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Sene 13 - No. 4346 

Milli :şef Ankarada ~ 
• Sagln /nönü dönüşlerinde 

Adapazarı ve Arif iyede 
tetkiklerde bulundular 

Milli Şef Adapazarında demir ve tahta fabrikasını gezdiler, 
Arifiyede de köy enstitüsünde tetkiklerde bulundular 

Ankara, 11 ( A.A.) - Re1· ı 
sicümhur Milli Şef ismet İ• 
nönü bu aktam saat 22 d• 
Ankaraya dönmüşler ve car· 
da Büyük Millet Meclisi Rei· 
•i Abdülhalik Renda, Baıve• 
kil Şükrü Saracojfo, Ankara· 
da bulunan Vekiller, Cümhu· 
riyet Halk Partisi umumi i
dare heyeti azaları, meb'us• 

)ar, Ankara Valili ve Emnİ• 
yet Müdürü, Ankara Merkez 
Komut.nı ve diğer askeri ve 
mülki erkan tarafından kar• 
fılanmışlardır. 
· A.Japa%arınd.:t 

Adapazarı, 11 (A.A.) -
Reiaicümhur fn:>nü, dün gece 
ıaat 24 de hususi trenler;le 
buraya gelmitlerdir. Geceyi 

trenlerinde geçiren Milli Şef 
sabah saat 8 de yanlarında 
Maarif Vekili olduiu halde 
trenlerinden inerek kendile· 
rini kartılamaia ııelmit olan 
vali, kaymakam, komutanlar 
ile Parti, Belediye ve Halke
vi reisleri, vilayet ve kaıa
mız memurlarına illifatlarda 

(Devamı 5 inci .aaylada) 

Avrapada 
birçok 

,eblrler 
bombalandı 

rngilizler Düsseldorf 
şehrine şiddetli 
bir akın yaptllar 
31 İngiliz bomba 

tayyaresi düşürüldü 

Sovyet tayyareleri Baltık denizi 
boyunca Alman demiryollarına 

taarruz C"Uiler 

Londra, 11 (A.A.) - Hava 
nezaretinin tebliği t 

Dün ııece bomba tayyarelerin· 
d~~ mürekkeb büyük bir teşkil 
Duaaeldorf endüstri tehri ve gar· 
bi Almanyada ba~ka hedefler Ü· 
zerine tiddetli bir akın yapmıştır. 

Av servisine mensub tayyare· 
ler düşman itıgali altında bulu· 
nan topraklar Üzerine taarruzi 
ke§İf uçuşları yapmışlardır. Bu 
keşif hareketleri esnasında bir 

Saracoğlu .. Wilki mülakatı 

Alman ve 
sovret 

tebllilerl ·· ı düşman tayyaresi tahrib edil· 

Almanlar Stalingra~ 
dın cenubunda da 
VoJgaya vardlJar 

Sovyet tebliğinin ekinde Staliır 
:~~~ 

vadın cenubu garbisinde batka Uc•uz bucak•~ Raa ooalarında motörlü bir Alman nakliy~ kolu 

bir fdırin de tahliye edildiği s ı • d •• k bildiriliyo~ ta ıngra a ço en 
~:;,~;:is;:uh5:r:~:- yakın tehlike arttı 

devam ediyor 

-
• Nan~ 11 (A.A.) - Telıllkeli 

br tedhitçlnin muhakemesi eana • 
aında 4 klıl el:erinde rov~lverle.- oL. 
duiu halde mahkeme aıalonuna el. 
rerek alet açmıılar ve wrau hakimi ~ 
Lebraue'J11 öklürmütlerdir. Atılan f 
mermilerden 2 klfi yaralanmı,~ır. 
Bunlar da biri boğazı kur§Wlla deli. · 
ben bir jandarmadır. Hücum eden. 
ler hundan sonra bisikleüerine bi • 
herek kaçmıılardır, ..................................................... 

Tr bzon köyier in .ye bir mü :ahabe 

miştir. . 
31 bomba t~aremiz dönme

miıtir. 
Alman tebliği Wilki H asanoglan köy en~:·Ht~C:nth• 

BerHn, 11 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: • Geç~n Çarşamb.a günü yaptı· suret te kabul etmhtt. Resmtmi.z: 

Giindüz h1'"hir muvaffakıvet gı te.tkık seyahatmden Ankara· bu mülakat esnasında alınmıştır. 
(Devamı 5 inci aayFada) • ya d~nen Başvekilimiz. Ş~krü Sa- Diğer · rıesim Willtivi l\asanoğ· 

. .. -...... .................................... ... racoglu, devlet merkezmde bu· lan köy enstİlÜ\\Ünde ya hğı 

Bllgaa D lunan Ruveltin şahsi mümessm tetkikler sırasında gösterm:kte· 
Wilkiy i ikametgahında hususi dir. 

Sof gada bir ticaret ateşe/iği 
ihdasına karar verildi 

Devlet Demiryolları mealek 
oltuluna a1ınacak talebenin 
ltt:ıyıd ve kabul fartları hak· 
lıındaki ilan aon aaylamu:· 
daıd •• __________ • 

Kıymetli Batvekilimizin son seyahatine Bayan Saracoğlu da 

ittirak. et~işti. ~~~.-i~z ~b .. u_,L•;:e~y~a::'.ha~t..ı.:e~sn:a~•:•n:d::•~~T~r~a:b~z:on:u:n~b:','.i~rlJ~~~~~~;;!!!!!!!!!!!!~~~~~~;;:!!!!!=::;;~~~~~~~~~~;;~!!!!!!!!!!!~;;;~l_-
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Hergün --
Doırugu görelim: 
Pahalılıtın yanında 
Ucuzluk ta var 
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SON POSTA 

Resimli B&lrale ı = Çabuk düşün, geç söyle •. ı= 
• 

Eylôl 12 

Her madde gibi 
Harb maki11esinin de 
Bir tabii ömrü 
Yok mut.:.ur? 
~-- Bw-han Cahid --
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MUSABA.BE 

Yeni bir salgın 
Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 

P ek de yeni değil. .Her aesini yükaelten birçok edebiyat )anacağına onun pek bilinen 
ınemleketin böyle devir- adamları var, ezcümle... türkçesini ne için kullanmamtt? 

leri olur, bu yolda sal1rsnlara tu- Ankaranın <ıUlusu gazetesini Bu da bir salgın ..• 
tulan gençliklere tesadüf etmek 1rörür müaünüz? Ben onu hergün Bu İstitradı anket kelimesi 
ezeldenberi ahtılmış bir hadise- aörür, ya:ınları arasmda zevk ile için yazdım. Ne için aoru~turma, 
dir; eski neaillerden ba,hyarak dolu sezin tiler yaparım. Orada, &raJbrma dememeli de tamamile 
bugüne kadar devam eden bir batta Falih Rıfkı Atay olmak Ü· o manada olan bu fransızca ke
aalgın, fU fark ile ki aon yıllar- zere .evdiğim iaimlere mülaki o- limeyi almalı? •.. 
da bu &algın artık şimdiye kadar lurum, ezcümle Yankılar sütu • ı Demek isterdim ki aazetele • 
görülmüş benzerlerinin hiç birile nunu her zaman lezzetle süzdü- rimizden liri bir uoruşturma" 
ölçülemiyecek derecede taşıp ğüm 11Toplu iine.» yapsa da şiir namile ortaya dö-
COfmu,tur. Hangi ıa]gından bab- Bunun kim olduğunu, ve onun külen yazılar için edebiyat mün-
aeU:ğimi tahmin edemediniz. nasıl bir edebiyat ha7İnesile zen- tesiblerini M>rguya çekse, kim 

Vurgunculuk aa]gını? Kumar ginliğe malik bulnduğunu elbet- bilir, toplu iğne gibi püsküren 
salgını~ lıret salgını?.. Sirkat te bilirsiniz. Kendisine taktığı is- kaç kişiye tesadüf olunurdu. 
salgını? •• Zamanın bütün aalgın- me pek aldanmamalı: Toplu iğ- Genç)ern yazıJnrını oku,.ken 
larını tahattür ediniz. Bunlann ne .•• Evet, ekaeriyet üzere ten • birçok müaaadeJerde bulunmak 
hiç biri değil. Sadece fiİr aalgı- kidlerinde, kendi tabirince yan- lazımdır, en evve) vezin m«>sele· 
nandan bahaetmek istiyorum. Bu- kılarında cilde hafifçe dokuna • sinde. Aruzdan vnzgeçiliyor, pek 
na fiir aalganı demek de pek doğ- rak ıııcıklamakla, bit" pire iht;ra- iyi... Hece vezni kabul ediliyor, 
ru değil. Bu tabir az çok doiru zile ıaırmakla iktifa eden bir bu da iyi .. Hatta ona da lüzum 

do~~~~u, eğer fiir namile rotaya toplu iğne ... Fakat bu toplu İğne! ırörülmüyor, buna da fena değil 
d okulen yazılarda bir nebze ,;ir de İcab ederse bir çuvaldız, bir' diyelim, fakat bir şart iJe .. Yeti
. en~bilecek bir meziyet bulmak fiş, bir mızrak, bir ı.üngU olmak şir ki kulağı memnun bırakacak 
ırnk k irin birçok iatihale kabiliyeti ~ar. bir ahenk, bir musiki çeşnisi bu-
B 

anı aı aık hasıl olabilseydi... ~ h 
ereket versin ki bu sa]aının a- ftte o da araaıra mazarratı ma • lunsun. Zaten vezinden matlub 

ra d • dud bir nezle aalgını olmak e - olan gaye bu değil midir? Hatta 11n a tek tük -pek az- İn•irah ve t r " bemmiyetsizliğinden çıkaıak merdiven usulünde yazılmıf man 
~~ ıyet •erecek eff'l'Cikleri "dd • · de g lr: f mühlik bir maraz şı etını al • zumelerde bile bir ahenk varaa, 

.. onne ıraatını buluyonız, d' k ' 
oyle olmaa. tahamm··ı edT . mak üzere olan buha ıseye arşı ı bu da iyi, nitekim ben Na'Zım 
bi değil. Ben kendi h~bı~ ır g~ ar asıra sabrını kaybederek şÜn- Hikmet ve Ercüınend Behzad 

·· h ·· b a pe gü savletlerİ!le girişmektedir. hakkında yazdığım makalelerde 
musama a ve muaa ele ile 1renç- kı 1 d" 1 
leri takib eden bir eaki neail Matbuatta bir anket mera var. bunu söy e •m, ve on aran mer-
nıensubuyum, bunu birçok Yazı- Bir ba,ka salgın da türkçeye divenlerine bu yaflanmış bacak
larımda isbat ettim; fair labia _ günden güne artan bir mikta r da larımla şetaretle .. tırmand~m .. 

yabancı kelimeler salgınıdır: A- Biraz d~ha musadede ılcrl.ı • 
tinde oldukları görülen gençleri rabcadan farsçadan aıyrılahm yerek kafıyeden de vazge.çehm. 
alkışladım, içlerinde manzume derken g~rb dillerinden takım ta Deriz ki vezin olmasın, kafıye de 
Yazmakta muvaffak olamıyacak- kım kelimeler almak merakına olmasın, fakat s.an'at olsun. Eğeı: 
larını tahmin ettiklerimden bir - dü,tük. Geçen gün ismi pek ta • sım'at da yok ı!'ı", ~e artık ~~~ı 
kaçını izah etmekten çekinme - nılmamı, bir yazarın bir kitabı şiirlere mahsus kelı~e ve fıkır 
diın, hatta bunlardan tavıiyenıi bana kadar geldi. Bu zat da oyunları yapılarak hnner de yok 
kabul edenler oldu; fakat bugün yazılarına yabancı kelimeler so- ı~e. bütün yok olan şey~ere mu
•algm öyle bir ,iddet kesbetti ki kufturmak merakı var, fakat bel- kah:ı yıtzılan st-vlcrde hır nebzf", 
endişelerimi açıkça aöylemeğe Jü- 1i ki o kelimelerin aslını bilmi • çok değil, ancak bir 'Pllrçacık, 
2 'Dn duyuyorum. yor, hemen hepaini yanlı' telif- siir are,.,,_k en sarih haklnımız
~ Bu lüzumu duymakta yalnız fuz ederek öylece yazıyor. O dandır. Eier bu da yok İae orta-

~-=·~·!~•·~·ıın-1ı .... oiaıı..ı.ıı.Jı ..... ..ı...-~i.1ıo.ii._..._.J.....ı..ıı..-..J..i.a-.~ıx.: • • • 

Bana birçok mecmualar ıelir
0

; 
İfaizlitimin, yalnızlığımın ara -
•ında bunları sözden geçirmek 
bence bir nimettir. Bu dergilerin 
en ciddisinde bile yığın vığın 
genç İmzalara ve manzum~lere 
teaadüf ederim, bunları da en 
ceniş bir fikir ile ol-:urum. İşte 
açıkça aöylüyorum, bunlardan 
pek azında - amma ?ek, pek a
Zlllda • bana «güzel 1 , dedirte • 
cek bir meziyet bulurum Ye he
!"en diğerleri hakkında içimden 
ımza sahibine: «Ne İçin manzum 
aöylemğe özenmeli? Eier söyle
necek bir fCY varsa nesir ne &'Üne 
duruyor? .ı d=ye müaheze ederim. 
Fakat asıl müaheze olunacak o 
değil, mecmuaya onları der<"et
mek lutfünde bulunanlardır. Bu
nu elbette iyi bir niyetle yapıyor
lardır, fakat bence müfid olma
yan, hatta muzır oJım bir ite teş
vik etmek doğru dPğ'ildir; ge-nç-
leri c:ddi feyler Y•U:mağa alıştır
malı. Gene o mecmualaTd::ı, hal
t;. hiç umulmıyan uzak yerler
den gelen dergilerde böyle genç 
kalemlerden çıkan ve memleke
tin irfanı için doll!U"l Vaid) ~ Ve" 

ren yazılara tesadüf ederek be
rikilerden duyulan üzüntüyü ta
dil etmek fırsatını buluyoruz. 

