Hol~n~nlı i,tirak e tmiyor. yan ettiği haber verilmektedir. es e er 

Londra 8 ( A.A.) - Lord Si
m on harb zamanında Mihverci
ler tarafmdan itlencn cinayetler 
hakkında tahkikat yapmak üze. 
re en kısa bir zamanda, birle§• 
,,J, milletler miimeasillerinden 
mürekkeb bir komisyon kurula • 
cağını bildirmittir. 

doksanının reylerini kullandıkları - Kurtuluş savaşına kafi de· ı bölgesinde fiddetll bir uvaıı Cel'e. u·o· r·u· ş .. g .. u nı e 1 1 
anlaııkh. Yeni meclisle tüccar, a. B':'. savaşa ıştirak, eden H~la?dalı Bir kesimde 8 tank tahrlb edilmiş. Okullarda ders vukat, doktor, m ühendis, gazeteci, I?~frezeler H~l~ndanm l!~ıkba. tir. Staılnrad'ın •. batı ılmal!nd; Vaılngton 8 (A.A.) - Söylen 
sigortacı gıl>I meslek erbabı var lını kazanma k ıçın yeter ınıktar. Sovy.et kıt aları duşnıa~ mevzil .. n - diğlne göre, Taylor, Londrada İn 

Aıerika~rn Fransızlara 

saatleri 
(Bt1f taralı 1 i11ci .aylada) 

1 - İlkokullann derslere baı
lama saatleri, ilk okullar tali • 
matnamesinin 18 inci maddesine 
göre teabit ve vilayet makamı • 
ntn taadiki ile tatbik olunuı·, ya-

l d ) nm gün öjretim yapan ilk okul. 
(Bof ttıralı 1 inci •ay a a lar da bu esaslara göı·e davra-

bir mtan 
kını Alınanlar için çalıtan fab- mrlar. 
rikalardan uzaklaflll&ia davet Bu okullardan çifte öjTetim 

~~:.1c.teb:::~m~::-t":~a su!~~: yapanlarda sabahki devrelerde 

1 deraler 8,45 te batlaytp 12,10 da 
batlanar~k Fransa>." yapı mı~.· bitecek ve öileden sonraki dev
tır. Amenkanın b'! 1.htan Ame~~ reele de 12,25 de başlayıp 13,50 
ka hava kuvvetlerının Fran&a u- d ekf 

. "k ~ I k tarı e sona erec ır. 
zerinde sıttt çe çoga an a ın • i 2 _ Liselerde orta okullarda 
yüzünden yapıbnıftır. Bu haberı .. • t" at 9' da ba•lanacak 
• k. • 1..1- B B C fran ogre ıme sa ,.. 
ı ıncı e ucn yay~n ·. ·. · . . • ve 15,45 de aon verilecektir. Bu 
aız halkının da dıkkah~ı v~k~.tsız okullardan çifte öğretim yapan. 
bir ayakl~~anın. tehh~~sı ~ze- larda sabah devre:.i 8,30 da baa
rine çekmıftlr. Spıker muttefık • Jayıp 13 te bitecek, öğleden son
lerin ittiraki olmadan yapılbacı"k~ raki derse de 13,10 Ja baılayıp 

k . · b" a•aklantnanın e ı · va ıtsız ır ' h b ld 17 40 ta sona erecektır. 
kahramanca, fakat A er a e J - f ıtanbuldnki kı:.z enali -
manllksızca bir !e~akarlık ola • tülerinde öğretim 9 da bqlıya
cağmı ilave etm•-'tır. rak 16,50 de bitecek, lıtanbul 

lngiltere - Amerika ve Rusya 
( BClf taralı 1 inci ıayf ~da) 

Stalinin son yazılı demecıne rea· 
men cevab verecekJerdir. 

dıımdaki kız enstitülerinde iae 
8,45 te ba§layıp 16,50 de sona 
~recekt;.r. 

4 - Erkek teknik öğı·etim o
kuUarında derslere 8,30 da bag. 
)anarak 17,30 da son veril~cek-
tir. 

