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C Moskova bildiriyor~ 

Stalingradda sokak 
muharebeleri bütün 

şiddetile devam ediyor 
&imanlar Kovorosiskinin cenubu~da. 
son sahil istihkamını da zaptettıler 

Yeni bir 
kararname 

'Alman ve Sovyet tebliğleri 

Belediyeler 
hububat satın 
alabilecekler -
Büyük şehirlerde 
ekmek fabrikaları 

kurulacak 

Ankara 12 (A.A.) - icra 
Vekilleri Heyetince kabul e• 
dilen bir kararnameye göre, 
mahalli ihtiyaçlar içiu bilu • 
mum belediyeler memleketin 
her tarafında hububat sabn 
almağa mezun kılmnu~lardır. 

Bu salahiyet bilumum be· 
lediyelere, hemen harekete 
geçerek lüzumlu hububatı al
maları ve ekmek ihtiyaçlarını 

(Devamı 5 inci •aylada) 

'---------' 

Moskova radyosuna göre Ruslar 
Leningrad cephesinde bir.çok meskun 

yerleri işgal etble~ 

lngilizlerin Madagaskara 
hocumları karşısında 
Fransanın vaziyeti , 

Ticaret Vekili 
bugon tetkik 

seyahatine çıkıyor 
Ankara 12 (A.A.) - Ticaret Lava~, hususi tedbirler ahnmıyacağını, yalnız 

Vekili do~to~ Behçet Uz yarın teşebbüslerde bulunulacağını söylüyor 
sabah ehrımızden hareket ede- Vidı 12 (AA ) M La ._ı 
rck Kayseri, Ulukışla, Konya, .. . .... Y • · 7" · v-, 
Ak~ehir, Afyon, Burdur, Isparta, dun ogleden sonra yerli yabancı ga. 
Antalya, Aydın, İzmir, Manisa, ~~.!_kabul ı::n'• ~e._~ı;~·t~ 
Balıkesir ve Kütahyaya gidecek- a a.cukarrl yapdı F yeru ~:ı-~-etiu: 
. curnu ıısın a ransJz 1UULuı.uc • 

lır. nin durumunu bildirmittir. 
Doktor Behçet Uz bu seyeha-

. l"l ala4 kadarlar ile Gazeteciler konferansında evvell 
tınde va ı er ve Mad ask ı.~- lan e.skert 
temas ederek, lıurçland.lrılan L---'k8!:t ara l....,..dll' ı bay~pdl " bil 

1 
.. t l" vaziyetin• ve uare e: ın yen en f a ıgını • 

rnahsu un ea ım dl 1 ır blt · b ark 
teahhürlerin sebebini tetkik. 4:d~- da, rendangB.ızl tike dgı, 1 unl ~ b astın. 

k k hsulleri ofonn.m n b' et ev et erm u n • 
ce , topra ma · .. . . .. 
'Ve z:raat Bankalarının mubay~~ giliz ~etine manen muzs.1!_erette 
merkezlerini ve ambarlarml go- bulundugmau kaydeden resmı A • 
recektir. merlkan demeci okunmuştür. 

---· --o Bu vesikalara cevab olarak Ftan• 
Bültre-;da rü sv~t alan bir aız hükUnıet re.ı Madagaskar umu.. 

' • · (Devamı 5 inci •ayfada) 
memur el!eri bag'anarak 

5 gün te h r edıldi ı: Askeri vaziyet :J 
Biikref 12 (A.A.) - Romanya 

balkı marep1 Antoneskonun dev· K f k d -ı · Al 
let te,kilatlarını nasıl temizlediğini a as a·u arı man ~ün yeni bir misalini öğrenmit • 
tir. 

:!~ ~~rl::~·~ kuvvetleri için yeni 

Lava. 

Pirinç fiatlarını artıran 4 
tacir meydana çıkarıldı 

Nakliyat 
· işleri 

Münaka.at Vekilinin 
son tetkikleri 

hakkında beyanatı 
. 

Ankara 12 (Hususi) - Mü -
nakalat Vekili Amiral Fahri En
i~ ıu beyanatta bulunmuştur: 

3 Eylulden 10 Eylule kadar 
devam eden seyahatimde Kay -
ııiri, Malatya, Adana, Afyon, An 
kara Devlet Demiryolları işlet -
me müdürlükleri i~le.-ini, demir
yo1unun bakım ve tamir i§lerini, 
Sivas ve Eskişehir cer ve yol a
telyelerini, İskenderun ve Mer
sin liman işlebnesini tetkik et • 
mek mümkün oldu. Ağustosun 
son günlerinden itibıuen deınir
yollarile yapılmağa başlıyan nak 
liyat en yüksek haddine varmış
tır. Pancar, hububat ve şark vi-
layetlerinden hayvan nakliyatı 
büyük hacimde devam etmekte
dir. Diğer taraftan kömür hav -

(Devamı aayla 4/1 de) 

Her nevi yapağı ve 
yünlere hukometçe 

el konuldu 
Ankara 12 (A.A.) - lktıaad 

Vekiktinden teblli olunmufhır: 