Bu yazılardan '.)"anlıı bir neti
ce çıkarılmamalıdtr Genç gairlcr 
arasında birçok kabiliyet aahib
lerini görüyoruz; fakat bunlar o 
kadar b;r azlık te kil ediyor ki 
kalabalığın içinde kaybolup gİ -
diyorlar. 

Sıraaı gelmiş iken buna bir 
miaal İrad edeceğim: Hansi mec 
muada gördüm, imza kimindi, 
hatta manzumenin adı neydi? 
Çok teaaüf ediyorum ki bunları 
tahattür edemiyorum, fakat man 
zum enin mevzuu hatırımda. f h
timal ki bu satırlar o 4airin gö
züne ilişerek bana İsmini yazar • 

f ,te fİİrin mevzuu: 
Şair bir yüksek apartımanın 

en üst katında oturuyor, ve bu
rPda en yukarıdan hayatı, beşe
riyeti görüyor; ins~mlığa yuka -
rıdan bakan bir nazf!rla ••• 

Gene ta:r başka bir apartıma
nın yarı yarıya zemine .göm 'il -
ınÜf bir alt katındadır, ve bura
dan, yanm penceredn hayatı, be· 
teriyeti görüyor; irsanlığa ftfa • 
ğıdan, ayaklardan dizlere kadar 
çıkamıyan bir nazarla •.. 

&O'IH 

Sayfa 3/1 

C Tarihten sayfalar ::J 
Cellidın yanlışlığı 

( "Son Posta,, n n tarihi bah:sıer muharriri yazıyor ) 
1655 senesi Mayıs ayı idi; fstan. ı - Takdir böyle imlı; abdest 

bulda yenlçeriıet- ve sipahiler isyan lıp namaza bqlasıruar ! 
etm!tler; Murad Papnın tqvikine Bulunduğu odanın kapısına 
uyanık Sadrazam lbtir Pap ile Şey iki cellid kondu, bun!arın birisİnİI 
hisliın Ebu Said Efendinin bqlarını adı Slyavut'tu. 
Wlyor~~ı. İhflr Pata boMancı bafklan 

Şeybislimın idamına hocalar tid etti: 
deıele muhaJe!e.t ettiler ve kurtardı. - Bir okumut adam da ben. 
lar; fakat İbtir e t«aat buyuran oL yanımda olam; bana tövbe ve 
ma:lı. ayı öğı-~bin ! Korkudan aklını bal 

En 80IW'a pedipah Dördüncü ~h.b tımda değildir· bu babda bana inı,; 
med bo...ncıb8fıya emretti: dad ebin! ' 
.. ,.:-: Var. lbtir Paryı boğdurup Bo."..ancı a.,.ı cı. katibi Koc 
o:.usun dıtarı bırak. Mahmud Efendiyi ona yolladı ha 

Dedi. Do.tane.~ ba~ı .da Saıch-ua.. adam pyet dindar. bilgili, iyi ab 
ma bir haseki ııonderdı: i Iaklı idi. [Devamı 4/ J de] 

( "Son Posta,, nın bulmacısı: 26-<•4) j 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 

okuyucumuza bir hediye takdim edecejiz 
Soldan sata dot l 

ra: 2 3 4 S 6 7 8 9 10 

k~f;:D Dlnaac:: 1 ~--1 __ 1 
____ _J•!--1----1--1 

(51, Radyomu ~ 
keşfeden kadın 2 
14

~· - l'alldms '- -- ·.=--_ (ti. Bir ne...I sa • l 
ra~ (51. 

3 - Cemi ed:th 1 

(3), l\luur bir "' 

ha.yvaııı (6). 

4 - Bir mem. 
leke~ (4), nır 

renk (41 . 

5 - t<.11 'erlıı • l 
. den (51 , Not.:ı 1%). 

6 - Bir ısım 
(5). llir harr ııı. 

'7 - Bi' •rkıll 
(5). Kıaa zaıuıın lı..o::ı:ıı::Cıı_,.•a;;;=m-•--~-~-ıı:!ı:.=.:b=ı::=ı=!:-=ıı-1 
(Z). 

8 - Bir uamız 14), Familya 14). 
9 - J.ştlcla)an, cilalı (6) . l\lensublyct 

eJd (2). 

10 - İskambilde birli C2), Kendime 
hakim (7). 

Yuka.ndıuı aşağıya ootruı 

l - Takunye (5), Ört (4), 
2 - Başaran (6), Keder (3). 

4 - Bfr emir (l). ~ yoluna 
bir yer ('1). 

s - t-v; c!J'lnmlş <ı>. san·~ m. , 
6 - t)sümlü ı>as!.a (3), Tersi blr • 

mir (2). Bh' harf (2). 

'1 - Sun'i nehir (5), Tenıl bleq ma. 
naama (2). 

8 - Ea1ıier (5), Beraber {Jt. 
9 - Yalan (4), Sa.kM (5). 
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Sekbanlar çelebinin ardında du-
•• adınlara yiyecek gibi bakı· 

yorlardı. Bur.ı.o<l !'?uca Çelebi so· 
kak kapısının iki metre kndar 
alt basında bulunan ı<arabalıkl> 
kapışıa'.ıa doğru yürüyerek ses • 
lendi: 

- Hey ... Arabayı çekin. Ne· 
den gecikürsiz? 

İçeriden gür bir se> ccvab ver· 
di: 

- Şimdi sultanım, hayvanla • 
rın terbiyelerini düzlerüz. 

- Eğlenmen, ağa yoldaşları 
gece yarısı bekletmen. 

- ı... 
Sekbanlar sokak kapısı onun· 

de yarı bir halka çevirmiş yavaş 
yavaş açılmağa başhyan arabalık 
kapısına bakıyorlardı. Kapının 
geniş kanadlan ardma kadar a· 
çıldıktan sonra içeriden yağız 
atlarının nalları kıvılcımlar sa • 
çan mükellef bir kupa arabası 
çıktığını gör.düler. 

Arabacı yerinde yağmurluk 
kukuletesini ba~ın~ çekmit, bir 
gözü sarılı iri bir adam oturu -
yordu. Araba kısa. bir kavis çi · 
zerek konak kapısı önüne ya ı 
nastı. Sekbanlar daye kadınla 
uz~n boylu güzel cariye:ı.in bi • 
nişlerini gözleri parhya parhya 1 

seyrettiler. Şüca Çel~bi arabaya ı 
en sonı·a bindi, binc:-ken muha • 
fızların ellerine üçer be.~er· altın 1 
tutusturdu. 

Ağır ağır Aksaraya doğru İn· 
m('ğe başladılar. Caddey~ çıktık
ları zaman yağmur diner gibi 
olr:ıuştu. 

Şimdi en tehlikeli mın~akada 
idiler. Solda ın·talarm Horhor 
çeşmesi karşısına düşen büyük 
kapıları vardı. Buralarda Patro· 
nanın adamları tamamen hakim
di. Arabayı du~·durup Halil p~h
livanı tanıdılar mı heı· ,ey bit
miş clacaktı. Kukuletası ba~pna 
çeldli arabacı hayvcmları .sert 
sert kamçıladı. Sekhnnlar altlıı.-

SON PO S:;:T-:A~---~----------~----~----y ..... u~1~2.-

«Son Posta» nm edebi romanı: 105 

rafJİldan birkaç adam gölgesi 
fırladı: 

- Bre dur! 
Şüca Çelebinin kukuletalı ara· 

bacısı hayvanları tekrar kamçı· 
lamak istiyordu ki, bir el dizıin 
lere yapı§arak bağırclı: 

- Dur bre asılacak! 
Araba ancak üç be~ metre ka· 

dar aürüklendikten sonra hızını 
alıp durabilmişti. Yedi sekiz ye
niçeri daha yetiştilt~'I". Kukule · 
talı arabacı yavaşça «oturakıı 
yerindeki yatağan bıçağına el 
attı. Y eniçeril-erden biri karan • 
lıkta sokularak :lordu: 

-Bu <ı kupan kan de gider ve 
kimin arabasıdn·? 

Cevab almalarına meydan lcal 
madan arkadan dolu dizgin ge· 
len sekbanlar yetiştiler. Müfreze 
başı palaınnı sıvırara!< haykırdı: 

- Savulun h'l"e kalleslet', <ıta • 
riki amdanıı hac mı istersiz? 

Yeniçerilerin ikisi sekban ça· 

vuşunun bindiği hayvanın diz • 
ginlerine sarıldılar: Bu benim hakkımdır. U-

- Ya, sen ne hakla müdahale ğuruna bir ömiır verdim. 
edersin? Beraber bir saadeti bo -

Çavuş bağırdı: ŞU boşuna kaybettik. Ruhları· 
- Bre erkansızlıır. Bu kupa mız birbirine hasret çekerken, 

kimin himayet;i aaındadır bilür bu teenni, bu korku, bu endişe 
misiz? Bre biz ı::ekbanbası Urlu niçin? 
ağa silahşorlarıyuz, savul~n im • Koltuğumu yaklaştırarak, el· 
di, yol verin, yohsa alessabah Or- leı·ini tuttum. 
ta camii .ferif müvacehesindeki - Semahat, seni zayıf bul • 
ulu çınar dalına asılursız ı mak, bilakis seni kuvvetli gös • 

yeniçeriler geri geri çekilerek teriyor bana .. Bu şu demektir ki, 
açıldılar. Sekban zabiti hayva • sen de benim gibisin. Bana İşti· 
nını arabacıya doğru sürüp ba • rak edecek kudreti kendinde bu
ğırdı: luyorsun ! Bu hayat beni boğu • 

- Bre durma, beygirleri kam- yor Semahat! Ayni tazelikle ru· 
çıla ! humdasın ! 

Başı kukuletalı arabacı bir • Titriyordu; ellerini dudakları· 
denbire irkildi, elindeki kamçı ma götürdüm. Bu temastan ür -
ıiayvanlann koşum takımları ü- perdi. Omuzlarından tuttum, mu 
zerinde birhiri ardı sıra birkaç kavemet etmek istedi. Nefcslerim 
defa şaklayıp caflayınca, kapalı yüzüne çarpınca, çok çabuk kı • 
kupa hızla ilerledi: Kurtuhnus· rıldı bu mukavemet! Sarsılarak 
)ardı! (Arkası var) ' kollarıma düştü. Hasretini çek -

Y ..:ksek ziraat 
ve 

enstitüsüne talebe 
kabul şartları 

kayıt 
tiğim bu kızıl et pa"ç~larını, do
ya doya öpmek istedim. Çırpın • 
dı ve silkinerek: 

- Oh, bırak beni Vedad l 
Diye inledi. 

Yüks-ek zira.at enstili.ı.•iiniııı ziraat., orman, veteriner fııo!r.ült.elerine paaTsız 
ya.tılı, paralı ya.tılı, y:ı.:.sz talcb~ .dınarak:ır. 1<il.eklilerin 30 Eylül 9 l·~ ak~mı. 
na. kadar enstau rektôrlıigüne aı,aı;ııda.'.ii vesbla.rla •ıuiracut etmeleri Ja. 
zmıdır. 

1 - :istenilen v~ik.tl::ır: A .... Kendi el yazıs!le ha.ngi flkulteye, nasıl ta. 
l~be olıı.r.ıJc l{lrm~J< isf.eıliğini bıldıren bir dilekçe, B - Lise bilirme, olı;ıın. 