S - Ticaret öğretim okulla • 
da derslere 9 dil ba~lanarak 

dır • da değildir. Nasyonal • sosyalist ne gırer~ Almanlara agır keyıblar l gillz hükümeti erkinı iL göriı~ıne-
. hükumet ailnh taşıyabilecek biı- verd lrmışlerdlr. lerdc bulunmaktadır T:ıylor Bir 

tün Holandalıları silah altına ~:. - MozdaAc bölgesinde kıt'a.larım•z ı leşlk milletlerin vaıika.mn d İkkati 
Goabals lngi1iz malıdır. bir taarnım püskürtmiiflerdir. No. ne arzettiid.eri üç fıkra hakkındak 

haberler servısın- Danimarkada V?roslsk'i~ doğu ~u~a önemli cevabı da baınildlr. Bu üç fıkra fUD 
Stokholm 8 (A.A. ) - Dani 'bir tepemn ifCall ıçln bir &avq ya- lardır· 

den bahsediyor marka ba,vekili tarafından aha- pı~~dır. Bütünnd.. budü" çar • 1 .:_ Harb IOnrası devrinde ü 
liyi sükunete davet için neşredİ· Pl9"••cuar esnaaı a şınana ld ı bir ı bul .,._. - •- b'- _ rdiril' • m s z vaz yelle unan mı ~ 

Ankara 8 (Radyo gazetesi) -
Alman propaııanda nezaretinin 
oraanı olan Das Reiıch gazete • 
sinde bir yazı ya:z:an propaıanda 
nazırı D. Goebel• İngiliz haber
ler ~•İnin yaydaiı haberleri 
mevzuubahs ederek demekte • 
dir ki: 

- Bunları birer birer yalan· 
lamak lazım gelirae bütün İtleri 
bırakmak cerekir. Halbuki bu 
propaganda nezardinin yalanla • 
malar nezareti haline gelmesi 
demektir.» 

PiriAç tacrileri valiye pirinci 
125 kurnşıa·n satacaklarına 

dair ?jz verdiler 
(Baf taralı 1 inci sayfada) 

ruıa satacağını bildirmi{tir. 
Pirinç tacirlerinden Ahmed 

Çanakçalı da vilayet memurlar 
kooperatifi için de1 hal 15 ton 
pirinç vereceğini r.öylemiştir. Bu 
pirinçlerin bayramdan evvel me. 
murlara dağıtılmasma çalı~ıla • 
caktır. 

len beyanat üzerine Danimarka agır ••YI ıa.r ve nııt ve !ere yardım etmek için birleJik mil 
gazeteleri, Danimarka milletinin düşman tankları tahrib edilmiştir. let\er tarafınd L-- ı 1~-

k
. d · d h • d 1• •• aıı nııu;ır anan pau 

aa an urması ve her hangi bir Lenıngra cep e5lD e mevz ı onem hakkında mufassal izahat 
kanfıkhk husule getirecek nü • de bü- sava§ olmuft:lır. 2 _ fJgal altında b~n mem. 
mayiılerden çekinmesi kcyfiye • Londra 8 ( A.A.) _ Moskova leketlere yi~ ve aiyecek aön • 
tinin kat'i bir zaruret olduğunu radyosunun bu sabalt erkenden derilme.si için blrlqik millriler ta -
yazmaktadırlar. Aksi tarzda ha- bildirdiğine göre garbi Ka.flı.:aa • rafından hazırlanan proje, 
reket memleketin iatikbalini teh · yada Sovyet kıt'nlerı Novorosis- 3 - Mlhft.r memleketlerinde 
likeye düıürebilir. 1.-! kin cenubu ıarkiıinde birkaç mes bulunan esirıeı'İn iyi muamele ııör -

Danimarkaya ültimatom 
Londra 8 (A.A.) _ Nevyork kun mahalli geri almıılardır. meleri için papanın müdahalesini 

radyosunun haber verdiğine gö. 
Kerçten taze bir Rumen tümeni.. latlyen istida. 

re Almanya Danimarkayıı 6 mad ,-------~---••••••••••••••--
delik bir ültimatom verınişlir. ...rAKSl.M Sl.NEMASINDA 

Almanlann i•tedikleri 
Nevyork radyo~una ~öre Al • 8 1 d 

manlar tarafından Danimarkaya UQÜn matine er en itibaren 
verilen ültimatom !U 6 noktayı Ölmez bir hayat facia.~ı . . . İhtirasla dolu bir aık romanı... Hasret 
ihtiva etmektedir: ve sevgi ile yanan bir kalbin acı feryadını ... lztırab ve elem Jçin-