apartıman 

verildi 

Spor işleri hakkında 
Maarif Vekili dnn 

mObim beyanatta bulundu 
"Eskiden kurulmuş klübier kendi şartları için

de hayatlarını idame ettirebilmek için bu 
şartı.arı takib etmek m , cburı"yetindedirler,, 

~~~~t..::!~~S:!f.i mn~knller mi hazırlıy·or? 
~lkten sonra mahkemeye veri - Y rine müsteniden 12 EylUJ 1942 ta-
lecektir. y . Emekli General K o rihln<Mn itibaren bilumum hakiki Dolma;,alıçeae yapdaccx~ fil.an cnonü •taciının ,,ıam 

MIUi tronınma kanunu hükümle-

azan • • • ve hükmi phıslar elindeki her nevi Dün toplanan beden terbiyesi t._ çalıflık. Fakat henüz tamamlle öğ-
ffal° ey y:ldızı:tdan 1 O defa Dört gün evvelki btr y~ı~ızd,:&lmen olsun. No~orosisklde dahi tek. yapağı ve yünlere hükUınetçe elko. ~bul lstifll!:e he~~tinde l\!aarif. v .. renm~ değiliz. Mesela mükellefler 

• • 1 Novoroaishlnln Stallngıad gibı bir mrlamnıt oldu&'UflU meydana çıkar- nulmuthn". kilı Hasan Ali Yucel aşagıdakı de- bahsinde henüz her taraf:an ceva.b 
büyük hır kl'yruıdU yıldız miid~ fevkaladeliği gö~tereme. roıflır. .. • ~ ve yarım kan m.~rlno.• ya. meçle bulUlUJlUfhır: abnadık. Buna rağmen ,imdiye ka-

k f d"" di den dii:p~den bahsetm.l§tlk. O ı Ger~ekten!. bu badıselerden an • pagıları; ko~ ve kuzu yünlerıı besi Gerek ben ve ıerek Sıhhiye dar olan tetkiklerimiz bizi bazı ne. 
8Ş 6 1 zamandanberl cereyan eden hadi. lafıldıgına gore Alman ve Rumen malları, derı malları; kuab başı ya. Vekili aricadaıım beden terbiyesi llcelere götürmüp~ür. 

Santiago 12 (AA ) _ Şili'li &eler bu bahsimizde biraz acele et-' Jmvvetleıi t&.e'V'V'Ejl Novorosislı(lnin pağıları ve bunların tanı veya yarı vaziyetini lstanbulun içinde ve dı. İstanbul nüfusunun h . -~ 
• • h' • •• )n b" k • al .J....._, l 1--~ ,.____ b da ..:ıı.l...:L "k • ' e en\mtyocu 

heyetıinaa Munuz F errada Hal- mlı olduğumuzu ve lKlncı Dunya ya iz 11' ısmını lf2" ço.ıu f er, yl.ır.a:ıunlf veya ••a.uuuuı, veya o - ıın teUUK eaı • Merkez lstitare itibarile bizi en çok t 1 d . 
ley yıldızından 10 defa daha bü· Harbinde ıcSovyet müdafaası» di - mıktarları 3 tam tilin.enle bazı mü. yanmış fitil haline getlrilmit olanla- heyeti azaları da dolattılar. Telki. dir. Burada tU kan ~~a. e en > ~r
:rük: bir kuyruklu yıldız keıfet • ye anılan ".Qluanüstü hadisenin Sov. teferrlk kıt'alardan ibaret old'uğa rı vesal~ nevileri el koymağa tabi. kaıt yaptılar. Biz evvela şimdiye ka_ kiden kurulnıllf kr·~·1111~ v;.'· arls. 
tiiini hab.-.r vermektedir. yet kıt'alar! 'tarafından, velev kıa - (Devamı •a')'fa 4/ l de) dir. (Devamı 5 inci •ayfada) dar ne yapıhnıttır, onu anlamaya (Devamı 5 i:ci e;ay;:d~J ~ 
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SON POSTA Eylil 13 

«Son Posta)) nm edebi romanı: 106 

E'rk8ği kadın 
Yflr.s:lN: ~..!:3- t 

NU)RET SAfA eaf~UN ~ '1.--.a a ır 
Divanyo)unda, vezir sarayına JRMiaki yezir aarayma cloiru te- - Hasan ağayı mı kaadeyler· 

sapan sokak başına geldikleri kerleaımeje batle.dılar. aia? 811 satırları yazarken, haleti 
zaman Şüca Çelebi araba kapısı İleride, sadrazam Mehmed Pa _Beli. ruhiyem.i tahlilden i.cizim. Mea'u 
üzerindeki ak kafesi sıyırarak fWll aarayı -.Uade yalın kılıç _ İki saattenberü saraydadır. dum, muztaribim, rahatını, hu -
ba~ nı çıkardı, arkadan gelen Ur -!:L--iler bekliyordu. c::;ca Çe- zursuzwn. Fakat mutlaka kendi 

•llVUVUj ~ - Ya «ocaklu-.. Ömer -efendi? L d" d • · lunun attı muhaful1tnna bakh. lebinin arabuı demir parmaklık· -.en ıın en ığrenıyorum. Bu ii · 
Sekbanlar yirmi .ııdım kadar ge- h cbt kapılar önünde durdu. tç - O dahi geldi. renmenin karşıs1nda direnen dü-
rid 1\ geliyorlardı. Muhafı:z ça • taraftan Mehmed Pap.nın kethü· - Sahibi devlet hazretleri in- §Ünceler bazan bunun manasız • 
~ yaklaıınca bir kese altm u- liası lfkutafa Bey seğ;rterek ye- tizar eylerler mi? lığına beni İnandıracak oluyor. 
zattı: ti..; demir kapılal' ardına kadar r~=-- b l "d" VicdanımJn tazyiki batlıyor aon-

ı-- - ~ UJ1WUrar ı ı. 

- Buyunm ağa kanndaftm, açdır açılmaz araba saray önün- _ Ayaklan tozuna ne saman ra .• 
bizim için zahmetler~ ginlmiz. deki m•IYa girdi. İtkin arabacı Semahatin kocaaı, çocuğu var. 

-ı · yüz aürebilüriz sultanım.? 
Çe.vuı kesenin ağn-htını elile -Mde oturan kukuletalı iri a- Böyle bir kadın nasıl olur da 

ı-- - Hemen Jimdi, saniye geç • bö ı h" b" k tartalar tartalaNa& gözleri bii • Clam aaçradı, ardandan Şüca Çe • ed" ··ye müt lf ır pnaha orta 
yüdü: leln çıkb. m m. edilir? Pe'ki 19 sene evel.. O za:. 

- Hay miirii~ ...it.ama. Ketlatida Mlltlhfa Bey Çele • - !... man? •• .Evet o Ulmanki suça es· 
Şüca Çelebi artık arabayı ta • biain elini tutarak tela ıh teli.ılı Sadrazam Mehmed Pqam,aı babı muhaf fifeler bulmak li. · 

kib etme!erini İ6temİyorclu: ....ı.: hususi odasına doğru ilerlediler. zıml Ne uydurayım? O zaman 
- Dönebiliirsi:ı:. aja karmda- _ Ya, Halil pehlivan aerede- Kethüda buraya girmeden evvel genç, tecriıöesiz mi idim? Hisle· 

ıımıza selam aöylen. dir? Halil pehlivanla Şüca Çelebiyi rime nıi maj'llıbdum? Bana aid 
Sekbanlar aoldan geri ettiler, _ !... yandaki kü~ük odaya soktu. Bu olan bir seyi elimden aldıkları 

geldikleri istikamete döndü!~. Eairci başmı egıp gülümsedi. oda,da Deli Hasan ve «ocaklu,) için çileden mi çıkrn:!lhm? 
Simdi e&ircinin arabası kar~n- Kethüda bir daha tekrarladı: Ömer Efendi vardı. Onun evliliği mi h~nüz bir sey 

hk ·cadde ortasında tek başma Halil pehlivan iki arkad-.nı ifade etmiyordu! Pe1'i, bütün bu 
- Pehlivan ağa gelmedi mi .,... bl kalm1Jb. Arabacw yerindeki ku- sultanım;> görünce: uydurma sebe er mazur göster· 

laıletalı adam keyifli keyifli e- sin beni.. Ya bu sefer? 
jildi, peıacereclea bakım Şüca Şüca Çelebinin J&nında duraa - Vay kanad&Nm bunde mı- Fakat o da lüzumu kadar mu-
Çelebiye doğru uzanarak güklü: arabacı birdenbire bapndaki ku- uz? Çoktan 'bekler misiz? kavemet etmedi? 

- Elbamdülinalı, fU henaa - kuleta,.. .. YH'arak gezündeki ur- Diye koştu. Etmiyebilirdi. 
me dahi 8ebıl savufturuldu aul· gıyı c;ekti: Geçirilecek zaman olmadığı Nihayet, hislerinin zebunu bir 