Niçin? Bu muhalefette bilakis 
bir teslimiyet buldum. Görüyor· 
dum ki, koltukh. o artJk b;r kül
çe halindedir. Saçlarım okşa -
dım, nefeslerimden gittikçe sar· 
hoş olduğunu görüyordum. Elle· 

luk di.ııl:>mııhrı ve;ı.ı n"ledii.;Jı•n t.l..'<dikll suretleri, C - Nüfus tez.keresi D/- • • t k d' . . . . . . • . • rımı acı ırcasına sı ıyor, en ıı;e, 
A~. ı kağıdı, E - <.11 ıwğı ensiltuden '\"eya vılayet orman vet-erine":", ıra'lt roii b k l k · • d . . . • • aza , ararsız ı ıçın e çırpanı· 
durlüklennd.en aım.ı.l)J.k ~ıhhat raporu, F - Belrdiye vey:ı polis~n aluıııt·ak d 
iyl ha.l kağıdı, G - Altı adetl 4,5X6 fotoğraftır. Evr..ı.tı bm olma.Yan vaktin • yorAu.b ·· l b 1 h l t' . . · - sa ım oy e ozu t, a e ı ru-
de g-elm.-yen pul.,u.t dılek~·e\rr kabul edılmez. h' •· 1 k k h t' .. 1 

ıyem oy e arışt , asre ım oy e 
2 - P~ız ~ :ı.:ılı gll"me!t ı._ı eyen t.a.lebelerin Z5 y~-;uıchıı büYLik ulma. taşkındı ki, Semahatten başka 

ması ve seçim imtiha.mtııb nıtıv.\Cfak olması şarttll', Se~im imtihanla.n An. hiç bir şey düşünecek halde de· 
kara Yü.':sek Zir:ıat Emni üisünde, İc;lanbu.lda Sultanıhme;l Yüksek 'l'i~a.ret ğildim. Yalnız bu kadının benim 
ve İktısad mddPbiıııle a.<,ı·~ıdaki giinlt>rde yapıla.ca.lttır. olduğunu, benim olması lazım 

7.Hl.942 Ça.r~mba saat ı ı,3C da tür'Içe kompo?-isyooı, geldiğini düşünebiliyordum. Zan 
8.10.942 Pl'.!'!H'ttıl.lt' s-ıat 8.3'1 da ma.k-ma!ik «Emsali ikidir.» nediyordum ki, onu kollarımın 
8.10.942 Perşer.1be s~ıt 1!.31ı d:\ yabancı dil «fra.nsızc.ı, almanca, İngiliz_ arasına aldığı.m zaman, çektiğim 
~ dillerinden i>lri.> ızbrabların, kasvetli geçen en 

9.10.942 CuDl.'.I s.ut 8.:>0 el.• biyoloji. • güzel çağların kefareti ödenmi~ 
9.10.942 Cuma sa:tt ıı,:;o da fiılk, ' olacaktır. 
10.10.942 Cumartesi sa.at 8.30 d:ı kimya. Artık ben on dokuz yıl evvel· 
3 - Paralı ya.tılı 'l"e y:ı.tmz talebt'ler seçi'm imtihanına tnt.ı def.ildir. rarıı. ki, cür'etkar Vedaddım. Ayn.en, 

·• " ·· k cürmü isledi· 

~anberi, tesirinden k'!rtulamadı· ı d_u. Ona nasıl, kim bilir ne vah· 
gı~ hatırladıkç~, b~nı baştan a· şı. bakıyorum? Güliimı.em•.ğc, be 
şagı sarsan ve hıç bu· kadının u- nı yumuşatmağa çalıştı. Benim 
nutt~ro.madığı o çılgın dakikala- hareketsizliğim kariısındo.. du • 
rı bır serab gibi hatırlarken, bir ruldu, yüzündeki tebesüm yerini 
hakikat halinde tekrar yaşamak tekrar endi.şeye bıraktı. Elini aaç 
saadetini kazanabilirdim. Susadı larııfıdan geçirdi. 
ğım, ha~kım olduğ':1nu sandığım - Seni hiç böyle görmemiştim 
bu bahtıyarlıktan hıç bir sebeble Vedad .. Ta, o gündenberi .. O za
kııçamazdım. man gençtin, hislerine mağlub . 

Semahat, yüzüme bir parsın dun, mazur görüJebilirdin. Bu • 
pençel~ri arasında kalmış ceylan gün artık aklı başında, şuuruna 
korkusıle bakıyor, zafa düşmüş sahih bir adam$ın! Ayni hatayı 
bulunan kadınlık hislerile müca- tekrar etmek çok iğrenç 
dele ediyordu. Çenesinden tuta· olur Vedad ! Yalvarırım bakışla· 
rak başını gözlerimn hizasına rını değiştir. Koı·kutma. beni .. 
kaldırdım. Evet, bu 19 yıl evvel- Gözlerimi kırpmadan bakıyor 
ki iki günlük genç kadın değildi. dum. 
Gözlerinin altı, dudaklarının ya· Farkındaydım ki, o bütün kor 
nındaki çizgiler o günden bu sa· kusuna, çekinmesine rağmen, 
ate kadar, insafs1z yıllar geçti • karşımda damla damla erimekte 
gini gösteriyordu. Fakat, bu ol· ayni hislerle, !lyni arzularla sar: 
gun halile o zamandan daha g~i- sılmaktadır. . 
zel, daha cazibdi. Ben gözlerimi Ondaki bu İrade, bu mukave-
kapadığım vakit, bugünü değil, met kuvvetine hayranım. 
dünü düşünecektim. Kollarımın Kalkmak İstedi: 
arasında bugünkü anne Sema • - Ooh, sana bir kahve bile 
hat değil, o günkü genç sevgilim ikram edemedim. Kendi elimle 
var, sanacakbm. Bana ihanet e· pişireyim Vedad ! 
den bahtımdan ne güzel, fakat Bu bahane ile kurtulacağını 
ne vahşi bir İntikam.. Demek, sanıyordu. 
sinsi, mütevekkil ben bu günü Doğrulurkep, çıplak kolu yü-

beklemişim ! Korkunç bir adam züme değmişti. Bilmiyoru , bun 
oluyordum bir dakika içinde.. dan sonrasını, yalnız gözümde o-

Yılların içimde biriktirdiği bu dada bulunan bütün eşyan.n bi
hasret, barajlarını yıkarak, ön - rer takla attığını, takakl::ınmın 
lenmez bir arzu halinde bütün zonkladığını ve mütekalfü 'p!llr -
benliğimi istila ediverdi. Sema • maklarımın omuzlarına b'ı·er çi
hat, hala başı gözlerim hiza~m- vi halinde saplandığını hatırlı • 
da, bir idam mahkumu dehşetıle, yorum. 
zebun, ürkek yüzüme bakıyr (Arkası var) 

Askeri Tıbbiye okulundan: 
1 - Okulumuza glrıneğe ~li eczacı, d~i, hukuk ve öğretmen okurların 

iınlUıa.nları 15.9.942 tarih sa.at 10 da olrulmnuzda yapıla.c::ı.'!tır. 
2 - Tabib iki ve ü.çiineü suııla girmeğe fstddi okurlar 20.9.942 tarih ne ka

dar ve.saikini ikına.l etmlyenler a.I.ınmayac:Q;tır. 
3 - Bu yıl mezun olanlardan ta.blb l'C khnya. birinci sınıfa. girmeğe isk-kıt 

okurl.araa.n ydnız iftihar list.esiM dahil olan lirse JllftUillan imtlhans.ıı kabul e. 
d~e~dedir. Bu gibiler 20.9.912 tarihine kadar okul kalemine miiracaıı.tla ka. 
yıdla.nna iş:ı.nt verdireeeklerdir. Diğ'erleri Ümv('[S!tt'de açılacak JmUhanda. mu. 
vafta.k ola.nJar içerisinde yüksek not alanlar seçllerıelı: ab.na.ca.klardır. Bu.1ların 
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1 __ R_A_D_Y_o_ı Tarihten sayfa:ar 
CUKARTB8' 11/1/lHZ ( 8Qf taralı 3/ l de) 1 yldtlıftpı. Bir tarafta cellidıu biri 

7,30: Saat. ~an. 7.32: Vucuıhmıor.u - Var, J>&ll97• latiifar dmeyl İbtiri neredeyae halduken diaer ta-
oaJ,iştD"ahm, 7,40: Ajana ha.berlerı, 7.55/ öğrel! hafta MMmad Erendi ile dtter 
8,30: Senfonik Pl'OCTllm (PL), 1!,30: Dedikleri saman benıen kalkmıt cel ad boiupıyorlıardJ. 
Sa.at aran. 13.33: Türkpe pJW..r, 13.45: 1btirio odaaıaa ıirnÜ§li. BWUkte Dıpırıda bc*Le,.ealer Mahmud 

_ _ ;AJana haberller1, H: lli.şwUcümlaUl' abdea aldılar; namaz kıldılar; clia 
1 
F.lıeodiıaie blıiırıt1n.1 duydaL..., kn-• =ı lııanc1ıosu. lU0/15: •511 patava.&swn )'&P dize dua ey)edi1er. ga giirüt:iMü de selmeje ba§layınca 

C lhtl.. yar Usak ıfıltını •tru bukayor musunııa? .. ıs: •cı.m cezaauua iuaMna nezaret hemen içeri airdiler; hemen haykır. 
Saa.&. ayarı, 18,03: Ba4yo dans orkestra. eden ı..ekJ onlarA bekıyorclu.. Na. dılar: 

9 • • Her telden procranu~ 18.U: Radyo maz.ıa lııil:lıliiaJ 8öriİDce ceQidlara: - Bre mel' ... ~ e!in ! .. 
~ ettiler Artık ibtİJar y ın ta OOC1* ldtibil, 19.30: Saat Qan Ye ajans - Gelia ~ 1 Cellid ~ uğradığını bileme.. 

Bay Sezai VUNn eve çok merak.. lwnnfilü bıam.mı ı El;: eYe ~. 19,415: Serbest 11 dakika, Di,e ..... elti; lwMIW pyeıl dl; belki o anda padif&h a.fe ı!f 
lı idi. Bu yüzden ,Mirden uzak bir ' .,!. ·ve çlkıp cit- 19,55'. Sartulal', 21,15: RıL41J'o sıazdal, iiaa'iin oWuıja •e. aalaneaia eeyrJ .. ve bu .drımlw ancak yetifln'tlerdi. 
köye çekünlı. orada 1aıı1ordu. s_eleeien efYMtlU ;ııus. B..._ maıuunmdan pdnlar. diıı)r.-nıyllOlliı igln d....., ~kta. ipi tekti ._ kmbi aahest bı·llklı. 
B.v 5uM vuranin on aeae evvd • ti. --LI den dön.. 21: (Kendlmlıd tan17abml, Zl,15: Dia • CeAiır.~· · atrdUer. Onfla M ....... E'.NncU ~ llulafmı .e 
!:'-- brıa.ıadma iki klz.ı ~ı. Kız. / Bay s-1 v-- rrn r leylcl Jste'ılerl, Zl.45: Konaıpna 11\les - .!11...! • _ _.__ .. .. idamı w r ~ --· _.!'_ L- f 

lardaa biri on döıt, öteki oa 1a .._.. - -:-7. ~ ~ leltler kon111f11191'), 2!: Rad.Yo salon or ..... .._ peditM tarafı-.. emıo.. l.rlle 090 ... *1• .,. Çlkı orda• - u.ı <{ ..a= -- :ı...a.e..ar wö1D1 b•ııllınm - w • oe _....,, - ~ .. _, avaç-

~ .. tnda idiler • ..-.ea. Plil ..... oL , d.'. ~·~ ~· ~ ey ' ;tr-.ı, ll,JO: Saat. ay.vı. ajans ha • l.=·d·na birisi Sadru.m diieri - Bre kifir hın.zir Alı: be.;., 
b iki. •- d h._....__ ... • ~ V patan ..._, .c;,ledilden sonra • berlerl Ye ltol"ll&lar. c.......ı.:-1~ .M..i . ihıı • ' d" fa • ~ • cluldarı için er atz • te ......... - ~ cim Çlkıp .,Rtljiai laaber verdil«. ~ v <& 'f"W' J·•n; WIWD. --.. 90nifbıl'llUldaa neye 

teyaelerlnin ,.anlftda kah70l"hırdı. ~ E..- sün Bay Sml Vanın ,al Çiinldi aiaç arbaından çıkıp bay. lmt .._ ~ ~Jalinu~ ~ın. ~~bana? ... 
k~de..,. Seui v .. an emekdar x~ ... b--..... ..:..: Epi zaman do. 1 ...___; __ •• d 1' la - YMeı;ıldljial laihmyormrdı. Söve aove dıfU1 çddı; bahçede ~~ '-ı-~ ~- z -r •- van n ...... ,, .... _ uvn eın r sap yan ,.,.___._ olıarm boc d L!-Jim bil L-..ll! .._ _.. .::. • .1.-ı 
Wr ihliy• utlllda uu--~tl ~ıyor. ...~ laftı. Niha7et bir ,.baa doımaunun ondan b.fkuı deiUdi. Bir aün ev. --. ayı • fey~ e ~-91: ":""- y~u: 
du. Bu ~lyar ufllk çıok aadıktı. t ~ izini.,..._. •. Talıııib e:tl. Domam vel evden çıkmıt• ormanda yürü. ~- - Sübhenal.a., diri •eya olJ. ha 
Ayni zamanda da uata bir avcı ldi. ~ ~ ıörclii. Nipn aldı. T~. patladı. müt- Ve ıeceyi ormabda ıeçirmif- Celtid 5'JM'Uf tb~lrin. ~oynuna beNflere ~k ~ ~arartı ~Y· 
~ Seai ava ç.ıktıiı zaman birlik. ~ Dorm. 'bir kere HDd~ck yarabın.. ti. 11k tüfek sesini duyduğu zaman, lumencll 111!11 ve çeldi; kitilu de ar. miti ICadıreon Kallı 
te bulunurdu. Avcı olımına nıiJnea mtfU. Fıııbt yaruı öldiırücü bir ya. bu tüfeğin Bay Sezai Vuran tarafın. bclatına bınıktı. O da kitlbin hoy • 
.. de iyi nlpDCt _,-ılamıyaa Bay ra cleildi. 811)' Seuı v~ hi. dan alıldıjını anlaJI\Jf~I Hele yL nana kemendi ftrlattı;_ ıeçirdi ve M o s A H A B E 
s_. v__, atlyar llfAiı ~ ke.. eöndülür. llati,11r1 karanlıla.1a bıralllrlc:ıam e.et. Bay Sezaf Vur~n ~ır kur • ...ı. domuz e.ki efendisini parçala. aıbc:.lr olclaJ ~.en ~.iki daklıa (B1q baolı 

311 
"•) 