Bütün Danimarka gemileri aİ- de kıvranan bir kalbin heyecanım ... Saad~ eusatnlf, sevgi için 
lahlandırılacaktlr. Bütün Dani - 1 titreyaı bir gönülün en yüksdı: nağmelerini terennüm eden 

~~=~~~~ ::;::~:s~il~~nd: b~~?: ===.··(· ····z· .. ·· .. E ..... y .. ·····a······E .. ···a······,;··a···· ...... ···a···· .. s-···K ...... , ..... ~===· 
J;ği yopacnklardır. Danimarkn -
lılar Almanyaya daha fazla mil<. 

tarda yiyecek maddeleri gönde. i Türkçe - Sözlü - Türkçe Şarkılı : 
receklerdİT. Danimarka Rusyaya , ................... ..__ .......... __,. ..... ...._ •• _.._... ... ___. .. ._.../ 

Musiki bestekarı Bq rolde: Elmacı gü- Okuyanlar 
kemani -1i filminin ba,.nlsti SUAD GÜN 

Boston radyoı.u ise bu yazıh 
demeç üzerine müttefiklerin ha· 
rekete geçerek bir iki gü.-ıe ka
dar tedbirler alacaklnrmı söyle • 
dikten sonra demiştir ki: 

rın ·1 k . 
16,10 da şan ven ece tır.. ··~ Dün piyasaya yeni mahsulden 

6 _ Bütün orta ve teknık og: 150 çuval pirinç gelmiştir. Bu ~ 

hl'._rb ilan edecekth-. Danimarka, 
Almanyaya İşçi gönderecektir. 
Nazi polisi ve gestapo, baltala
ma hareketinde bulunanları a • 
ra11tırmak İç:n Dan:marka1ılarl'\ 
birlikte cahşmak salahiyetine 
hRiz olacaklardır. 

SADİ ISILA Y AZİZE EMiR Settar Kömrükçü 

40 kılıilil küme saz heyeti, ayrıca 25 klıilik koro heyeti 
- Bu hususta bugun için lcat'i 

ltir söz Miylenemez. Önümüzdeki 
günler içinde Rusya, f ngiltere 
ve Amerika arasında dalıa eaaalı 
kararlar beklemek boı_ıuna olmı· 

retim okullarınd~ ?~ul idarelberı gün de 100 çuval daha gelecek-

d
. • ı· veya umumı ı~ hayatı a- tir. 

yacaktlr. 
Öondra 8 (A.A.) - Stalinin 

bir Amerikan gazetecisine yap • 
tıiı demeç muhtelif mahfillerde 
konuşma ve basında malı:ale mev 
zuu olmağa devam ediyor. 

ısıp ın b bl .. 
kıınından zorlayıcı.hse e le: dgo-
.. 1 e derslere nı ayet a a. 

~ur ers d ha geç 
kika daha erken .veya a 

b ı bileceklerdır. 
aşıya •. ek ···retim kurum· 
7 - Yuks og 

kit etvelleı·in1, bulunduk· 
ları va c .. ken 

• • blarma gore, • tarı yerın ıca • 
dileri tertipliyecelclcrdır. 

Timesin başyazarı bu sabahki 
yazısında müttefik milletlerin Nafıa Vekili 
verilecek kararlarda anlaşma • 
ları ve kaynaklarını birleştirme • (Baf taralı 1 inci ıayfucla~ . .. 
leri lüzumunc!a ısrar ederek di- hamid devrinde Erzincana suru. 
Yor ki: lüp ikamete memur edilen bab_a· 

Verilecek kaıı-arlarda ve kay- aınm aile.ile birlikte oturdugu 
nakların birleştirilmesinde bütün Orek köyüne gitn1iş, burada köy· 
rnü11ahidler ayni iikirdedir. Ve lii ile bir gün sreç.irmiftir. Baba. 
Mhsi temaslarda kendisi ve Sta. aile beraber çocukluğunun birkaç 
lin arasında l>kir birliği tem: .. yılını burada geçil"en Nafıa v~
ebnek makaadile son zamanlar- kilimiz baba.mı ve ken..:isini ta· 
da Moskovaya gitmiş olan baş • nı1an 'bir ihtiya..rla samimi baa. -----

Parti genel sekreteri 
Antep'te 

Anteb 8 (A.A.) - Dün Urfa. 
dan ayrılan C. H. P. genel sck
rete.-i Memduh Şevket Esendal 
yanında birinci umuıni müfelti§ 
Abidin Özmen olduf'u halde yol· 
da Birecik, Carablus ve Niz;pe 
uğradıktan sonra saat 18,30 da 
ıehrimize gelmi§tİr. Genel sek
reter vilayet hududundıı vali ve 
başka birçok ze~at tarafından 
karşılanmıştır. 