tanını. ... - Etem çekmen kethüda bey İçin eni konu görüşemediler. Ket kadın o •• 

- Aksarayda arabayı çmriip kan11dnışım, elbet bundayuzl hüda Mustafa Bey vakii geç:r - Onu bu zafa ben dü,ünned.im 
sizi Horhor çeşmui lr.apusuna Kethüda hayret içinde iki a • meden sadrazamın yanına gir • mi? 
sevk.edeceklerinden iiıırkmüs idik! dım .gcı-iledi: di: Etten, kemikten. sinirden mü-

- Anların Patrona tara.fm • - Siz misiz? - Ademler hazır sultanım. teşe1[kil bir mahlu1r. 
dan gönderildiklerini mi aanmıt Halil pehlivan giilümsl.iyordu, - Pehlivan gelebildi mi? Elbet btı çetin sinir ihtiliHin-
idiniz? ceva.b vermedi. - Arabacı kılıimda aminen den maili:ıb ÇJkacak.tı. 

.!- Beli. Öyle sanmış idük. S..Tay merdivenlerini çıktılar, ve salimen geldi efendim. Y at"abbil 
- Biz dalıi .sulta ım. Az da • büyük sofada iler1erlerken Ha • - Ya ötekiler dahi ıİÇıı!'rüde Cıldıracağım ! 

ha inad ~Y!~lerdi arab.zdan lil pehlivan kethüda Mustafa Be- midir? Ellerimle yüzümii kapıyorum. 
»çrıyacak ıduk. yin kolunu tuttu: _ Cümle.si bir aradadır. Duyduğum ıztırab, sadetinlİ pa · 

- ~i~i tanıyac.a.klar.andan havf _Deli odabap geldi 'ini benim _ Var. ,.ı, cetür 1·am parça ed;yot·. 
eylemış ıdiik. . . • • efendim? (Arkası l)ar) Konser yaklaııyor. YorJrUD ve 

Arabacı yerindeki 1r1 adam ----------------------__;- huzuı-suzum, muntazanı çalı§a· 
haırm geri;e doğru harelcet et· Çoktanteri doy-:\ do11 gülrrU'ıor musunuz? ~ mıy-0rum. Füsun, Füsuudan son· 
tirdi: 1 ra Semahatle baflayan yeni Mf-

- Yok, bizi tanıyamazlar id". O halde yakında cıkac.ak olan ha esasen bo2ulma~A başlay.lln 

Küliı.hı katlarımıza çekip sol :ö- o R H A N u R A L hayatımdaki iııtizanu biüsbütU11 
zümüzi:. sarmış, bıyıklarımızı da- !lltüı.t etti. 
bi pöraüdüp çenemiıre .düsürmiş Seır..ah&tin yüziiae nasıl baka-
id .. k. Ne ise geçmiş oldun Çelebi cağım! Öbür gün der:3e gilıfıem 
karınc!a~ım. Karikatür albümünü bakleyiniz. Uı7ım! Acaba beni affetti mi? 

Şüca Çelebi baflDI İçeriye a- Ya iğbirarı sürekli olur.sa?.. Ben 
hp kafesi yukanya çekti. Kahkaha ile gülacaksiniz!.. ne yaptım? Cok fena!.. Onun ar-

Afaiıya, koca yokuıun alt ba- kadaıbima ihtiyacını var. Ken-

dini benden çekerse?. Bu ihtimal 
çok kuvvetli göriiyoram. Benden 
korkacak, daima kaçacaktır. 

Saadet, iki defa telefon etmit! 
Bu kadınsn yüzünü aörmek 

istemiyorum artık! •• 

Genç kız aşkı 

la barııınm, chuher~in ha -
yatını gösteren bir fam oyn.i!yor· 
muş, bugün son günü.. B-..ni gÖ· 
türiir müsünüz? 

Bu teklifin bana çol: cazıb gel 
diiüai itiraf etmeliyim! ir ço· 
cuk gibi kalbim çu-ptı. Bu da
vet, sebebini chitiimaeğe vakit 

Busiin GönüPle sinemaya git- .kalmadan beni s~rinclirh e rdi. 
tik. . Kim oluraa olsun bir kadın ta
• . Sab~hleyiıı, bıra.z çahımak ra.fıadan davet ~d.ilniek .ıururu
~~ pı~anon~ başına g-eçmE§· muzu mu olquyor, .bir genç kızla 
t1!°. t:f ı~_etçı, • telefondan iste- bir yere ~i.tmcnhı, genç, güzel, 
diklerm~ aoyledı. zarif bir kızla piiııııtenin zev-

-. Kım ! ki mi?.. Sel>ehi ıı.e ~ilmiy:ll"um ! 
Diye sordum. Haydi cılördüncü ihtiıual •• z::ıman 
- Bir kadın! zaman. sırf anne&iue benzf'.ır..e-
Dedi. Saadet zannederek, yü- sinden dolayı Gö:ııüi'e kar.11 duy-

ziimü ek~rim. Evde bulunduğu- duğu:n %i1 nu) Nes'w•ndim, Ae

mu aöyledikteri için, konuşma - vindim ve tereddiidaiU bu teldifi 
mak gar~ o1acakh. kabul ~'tim.. 

Telefon eden Gönül'dü Bir Yalnız end.ise clt.iğim bir nok-
rün evvel, derse gitmediğim için ta vardı. Gönül'ü a~, gitti
aitelll ediyor, meraka düştüğünil jim valüt. SemAh1ttle kar"•1a,mı
ba11ta olup olmadıj'ımı soruyor- yer..alc mıydık? •. Bu ea:J°~en 
du. gene h"'ru ~iil Jcurtard,_ 

· Derse gitmeğe cesaret edeme· - Siz. bur.an kadar r$~f.sız 
miıtim. Aradan biraz vakit geç- o.lm!'lvı.rı Vedıod '9evl Sııııa.t .tam 
mesini, Semabatin kırsınb~mın bir n<"nkta c ... 1.i;aaray -tra.m.-ay 
hafiflemeJıini bekliyordum. Kaç da"' •nıd.a balusAW... 
defa giyin"p soyundum, hatta bir Telefoau bpadıktaa SOAra_ 

ara verdiğim karar beni fstanbu- odama, meuiivenleri ikİ:fer üçer 
la kadar da indirdi. Lakin bir atlayrak köftum. Sebebi :t Bilir 
türlü vlerine gidemedim. tekrıır m.iy.iml Birdenbire .İçiııı Def·e ile 
köye döndüm. dolunrOÜ§ti. Piyanonua bafUMI 

Göni\I: bir p.r.kı mırıldanarak &"eçtİm. 
- Dün, annem de sokağa çık· İki dakika evvelki bea 1 §İmdİ· 

mıstı. Geleceluin;z diye ümidJe ki ben arasında ne bii)tiUl fark? 
bekledim, gelmevince öyle ca- Hayır, uzam müddet çalı~ma 
le canım sıkıldı ki.. dmı, piyanonun kapağını VUl"a • 

Diyordu. Birinci ~ümle i;zerin rak kalktım, ıslık çalarak oda· • 
de ısrarla durdum. Demek be- da dolattım.. Beni bu derece se· 
nimle kar§ılqmamak için Sema- viııdiren, Semahate mensub birj 
hat evden uzakl;qm:ştı. Kızmm tarafından aranmaklığım mı? 
yanında, bu hadisenin Akabinde, Y okaa, .Semahat, derse gelnaedİ· 
sıcaiı sıcağına kar.şılaşacağımız- iimi görünce, üzüldüğümü, çe· 
dan haliınizle, uaza.rı dikkati kindiğimi anladı da, bu >·oldan 
celbel:memizden mi korktu? Yok vaziyeti kurtarmak mı İ!'.•ivor? 
sa öfkesi devam mı ediyor? Maalesef düpindüiüm gibi· .çık· 

Gönü!e, biraz kırıldtğım oldu mndı. 
ğuadan gelemediğimi, Lir daha Ç""uakü, Gönül, benimle aine
aefere bunu t.elafi edeceği • maya gideceğİDİ eve aöylP..me• 
mizden bahsettim. mit-

- Peki, deKw · . • ~.J Mr tart· ( Arlıfm ucır) 
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~·~ t Memleket haberleri Moltke'nin mektupları 
~ www~ 

Samsunda l Egede (Bat tarafı 3/1 de) ı eski Horiı saraymdan itibaren 
ötesinde köpüklü ve kasırgah bir iki kıvrım gösterir. Kayalıklar -
akınb yaJ?ıyor ki_ suyun geniş bir 1 dan çıka~ ve açık bir tepeler di
kapti.\n bır darhga akarken çı - yarına gırer. Burada Frankfurt
kardığı sesi vermektedir. Geçti- daki Oderin halini hatırlatır. Az 
gımız bu nehir boyu bizimki gi- sonra Samosatanm altında kaya
bi bir keleğin ne i~ başarabile - lık bir çöle girer. Garh istika -

Halker.1i çok verimli çalı~ı;>•or FoçaJ.a bir adam puauya dü•ü -
civar kazalara gjtlilerell temsiller riilerelt öldürüldü, bir kızı da 