~yırtıcı bayv ..... t.ıara1mııı.. par. lardl. fUll daha ~t. Fabl bu~· kurfU1l mıya kottujımu ~örüne~ onu kur. ıeçm~ ljıini 'bltireaılm. • Act.m: Me.sa ne sibel detil mi?-
P ..... WWlr • Mlem kurtamıı,tı. 8-y Seaal Varanın tehre inmif ol bota sitmiıtl. Domuz üz:erme atıl. tıumak için hemen atlıı.mıı. Evlf.rdıe Cllfız bır zavalhaın aoe hizmetini Şair fada felaefeJe, derin fikir-

M-.. tatilinde Bay Sesai Vu. cluP bir sün ibt"7• .,.k tiifekleri eh. ~- Feıbt bu ~ lizım olur diye her zaman yanında ~ ~ anaısın hoymmda lw ar&fbrmaia kallatmıyor )'al· 
...._ her iQ kı:&.ı ela .... lartaln ya. tanideyorclu. Çünkii Bay Semai Va. llıllda bir aillÇ ..-.ından çıkan b~ bulunchrduiu o sivri demiri:: yaba.. y~ı "!'. h•eıltnce ~ 

1
'!i:t; •• çekiasen pannaklarla b~ ya-

- ............ Kın. ıııurtk raıa _. p.. aonra domuz avına si- llClmı. harnnın banlye eUndeki ni domuzu öld"ürüp efendi.ıni kur. dı 1; IPI tut.ta '" ,._ en : kandan ve qağıdan ıörütüa 
..... ''ı' eli. ICöyıie a.dilerineldecejiai ...... .__.. ..aılfli,. iki ..,.. ilini demiri ş:.plam", ba1•• tamllfll. D'-~-~···Fabt c:ellid farklaruıa temu ederek a"zi dii-
........ b ' ıuıyı.ca -ibtApr .,.P kız Uflıit hiç JÜal hı-....t...... o°lü halele JWe yavarlannuıtı. Bay Sezai Vuranın kızları, ib:i. ,,_ ~L •• • onu tünülecek teYleri bulmakta aer-
lftra 1111 alıluı.. U,. .. c1e it aö- &.iek ternislanelc için lndlandtfı a..,. Seai lmydeki ~ yari yar Uf'liın lıabalarını wıl ölümden b~; cıinkü ~ ça. beat bırakıyor. itte bir fi=r! .. Şe
riiltr.en ona~ ol.- diye kı_. ilehrf öMre ~ •itti.. lWa b.nın bir t.1de ptirlldl. ihtiyar kwtwdıi nı öjrendiklen wnan Wr ... tıema F•JUaaa batı kil ne olursa olaun, mademki 
lllr Yllİlıcllın fti ldrt.tJrlercli. lhtİy• rnİlllİn .-ın . .-.ı MIMn .ıl,e laa.. ..... da onu aeliren1er arasında icl1. yllpt ldarma çok mahçub oldal.r • .....,._ ICiııtit ı. Lot yere öl- içinde böyle bir fiir Yardır. Biz 

ihtiyar upi.<bn ösiir dfWler. lhtf. ml)'e ellet ..., olamazdı; QD kor. 'bununla iktifa eder •e tairini al-
yar ut:ılc lfeDe Bay Sezai Vuranın "- - P7« bvvetli ve çevik kıtlans. H. Z. Uffllrlıgil 
yanmda kaldı. J 

Kızlar ilıtiys uıafı ar("' seviyor stanbul Lise:er Alım Satım Komisyonu 
ft •)'lyorlarch. Şnnarık huylarını R • ı· w • d 
da bınkıw. Ve Mrkese kaqı iyi eıs ıgın en: 

roHw•. Cins! Fi:ı ~ a:IDMı 

Geçen bilrrecemizda Datbe eli 145 Z40tt > 

k 1 Karam.a .a ll'S HSM ) 116%,51 
IZIRln ar Satı.r eti lH 215" ) 

141 

.KAıımiS)"GDı-.a batb 6 :ratılı u.enln lNZ/1 ael Telrba. Z Det Teşri ve 
1 JICİ K.illun ayları UıU;r~ı olan " miiıfreılaiı ıuJıar111a Y•ılı etleri k palı 
rart ıuauNle ebil!me,oe bnm._tur. Eblıtme H/IX/1942 salı ıunıi u.M ıs de 
Be:retlundıa Ll8elcır aa.&uı Alma komlaJ'anu •lnıaaıMa PPllaee&tw. htek111u 

......_ -111ı , 1N2 ~ Ticar• Odw ftJlilıaa w tekHfıertaA avı u,.ııı 
IMf}anru sosü ~en D&l&ea Wr llU& eneBne kadar lııı>mlayon 
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ll!IKaraAhnıet_ 
Ahmedin Yanık Hüseyin ile güreşi Lüle _!->urgaz ·I Bul vadinde (Dünhü niiahadan mabaid) IHiDeıDl.eı b- ~ krfl ettiril. 

Kepirtepc ltöy enlltinisii ~o· m6- Biitilıt WA. duacaJilc uıunur Ebe.er ~- H . 1 
/lfllhınel bir ,aküde sal~ ,,..a ~ ~ kapatıbruw Akt~ e*I ebesi Damlde Akma« emşıre er Fakat iFlibeli Mehmedle. Dra • remezdim. Nihayet ycıqunlana 

PC 6C8Ç toWflLa ibr.eriıtclc )'c:ualıf lnr lıarar ilSleclk merkez ebellgine, Dn~n c:besi J[mlay h.aBtabaiı:ICl hemşlrleler mek.. ınalı Kula bu pehlivanlardan eı olmalan lizundı. Ahmed bun-
o.rilntıeJI W..• ~ Yünlü bir da-ece terfi ettirildi. tebi H% seensi mezwıla.rmd&n Az.ize Ve. büsbütün hariç insanlardı. Caz • dan kazandı. 

Edirne (Huaual) - Lülebur • Afyon (H1UUAi) - lktraya Ya1-.ao «dı;i ebetıi. Emkıe A1ar Sive,. riski ADllcan Nilmune basta.nesi b~I. gır, çiftleri takdim ettikten son· - Nereden kazanına kazan. 
saza bet kilometre wfede ..-. bağla Bahr&clin kazaa lıallunm nık ee~e ebelit\ne, Urfa .oıemlekt reJttiM, Bedia Kaya. B.&.lıkesl:r memle. ra pehlivanları meydana sah • am ... Kazandı yal filibeli Melt-
1.ıaabu.l asfalt yolu üaerinde büyiik bir ib&İyac:mı karııbyan lıMtami htınıısiresi ebe i1tfıM Akki..' Ke. k.et hastanesine, Fahriye Seılk.14 Ankan verdi. Pe,revler bitti, pehlivan • me~le, Dramalı Kulanın süret • 
bet kilometre kara .. JM-.andaki bir 1ID de.iirmem vardır ki a-eçen ~ be~e ebellfine, Antakya eski Nümune ~esine, Feri.b.a At.aözdem lar kapıftL Cazgır kazan dibine lerı çok uzar. Bu, iki ~ba:z ko
araziye kurulmq olan ( K.epirto- sene belediye reisi Huan Gemi - ~~ e8r.el F'eJıil(e bel11Cli1e ~tıne, &miır memleket hA.st.aneııiDc, Hacer Pa.ğ gelip oturdu. lay kolay birbirlerini mailub e
pe köy enatit:üıü) ndeki ç;Uı,ma ciniııı teıeıhböeile bıab. içinde! Tdtin'lat belediye ebesi Na.zime Kır , AnJca:ra. Nümuue bastanesJne, Hanife İsmail ağa ile yan Jana idi. demezler, bet altı saat pretirler. 
tarzı alikadarl&.rca yapı.lan ia • kw a:lauq Ye .hallmı ieüfadeaine ..-ıer Jta.ralroçan .:ıbelii'lne, Taşltöpri Özv.aırdarlı AAApaıu.rı hasta.nesine, Büs. Zaten İsmail aia cazgırdan ayrıl Bu auretle galib gelen taraf bit .. 
cekmeler ııeticeai:ode memnu • ~bıaqıtı. Ba dejİnneA, esasen ·~ ebesi lh1'r~~ Öll<riil Bali.k be. niye Dkdemr Gura.b& hastane.sine, .Dma1 mazdı. mit bir hale gelecek ... Ahme.iİll 
11İyete değer mahiyett. aöriiJ • eaki .... metruk bir deiinaenin ~ d>eliiine, MI ebe mek'ehi me. A;rnu Er.mrum Nümuoe Jı.ast.aaeslne, İsmail ağa, cazgıra: eline olmut bir meyva sibi diife-
müttür. taclilile ve iki bin l.R-alık bir mas· ~ Cıwlıde .Uyi.b; Çı>.ndarh na.. Kevser Katkıuı Bey!>klıı 'belediye hasta.. _ Usta! Tam eı bailadın... cek. 

Müea.sesede ~· 4 aaat köl rafla 'f'ticuda setirii.mı,., fakat e&- W7e ~e ebellJlne, 941 ebe mek~ nesine, MeliUıat Derya Bursa Verem _ Ne o, fena mı?. Batka tür· - Bak hele... Büyük .öyle .. 
tür, 4 ıa.t de iş ve ziraat faali- ki dejirmene aid dem.ir ak.aRUn bi mmımlanodan Mııvtıude Daltaban müeacllele ~ d,ruetçi hemşire • lü olmazdı ... İki yorgunu birbi· me, gürettir bu ... Ahmedin, ga-
yeti devam etmektedir. Açaldıta bin yıecli yib liraya sahlma.s~ ile Torot t.eıediJ<e d>ellıtne. 9ff meamta • Uiine, MaJııl.ime A.ltınıuıia.k B11111a ve • rine verdim. İki dinlenmip de lib geleceğine senedin mi Yar? 
tarihten bugüne kadar Çanak • maliyeti üç yüz lira s;bi ebem- Jllnd&ıı l'erhunııle AkUtttk Taın dolam rem mücadele dispanser siy~ he:m- birbirine... - İnşallah diyorum ... 
kale, Tekirdai, Kırklareli ve E- miyebiz bir hadW, dü~ülmüt- "ft ~ M'kımeri ebelltine., Açlktan e. ,ı.,eliine, M'IJll.lli Knrlıuıaı @lyaa Nil.. _ Filibeli M bmedl D , - Yanık Hüseyini yabana ~ 
dirne vilayetleri heııablna 63.1 tü. Halkı dört aatlik mesafedeki be Ftırrw.tı AY'881 Ecline.ik 'belediye ebe. mune haBf.a.nesine, Muanez Deşen Dl. I K 1 e lm l e, • ~a ~ ma ... O, herif de p~hlivand_. 
köy eğitmeni yeti.ttirilmiftir. au cıleiirmenlerine eitmekten kur 'l1ltne., Bllıeeik merk~ bel~ el>ı'st ya.rbaıkr Niimum ıın..,ta.n9'ne, 7.eyneb :;ı• 1 Ahu ~ın det 0 

• a. -;. 1!1 ° vallah ! Hem de çok pehlivan -
Çıplak, susuz ve dikenli bir a- taran ltu faydalı eter, yılda yedi Miirvet Atah.y ZonıuJ,da.k m.erkes bele. ~ İslı.eııdeıım h~e. yeni_ u, me e e eı 1~ u.ştu. dır. Fakat ne de olaa ötekil« 

ra·ı·yı· faalı"yet ••hası olarak el<! bin lira varidat getirmekt... ve ..u..... ebelu&........ Kema.I'-~ belediye ebeef den 4--fınJerl ve Guraba haataııesi hem- - Evet.·· Fakat bıle bıle yar· kadar azılı deg~ildir ~emo a· 
.. '"" "' ...,,..., ..,. .. ~ •:t _, dım olsun diye yapmadım ... U- d d K A• ;ı '.. • 

alan müessese kendi talebe •e e- fimdiki haUle yirmi be,, otuz bin a--.. Gezer inoirl\Ov.ı belediye ebe • tlrelerlnd.en Ha.yriye Hı7.can qoouk has-
1 