Wilkie Çinden ayrıldı 
Çunking ~ (A.~:) -. ~uzvel. 

tin tahai ~umeHılı Wılkıe, bu. 
sün Çunkıngdea aynlmııtır. 

Hayatının son daki
kasında parasını 
Kızılaya bırakan 

yurdsever işçi 
Ankara 8 ( A.A.) - Devlet De. 

mlryolları Sıvas cer atölyesi işçlJc. 
r.inden ve Erzincanın Mollagüzel 
mahallesinden Veysel Uçar genç 
yqında hayata ebediyen gözlerini 
kapayacağı bir sırada yardım san • • 
dığında bulunan 500 liruının Kızı. 
lay Cemiyetine verllmeslni vMİyet 
etmlf ve öliimünden sonra bu para 
tamamen Cemiyete teslim edilmit
tir. 

Dünya Komikler phı 

LOREL • HARDi 
DENiZCi 

Filmi ile ~ize kahkahah bir bayram geçireceklerdir. 
Bayramın bı.rlnci günü Pazartesi matinelerden itibaren 

iPEK SiNEMASINDA 

BESiKTAS BAHCESIHDE (Halk Matineleri) , 
l'uksck aan:.af.Ut"ımıı; Prof~r z A T i s u N G (] R 
Ba,yram munllSıe!bet.lle 9 itkt.cşrin Cııma. a; aınınmw iUb:ıren lla.)Tam 

somun kadar yalnız bir hafta iç'n MI" Veda Pl'O(Tll.mlle ga.yct, ucuz rıatıa 
Halle geceleri ola.ra.k son te:msil.lerlnl \ 'el'COe'kfir. 

Yeni hünerler • yeni marlfetlcs- • 3eni haribJ&r uasına:ı. 
. Biıt Pranga 1$KE.'ICESİ cös\eri-cck1Jr. Cemiyet bu yurdsever vatandll§ın 

son dakikasında g&terdlil hami. 
vetl fiikranla anmaktadır. ., DiKKAT: Bayram sem.unda san'atki.rm temstllerlnc nih&yet 

ni ~YUl halkunı&a 'b~ 



ION 

Be glD mevffciine lwym«k i~yeceğin· J L A N 1 r den, isteğinde saımXni okluğun· 
l ~:,.f,olu C. Mtiddefumumili • 

( Baf tarafı 2 11ci saylada) 1 dan ş~phe edi emez'. 5 .. 11\&Çll 

Royterin bu iki tef.siri yekdi· ln~ıltere de Ayme~.ika~a ben .. : 15> .W1111UŞa aaCıı.lması ica.b eden bir 

ğerine eklenecek olursa Vatikan zıcır. lm_par~torlu~ ';1zennde .gu tiı\Ca:n kahveyi yed• ba9uk, beş kuruşa 
mülakatının umumi hava hak • neş ışıgı luç eksılmıyen İngılte· ı~Irması iieab eclea bir şişe ca-ıo7.u. aıı. 

· t k t k hı-ı yoktur \'e dört kıaDUŞ& sat.rtm.ı 1 ica.b eden bir kında oldukça sarih bir fikir edin renm ar ı opra •.., • 
k k b

"}d" O de. mevcudu ile iktifa ederek budak ıhlamuru be; kurusa sattıtın • 
me a ı ır. ··~ .. . . k dıan ıdıoia.yı Haynı.buhınun İlyas ma 

Anlaşılıyor iki Papalık Ame· sulh ve suA.un ıçınde yaşama baDesNen ~-ba ~&.! k h · Sille -' ı· ded' F k "d · l .,,.. n va u a •ee• Y • 
rika Cümhurreisinin mümessili· eme ın ır. a at, 1 aresı a tın· man D~ Ha.,rabolıı ru.~ye ceu. 
ne bilhassa iki rn~leden hah· da bulunan yabancı ırklara istik· ma.b1ııfııme&in (milli konınma. ka.ııu • 
setmiştir. lai vermdk suretile Atlantik be· nu)nun (Yı/a) bendi dl))aletile ayni 