ve lıtonserler uerili;yo>" zorla kaçrrclalar 

Sanllllm (HUMZSi) _Olama faal İzmir (Ha.mi) _ FOÇA kazası- ceği hakkında bana bir fi kir metine doğru yol alarak Rum 
bir vaziyette bulunan Samsun Halk ntn Bucak mevkıltncle oturan Necip verdi. Az sonra bistnHlah diye - kaleye varır ve burada kaim bir 
evj önümüzddd altı llY içinde ya- Ç&V1llf adında bir adam. tabsı meç;. rek yolumuza devam etik. ~u,-un zaviye §eklinde ..:enuba ooner. 
pılacak ifler hakkında timd:ldea bul lanlfındııın kulağın1n nasın • akıntısı bizi öyle süratle yürüttü Bu sahada düz bir platodan geç
muh~ kararı. almaktadır. Halk dan kıqunla vurulmak suretlle öl ki göz açıp kapamadan yerimize tiği halde yatağı derindir. Ci -

vard•k. Vakıa tepeden tırnağa ka vardaki kum taşlat·ından nehire 
evi ba,k:.nı Atıf Olgaç ve dokuz diirülın1iftür. Cinayetin sebebi ve dar ıalanmıttık. Fakat kırk de • nacak bazı geçidler vardır. 
fUbenln batkan ve azalarının fen.. öldüren henüz <>Penihnemiftir. Fo- recei hararette bu ancak hoş l:ıir Firat füıtündeki seyahatim 
gatkir mesaileriae tebrimlzde her l ça müddeiwııurrUM Y"e jandarma serinlikti. 200 adımhk bir mesa- Samsat dJt :ı;hl\yele erdi. Çiiıikü 
aahacla ve gözle görülebilir bir fe- komutanı hidf.se yerinde t.hkika!a fe dahilinde bir akıntmm başile buradan Bireciğe kadar olan sa-
kilde faaliyettıe bulunmakta olan batJamlflardw, sonu arasındaki seviye farkı on bayı evvelce karadan takib et -
Halkevi. men&.kıet davutnıclaki hi:ıı Bir kız haçmldı beş kademe baliğ olabiiiyor. Sa- miştim. Benim tetkiklerim var -
mrtlerlnıi azami derecede tabak • Bergam.nın Süleymaniye köyün- na anlattığım bu akıntılardan bay Kesneyin Birecikten itibaren 
lruk etti:rmeie SOIUUZ bir rayret den Ayte Filiz adında l s yqında takriben 300 tanesi birbiri arka- yaptığı haritayı bütünlemiş ola -
sarfefıtnek'tedlr, bir kız lmç1r11mı, ve I.:.açıranlar Sü. sına celmektedir ki 20 millik caktır. ---o---

Denizcilik 
Komitelerdedıti çalıpnAlarına ye.. :Iı~ı~ .. ~~~~~ad oc;~ mesafe dahiline bir (katarakta 

ni bir hız veren Halkevimhin bil • ıuı::,1 ff' . 'K"a:=r ~~~ öfratiı) meydana gelmektedir. 
bassa ar 905yal yardım, köycülük K '-~-- meyu_: L-~ .• u ' ldar Birjni geçmeden öbürüne girer -

• al orauıuu; ve l"UJU~ \HUD ı an. sin, kelek -mütemadiyen döneı· (Baf taralı 3/1 ele) 
temsil fUbelerindekıi fa lyeti me111- latıltnııtw Suç~ulıar Ayte Fili.zl ka- durur ve sen vaziyetini değişti -

i t 'c' b1r' dereoeyı' bu'nııu"- _J_ • _ .ı d nacag-ını ümid diyorsa, donan· oun ycı ven ı :..- çımı- ist<adikleri ı>ll'Mıa Ferha remedigw in halde vahşi, romantik 
tu C H P l --1- l W · de il masını kendi elile gönımez. r . • • • gene xıw-e er gın F iz bacağından tabanca kUl'JU.l\İle dağ manzaralarını her taraftan 
takdirlerine mazhar olan tenuıll §U- yaraLmmıftır. temasa etmek fırsatını bulursun. * 
besi.üzerine almıt olduğu vazifeyi - ---o---- Tepelerin üstünde genis gölgeli Bundan dolayı münasib yolun 
ifaya son derece 1rayret eınıekte ve iV' a . is 1 da Uzü lera cev.iz ağaçları arasında bazı enterne olduğu kanaati hasıl o-
tıuaıretl~ partiye ve dola.yıslle mem .., • zarar Kürd köyleri görünür. Dik va _ luyor. Enterne demek bir muha-
lebt ... fayodelı olnıata ç.:ılıımakta • veren yagı:ur.ar maçlardan şelaleler düter. Ya - rib cfevlet gemisinin bitaraf bir 
dır, tağın en zor yeri s:ro sehri ci limana iltica etmesi ve orada, si-

bmlr (Husuai) - M.niaa böl ~ • - lihlannı terkederck, harb sonu-On sene.~ meeais.ıle Sanuımlu - inde ek l:t • ":zıd 90 varındadır. Bu sellaleden bır ta-
lara '~--..11-1 ~--ı'"'·-mıı o'an bu ıu.. ges r 0 enm yu e nının • k kü'k" tı·· ı kay na kadar kalması demektir. f.,te 

!i.eDUi.ll --.. ......,. .---:ı d buhmd • d .. t ı nesı sıca ur u su llrın .. • " 
k ---'-•- ıd ..,.guer e ~ sı~a a uç saa nadıg- Telekin yukarıınndad•r. B ı Rus donanması da böyle bir akı-

be sık &I venucıuıe 01 uğu tem • denJn eden ılddetlı yagmurdan set" k"' .. lt d 200•300 d _ bet bekleyebilir. 
s l\?rle b.a!kımıza tiyatro te\•gıamı ırilerdekl ·· ·· ·· ·· d 60 ı ı oyun a ın a il ım ce 
..,. 1 ıama:kta ve mTı.d san'atlar zevki- zarar .. rd~~ ?'u~ ~ek· f~ n nislikte bulunan nehir yataf.ı 35 I Fakat bu harbde Rusların çe
-ır •- d L.~gobllud~ı~rlmıızBu ı a a· adıma daralır. Burasına Geyik- tin bir savaş yaptığını ve İyi bir 
ni mümkün olan derec~e tattır • al°UU"a lrUIU••l r zararın 

•• .. • "% : __ , -· ku ' ta•ı derler Nihayet bir berbad asker olarak dövüştüklerini gö-
maktadlr Her av crdı.öi muhtelif uzum pryuuına tesır euecegı v• Y • •• B' 1 h 1 d 

• J v .. vetle ..Avlenın-' .... edı"r. yerde Gerger köskünün yukarı - ruyoruz. ınaena ey .on ar. o-
tcmsil erle üç dör.t bin vatandaşı ~J c..:ı. ı K d d k 
• tıif d ı--~:- _!ı ••• 1..- • ( t Borsa idare heyeti dün öğleden sındaki bir tebeşir sahasında bu- nanm~ arını, al'a enız c ı en 
n a e ~en tenıwı ~sı ırsa C d .. ,_ 'ı . ·-· 1 B d . 'b h ' aon hmanlarmda saklıyacaklar-
ve lınl·an buldul.r~ ... yakın kasabalar sonra ev et ~nya ının reısliğın.. unur. ura an ıh aren n e ır d B K fk l 

• '-:<'- al t d ı ı ı - k kt • d - · · N ır. atıımun, a as ar cenu -aras nda ıtıcmsll Wme~lne çıkarak de halt ık mu a ap ant ıını yap. yatagının ara erı egışır. e - b d b 1 .. b d 
fi hir yüksek amudi kayaların ara· un a u unmasına gore, u o-

bur l ırdaki. )'1.D"ddafl.a.rla ve Ha1kev mı ır, ınnda az bir süratle akar. Fakat nanma, bu kış da Rus limanların 
ıı ka a~ıaae . r~ın<lan tanı§ma Edı"rnerte p,,rti kongrelerı· yavaş yavaş her iki tarafta dağ- da .k.a1~c!11ı: ve. geıece}' senenin 
ve k.ayn3.fD1a ımkanlarıı::a l<avıq - a 1 k b 1 VA d'I 1 1 gel·şımını bekhyec~khr. F. L. 
ıak~ Baf r·-·-b ib4. k.a.. ar ay o ur. a ı er yanız a - _ 

~-L. ır. ra,d~r--uilal g Edime (Hususi) - C. H. Par - çak ve duvar teklinde bazalt ka- '?'= """-
~rınuz eıraıın a teıns er veren • . 1 .!l~.. ıll k k 1 . ı 1 ·ı· N 1 d' r ..,T 1

• y A T mt o LA 'iD 1 dl- L.. __ 1 d .ı_ •
1 

timız tqıKuaıının y ı ongre erı - ya ar a çevrı ır. e ıre a.mu 1 o- l & i';li ~ ) 