bö 1 d" 8 . d'nl • eh yann a ır. ara hmed, g'Ul"8• 
titmenlerinin elbirUji ile yaptığı liralık bir değere yüluelmİ.f bv- Dtiıne, Va.n ~ ebesi Nesime Çı. tana:l Jl~ne, Ral.tkeslr memle • :~ ye ır. ~· 1 ~ı;nış p • tini denkle,tirebilir. 
çah"1lalar netice~inde h•len bu lunmaktadar. aaı- vaa merJus ebe'Utlne, Bab'a. bele. kıet h~ eski başhemşiresi Fllaret ıvana yorgun ır pe ıvanı ve· Dedi. . Bu, aöylenen .SzleriD 
eabada 8 odalı ve 3 katlı esu Bu defa Afyoada öğrendim ki ı di"8 ~ Sa.ime Sa,.ııa.yl Seferibf.sar ~ Ai'Jon memleket ~ 1suuı.bul Asliye Onuncu Hu.. tatbikatı ve ameli ilk ellerde or
binadan ba,ka 250 talebenin BulTactia. belediye ınedisi, aırf belıeılJtre ebe!lği.ne, Midya.t beledty.e e • ne, Ko~a memleket h&sta.nesı hemşl _ kuk Hikimliğinden : tada belli olmuştu. Filibe1i Meli
ib.a.tesine elv~li bi'" yatakha • elektrik santralına uzaklığını ile ı beli Bıdime ~ Balra belediye ebe. ,. Beena İdeıınen Beyor:ıu beleıdi)'e Yuda GWma.n vekili ınukat ihsan medle, Dramalı Kula bir diıB 
ne vücuda getinıai,_ aynca depo, ri aiirerek, bu eeeri yıkmak iste- 1 iilf:ne. H)dırat belediye ebe,91 crnh1fm hut&neebıe, bmir mt!mlek.et ~ Mukbfitn Nazmi Dağdelen a.ıe,hine ye. yaban dom\DU gibi birbirlerine 
mı..rtfak, çamaşırhane ve ahır si- melde '\ile yemi .1atarak değir • lljd.ne, ~naa belMlye ebMI M11 • .bemıJ1resi Mus&tter Gençkırlı JIAYdK • Usi bolunıdutu othı lriioük Kemal Gül. girınişlerdi. Her ikiai de sılo 
hi okulun mü,temilatınt te~l e-- ıneDİ başka bir mahalde kurmağl kaddıeT Dota.n Kcmya cl~i ebeD • paıra. Nümuoıe Jıastaa.esınr, Tosy.ı. mem- marun d.öçar olduğu oisma.ul zaranlan hamleler yapıyordu. Kara Ah .. 
den binaları da yapmıı,tır. Uzun tuarlamaktadır. Bu maklladla tine J[om:ya cJıt)lııme.t ebesi ltafia Ka... leked. ha8taıne9i hent4lresl Gülizar Ay. &>la.n 2500 lira ıiaaddi ve bin lira. 1111'- medle, Yanık Hüseyin acele et
ve devamlı tetkik!ere müterafilt aoıı hafta içinck burada un öğü- ~ Aydm cıotume.,; fbel.ğine, Zile «'tlll Zo'Jı&'uldak b.Bsta.•csine, KMta.moıııu nevi f.llll"llrın maa masarifi muhakeme mİyorlardı. Her iki taraf da 
olarl!lk yapılan ç&lı:_-mal1trdan tülmeU menedilmiJ, likin hal • ~ ebellli Bösni:re Yieei Sarıkamış memlekı&t hastanest h"1ışlrıeııi Ane t;ı. iıazmint ~bile açı.lan davadan dolayı denkli ve ustaca bir müaara
aonra arteziyen ıuyuna d~ ~~ • lnn sı.la!llf1 kal'fıatnda muvak- belodiye ~. Sanka.mı.ş belediye kii K.Mtamonu zührevi ba.'ttalıkl.v dis... da.Tetfyıeye verim ıjerhte: ıuii4delaley. ada idiler. Güreşin on beşinci 
VUfmuştur. 112 metre ckrınhA"m- k~~ kaydıle tekrar çaltfll'Ul81Nl ebesl Nadlcle 6..- zııe belt'Mye eheRğine, ~. K.a6fa.moau ııö.hrevi hasta .. bin Fatih Fenipaşa. caddesi Ba$miiez. dakikalarına doğru Kara Ah -
den alınan bu suyu, hunun 200 musaade olunmu,.tur. Jıl~ka beledi~ ebesi l\ıl.hriy~ Bulancak 1*1aı- cti&pa.nseri hemşiresi Rukiye At. ilin sokak 'Z/4. No. h ~vi iki sene evvel med, hasmını sıkı bir çaprazla 
metre güneyinde ve ayni rakım Santrala uzakhiı bu değirme- beledi.ye ebe!~. Bnlanr.a.k bı-Jt'di1e lt4D TOl!l)'a Jı.asta,n.eslne, Ada.na memle. terkt-derek nel"C'1"1 ırtıttiğl :maınm bulun- altına almağa muvaffak oldu. Di 
üzerinde 110 metre derinliğinden nin yıktırılmaımı İcab ettirecek ebesi Fatma. Hikmet Şovaklı Akrı ıner. w hastanesi: hemşiresi Nlrir Kum madıi'ı a. la.şll.dığuıdan dıwetiyentıı bir ğer hasımlar daha lıi.la ayakta 
ahnan ikinci bir art.eziyen lakib kuvvetli bir sebeb aayılama:ı. Yoıqrad memldtet bMta.neshııe, Urfa !!..ı..ı~ı.e Uiınen iebllti.Dıe karar ve. birbirlerini yiyorlardı. Birbirle • 

1 d . kom l Ça kez beıe.1l:re ebe!Jli.oe, Al'n meztteız be_ . a.y m........,-.. • • b 1 d v -- AL 
t"tmiştir. Bu iki ~uf'ln 24 saatte Bu va 1ne !U o an . Y ve WlJe eıbefilil Necmiye Sevmen Ha.oka lllhdı*iie~ bastane5i hem...ınreııt Saadet ri.lmiış ohnıaida mııhakaDC günü olaıı rmı • astıramamıt ar ı. ~a . '!" 
200 tonu aşan ver:mi Kep\rtepe Alqehir kaaa.balarmdakı u~ de- h.lmd!A iıdatt ebelitlne. ActP:ıya.m bele. GönıeDf Edinııe memleket hasta:ııeııbıe, 16/10/94.2 tarihine müsadlf Cuma ırünü me?m .has~ı bast.ırmau bikılllloo 
müeııııesesi iein hilha&&a zirai iinnenleri de santrala haylı me- ~e eı.esi Sal'fel Sora Urla beltdiye e.

1 
MA.lat.ya ~·~ hastanesi hemşiresi S"a&t 14 de mahkemede bam buhmı;ıa... yetine delalet edıyordu. Yanık 

faalivl"tinin inldf.afı b~kımından aafede olduğu halde pek.Ala ça • • Memıb ün.aJ. iİnil' memleket ha:stanıe. dli ta&oilirde kanuni mua.meleye cJ6va.m Hüseyin, Ahmedin altında bet 
bir hazine sayılıtbHt,.. P.u .. ada ~- lııtırılıyorlar. beUtine, Gölmarmara Wedlye ebesi 81. ırtne, Anbn. Nömııne hasta.Desi hemşi_ ~ı ııanen tebllt olunur. altı dakika kadar kaldı. Sonra 
lenen ıuui miktarı 250 dekar - Meaele birkaç ki§inin değiJ, dıb. Barka.l Pa.lamuta ve Paamut ebesi ft6i Bw Gök9eören BaJ.ıke.ıılre, "I'.oa • (94!/t60) bir baskı ile ayağa kalkmağa ma 
dır. B••tün bu isler Enstitü tale • bütün Bulvadin halkının ekmek Güımanııanıya, &:,..ıtfKi hususi idare p41 memleka ha&taneslnd-e.ıı n~e =========:====== vaffak oldu. Fakat ayakta ancak 
b~;rin bizzat kendi eıı.eri ve el ifile ali.kadar olduğuna göre be- ebesi Sa.ime Tttrir&ybar, S\vrlhlaar h'IL Tomur Balık.esir memleket hasta.nesi na. sıtma mücadele h:ıstauesı h~ beş dakika kadar kalabildi. Ka .. 
emeğidir. tediye meclisince alman bu ka • su.ti lıcla:re ebı'Si Nedhne BMkurt. uzun. ~ıc-. ~ kuduz tedavi e. ema.n Kutlusa.n Çanakkalo h:ısta.m&ine. ra Ahmed, hasmına gene çapraza 

-··- rann tahakkuku takdirinde mu- kıöprü 'R11':ity.e ebeıri Neblle Turhan, ~ mıiie9e9Cl!il hemşiresi. İclal tinal E. lh8eJW lıa.9tanesi hemşire& iEnılne Gün. toplıyarak aürüp altına aldı. Bu 
OrUm S~R~f OkUf 0 açıldı bit pek mütesair olacak ve S1k1n- AJClıiıw: bfkıdtre 41besf jNdJbıe AyfJG1. ~ memldkrıt baaLaneslne, Giresun bay Denizliye, Denlzilden Kezlbat Ha- hal gösterdi ki, Kara AhmE>d, 

h"" cHiııf><"~kt:r. Sari nablyest 4!!»e&l Hlluneı Korkmaa ile memJıebt hast&Dıeısıl hemşiresi Hilmiye ~ naklen, a.çıktan Sabiha. <'~ hasmına hakimdir. Yanık Hüse-
"""' tecbvi e.vlne, Ço. Maraş trahom mücadelesine, Aeıktan yin, altta on dakika kadar teh-

irdi. 
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SOR POSTA 

l Telgraf, 'l'eleEon Ve Telsiz Haberleri_ 
BU SABAHKİ HABERLER ls0~~~~bi~eril Stalingrada çöken 

Grozny' de Alman tehdidi ço~ ~~~?§t yakın tehlike artb 
artb buradaki. Rus kuvvetle~•ı yapılan laarrıızlar mevzii mu- <'!..°'taralı , inci _y,ada) , lihendedarı dün aec:e .. ddet .. m .. 

~ vaffakıyetlerle neticelenmiı ve d.nJ~· taraftan Sovyet baıkuman.- .kabil taarrua seçm.itleı-clir. Gecıe 
dütınanın mukabil taarruzları 111 ııse Stalİnpaclın aon aokaia. sündüz chntn.dan atd11D topJ.,. ~ 

' kanh kayıblarla aeri püskürtül· IOll eve ve son •e kadar ınüdafu.. votoeilk telarinl •nDuıldadır. . 1 k t hlek • e maruz müttür. Bu arada 22 tank tahrib sını emretmit, tehirden ric'at için Vaziyet pelı ::iyade ~lı Çevri• me e l esın adilmiıtir. yol olmadığını bildlrmiftlr. Moakova 11 (A.A.) _ Moako-
Souyet tebliii 5 makun mahal terkedildi vacWô huaaai muluıblrlerden biri 

-=--------:---:-::----:~.;k;-/;--=~·~ • b ·ıd • • Moskova, ~ 1 (A.A.) - Ö!I~ Moskova 11 (A.A.) - Reuter yazıyor: ı 
R • k' • t hl•ge ettz eTlftl l lTl• ~eri !1eıredıle~ Sovyet teblıgı- ajamıdın ı.-si mubllbirlerinclen bi Son 24 aaaı ~inde Sta'ingrad'ın 

Uslar 1'10VOr0SlS l Q l nın ekinde Stalinpadm cenubu rl biJdlriyor· • ıel'ek batııındaJri. serek ceau.b ba.. 
l Y ~ .. , • l' J gar~isinde. ~~a. b~ . temin de SlaJinanı.İ üaerJne çöken yakan tısrndaki mevzilerin vaziyeti pek sj. 

l Terekte Rus mezı erı garı uı tahlıye edild~aı bıldıribnekte, f'!. tehlike birçok Ahnan ve ltalyan tii 1.* nezaket kesbetmiıtılr. Bu ke. 
907 ar, ı j kat Novoroaısk so~aklannda ~- menlerinin bura im il art • .mtde muharebe, Sovyet müdaflle-

. . • muhabirinin Maamafih Stalinpadın duru• ~~b muharebelerın devam etti· mıttır. Almanl.~~i ~ı~lar pa rln ~ ~iir. 
Vitİ, 12 (Radyo) - Kafkaa·ı Stampa gazet.~ımM 1 Von mu tamamile anla,ılmıııır. gı ılive olunm~kt~~ır. .. basına Sovyet müdafaalarJndaki ge Bır haftadanberi devam eden bo.. 

Yada Almanların Grozny'ye kar· bildirdiğine ıore .! -~repvkulcey Kırımda •İuil idare • Ekte kaydedildıgme aore, S~a· dikleri genlpelmltlerdir. AlmanJaı iuaı stcal ~an sonra dGn ilk det. 
fi tehdidleri gitgide artmakta• Bock taar~z~ butun ae · tir. Berlin, 12 (Radyo) - Kının• lmgrad~ ı-:~bında Sovyet kıta: bllhaua bav. tefkilerini takviye eL olanak Stal ngrada Yaimıır yağmıt-
dır. Buras,nı müdafaa eden Rus Jİ hedeflruu .,ide d •ın;;nra da sivil idare tesis e~ilmiıtir. Al ları ç~ün mudafaa. m;ıareM-~~r~ melded.irer. Sovyet müdafaaaını tır. 5'!vyetlerln Almanl...ı durdur. 
lar çevrilmek tehlikesine ma· Son Alman hücum~a~t'A au· man kumandanı Mebtopol'da bu >:~~~tadarlar. Bır. ~vt~t tm~~ yamı.ak için esaslı sllab olarak bin. ~ 19ln kuHandık~ı en miiblm 
ruz bulunmaktadırlar. Stalincrad nıahare 1 bT 

1 lunmaktadır. haı uç takarruhzuibgerı ~~~ ur Uf den fazla tayyare kullanım.IGla • ıllib; top~ kuvve:~r. Eter Sta • 
T Lt . et rette kazanılmıı sa)'I a ı ır. TaymlN 11ire ve 6 tan ta rı etmıf ır. d Rua -!!....1.....L--· .... ____ .:....ı llngrad dütecek o ursa Baku ve 

ere"' e ua.zıy K el ~ lilo•a AA) T · StaJiDaradUJ cenulha carbiain· il'. ~son ~ .-- G ile tirlild b" - cenub 
Berlin 12 (Radyo> - Terek· ara ~.... ) Bükret- Londra, 12 ( • • - aymu d Al 1 b'.yük t k pi- dıeıtll o1meıktıa devam etmekte ise rozny ı e iitün cep 

te Alma~ kuvvetleri Ruaların Roma, 12 (-.-uyo - aazeteainin askeri muharriri Sta e man ar ~ . an ve . de a-.. aoo 24 saat irJnd ... 
5 

Dlfll lıe&i; yan t..,Uından Stallneracf'ın 
lllevzilerini bir defa daha yara• ten bildirildiğine .ıöre Ro~en lingrad müdafaasınm Kızıl or· yad~ kuvvetle~ıle hiicum etmıt- k6n mahalli~ ·rc;~ kal. desteiinclen mahrum kalarak pek 
rak mühim arazi kazannııtlardır. matbuatı Kar~en?. Sof ~et l"ko- dunun en büyük menkıbelerin· terdir. Mukabıl ktaarrah ~ba pç~n mı*ı....ı 1r lehll'bli bir vaziyete diifeccktlr. 