Bu me&elelerdCn birincisi ha· ye.nnamesine harfiyen sadık ka· ~~ ..... <59> fblH_l® maddesı.uın m 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

L __ ıı__ ..ı. lar · ·ı labilir mi> Felemenk Uzaksark ı.awıı ua.... mvc ttıc.e ~lira aiır para 
va [)(,)TJJUd.foıman ının sıvı . · • ". cemaSile ma.lıı.kıimiyeUne ve yedi ıriin 
halk ıarasrnda doğurduğu ıztırab unparatorlugundan, B~lçıka mUcldet1e 4e Uoa.retıilen men'me karar 
dır, ikinci mesele de Atlantik Kongosundan, Franse. Afnkasın wırJhniş olduiundıa.n llitlı.nıün ke9bl 

beyannamesinin pratik sahada dan, lmlya şuyundan buyundan lıııli''7et etmesine Mna.en keyfi)-et llio 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Keser. 

nasıl tatbik edilcce!!i hakkında vazgeçebilirler mD Uzağa git • olunur. (ff!/lGlil 

mütemmim maluma~tr. miyelim, müstakbel Avrupan~n 
h · · d'd · 'l b'ldi mı) Royter ajaneına bakılırsa Pa· arıtası şım ı en çızı e ~ . · 

palık makamının bahsettiği ıztı· Hatlta muhtelif devletle~ı :at~ın 
rabla İngilterenm anladığı ıztı - etmek için kiçıbi:r devletı~ ıç .. ıda· 
rab birbirine uymaz. Papalık ma re ~kline ka.rışılmıyacagı. soy~e
kamı birinci sa.llhada hava bom· nirıken nasyonal - Sosyalızm ıle 
bardımanlannın doğwdu~u ıztı· Faşizme d~ dokunulmıyacağını 
rabı kasdetmektedir. Va ti kan sövlemek ımkanı oldu mu? 

Sadi Tdı: Ti.yatrow Bajikllaşfa bu 
cece «CEBEN!l.'"EM. facia. 3 perde 
*J'l'eca ı :ıııerde kom"'11. 

ltaşld RızıA Tiy t.ro ıı 

llaıLl:de Plflı.in it r~bt'r 
Kııı.ilkoy Sıir.?yy:ı. Siuemasmı'b 

ASİL7.ADELER 
Komedi .3. perde 

radyosunun günlük yayımında Papalı~ . ma~~mı Atlan tık be-
sık :sık !bahsettiği ıztırab budur. y~nam.esın~~ fılıy~tta n~sıl ta.t· \ ~--••••••••••••••a•••••••mım•._ 
lngikere naz1arında ise bu ıztırab bık echlece~ı .. ~alıne gcnış, sar~~ ı• ZMI• R KURTULUR ı 
zaruridir, çekilecektir. A91l mü - bir cevob alabılse bu cevab bu- ~ı-· 9j' - Köy Ü ve ş~i Elbise eri 
him olan •ztırab işgal altına gi· t~~. insanlığın ~ört g?7.le bekle- c . U C U Z • S .,'; ÖL A M • D .. Y AN J B. L J 
ren Avrupanın çektiği ıztırabdrr. dı~ı sulha. belkı de mıl.letlerarası am ve lll•e Fabl'. a 1 
İngiltere ise is'tikbalde bu ıztıra- hakiki bir anlagrnıya bıle esas o- ., .. Toptan Satış yeri~ 
bın dinmesi için harb ~rnekte - labilir. \akat. bi~ bözl~ ~ir ceva- S A D 1 ._.. 
d. bm tatbık edılebılecegını, sanmı· ..a. 

ır. 