ve ger -ma.rımız a .._ tem.ıı j' ne ba~'andı. Ocak kongrelerini nı:ı .. larak İnen kırmızı suhur 300-400 · · 
verebilmek •bn.kanlarını araftıran ~~I hiye. kaza ve vila.yei: kongreleri ta - ı metre İi·tifa, ve bir sürü kum ta- RAŞİD RIZA TiYATROSU 
faal fUhe ~lyet h~~ partm kib edecektir. şı teşekkülleri gösterir, Bunla• Halide Pi,lci:ı berabeT 
genel sekreterllgomı tenaıbile kon - Kongrelerde Trakya mıntakası 1 rın bir k11mında pek eski manas- HaTbiyede, Belvü bahçesinin 
acr ve teswil vennıık üzere yirmi C. H. Partimiz müfettlıl Kocaeli 1 tarların harebeleri vardır. Sivri alatu~~tiEın~~ZEe<;• 
bet kifi'ik bir kafile halinde Sinoba meb'uau Ragıp Akç• bulunmakta -j tepeler üstünde acayib nöbetçi u _.ıvil 

3 
perde 

kulübeleri yüluelmektedir. Nehir ..-vu 
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lstanbul Vilayetinden: 
Fen \'e Eıl-i!'blya t F:l-.. tilteleri yapılmak üzere üıılversıl.e ı.ararından 1295 ı.a.. 

l'lhli menafii umumiye lr;ın t~'imliı.k erlılmeGote bulwıan Beyazıt!a yanın Zey_ 
nep Kimli kon.ağının me-bni bulundntu lı.adast~onun 649 uncu aduı dahi. 

lin~ki esh:ıbı emlakten bldaveıtfn ınuk~dder k•:Ymellere tliraz eden esbabı 
~mlılkin iddiaları i, !imlik kuarırnıne i::ı!n il nci matfdcs.ne tevr~ıs.n Umu.mi 
Meclis ua.mınıs. niyabeleıı Da.imi Eıu·umence tetkik edllmt'i \'e 

1 - Camcı Ali mah.ıllı~,;l nde esıti Zındrtlkuyu yeni Kmıultay sok.ağında 21 
pan;el 8 eski 16 yeıı.ı • kttpı No lu ev snbtbi Aziz kızı Fa.ma nıakbulenlıı itL 

r.azının cayri varid oldu&"undan bidayet.en mukarrer 4000 Hra kıymetin t.a5di. 
khıe-

2 - Aynı mahaUede ve soka..1lta 31 parsel 1 miik.eıTer eski ve 1eni kapı 

No.lu ev sahibi isma.ıı Hakkı evladl.a.rı Mustafa. Naıdir Önen ve Ay~ Rengia 
vekiti a.vuka.ı H.:ıya.tı Blrb:ırosoğlunun lddia8ınu1 da. CILYl"I varid oldatıa ve bL 
da.yel.en mulcad.der 17000 lira kıymetin taeııtidne 

3 - Yine ayni mahalled·! eskı Zincirlikuyu yeni Bii)~ Reşid Pata 90Gal.. 
ğomda 3ı2 parsel 1 mükerrer e.~'.d 15 yeni kıa.pı No.lu evin tapuda. muk&ned s.ı.blbl 
Mıısia.fa kızı Ha.tice namuu. VerH.ı imula arz:uhaUe va.ki Iddi:ının tla gayri 
V'.trid olduğuna. ve bid:ıyeten takdir ediden 4000 lira kıyrneLin tasdikine. 

oJ - Ayni mahallede ve sokakta 33 J.JIM'9el eski 1 miilserrer yeni 24 No.lu e"I 

s:ı h lbi Ki7:un kızı ~a.bldenin iddiasını• da varid olmadıtına ve bld.ı.yclen 

konan 7009 Un. kıymeUn tasdikine. 

5 - Yine ayni mahalle~ eski Beşir a.ta yeni Büyük Reşid paşa cadd~hı. 

dle 34 parsel l mükerrer eski ka:ıh No.lııı ev sahibi Abdollah oğlu Ali Ar:il1'111 
lddiasınm teıt.lr:!ld üzerine bıı bede! biday~ten Wtddr edilen 140011 lrs tı,.metın 
I 6000 ll~a lbli.ğı.na, 

6 - Yine ayni mah.ı.11.e ve ~ta 35 ııarseıl 1 mü'ke.tTer ~ki kapı Nolu e.,. 
vln sah~ Mehmed otlu Mronı~ Kamil vekili a.\•llkat Adli Alakarun iddL 
asının gayri \'arit o.lduğıın~ ve b'J(]ıa.yelen mukadder 15000 Ura bcdelıicı iudi. 
kine. 

7 - Kt'za a.:rni maha4i!! vt fM>kakl:ı 36 parsel 1 mükerrer eski kapı No.hl 
evin saıhilbi İsmail ıı.ızı Şere! vekil! a.vuk:at Adil Ata.kul'un bıı bıabda!Gl id
d.iasmın da g"a.yrj varid oldutana ve blda.vetıen a&dlr edUen 8000 Ura lıııedella 
tasdikine. 

8 - Yine ayni maha.iiede l."Skl Pepe J.lehmed IJCllJ& yeni .Büyük KetW ~ 
sokağında 37 parsel 1 mül<errtt eski '1 yeni kapı No.lu evin saJılbi Abbu oğlw 
Mehmed Kı~ılsoy'un iddiasının tetklki üzerine bu yere lıılcla.yeıten ...adds 
4500 tin bedclln 6590 lira.ya ibllğına.. 

9 - Keza. yUıe ayni mahallede esk1 Pepe Mehmed w Beflir ata yem Z~y. 
nep Kbıil sckağuula. !-O parsel ı. 15/1, 32 mükerrer eski 28, 1/1 yeni kapı .Sc.. 

lu evin sa.hLhWl"hmed oğlıı..'lııcl Yusuf ,zade Mustafa Er.iz'in iddia9Ulın tetkik 
üzemi:ne 1:ru yere bid:ı.yeten takdir edılmlş hulunan 20000 Ura beftlia UOOI 
lira.ya lb!ağına. 

10 - Yine ayni ına.haUcd~ esk.I Pepe Mebmed paşa yeni Zeynep Dmtı se.. 
kağında 43 parsel ı mükerrer c-skl Hl ve 18 yeni ka,ııı No.lu C'llo aalalbi isma.. 
il Hakkı kızı Mür~e veklll avukat AU izut Sencer'ln iddL-uıının ıta ~ı va.. 
r~ olduğuna ve bida.ycten mııkadıler 16000 lira kıymetin f.asdlklne. 

ıı - J{ezıı ayni mahallede BrlYilk Reşid paşa sokıağuııh 73 panel il, 1 
miik.en-er 1/2 eskl 13, 15, 15/2 yeni kapı No.lu a.pa.rtımanla. ıynl yenle ' ' ı,ıar. 

seı Z8, 13 eo'!l 11. 13 :yeni kapı No.lu ve 110,00 metre murabb.ıı saha&ıncta.Jd 
arsa sa.bibi Alt otlu .l\lelımcd Yalçınkaya'nm iU:ra.zınm teUdkl üzerine de 71 

parsel No.lu a.partı.manın b!da.yeteu takdir edilmiş bulunan 75000 Uraıwa p.ya.. 
nı Uımaz ol.mayıp aynen tadsdl.kine. Ve 74 parsel No.tu 1U'S3.nın bidayeten me& 
re mmabbaı 25 lira tıes:ı.bile tı:ıkd:ir cdtlen 2750 lira kıymetin metre murab-' 
bı\ı 30 Un hesabile 3300 lira.,ya lblijma ka.ral' verilmiştir. 

Bu yer.Jere müsta.celen va.zlyet edl!me!ll mukta.zi nlunmaktadır. Kanuni 
mücldel.t zarfında mutasa.mftannın rıza.en tanir vermedikleri takdirde h:ı.k.' 

Ja,.rınıda kanuni muameleye tevessül ile mülke vazl7ed edi~eği me1kür lstmı. 
lak kara.rnameslııln 13 ilncii ınıamresiııe tevfilıan teblli mauauna kaim ol. 
~ Usere 1lin olımar, (989*) 
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Almanlar Sohum limanı •• • •• •• l A h • bulundu Madagaskar davası F~ansanm bu kanaati hakkın-

uzerlne guruyor ar, c aı ve Fra.ı::.tZ - l ng . lız da bır şcy.söylenıek bize dü~rnez. 
(Ba~tarafı 1 inci aa)fada) Onun lngıltere ile olan mlinaae-

l 
ları içinde haye.tl rını idame etti - ınünasebetleri b~~lerini tanzim etmesi ve bu 

l t 
. g ·aen e ç ·ı er aş ı ld rcbiJınek için bu jaı'tlarl talüb el • ind • • muna~betlere fU veya bu İsti • 

a e lile l l mek mecburiyetindedirler. Bu klüb. demzlerınc yaklasan kameb vermesi gene k d. · · 
lerl ı · d ,. .,,. lJ fi Japon t hl"k . k • b"J . en ısının n em e mcseıcl tnlıAC e yet me da Af "k . e ı esı arıısın- ı eceğı bir şeydir. Fakat onun 

V

. • 
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(R d ) S 1 ı ~esini idare imkiını yoktur. Hal • 1• rı a .. d.akı ~enfa.atleri ve a- bunda serbest "-ulwunadı · ını Al 