• • • --• vazıyetini ecı te a • • • • k"l tt• w • • t b Ü Sovyetler l 1 tan ta n ebnıt· r- u • v f L f h • el Rıcat eden Rusla1' tesırb •~ nanmasmm , • ul t ai den bırını tef ı e ıgmı e ar z 
1 

•. 
1
d.. .• 

1 
N • . L ·ı1 o "'o cep eaın e 

te t • . . ahnmıılar· ki etmektedır. Tnnp gaze e • • tir ler ve 500 Aman o urmut •· ooıro5URı e Berlln 11 {AA) _ Alman ar-
dır ';f.ç"s ateı~ IÇ°:ı~ı treni tahrib donanmanın artık kara kuvvet• ettırmıtSo~ Souyet tebliği dir. Bir Sovyet birliği meakUn bir NOVOl'Oalllı deniz iillü eayıca pek clulart ...... ~~ıfınin hı1dir • 
ed'İın·ır. ovye zır leri ile irtibatta bulunamadığıııı Londr 12 (A.A.) - En son mahalli terketın;,tir. Düpnan •· ÜltÜn lmvvetlere ._,ı keactlnl inad diilne göre• d6n Volkof cephesin. 1 

ıştır.R a gör• belirtmektedir. ' t t:bliil fU mealde idi: tu' kayıblar pahuma lot'aları- la ınüclafaa etmektıeclir. Şehü alev. de Alman hÜCllm kıt'aları oldukça 
R omay el o) - La 1Antlrtı7'1 •lire . Sovyeidü on birinci ailnU kıtaatı. mızı seri ptiakiirterek birkaç ao- ler içinde bulanm evlerden tıkaa büyük bir faallyet söaterrnit\erdir. 

oma, ~ Loadra, 1~ (A.A.) ;-- Stalın• E~.:.ı..adın P..b v.e cenub gar. katı ele aeçirmeye muvaffak ol· dihrt.nlarla lmphdır. Şehrin fima· Kuvvetli bir muhafaza altına abn. 

Do ld f 100 b• pad cephesmde tek~l •• Al~~ ~ız ve Mozdok ve Sinpvlnada muştur. • li ..,W.lncWd malııalelen:le Ruslar lf olan diifman menflerine giren se or a ın hücümlannın tardedildıfı bıldı· b~'::"tl· muharebeler vermiı· Merkez ceph~aınde ... sovyet w.lınclm çember içine alımhıı o. Ahnan piyade kuvvetlerl kanlı kL 
rilmektedir. ~ ~ı ı ınalanlan aonra lnt'aları bUyUk bır meskUn ma· lan Ahnan müfıezeei bin ölü ve 9 yıblarla ve fiddetle kendini müda • 

Yangın bombası Cenubu gar~ide Ruslar tara: · rNçarp or!.uaıı tah1i e t • hallin dolaylarına kadar kendi- tank kaybettikten aonra diin ıece faa eden da•,...anı ok ebııl ler • 
fmdan mukabıl taarruzlar dabı kııtaatımız ov Y ~ ler•ne yol açmı,lardır. ...ı......:.. almı --L.:-...1 ld dir ~· Y 1 

nıiftir n -n,,-e f ve ....,..u-ue yen en • 

alt ,mlŞ yapıbmftn'· • M I Ş f A k d iledemittir. Her Imrıı t?prak, her ev Ormanlarda cereyan eden maha. • M d k 1 Avrupada b·ırçok i il e n ara a için ÇM'Plpnalar olmakt..dar. Sov • rel>elerde diipnenın 60 mabvftt -- a agas ara yet kıt'mı ve bllhuea bahriye si. yuvası tabrlb edilınittir. Bu harbde en ağır (Bat taralı l ancı ıayfada) 
bava akını ingilizler nasll şehirler bombalandı ~=::.ve kendilerile ıö-

- . k' k d 1 ? [Bat taralı l inci .aylada] Reıaıcumbur lnönü bundan 
Londra 12 (A.A.) - Dilsel· as er ÇJ ar 1 ar. elde edilemeden yapılan birkaç aonra istasyonun dı~uu doldurh~ 

Hindistanda yeni 
hadiseler 

Manşda yeni bir 
deniz muharebesi ılorf'a ya~ılan hava akını ıimdi- .• . hırpalama uçuıundan sonra İn· Adapazar balkının ıçten teza &&• 

ye kadar yapılmıı olan alanların Londra, 11 (A.A.> - Çorçıl giliz hava te§killeri dün gece rat v~ alk~tları arasn~d~ otomo• Yeni Delhi, 11 (A.A.) - Bom Berlin, 11 (A.A.) - Resmi 
en ağırı olarak tavsif edilmekte· Avam Kamarasında beyanatta garbi Almanyanın bazı mahal· bille~me bıne~ek. demı.r ve tahta bay eyaleti dahilinde kain Sata· tebliğ: 
dir. Bu a.kl?~ 4 mo~ö~lü yüzlerce bulunarak. Madag~skarda son lerine taarruz etmiılerdir. Düs· fabrı}t~sına gılm~şlerdır. rada zabıta mahkemesine taar· Manı,- ıimal d enizi ve Alman 
tayyare •.ttır~k ~t~~ştır. Akın res hareketlerın tam hır muvaffak~- seldorf tehrinin ikametgah ola· . M.ıllı Şef fabrl~a~.ı ve yapılan ruz eden halka karşı polis .tara· körfezi üzerinde Al~an. ~onan• 
~en genıı hır olçud~ yapılmı§ yelle ve pek az kayıblarl:ı netı· rak kullanılan mahalleleri üze- ıılerı en uf ak teferruatına kadar ı fından alet açılmış ve neticede masına mensub haf ıf bırlıklerle 
Dır. hareket diye tavsif edilmek· celendiğini 0aöylemif~ir. P-;rıem· rine atılan birçok yangın boml:(a. tetki~. bu~arak fabrika mü· dört kiti ölmüı ve 13 kiti yara· bahriye topçuları üç düpnan 
tedır. be sünü fecır vaktı MaJwısa, lan binalarda maddi hasarlar hendısınden ızahat aldılar. lanmııtır. tayyaresi daha düşÜrmÜ§lerdir. 

100.000 den az olmamak üze- Morondava Ye Nosibeye taarruz hmule setirmİftİr Sivil ahali a• Bir buçuk saat süren bu Auam Kamaraanda bir itçi Mant denizinde bir Alman ka· 
re Yangm bombalan atılmıştır. edilmit ve lailyiik bir mukave- raaında kayıblar ~ardır Şimdiye tetkik itlerinden sonra fabri· meb'u• u.zlaıma taonye ediyor filesine lnailiz hücumbotları ta
Büyük yansınlar çıkarılmıştır. metle karfılqalmaclan hafif ka- kadar alınan haberlere 

0sör~ ge· kanm apartımanıuda bir müddet Londra, 11 (A.A.) - Avam rafından yapılan bir taarruz es• 
rangınlar 150-200 k•lometre me- yıblarla bu mahaller zaptedil- ce av tayyarelerile hava batar· istirahat buyuran Milli Şef bu Kamarasmda Hindiatana dair ce- nasında Alman muhafaza birlik
•afeden ıöriilebiliyordu. miftir. Majunsa 19hri siindib yaları taarruz eden tayyareler· fabrikanın zirai alat yapabilme reyan eden müzakerenin htila· leri taarruz edQ:!n gemilerden hl-

teslim lmut. --Moroadava ve No- dlmı 31 ini düfiirmtitlerdir. hu.usunda ve timdi yapılan ara• sası: rine o kadar alır darbeler indir-

Franslz kab.ln8SI• aibe iç;:. yapılan hareketler. de Moakova, ıı (A.A.) - Moa- !>a ~eaaire i~ind«:,~ baıka ne cibi fKi partisi ı-eisi Grenvoocl mitlerdir ki bu "emiyi batmıı 
tam bir muvaffakıyetle netice- kova radyosu, gece neıriyatuıda ıılerı yapabılece .. hak!'ında al.a· Çörçilin Hindistana dair dUn aöy saymak doğru olu1'. Bqka düt· 

f k 1 d b• lenmiştir. Sovyet bombardıman uçaklarının kadarlara sualler tevcih etml§• lediti sözleri lnsiliz • Hindli mü- man bottan da hasara utrabl-8V a A e ır Viclı ıı (A.A.) - Viclıy'ye dün aece Budapefte, Berlin, Koe ler ve • aldı~~an ~evab~ardan naaebetlerini düzeltmete matuf mıatır. 
~ı- bir habere •• Ma niısbers ile dotu Almanyamn memnunıyet aoatermışlerdır. bir ifade tatır mahiyette bulma· ========.=.======= 

toplantı Yaptı ,.. -:i' __.bat imal ,.:ü:d M~ diğer ıebirlerine akınlar yapmıı Reisicümhur fnönii sokakları dığı kanaatini izhar etmii ve fU keline nihayet veni~ ven1mez 
~azwın 1 

f bft İngiliz .:ea. olduklarını bildirmiftir. Buda- dolduran halk~ cotkun alkıtlan ahlerl ilave ebnlıtlr: aerl>est ve dostça muzakerelerln 
--· JUllCll liman~ çı etind adan ~ tede 38 Berlinde 12 ve Koe- arasında fabnkadan. ayrılarak Hinclietan .. ki d1ll'UID hakkın- tekrar bqlayacağım açıkça --

M . ı· lu1 ceaub İlflk.Nn e ın . 
1 

b d ' 16 ıkanl- Halkevine teref verDUfler ve mü- ela fik'rlerde ihtiW lnduacluiu )atmasını hükimete ısrarla tav· adagaskarın ışga 1 medsıezi olan Tanmariv'e doğru i · nııs erg e yangın ç teakıben tehir içinde bir gezinti atiklrdl1'. Sivil ltaatalsHk hare- siye ederiz. 

h• r ' lenemektedirler. Adanın batı c:e • mır·~.. 1 k Ü ere yapmıılarclır. 
Ya 1JD ne ıceıer nulııuncl. MOl'Clbda'"-'Y• da ikinci kısı 1m~st.ean:.ı° ~ döm:ül" Geçb1deri ,.erde en içten hat· ... C-m p1mep ve aevlnçle .... , ......... hazırlanınız ... ~ 

verecek de:lİJiyor bir ihraç barebti yapıldığı haber :-11are erımız, erme lılık Ye sanı te.z~hürlerile kar- J o E B R o w N 1 1 n 
Vifi,ıı 12 (A.A.) - Madasaa- vel'llm~. I~ kıt'~· m:;:- er Zafr•6 de 1'ombalaıulı, r!~y:!:' .=~k ~.~~r~~ M AR y c AR L ıs LE le .......... ,...uııı 

karda Majonka limanı İngilizler cudu 2 tümen tahmin ediliyor. • Bem 11 (A.A.) -::- Milm~ dıuı ayrılmıılardır. 
tarafından i11al edilmittir. na muk-bll ~IWI• klt'aları ~ ftlrilen bll' habere ıore, Perf81Dblr Arifiye, 11 (A.A..) - Reisi· KORKAK KAHRAMAN 

Kabine toplandı ,.il ~ U... 1600 mn P.nü arece ~ı=..--;-zas cümhur lnönü buaün buraya ae· 
Vifi, 12 (A.A.) - Nazırlar dur. , • bomba~,.... 1 k n ~ }erek köy enstitüsünü ıereflen· 

~eclisi Maretal Petain'in riyaS'e.. Mada6a•lıar umum oalı•ıne nıb iiaıerinclen ...... ~~· Jaa dirmifler ve havanın yaiıtb ol· 
tınde toplanm1fbr. Müstem· tel6f'a'I • • bolnbe~ı atmJft~·lril ..... ;: ad masına raimen talebenin bizzat 
leke nazın Madagaskardan !le- Vichy, 11 (A.A.) - Ofı aJan• ~ .. ~ıfllır. en yapmakta olduktan enstitü pav· 

Son derece ~ Ye ei1encell Filml 
Bu Sah akpmlDdm ltlıılren 

SOMER SINEMASINDA len malumatı verınittir. K:abıne sı bildiriyorı • klfl 0 1m.üftür
1
•
1 

(AA) Ballık yonlarının inıaatını yerinde tet· 

hu tecavüz hareketinin vahim Müstemleke devlet sekreterı Mo.kova · • d- , lla.. kik buvurarak yaptıkları i•ler ~~::::::::::::::::-:. •• s:o:·nceaia:::· :;.:;. • .::::::::=~ · · k ' ı· · u ...1--!-: L~- Alınen emıryo 1 , .. IOn:uçlannı müzakere etmıştır. Madagas ar umumı va ısme f - _,_,.__ hakkında talebelere sualler sor· 
Madaga•'kardaki Fran•ı.zlar telgrafı ıöndermiıtir. • rl ~ını~ can alıcı noktası mutlar ve iltifatta bulumnot· 