Su hıalde lhükmedebiliriz. Pa- yoruz. y G Ü r t u D c a, 
pal;k makamı ne derece mütees Bir uzlaşmıva varılmadıgı .tak 
sir olursa olsun bu saha<ia yapı· dird~ bu harbin sonunda netıce· 
lacak hiçbir şey yoktur. Buna yi hanP'İ tar~f ka7_anır~a ~azan· 
mukabil Papalık makamı Atlan- ı:ıırı m 8 dPktnden farklı ~ır ~u.lh 
tik anla.şmaeının pratik sahada o-~lebikceğini ummak bıle bıle 
nasıl hrtb~k edileceği hakkında hayaı.... lc~!>ıhna.~dıT, 
istediği taf.silatı alabilir mi~ Ckl!eın Zlyakllflil 

Bu ıtuale cevab vermeden ön-
ce yalnız bir tek nokta olarak r y . . t "'"' 
Atlan:ük .bc~anna~esile büyük l enı neşrıya .) 
devletlerm iıdarıelcrı altın.da bu - ~ MenkiM-!eri _ Aııbra 
lunan bfüün yabancı ırklara ken ~«~anla.r saa.t!» 18mi 
di mukadderatlarını beğendikle- albda celil Dineer ~hodan yapılan 
ri şekilde tayin etmek hakkının .....,._lanL ald notluln yeniden cöz.. 
tanmm.._, olduğunu hatırlayalım, den reçlTifmeei ile m~yd.ana relmlş bir 

bundan ~onra c.ia bu beyanna· ~- Ffa.t 39 lwT'uştur. 
menin nltma imza koymuş olan * 
devktlerm hrnıusi vaziyetlerini Mtliet - Bu Rim. fikir. san'at mee. 

gözder gecirelim: mvHlMD iıkt:eşrin •yıl\l iııUşar eiln.lş. 
Am~rik.anın idaresi altında tir. Fia.tı !5 ~ar. 

yabancı rrk yoktur. Amerikanın * 
yabancı bir 'toprağa el uzatm~k M:evlina - Yeol itiu·eıerle ikinci <l'f'fa 

iSti)·ebileceği ~üphesi düşmanları bM~. Ktbbın içinde ayricn elli 

nın bile aklından geçmemiştir. kıadar bi.i.yiik Fars ş~•rlcrlnin ı-übiii ... e 
lidt'~n m:a.IUJUm ~n-tisllı:ler \o-ardır. 

Amerikanın bütün isteği yer yü- illiif.I Kituevl. Fiat.I 75 kuru . 
zünde sulh ve sükunun hakim 
olmasında, serbeet ticaretin yü· 
rümesindedir. Menfuati de bun· 
dadır. 

Bu bakımdan Amerikanın At 
}antik beyanname9inde yapılan 
vadleri en gen.iş hatlarile tatbik 

* Qinlın şimal komşul~n - Türlt Tarih 
Klll'llılllu ibanlle:inden o\an bu eser pro_ 
Ceflor D. w. Eberhanl tarafından yazııl_ 
maş, • •bJtet Uluğ-tuğ tarafmdıın d:t t:Urk.. 
cc terciime edilmi tir, Flah 158 ımnı~ • 

tıar. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BA 
Jtenılaıo t&rlM: 1818 

100.000.000 TUrk Lirası 
S•be •e ajanll Hecti: 265 

~lrai tt U-O&ri her neti lıı68ka m__.lerl 

Memldtet ı;a.oayiinde büyük bir eser olan fabrikamız hM' 
lıirlu modern teknikle ıH~iil ederek böfük latiy.ı.çlara 

cenb venne:e başla.~. 

SIP ARIŞ KABUL EDiLiR 
Liml>&, Limba ıı.;ul, Sür.ahi, KM&ncn Ca1 -.e Su bardıttı ve bllürnum 

cüccael1e ...• 'ldres: i'Dllk G&&Uer caddeel No. 212 Tel<'fon 373L 
'l'e\craf adft11 : Kur Cam 

' D • kk t lunic Kurtnlat CAm fUriltası sa.JılıbJ Sad!Jo 
1 a : Gürtnnca. fabrlkabloa, kurclunnuş oltluiu mo -

aua. ocalı1ar 9&)'eıtinde pencere camları. da imal etme.ğe muvaff:ı.k ol. 
mlllf.ar. Fabrikada pencere c.amlannı imal etnıflk ~in her eb'adda n. 
iıplar ba&arla.nm.14!.tr. Fabrik:.ı bnal eti.iti camları 1urduınu7.:ın en kuytu 
lııötelt"rlne kaılar .evketmeke amade oldutu ri'>i sayın ıuu~!.etllerlnin slp.ı_ 

risleı+ld nıs.llııa veealre clbi muamelelere ihtiyaç cösV.rmekc;lzlo denıhde 

İnhisarlar İstanbul baş 
miidürlüğünden: 