ışı, a yo - on ge en v d k • b •• . . buk akal ı - u g ~abc~lere gö~e Aln~an kıf~ları Ruslar o ga a 1 utun gemile- i bizce kanunun ruhu kışla .. e r ~rı ıçın te aşe Jü§en lngi - manya ve İtalya ile yapmı oİd 

uç gundenber. Achıu eyaleU ve mektcb handnde l.almıı olan gonç- ~'1d aldddaro ~edbôrlerden b;. iu mütareke ahk.imôle de 'ı..,..~: 
Sohuma giden yoliara h&kim o- • • b t d } Staı• d leri be<fen terbiyesi bakımından ye- r e F~ansaya aıd Madagaskar lı bulunduğunu unutmanm)s la • 

ı · l Tifil a lr l ar }llafa tlftirınektir. Bunun 1°...fn bu •.11es"le. adasını 1fgale te,ebbüs etmek zımdır. Bu aebebl-.;,ır· k' F 
an geçıdleri zaptedi~ bura ar· ' o . b tL-- l "" .. olmu t B · 1 • ""' 

1 

l'ansn· dan geçmişlerdir. •• d f • k t . yı fuuusa stanbulda ~aslı bir su.. •• ş ur. u lfga ' bundan bir nın vazıyetini, biz, vaktile m -
Londra ne diyor ID U a J efJDe Uf U UŞ yok reee hallelmok kararını v .. dik "'.u.ddet evvel adanın şimali far- gul. ~·!•nbulun durumuna ben:!. 

Londra, 13 (A.A . ) _ Sovyet Bunu yerine getlmıek yani mev. Kısın~ düıen Diyego Süarez gibi ~~bılırız. Türlü kuvvetlerin isti • 
Rusyadan gelen haberlere gö"' <od klöblerln çalııınalarına ve ya - sevkulceY§Ô ehemmiyefi olım b;r "" olunda bulunan l"anbul o 
Stalingradda Ruslar AlıUanlorm Mozdokto, Sin;avönoda çarp>§• geçtikçe Stalingrad •nuharebesi ....,.ı.,,na meydan vemıek için mü kaç noktaya çokarma Ue baola· aıralarda, ber ne..ı muhaceret hücumlarını tardctmckl..: berde· malar cereyan etmiştir. §İddetini arttırmakta ve sonuna kellefi:Yet meselesini kendi tesis e. ?'ı': muayy~n bir saha üzerinde da~g~s.ının uyuşturucu eğlence • vamdırlar. Beyaz denizde hır düşmdn yakla§maktadır. deceğim.iz ve idame elfu-eceğlınlı nkıtaf etmış ve sonra durmuş - lerı ıçınde derdleıini ciindirmeye 

Ruolar yalmz b;r noktada, denizalhoı batmlm••Ur. Stalingrad" muhorebesi Alman klöbı.nJe takib ve halletmenin hem tur.Son •Ünlerde, M;hver kuv • çah •· nn donanmaları 
fehr;n cenubu garbi.inde ger; V olgadaki gemiler ord ~farı ;ç;n b ir g a ye deği!dll-. doğru hem zaruri olduğu kanaatine vetlerinin bu adanın baz• nokt • da. Karamürsel ve Ya lovo sahôl-çekilmişlerd ir. v;, i, 13 (A.A.) - Rus ku· Stalınr'ad muharebe, ; büyük bir de vardık. l";n~dan_;,,;fade eyledikleri ı/. lcrın; zam~n zam n topa tutar 

Kafkasyada Ru•la r Terek neh nıandanlığmm bir emr> ôle Volga harekat çe~ve&i ;çeri•inde mü- llütçcrnlzln ;çinde bu teınlu çare. dıaode •ıgalin geni,letôlm.,ine ve bu &ahdler, bazı ak§amlar 
,; üze.önde birknç sevkulceY§ nehri üzerindek; bütün ••miler blln bir sevkulceyş fa.,J olarak ferini de bulduk. Meseli. Ka,agüm. t ... bbüs olunmuıtur. Bu vüzden baıtan başa kml bir yanardai 
tepeler; zapt ve G<oony'ye giden batmlmııhr. Böylelikle Stalin· telikk; edôlmektedir. rilk ;,;.. 75 bin lira masrafla bl• .._ timdi, adada, sembolil• müsade'. maTn~akrns1ı arzed erdi. ' 
yolu kapatmıflardır. grad müdafileri için kurlulu, ça· Rusyamn can damnrı olan bü- ha yapthnaktadır. Orada bir loka1 meler oluyor. Çünkü adayı ;~ _ A • u~ .~ta?.bul bu hale karıı 

Moskova radyosu Rusların resi kalmamı§hr. Bunlnr muhak· yük Volga nehrinin iki yerden tesis ederek bir de bol maaflı ınuk- gale kalkışan ·ve miktarı iki tü- acızdı •. Çunku, bu facınlarm it • 
Novorosiske karsı mukabil hü- kak bir ölüme mahkum edilmiı Alman orduları tarafından ke· tedlr bir hoca bularak gençlerin o- ~el.n kadar olduğu bildirilen in- bl~nmesmhe rkıza .s<>:aterenler, onu 
cumlara geçtikl~rini ve bu hü- bulunuyorlar. ailmesi ve Alman koutrolu altım\ rada ç.alıflllalarını kabil gördük. gı ız kuvvetlerinin kar§ısına, bir ızzat arc eu·zlığe mahkUın 
cuma Karadeniz filosunun da it· Romaya göre c·· hg~d~sedesi. fevkalade mühim bir Sonra Beykozda bir b:na yapıl. kısmı yerli olmak üzere, en Ö· ~d~;I kud.vvetlerden lıaşka ıeyler 
tirak ettig~ ini bildirmi,.tiı". Roma, 13 (Radyo) - un a 1 ır. mıftır, kayıkhanesi de va.-, ondan is.. nemli mmtaka1arda b·ı b. be egı er 

1
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Kafkasyada ilk karlar baıla· b ~ade edelim, Akınordunun loka • yuz kışılık bir Franı;ız kıt'asın: !1 aga.s ar a~ aonra yann 
mıştır. lloskova Udlrl•o· linde bir gençlik klübü vücude ae - dan fazla bir kuvvet çıkarılama- :ar~~ ~":~·~·ki kD .. kar'a karı• 

Ruslar Schlusselbourg'a 10 J A tirdtm, 8efiktaf için bir yer kira - mıştır. a ır utı are eh baılarsa, 
kilometre mesafede bulunan S~ lıya}ım, Beyoilunda Dağcı1rk klü. Madagaskarın k Franaa, gene hareketsiz kalmıya 

. • kt d 1 Al ı bünd ~de tamamen ı·•gal d"I ı~m.cnF veya ve olsa olsa remzi biı· mukave • 
nıavmoya yol açma a ır ar. ,- (BQflaralı 1 inci aayfada) Stalirıgradda aokak muharebelu· en -..-. edelim ve bu suret- İ "' e ı mesı ransa mellen ba k b . 
man m~k";b;ı hüc~mlar> !",';;a • Ter~_k kesllnind~ A!~an lot'a- Mookova 12 (A.A.) _ sta1..'. le .. ~ olı_nma dört .!""de gençlik ;ıe nııUtere arasında bugünk.. f . a ır •ey yapama • 
fak•yebozhkle ne"cefenm'f ı.İ • !arı dutman mevzılerını yarmıı· gra<hla """"" mubarebele · b" tün klübu """ ed .. ek mükellefiyet lıi- müna•ebetlerôn mahiyeti Ü2'ri." mıya ma~kumdur. Çünkü harb 

Roylerio Stok~obnd~n. İ. !gı lar ve bataryaları tahrib eyle • tiddetlle devam ed;yo' ~ '*u ni bunl..-a gördürelfm. de fazla tesll- yapamaz. Bu j,.,.: baş_ındaltl du'!'mu, onu, lngilte-
habere gö": Rus •lerle'{'.!' en~n: mitlerdir. kaklara glnneie muva!İak t.., :ı: Bunu temDı lçü. bütçede bazı mü be lngiltere ile müttefik ol k "' de esaslı b>r kavgaya tutuş -
arad•n 1~ '?lometre ya •nına a Stalingrad önünde tahkimli man kıt'aları ;;;m,· .. ı ~ Sıa. ..ı.aı.ler yapılma.ona zaruret var- giren ve bu arada mağlüb d~r:n ~k~n alakoydu~ gib; muhte· 
dar gelmıştır. br·· tesisleri ele geçirmek için yapıl- lingradın zapt~ .Ahn:::ıam . i ' dır kf bu istqare heyetinin salahiyeti Fra~dsad.' mut•tit.t:.fikinden gördüİü- ~~:e~i!~?1~:~el~~gn:;: iç~:vchuedr 

Son Sovyet te ıgı makta olan muharebelere devam derece Acil bir ;..,~ H ' tlr ~ n son içindedir, nü ı ıa e gı muameleden do _ h · b. .. • .. ' 