BUGUN SG'BEB SiNEMASINDA l.ondra, 12 (A.A.) - Mada· Madaıaakann ufradıiı tavsıf Sovyet 19;yyarelerinln bombardı • lardır. 
aaakan müdafaa eden Fransız edilmez haksız tecııvüz kartı· mmıı ~inde lıam~ lruDa • Emtitünün yaptığı itleri en 
kuvvetlerinin sayısı her ne ka· sında Mar..-1 ve hük.-•met ma· nıhnaz bir bale aelmlflir. Altı ... ı ince noktaaana kadar tetkik eden 
dar bilinmiyor iae de bunlann sum kurbanlar ününde hürmetle Miren bu tan-e akını ıece yapıl • Milli Şef bundan sonra enatitü 
10,000 kadar oldutu tahmin edil etnmeii ve yüksek ve enerjik İ· mıftır. Tan-eler islerlnden m; • talebe korosunun dört sesle aöy
lllektedir. dareniz altında toplanmı, olan dele 6 cin uçmQflardır. Çok ö • lediii latiklil martını ve diler 
"'°"aııultar ualin müttefikleri asker ve sivillere emniyet ve teL ~ hık.at İmlıi aöyienı~eyen b!r milli parçaları dinlemifler, ena-

• • telrzib ediyor veccühlerini bllclirmeyi vaaife demiryolu lrıavut;ı tabrib ectllm11 ütüde sördükleri çabtma ve İn• 
Vıtı, 12 (A.A.) .._ Madagas· lar Madaaaakann cöater· w elvannda b~ Jauarlar olmut- tizamdan çok memmmlaldarını 

Yml menimin • p.I Rlmi olln '" 
JOAN BLONDEU.. ye MEL VYN ooum.As 

w.flndaa ... ..- ........ ,...,lan 
BOCAMI ABITIBUM 

~ ada~ı ~a~isi Mareşal Peta\a'e ;~a;eaa~ ve baihhk kar .. sm• tlll'. ifade buyurarak kendilerini tef· 
Net'eli w aevim.ll flllm aidlp ıörlnüa. na.. olarak bir mmQIİ ......... 1 

aonderdıti hır tel1Tafta Mada· d b İı duyan J.Utlin meınle- yie •elen zevatla vedalaıarak ~--••• 
h•kar lldaaının hiçbit' zaman kat ;'daya ka"'' duydutu mu- Zeytinyağ ve sabun hususi trenlerine binmitlor .., jjii·----... ----------------... CAZ • SWİNG * ·MUSIC • HALI. 

Japon. ~-~zaltıların~na. yardı'1! h:bb:tt ve mtlşterek mukadde· fiat1an enstitü talebeJerinin allat~ ve Her~e~ T A K S ,. M Sinemasına 
etmedıtını, ada•a hıçbır ecnebı l • ncı tekrllr eder. yafa sadaları aPaamda Arifiye· ~ 
devlet ajanı bulunm•d.ıimt aöy· rata o an ına Ankara, 1l (A.A.) - Ticaret den ayrılımflardır. KOfUyor ve 1 No ... Gmpt ..... ıc- Diifmanı ... 
leınittir. H• dt• Veklletinden teblit clilmiıtirı Maarif Vekili ArifiyeJe kaldı E D W AR D R Q B 1 N S Q N 

Berl•ıne göre ın 1 Zeyt~ya~ ve aabun.a Vekalet· Arif?ye, 1t (A.A.) - Reisi· 
Ukraynada Almanların b d çe tesbıt ~d.ılend .... fbı~:1~~ı!!' cü1'1hU1' lnönünün refakatle!'inde tarafından .,, ..... 

a ·ı H darA A fiatlara ıstına en tea 1 
l q Arifiveye gP.lmit olan Maarif Ve- A .... o E a D A L B ... zirai faaliyeti Si er ay a a -olan mahall~ ~zami ~hı f"ıatlan kili Hasan Ali Yücel enstitüntin v ~ ... -.. -

Bertin, 12 (Radyo> -h lu~fray- Uzer·ıns yoruyorlar ~~=~.r~anhınden ıtıbaren kal· misafiri o~r~ ~rada kalmıştır. ( 1 A M T HE LA w) ' 
ilanın ziraate elveriıli a e 1 a Harebtll ye ıüael Ganpterler Hlrnini bü,rük bir alaka ile 

tı İçin pek büyük bir faaliyet Berlin, 12 (Radyo) - Hindia- - DER M o J E N Bakn•köy Ha'kevinin ---------· seyrediyor 
&arfedilmektedir. Son zamanlar· • t • • -""- -----------------------:.. _ _ _ da Almanyadan Ukraynaya tanda ka1'gaf&lıklar isyan ma· zıraa serglSI :t 
ıaoo h hiyetini almaktadır. Bombaydan yAJOK, ÇATLAK. EltZEIU. n ._._ 1...ıı_;w Hd.ıevl Kö-ı'.1:11s Şu-r: Prof. ZAT SU ..... GUW. 
L!_ • lr

2
a
7
ktör, 3000 ba~ma~l ma• haber alındığına abre Pir Paraj4! -. ..__1 _,..._ .-a. .&.~ ~ ::ı 

'llleaı, ,000 sapan ır mı yon· b 1 ctı.D yABALABINA fevkaliclıt lıt besinin hazırladığı ziraat aergİ· 
dan faala orak aönd~riJmiıtir. kumanda~ı altında b d u unan ceBr. Derinin tazeteomeslne "' sinin açılması havanın fena ol· TeımaIDerini yejmudar dolayıalle kıtlık 
21 .. •at itleri bilyük bir hızla in- Hindli i.sıler Haydara a üzeri- ~entlemnetıhae blmıet eder. yüzünden ıelAc•'k. haftaya ~ Bqiktq su AT p ARK aiqemaanda verecektir. -
~~. etme_k~edir:, 28_ zi~aat ~llb ne • ~ekte~~~ Midafaa B B • 



6 Sayfa 

Devlet demiryolları meslek 
okuluna talebe alınacaktır. 

Dev.et dem.ryo:. arı umum müdürlüğünden: 
Devi-et Demlıyoll:ı.rının muhtelif ill.Usas ~ri i9in memıı.r yetiş,tiri1mek 

iize're Ankarada. "Lir «Demityol meslek olruıl.uıı tesis edilııuişth'. ~lekieb yaıtıh 

~Lup tıedris müddle! i ü~ eenedrr. Ta.leıbenin her tö.rlii. elbise, yi~ek, yatacalk 
ft tedris malzemesi !da.rece varu.--z t~ edftJr. 
'tşbu me&.teb mezunları devlet 4'em.İTY1>llanndl'a. lise ınezunla.nn:ı. mahsus maaş 

ve ha.klıara. sahib olıııri.a.r. Askerlik mükelldiydlttinde k1llCL 'k4mıete tabi tu ,. 
tıuiurlra.r. 

Demieyol mesıldt olmlnna jıl derecelt'l'!de bitirenler arasında. veya.hu:d mes. 
ls baya.tında yüksdır. eb.Uyet gGBterealerillOeııı ecM>i memlekeUerde idare be. 
saıbına ~ tahsil 'ft ihtisas 1&i>hrtlmak tiıııel'e 'hu' 861le a;rnea talebe ve me. 
mm seclleceld:i.r. 

KAYID VE KABUL S.ı\RTLı\JU; 

1 - Töl1r: olmak. 
ı - İdaremiz hdrlmlııri taratın-. yQekde smbaıt ve _........-msa.1e. 

~nde sılıbaıtıte olduiu aula.şılmıak, 
a - 14 J'&ıPllf doldurmuş ve 18 yaşuu Wlıinneait elm.ak. 
4 - Açtlacak mü.sa.babı imtibaaıada Uza.nmak, «4ımat.ilaalllal' t~. mde. 

DllJllJk. ve tabiat b.ilgisinden ya~tA".» 
5 - En az ofll:a. oklll mezunu olmak, «tıu.il eeTİ,1-1 oriaAa yöll9eic eı.ı. 

)INa.n meelıek oku~n 'birinci sıaıfma. hlrul ol1'1UP'la.l'.» 
MtrsABAKA İMTİHANLARI: 

Ankara, .tsfanl>ul, ~H~ydarpaşa. ft Sirk~» EçltiŞ&hlr. Bahk.tiir, Afyon, 
bmir. Ka.1seri, 4dana., Mala.tıyıı., Eınt'llİn, ~lrlerinde işletme miidiitlitkleriıa. 
ele l .B~ Pel"ŞeJDbe gdnii ,,,ııp.ıi.acaktır. 

Taliblet:" n.Qıa.yet 30.Eyl{l•.942 tariJıine ll1Wlar imtiıHı.n olmaık lsted.ltcleri &e,, 

hlrleddü ~llar~ iJl.etme miictörlükleı:W bit1er cl'ikıkpe ile •İlraeaat et. 
ımelldil'l'er. 

DU.e'k98left tJjştirll~ -.eslkalat- f'lldııH.r. 
l - İstekllnhı buribtkii haline UHıaı ~ ~ niifas hiTl1e' 

cüma.na. 
2 - Meidlıeb dllploma&I ft'1'a.b.uııl tasııılkremtlli dMm1aıRL 'J~]ftırJlaa r.tıo • 

iTallarda ıtıa.W>emhı bv,fti.uku laaHni ceıo~.ı> 

3 - İyi ~ t&tldı; 
4-Aşı~ 
15~tmt§ ~terinde bulllJ\an t•ktt1er )'llk.arııla g-österilen düeqe Te ve. 

ıtlıkalarmı tılma.t JşleWoe miidürlülderine ,ri&ıl!ererek btı- kayıd oumaruı aJa • 
Olk!M:dır. 

Dlier yerierden ~ell!ICelt !steklilu, 2f t1ıen :ıa Eylile Jıad'a.r en yakın demiııyoJ 
t9bayonuna ~el«ek işbu dildcqe ve ""8ilıalareu istasyon şefine gösterecek ve 
di~lerinl kaıydettirıU~n Ye lsta!;yd. mübürile mübörlet.tlkten sonra. le'Y&. 
Jrat ~ trıenln. tarih, awnara., n saatirıf yazd!ıra.caklar ve bu ftSlb ~ 
dilf4ııQe i1le trende ilılnci mfM<ide paJ'a41IZ 11eyalıat edıel't.lderdir. 

İşbu ~kır miiracaa.t eıUik!eti istasyona rö:re mı ,.akım işletme -~ne 
g1ıhre'k orada. fmtlban ohna.ğa. ~ehnnlurlar. 

Ancak miiraeat4t tarih.l:erincldci f.rea wıa.ılyiıüıt-e ır-öre ıidecekLe.ri en ya.kın iş. 
~lıme mes.1tetline 30.Eylül.9t2 1adhbıden evvel yetişemedikleri t.ikdirde bu ıa. • 
rJh1en evvel yetişeıbileceklrt dlil!er ·ışJe~me m~zlerinclen eıa ya.kınına. elde • 
«"* orada lmlıilıa.na ı...frebiiecelde.rdi.r. •rallıı!.be yG!da. kontrol esruı.sında. üzerle • 
rinde l>ul.unduracakları i'ibU ~!kalan ltaAıu meınul&rına. ~öshrec.eJderdlr. 

1stasyonlmıda:rı bu suretle işl~1t1e merkmleırlııe ıcele:n talebe deDbal ,işletme 
mödür1ü.kleıine ~t edfll"eı'k yanlarında&; v~ı yukan.ıla yıı.zıldığı g-ibl 
bl-aat alakadW lşkdmeye verecek ve Jı.ı\yıcl aQma.ıwn alaca.kıa.r.lı.r. Jstasynlu.a. 
mii.mcaaıt edfıc.eklerin, ıerek. trenleri beklemek üzere, va.lıfi.t U.y'betmenwk ve ra. 
h#t51Z obnama~ ve ~rek ynkarıd'14i t:ı.rih 1ıerde işletme meırkezledne yetışebll • 
lmdt içln tren va.zlyeUerlnt eonelden iıabkl'k etmelvl menfaa.ileri lcabındanılır. 

İs1ıeık.Ulenn işl~tme merkezlerine mıiraeaıa:t ta.rlhlerılne göre mDiluakııukt.n 

enel veyahud müsabaı'Ia.da.n sonra. ~etme müdürılükleriıuıe tesl>lıt edi'lecek 
bTih ve saatleırde 91bha.t hey~lerlnoe m1Jıt.yene16l'i ya.prlaoaktır. 

~lüsaıbab im".lhanmda.n ve mu.ayenP.d·,.ıı !'tınra istdtil-er', ~ticeyi belde. 
meksizı"n işletme tniidürlüklerinden al'ı ·ı para.sn; seyah.2.t müsıu«eruuıı,e. 
ierile geldi.idari tsta..-.yoııa döneceklerdir .nlann aııasuuh netie~yl l:nı'.&ha.n 
y&pllan şe.hirkrde a.llnıı.k lsiıeyenJer bu unu~ bu arzola.nm ve ora~lti a4-
reslerini cJl.lei~ierinin altına nzd .. ırıa· ııardıır. 

Ancak bunlar ınekiıebe kabul edilmezlerse ctön~lıeri yerlere paırasız seya. 
b:ı.~ hakıkliu ıJraybederler. Sıhhat muayeneeinde ve miliı:tb~ka. im!lha.nmda. ıra.. 
u.na.nlann adreslerine tebllğa.t. yapılll' ve A;nkaraoya k.adar para.sız seyahatk:rl 
ayrıca. temin olunur. 