7.10.9'2 tarihinden Hibal"\'tı kahve ve çay yeni flya.thrb p•yl»y:ı c;ıkuıla. 
oa.'ktır. Bu ta.riht.e atıcı elind.n sıı.tıbn:ıyaırak kabnl:i kahve ve ç;ıy vars'l. mık. 
darlarını bir beya.nn:ııne ile 8.10.!112 nba.hmdıı.n 9.10.9:12 ak mına kad:ıc eıı 

)'akın inhisarlar idaresine bildlrmelerl ll:in olunur. (461J 

2&WMMM~ 

EREGLi KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ 
UMUM MÜDÜRLüGüNDEN: , 

Zonguldakta Yayla ınevklinde 5000 lira ketif bedelinde takrı _ 
ben 120 hektarlık arazinin Nirengi ve Poligon'a mÜştenlden 1/ 500 
ve 1 /2000 lik haritalarının yapbrılmuı iyi kapalı zarf usulile ek -
siltmeğe konulmuşhB'. Talib olanların evrakile birlikte 20/10/942 
Salı günü saat 15 e kadar ve bu ite aid plan ve mukavele •uret. 
lerini görmek üzere de ınezk\ır tarihten evvel qlebnemi·; 'i;~~; 1 
••• Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilin olunur. -1 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden: 
KarMı&be.yde T. C. Ziraat Ha.nkatn deı>0brında mevcud \'e otlslmlıe aid bu. 

bub.ıtm istanbul-a nakll işı bir mu'e:ıbh dıe ilı&le tı.füeceilıı.drn t üib olanların 
9.10.942 Cuma cünü saa.t on dörtte H Liman hanmdaki -ıubemiıe nıuraca.a.t. 

ları rica olunUf". cus, 

İstanbul, Sultanhamam, irfan iye çar§ isi, numara 18 • 19 

SALAHADDiN KARAKAŞLI 
Satmak lstiyen tii<:car ve esnafa flat ve çeıid listesi gönderilir. 

inhisarlar İstanbul Başmüdütlüğünden: 
'7.10.942 cunü sbaJuodan itibaren penakende ka\Tuhn.uş otüdulınıiş ltahn. 

nhı kilosu 630 ve «kinlek (İ~ kNıvenin kilo u 500 ~ çayın kllo'N da 13H 
kmııti o"ıhılu !JIR.Yın halka H.\n olunur. (4651 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 3/Birinciteşrin/1942 vaziyeti 

znw,t aankaSLDd.a MmMniı " ~ 1Maı'nlf beMl>lanncla eD 

aa H Uruı IMllmıaDlaı'a NDet1e ' Mla oeit11eoek -kar'a ile atai'w1ald 
plUa pre lld'&ılal7e WdılacM&.. 

• AM4 1.GQG Liniak 4,000 u.., 
' • 500 • J,000 • 
' • 210 • ı,ooo • 

40 • 100 • 4,000 • 
ıoo • ao , &.000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
ıeo • 20 • 3.200 • 

lilldt•': BHMIUUldaki ~lar Wr aeae lflacle $0 llraclaa ...., 
diiıem17calere Qırualre ewtıtı &öd!Ne " ıo fa.dMile ftrilecektlr 

Iur'alaı- sene4e t 4lefa, 11 Mart, 11 Buiraa, 11 EylOl, 11 BlrlncJ 

klnu-r. tari!ılrrlnd!' r~klleeelrttr. 

·····································-··-········· .... ·--... -· ... ·-...... ·-·····-··-·· ....... _ 

AKTiF PASiF 
&asa: 

AH.uı: sa.fi lr.ilo(ftm 1-l 616,476 

B&nkDOt • • • • ••• 

Ufaklık · - • • • • • 
Dahildeki mahablrlers 

T\lrk lira&l . • . • • • • • • 
Hariçteki mıılu.birlerı 

Altın: Sa.fi lôlıurı-a.m 2 t,30 U39 

Altına tahflli Ubil eerbes' dG-

viller • · · • • • • • • 
Diler dö"Yısı.r ve borçl\& Kllrina 
b.akiJeleri. • • • • • • • • • 

Bulne tahYIUert: 
Deruhte edilen evrakı Dak~ 
t.arŞllıtı • • • • • • • • • 
ıtanunun 1.-8 inci ma.ddelerlM 
teyfik.&n aı.sine tantuıdan Tt.kl 
tecl11•' . . . . . . • . . 