Londra 13 (AA.) - Son Sov edilm· f D.. a ar-• ı eruı ne pa- I " .. d l rt k 1 . angı ır mueaaır mudafaa yap-

·-! . ld 'd·· 12 Ey- .. ış ır. uınıanın taşırtma basına olursa olsun zaptını emret. nonu •ta r ayı a ı onuna eski vaziyete maaına ki.fi d - ·ıd· n· f 
yet teblıgı fU mea e5ıal•: d hucumları püskürtülmÜ§lÜr. tigı-· bu e.ehir Alma • · ıt'-1__ k ikinci mesele lstanbulun spor ba- gelemez Bun - b h b egı ır. ır tara ta IAlde kıtaatımız t ıngra ın H k 

1 
. . d.. "' n ıL W<ll'lna 1§- k d .lletl .. d · l a :r1 !'-hglnıeb~ ~ ar teref, öbür tarafta aciz. 

u b b .. d ava uvvet erımız uşmnnın lak vaz.i.fesi .. r dk;ir St r ad tmın an mı er arasındaki va ~ ıçın e onun a sı a ı ır ıhtilafa Bir millet bundan d h _ 
garb ve cenu u gar ısın e; ikmal yollarına 'd h .. go ec · 8 ıng~ zi etind Ankar "le b b ·lk --'- da düıı.mekt k. • ·· ·· a a agır __ ,,__ . . yenı en ucum bombardımanlar netlce&ind "meli Y e a 1 era er 1 acu- b ~ en ç~ !nır gorunü • tartlı bir vaziyete ender düşebi • 

Moskov 
'.l bu s~bah e~mı~!e~dıkr: Stalkingrad ile ~ehrin harabe halindedir. Alman!; şıbazı da geldiği malumdur. Biz yalnız yor, unu, terefsızlık sayıyor. lir. - tt 
.'J ~ şıma ın e ı uça meydnnları ge· ncm·aJardan _ı__ kulı • _A spor yapanları değll, seyrelmek ıu. 

celey' b b d d'lm' · · şaın: so naga mu ti' la lak • ı 
R,.:. odm_ar ımabn ed ık. ışt~. vnkolmutlarsa daRusmuka,·emC: ~.;·~sd~~~. akadnrb olan b inlerce ıng·ı ı·zıer·ın Madagaskara hu··cumları 

ta 
·n ·r d a . ın ogu cen u un o. 1 mu· ti d etm kted. zug.ıyt ~unme ve eynehnilel ih-

-· hım dü~man kuvvetler inin yeni evLz.nı. ed ır.h 'nd tlyaçları da karıılamak mecburıye- k d 
hü l Al k • 1 enıngra cep ca· c . l arş ,. F . 

f d 
. cum arı man ıt a arının Lond 12 (A.A) M sk tinde o duğumuz için valimizin da. '!'"''" a ransanın vazıyet•ı 

Va Z
·yet ena ı·yor 11!atçı mukavemeti kar§ısında a- rady~ L. .. -::- büd-:-dı·· o ~ ha evvelden düıünmüş olduğundan v 

kım kalmıthr ..,.. ... , ar gıne go • dola ı k dis" ··• kk. 1 
Dil L d .. .. .. re, Alınanlar LeningTad cephesinde Y en me mu.e,.e ır o du - (B al 

Berline 11öre arlık Stalinin §ah- bund şman 8 • oga g~h..~?un cenu Volkof kesiminde general Mareçkof ~İnönü stadını da ibnam etme. mA r.Jı•.t;; ~iı:t aayladı;J • ,Madagaskarın yeniden Fransaya dö 
siyet a.ıe nü/uzu ortaya atılmıf .d .• a v~ Lenkıngrbald onunde,l k

1
en kuvvetlerinin hücumu kartısında ta gı bir vazife telakki ediyorum. a..Jı-afı 5\,..:.., ~. t en aldıgı bır neceğl vi.dini ihtiva etmektedir. Ma 

Londra, 13 (A.A.) - Mosko- ~aı~~d ag~~. ar ara :ı,~. 0 an ınamile tatınnrı bir vaziy~e kal. O Univeraitede --; _::._7'f •· alesel Londra ve Va,ing~on bu vi. 
•a radyosu bu sabah yaptığı bir .Yt' Ae l ucum aHra tC4te ukslet- mıtlardır. Diifmanan -l-Uedi ınu. nlversltede geçen ders senesın- u t~ .. ,.. ın ~masından son.. din ne zam.an tutulacağını tasrih ei. 

. S 
1
. d maş 1r. man ve ırva uca arı k . ,........ de 9700 tal beml d O d d ra M. Laval d..-idır ld • · · netrıyatta ta ıngra etrafında d.. h k .. 

1 
• d _ avemetme rağmen Ruslar Alman c z var ı. ra a a ~·-r · ıne1uıijıtır. 

durumun vahim olduğunu bildir- kuf~~na, al'~ e~ ~s erın e agır müdafaa hattrna epeyce chtinliilne spor tqkilatı yapmak için alakalı Yalanlar karfısında ifte umumi J ·r l 
mittir. Almanlar kütle !.alinde s:!' ar nrd•'.mı!t'.r. • . .,._.muvaffak olm.,lar ve ı,;,. _ ..ta.d .. Ja.,. rica ettik. Önümüzdelô valinin bu demeci vard". lnallôz ha ngo '

2 

er ilerliyor 
taarruzlarda bulunuyor1arsa da yetler fehrın ıçıne çekıldıler çak meskfın yerleri lwrtamıı,Iardır. sc;ne esaslı bir organizasyon temeli reketine askeri aebebler yüzünden Londra 12 {A.A.> - Mada t-
Rus hatlarını )aramamaktadır- Berlin 12 (A.A.) - Stalin • --n-··-- a.ıhnıt olacaktır. baflandığı hakkındaki iddia da doj ga!kara. ye~iden çıkan fngiliz 
lar. grad kesiminde Alman hava kuv H r n evı· yapa.., Yüze yakın beden tet"biyesf er - ru değildir. tngiliere ve Birleılk dev kıt alan ıçerıye doğru aÜrfttle ya-

Berlin diyor }li vetlerinin baıhca hücumlar~ is • ,., gı ve kek hocalarını ve beden terbiy~ letler bu demeçlerdeki aebebler gibi yılmaktadırlar. lngilizlcr Mada-
Berlin, 13 (A.A.) _ «Stalin· tihkim çemberinin içindeki be - yardımcı öğretmenlerini 2 aylık kur babanel«e istlnad etmek zorunda gaskar sahilinde Nossibe ndası-

arad kalesi her ne pahasına o- ton sıiına~larla. ku.vvetli ~ir ıı~- yünl re hükOmetça b !opladık. Birer ay çalııtılar, tat. kahnıflardır. Fakat M. Anet'ln c:e. nı tamamen İ§Kal etmiılcrdir. 
lursa olsun müdafaa edilmelidir. rette tahkim edılmış mevzıler u· ...., ikı surette sponm muhtelif tekil • vabı sarihtir ft k&fidir. Frannzlar mukaumet ediyorlar 

Artık ric'ate yer kalmamıfhrı> zerine teksif edilmektedir. Ağır 1 k ld lerinl 1rördüler. Bizzat oynadılar. Bir ueteci M. La al'd 
cibô cümlelerle Stalinin •ündelik kayoblara uirayan Rudarm ,eh- e onu U Gul Terbôye Emtitü.ünün beden ,...1n ~ ...... ;tedbiri v d. ~ •. F~· Vkhy 12 (A.A.J - 11 Eylul 
emrini mevzuubahs eden Alman rin içine çekilmek zorunda kal- terbiyesinddQ gençleri Yqilköyde. ,a,ımedi~I ~. ~'iav~: ·~.:~mı ~~dagaskardan bildiril-
basını bu muharebelerde Stali- mıılardır. (~affaralı 1 inci •aylada) ıki kampa 1retlrdlk. Onlar da tam bir bu suale «fİındllik bayJru cevabını dıgı~e gore Franaız kıt'a)arı 
nin bizzat tahaiyet, nüfuz ve §49- Sooyet tebliği Bilümunı bakaİ ve hükmi f& - açık bava bayatı 1reçirdiler. Bu au- venniJtlr. Retaıboka nehrinde ıngiliz bas • 
refinin ortaya atılmış olduğunu Moskova 12 (A.A.) - Sovyet bıalar, her ne aıfatla oluna olsun eL retle gerek beden terbiyesi öğret • Te,ebbüslerdıe bulunulup bulu • kısı~!' mukavemet etmekte ve 
tebarüz ettirmektedirler. tebliğine ektir: lerinde bulunan yapağı ve yünleri meni oı.c.k ve 1rerek bugün bizzat nUbtuyaaıjı ~ındaki suale • ln1rılız kuvvetlerine ciddi kayıb---o Stalinıradın batısında Sovyet 12 Eyl.Ul 1942 tarihinden itibaren bu vUlfeyi yapan arkadaprı yakın Fransız hiikionet reisi «evet» ~-:e lar verdinnekte idiler. 