İ$bu meslek okulunda fa;bsll edenler IM!t senelIT' mecburi hizmet-e t!Uti -tıa.tu. 
IMJ'akJarıni.11.n mekıtoebe goireıium g">elireeeıdeı'I ıwterd'M musıı.ddal.< taa.hhüd se. 
nN.inin ırrii.muntflini işletme nıüdÜ'l"Hi:kleriıı.<Wn t~ıı.rliıı edeceKJe.rdlr. 

«7822 - 9975» 

Türkiye Cümhuriyetl 

ZiRAA T BANKASI 
Iarıalllof tar!JU: 1183 

Sermayesi: :ıoo.000.000 Türk Lirası 
Şube ~ ajans a.ıiedi: 265 

Zirai ve tlca.ri her neTi b&nb. m~meleferi 

PARA BiRiKTiRc.NLERE 28.800 
LiRA iKnAMiYE VERiYOR · 

Zir&M BankaSııncla -..ı.ua.ı, ft iWılan• iMunl.f :ı.e.:.&lıvUMla 

az 51 IJrUJ balunaa.lan MneM '-41.Ca oml&eeeil Jwr'& llıt qa,iııPJU 
pl;.na rire lkf;UDiye ıiaiıblaeall\w. 

4 Adefl 1.000 LiNWs 4,000 Un 
4 • &00 • Z,008 • . 
4 • 2SO • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • so .. 1,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • l,200 • 

D..ııJıa.ı: Heaa.lt~akl pralar )lr MM ieinde fO llradan qail 

d~iyeıılere lkra.mı.e ~ıllt.ıtı Wı:dlrde " H faeluile yerileeelr,tlr 
11.Uf''•lar M>ne4e 4 clda, 11 MM't, 11 liuh'an, 11 EJ'ltl. 11 Bl.rloel 

Unun t&rlbl•t'fttıle ç.eldleeektir. 

ZAYİ -. Bıeyoğu tkinel Hk okuldan@ktor 1 Zati O§)nl 
1836 &eılU.tii:nde a.lıdıtım ta.sdikuantemJ • !:I 
lı;a.ybettlm. YenWni :ıbcatı;lndan etılrıl. llelıedtJe ~ mm~ 
llıUa hükmü 70W.ur. laanutnıı.te 6liedea mnra but. 

Saime Ösbir'cilE IUml. ..._ ecs.r. 

lZMIRDE 

ANKARA PALAS 
OTELi 

bıniriıı en temiz, en modern 
ve mazbut aUe otelidir. 

.... -k- ... 
""" "' .. ... 

çttMMS ' 

BA \' ANLAB ve BAYLAR 
Müessesemizde dalına KADIN ve ERKEK kol, ceb saatleri, masa, 
duvar saatleri, altın ve platin nitan yüzükleri, kıymetli tqJarla süs. 
lü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni cıŞevaliye» yüzüklednin zengin 

çqldlerini bulundurduğumuzı.1 bildirmekle ıeref duyarız. 
No. 9 Batak 

144 elmaalı 550 lira 
No. 9/A 
120 elmas 12 pırlanta 620 lira HiikW:net karııaında denize 

nasir ve cqet havadar. lokan
ta, paJıibııhane ve kıraethaneyi 

cami ve aenlsi 1rayet munta • 
zamdır. 

SiNGER 
Telefon: 3438 . 
Telgraf: tmıir Anbrapalu 

Saat mağazaları No. 24 
23 ebna.s 
2 pırlanta 

345 lil"a 

No. 25 
19 elmas 
1 pırlanta 
265 lira 

ADRES: fSTANBUL, EMİNÖNÜ CADDESİ No. 8 

Davlat Demiryolları İşletme U. M. den: 
M~ Meleli 24H tikıi bbı 4.öri YİİI döri) 1b 50 (eJli) kwuş ola.o 2100 

(iki bin ym) irile enterlıi.Jı metali (Zl.9.1912) Pazarıtesi. riilıü sa.ad. n.tı on döri. 
lıe Baydazıpaşada. Gw itinası dalıi. ____ ~ld kıoml8y-0a tara.fında.n aoıJı: elisiltme 
asuWe sM.eı ab:na.caktır. 

Bu ite ıtrmek isleyen.l.cıin 180 <Jiiz seksen) Uıra H (01.urz; dört> kUllUf,ilu.k 
Dl\lrYaldlat temina.t Ye kanunun ta.yln eııtiii vesaılıkle biı:rlikte ekııi~lıme ll'ÜllÜ 

Matine kadar lrıomisTOna müra.oaatlan lizumlır. 

Bil işe a.id şartna.meler komisyondan panısız olarak daiıtdmaldaclır. (9519) -------- -- -
Mıilıa.mmen ~11 (118000) Ura ol'll.ll 1000 M3 cikl:'eıı terste 23/9/1~42 

()aırşa.mba. e-ünü saııt 15 de ka.pah Pl'f umlü 11.e Ankara.da. idare binasında. 

t.ıoplana.ıı l\lerk~ 9 u11~u Komisyoruıa satm alınacaktır. 

Bu işe girmek ist eyenlerin (6750) llra.bk m'UIVa.kkal tıemlna.t ile kanunun 

taı:yln ıettl~i ve&ikala.rı ve tekllflerlni ıı.tnl cün saat 14 e kadar adı geçen ko. 
misyon reisliğine vermeh~rl lazımdır. 

a.riJla.meler bir lira. mu.lra.blH:nde Ankata.ıla Mtfırkez ve Ba.ydarpaşada, Bay .. 
~ veım.e.lwndien 'te:mJn olıınur. (9615) 

Nafia Vekaletinden: 
Elıısilıtmeye konulan iş: 
1 - Su ~leri İkln<:.i Şube l\liidürlüjü bölgesi tçinde bulunan Kırka.ğa~ ova~ 

mu Bakırçay ve Çendidere feyezanlarmdan k:;u.rta.rma.k :ına.ksa.dile ya.pılaeaJt 

bafriyaıt ve sınai tınaıat inşaatı. 

Ta.hınin edilen keştr bedeli n.aıt vahidi. esa8l üzerl.nıden «706.634ıı lira 71 
lwMışlur. 

~ - Eksiltme 5.10.942 tadhine r.ıstlaY3ill Pazartesi günü saa.t ıs de Anka.. 
rada Su İşleri Reisliği binası içinde toplanan Su Eksiltme Komisyonu odasın
da. mpııh za.rf usuliLe yapılacaktır. 

S - İs' efdfiler eksilJ.ml' şartnamesi, mukav:ele projesi, ba·yındırlLk işleri genel 
şa;rtn~eSi, umumi su isleri fenni şarLnameısi ile hıısusi ve fenni Şlp'tnamellerl 
ve projeleri «3.5» lira «33» ku.ruş lraf'şıltğında Su İşleri ReislJ~lnilen abbi'Hrler. 

4 - Eksil'tmeye glrebltmek içlıı isteklilerin «32.015» lira. «39 .ı kuruşluık mu. 
va~t itmtina.t veıımesi ve eksiltmenin ya.pıla.e.a.tı ıründen eıı p.z üç gün rvvel 
bir dilekçe fle N-.ı.fia Vekaletine müra.cilaıt ederet'.ı bu ise m:ıhswı o!ma.k üzere 
'reb1k'll alma.tarı ve bu ve.stkayı göstermeleri' şarttır. 

Bu müdld~ i!,ıirule vülka i~lnde buluımı'3.Y&nb.r e«tstlıtımeye golYemezler. 
5 - İsl.eklilcrtlıı tekHf mt••ktoblıı.rını ikinci maıd'di.•de yazıh sa..-ıtteıı bir saat 

iıl<'f'Sine- kadar Su İ!!leri RelsHğfoıe malıJbtız brş1hkl!nıbı. V>e"melerl Iaznndır. 
Posta.da olan Keclkmeler kabul edllm·z. a7640» «911)S.l;o ·······························-·-·····-.. ········-· ..... ._... ................................... .... 

Son Posta Matbaası: N~riyat Müdürü: M. Sami Karayel 

SAHİBf: A. F.krem UŞAKLIG1L 

NURUOSMANİYE caddesinde bU$11$i 

YENİ J\TESİL İLK OKULU 
YUVA-ilk KIZ- ERKEK 

Tdrkçıe • Fransızca öğret.im. Yuvada yeıillk. Bu yıl orta kısmı da 
- açılacaktır. Hergün saat 9.17 arasında b.yıd yaıhpr. 

YÜCA ÜLKÜ LİSESİ 
K ayıdlara başlanmıştır. Telt!fon: 20019 

T. iŞ BA1"1K.A;:ı. 
K. TASARRUF 

BESABLARI 
2 illinoikşrln 

lletıdeslne ~nlAD 
iltrıı.111lyeJel' ı 

1 adtl l 000 l lra.hk 
1 • 501 • • 
ı ,. 250 • 

H • 108 • 
10 • 
tO • 

50 • 

ıs .. 

Türk_iye Cümhuriyet Merkez Bankası 5/Ey:fı~ / 1.942 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

llJua.: 
Altl.n: Sa.fi kllngra.nı '7!.616.-176 

Be.nknO\ • • , , • • , 

Ufalı.:lık • • • • • • • • • 
D&hlldelU muhabirleri 

Tür lı: Jira.sı • • · • • • • • • 
Hariçteki mııhabirlerı 

Attın: sa.fi kileı:;ra.m 23.9t8.e13 
Altına tahvili bbU· &erbeaı dO. 

Tisler • • • • • • • 
Diier dövizler ve bo~a BJiriD• 
batıYeleri • • • • . • • • • • 

Ba&IDe tah:riUerh 
Deruhte edilen evrakı n&kd17' 
tarlJ).ıit • • • • • • . • • 
Jt,aDUllllll 6-1 tııcı maddeleri.M 
terliun Basint tan.tından TtJd 
ı&ecll1•' • • • • • • • • • 

&aeda' ClhdJıaU 
Ticari seneUer . • • • • • • 

Baham 'H tah't'lll& C!bdallU 

( Deruhte edilen evrakı natdL 
A < 7tmiD tar:şılıtı l!llh&m N 

t tab:rilt.t (itibari kıymetle> • 
• < eertıest J!!sbam n Tah1"UA&: 

"' ........... ' 
Altln n döm llzerlne ••am . • 
Tahv11l\ Uııerlne avaıı. , • 
HUtnefe tıs& vı\d.eil ••ans , • 
Jl&SineJ• 3850 No. lu kanuna -. 
açılan altın tarsıhklı a.ft!UI • • 

maaedarW: • • • • • ı ı • • 

Muhklif: • • • • • • • • ı 

Lln 
» 

1) 

» 

Lira 

• 
• 

i.lra. 

:1 

(,lıa 

Lira ,. 

Lira 

• ,. 
D 

10·1.95-1.0·13.09 
9. 53 l.59i .SO 

221.908.H 

'719.179.33 

33.G!:i.ı. 796.38 

-.-
50.877 .597.4 '{ 

• 
158. 748.563.-

2U2J.621.-

35UOS.47't.22 

U.33.!l.399.93 
10.506.HUS 

3.096.31 

5.809.326.42 

-.-
250.000.000.-

...... 

Lira 

114.'708.546.0 l 

719.179.33 

H.562.393.8! 

134.528.912.-

351.303.474.2'.? 

55.445.843~8 

255.812.422.7? 
4.500.000.-

12.'1'06.190 89 

1.014.284.992.<JO 

Senna19 
İhti:ra& alı:\lalı 

Adi ve tevlı:alAde • 
Busu.si 

TrdaYlildekf mtnlmotlar' 
Deruhte etlüen evrakı na!c.dly.a 
Kanunun 8 • 1 inci maddelerine 
tevflkan Hazine ta.ratındau yUf 
tedlyat •••• 

Deruhte edilen evrat> na.kd.11• 
bakiyeat . • • • • 
k.arş.ılı.fı t&munm altın olarak 
UAnten kdaYllle YIU!editen • . • 
Reestonı muk&bW illftten ~ 
Yttle Y&Jled11en . • • • • • . • 
Hastne>-e T&Pllan a1tın t&1'$\lıkb 
&ftllA mubbm 1902 No. ıu t.nun 
mue1b1nce tl&Yeteıll tedafllle .,.... 
dl.im • • • • • • • 

HEVDU4.Tı 

Türk llrut 
Altın: Sa.fi kilogram 8'77.422 

HSt N'o. Jn k•"""" ı-l:Jre ha""-•• 
aeılall a.,.nııı makalttll ttı•dl oıa. 
nın• aJtml•r: 
Sa.fi kilogra.m 55.5~1.930 

Döri:1 T&lJ.htıüdatu 

AJ.tma tahvl.ll ~&b!l dövtzıar 

Diler d6tizler ,.. atacak)• ELr. ııa 
b&kiyeleri • , • 

Muhtelif • • • • • • • • • 

ı r 

15.000.000.-

Lira 9.ıll.2.135 7 
)) 6.000 000.- 15.412.135.73 

Lira. 158.718.SG~.- -

.. 2'1.!21.621.-

Lira. ı 3t.5Z6.9f2.-

-
• 40.0QO.OP.0 -

1) 288.500.000._;, 

• 163.'700.000.- 6!6.'7!6.942.-

Lira 113.9~7.279.51) 

" l.23U6t.05 11-1.27 l.Hl.61 

» '78.12U67.91) 78.121.167.90 

Lk:\ -.-
• 27 .614.0 3.89 %7.61U13.89 

137 .135.889.11 

'l'eltiı• 1.01 U84.99UI 