&eaodat Cladaan 

'l'icarl senetler . • • • • • • 
...... .... &alaTilii ciınlamı 

< l)erUhte edilen eTrakı nt.bli-
A c :renin ta?lllılı esham Ye 

t taııTil&\ <ltlbart tmnetıe> " 
B < Serbest E8ham Te Tab'rllAı: 

&vanalar: 
Altın •e döTis Uzerlne avans • • 
Tah...nt.\ üzerine ava.ne • • • • 
aaztneye ltlA vt.deli an.na 
JlUiDeye 3850 No. lu kanuna ıtal'e 

acılan aıtm ta.rJılıklı nam • • 
Bilııed.&l'l&r: • • • • • • • 
Muhtelif: • • • • • • • • • 

Lin 
>) 

• 
l} 

Liır.ı 

• 
1' 

Lira. 

• 
Lir:ı 

Li.ra 
)1 

Liıta 

• 
• 
J) 

lou:. ı.o u.o9 
8.tG3.693.-

Ul.169.81 

583.409.361 

3 &.ııı:;.7 ıs.ısı 

-.-
4'7.661,587.61 

l:ill,i'48,5G3,-

24,30.).46:?.-

367 .690,?..88.2l 

.U,99-1.0.')9.93 

10.506.H3,U 

3.121.5? 

7 ,809,522.-

1,716,000,-
250,0011,000.-

T9"a 

Lira 

l 13,331J. 'J05.90 

!iS3,409,3o 

. 
81,817,302.8! 

134.443,101.-

3Wl' 0!!8.288.2'! 

5!1,500.503,l 7 

265.5'.?8,643 52 
4.500,000.-

14.8i4.877.0€ 

l .037 .707 ,031.05 

Sermaye 
İhtiyat akçeei: 

Adi ve fevkalA.de . 
Husu.st 

... • • 411 • ' 

Te.la•ıildekl banknotlar: 
Deruhte t'dllen evrakı na~dtJı 
Kanunun il _ a inci maddelerle• 
te...ıttan Hazine tarafından •&ki 
tedint 
Deruhte edilen "1'Uı n&kd1" 
bakiyesi • • . • • 
ltar$11ıtı tam&men •ltın ola~ 
ilheten tedav11le nsedilen . . . 
Refekoııı. mutıU>IU lll•eten teda. 
'1.lle •uedllm . . . . • . . . 
Hazineye nJ>tlan aıtın UTŞ1iıkb 
anne mulcablll :1902 No ıu k&nft 
mucibince la•eta .... ..._ .,.... 
dllelı • • • • • . • 

lıDVDUAT1 

Ttirk ltnın 
Altın: Safi kllognr.m 877."12'? 

SS50 No. Jo kanan" l'ke ltaıın~'" 
a.eıJa.n a••ns •olıa\lM teYdJ .ı._ 
un altınlar: 

Safi kilogram S'l,:;41 .930 
D6'Yt'I Tuhhfı•ateı 

Altına tahvili utıll d6...uJer 

Di.lflf d6Yizleır " alac&tll ıcın.ı 
bakiYeleri • • • • 
Muhtelif • • • • ı ı , , • 

Lır;a 

15.000,0CO,-

r.ir:ı 9,4 l.! 135 73 
G,l)Ull.UOO- 15,412,135,71 

L!r.a IJ8.':' Ul,56., -

,, 21.311.;,tG!.-

Lira ı .. -ı. ı u.10 ı.-

• 45.000 000, -

» ıs~.ı;oo.1100 -

.. 186,900.000.- 654.8-13,101,-

Ur:ı 93,H9.i58,2:. 
o 1.2~U61.0"i 91.383.9.?Ut 

~ 

l} 78.124,167,"10 • 78.12U67,9t 

ı,ın -.-
• 26,i!l l.2i 4 .5G zıı.791,21.ı,ss 

153 15~. 129.:iS 

Yı&oa 1,037 .i07.G31.0::; 