Suriye le lngi.izlerle kıt'alan Alman piyade$inin bir 10 gün içinde bir beyanname ile en alib ile elden geçJrnlif bulunuyo. ımu'kabeled bulunm 
hüc_umunu püskürtmiişlerdir. Bir yakın Füriôye Cümhuriyetl Ziraat ruz. Bunun dııında daha geni, ted. ~ID MartinUfı.lkur.L-kk·-.:1- r Dr. lbrah"ım Denker 

Dö Golcular arasında kea•mde Sovyet asker ve tanklan Bankıuı tube veya ajansına bildir- birler ahnaia da mecbnız. Önü pa A-..ı 
ile otomatik tüfekler kullanan ıneğe mecbur tvtulmUJlardır. Tür - müzdeki bütçe yılında bunları d~ olduğu gibi Madagaskar hakkında Bal.ıkb Huıiane91 ~e Mate çarpışmalar olmuş Alman lot'alar• ara.,nd• ş;ddetli ı.;y.. C~ Ziraat ıı.nı...ı holletmeie •ayret edeceiiz. (a.a.) umumi ..,..miler wr:p venned;cô ........_ - eün - 1' ı- .. ~ 
bir muharebe olmuıtur. Bu mu- fUbe veya ajansı ve ajansı bulunmı. _ _ __,,__ auaH de soruhnutlur. M. Laval bu BeyotJ.u • AtacamD. BaktUtacı 

Berlin, 13 (Rad)•o) - Beyrut- harebede sekiz Alman tanla tah- yan yerlerde beyannameler kayma Gıda maddelArı"ndekı' ıı·aı suale fU cevaht vennİJ.'İr: caChJesl ~esme .oi(a1ı. No. ıs 
tan alınan haberlere JÖre Suri· rib edilmittir. kamlıklara verilecektir. - Vatington ve Londra tebliğleri ' Telefon: 4MGI. 

yede dö Golcüler ile İngiliz as· Stalin1rradın cenub batısındaki El konulan yapağı ve yünlerin arİIŞI hakkında YafİJ8 . ••• 
kerleri araaında ,iddetli çarpı§- • dd tr h h müba" 1 

l k 
. . H I bd fi e ı mu are e devam ediyor. yaasını ve ldıaad Vekaletince verı"len rapor h~ta'ı l ffil ? lstanbul 

ma ar YU ua selmıtlır. a e e Mozdok bö?gcsinde faaliyetli tabit edilecek esaslar dahilinde tev ~ 
are et er o mut ve bir Mihver z ıne ümerbank memur bulunmak ( Baı tarafı 1 incı uıylada) 

Valuflar DirektörJUğil lllnları 

dahi karıtıklıklar v:ırdır. h k 1 l ı· S 
piyade taburu bozg:umı uğratıl- tadır. Kara ve Ardahan yağı 350-360 
nııthr. El konan yapaiı ve yünler bü • kurut-

( Baf taralı l inci aa.-.,fada) Moskova cephesi ke~imlerin • kiımete satılmıı sayılır. Halbuki raporda gösterilen bu 
temin eylemeleri vazifesini de den l>irinde büyük bir kasaba et- Yün ipliği tesisatı olan fabrika. fiatlar piyasadaki hakiki fiatlara 

Yen bir kararname 

vermektedir. r~fm.d~ki muharebeye dev~m e- lar çalı,malarınJ durdurmayıp el - uymamaktadır. Bundan batka 
Huhubahn muhaf(UG" dılmıftır. Bu ka.abanın dogu ce- lerl~e m~vcud ve be:ntn edilm.lt raporda e&ki kara bona fiatları 

Ankara 12 (A.A.) _ Biz:e ve- nubunda .Almanl~r, 90 tankın 
1 
yapqıı.r...,lemeie devam ederler. da yanlıt gösterilmtf bulunmak

rilen malumata göre, Ziraat Ve- yardımı ıle ve b" bu~~k alaylık Şu kadar ki, aalın alındıit Sümer- tadır. MeselA seçenlerde de yaz. 
kalelinin lüzumlu aıördüiü to • bir kuvvetle karsı hucumlarda bankça kendilerine bildirlJen mik. dığımız veçhile, pirincin 1·2 ay 
humluk hububat Ticaret Veki.- bulunmutlardır. Ru11lar bu hü - tar iılennıez. evvelki kara borsa fıah 90.95 i 
)etine tahsis edilmit ve müracaat cuma mukavemet etmi~le~ v~ sü- Ankara 12 (Radyo gasetetol) - atmazken raportörlerce bu ra • 
vukuunda teslimi ıçın l k rekli bir muharebe netıcesmde El konan bu yün ve yapağılar do kam 120 kurut olarak gösteril • 
mahsu11eri ofisince tertiha:pr~ 49 düıman tankını tahrib etmiye kuma hatlne getirilerek; snırlarımızı mektedir. 
mııtır. a ın muvaffak olmu~lardır. Almanlar bekli yen kahraman orduya elbise Diğer taraftan piyasada bu • 

Ekmek labrikaları ağır kayıblara uğl'amı~tır. ve kaput olarak ven1ecelctlr. lunmayan yağlan raporda gös-
Hububat itlerimize dair Tica- terilen toptan fiatlar nazari o -

ret Vekaleti tarafından toprak Bugün SARA V Sinemasında ' larak verilmiş ve umumiyetle 
mahsulleri ofisine daha batka mahlut olarak &atılan yağlar da 
vazifeler de verilmiştir. Bu me- CHARLES BOYER ve JEAN ARTHUR hemen hiç nazan itibara alın -
yanda memleketimize, tiddetle ~rafından barRrolide bir tarzda yara!ılan -na~ıştır. 
ihtiyacı bulunan bir ambar ıe • T O R K Ç E S Ö Z L O • Belediye iktisad müdürlüğü 
bekesi kazandırmak, büyük şe- SAA ET GECESi fiat artışlarına piyasaya az mik-lıirlerimizde sıhhi ve iyi el.:mek D tarda mal gelmesini aebeb olarak 
çıkarabilecek ekmf'k fabrikaları göstermekte ve müstahaillerin 
lcurmak mevzu)arını hemmivetle malların menıeindc yüksek fiat 
ele almııtır. .. Kuvvetli ve hareketli filmi görünüz. istediğini ileri sürmektedir. 
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kapalı sarf . ~ile ekslltmt">e çıb.nlmıştır. İbale&i 28/9/9'2 tarihine müsailf 
paza~ cünii 9M& ıs. dt! islanbul Vakıflar Batmüdurlütü bina ınd topla 
nan Koml91...- yapılacaktır. i teklllel'in 2490. sa.yılı kanannn tarif; v~biJ; 
hazı~acakları tektir mektublannı ıhaıe ı;a.a.tinıJen bir saat evveline kadar 
:;:lsyon riyuetine ma&bıaz muka.bilinde vermeleri meşruttur. Posta ile gön,. 

eeek teklif _meklDbları yine lhnle sa::ı.t lnden bir saat r.wcllııc hclıır ıeL 
miş bulunma& larundır. Postada olarak guikmıeler kabıU eClllmes. saıtıı&mesl 

ht'~lın lna.aa kaıe.ıalnıle ıörühir (9991) 



TÜRKiYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ 
MÜESSESESİNDEN: 

Sayın Halkımıza· 
30 Ağustos 1942 tarihli ikdam ga

zetesinde intişar eden ve hakikatla 
alaka~ ı olmıyan (Eti Bank Cibali kö
mür bayilerinden) b ~ şlıkll ilan üze
rine aşağıdaki hususab tavzihan sayın 
halkımıza bildiririz. 

1 - Kömür bayileri Eti Bank tara· 
tından intihab edilmeme~tedir. Bu 
bayilerin Eti Bank ve 
müessesesinin 
hakları yoktur. 

namını 

kömür tevzi 
kullanmıya 

2 - Maden va kok kömürü bayihği 
yapmak istiyenlere lüzumlu müsaade 
mahalli belediyelerce verilmekte ve 

1 
bu şekilde bayilik yapmak müsaadesi 
verilenlere müracaatlarında müesse
semizce kömür verilmekle iktifa o\un
maktadır. 

Bu bayilerin sat.şiarı, nakliyat işleri 
ve depolarındaki muamelat kendi 
mes'uliyetleri altında ve 348 sayıh 
Koordinasyon Heyeti kararnamesi hü
kümlerin dairesinde cereyan etmek
tedir. 

SON POST~ 

lsıaıbıl &arsası 
12/&/1942 a.çıl111 • kap:ırut flaıtlan 

• ondra 
••tw.Yoıtr 

'meffe 
\IA4rt4 
tnkhola 

Atı1ıt tt luıp.cıoıf 

J 81erUa 5.H 
lff Dolar 130.70 
lH ln1tre ft S0.70 
JH ~la 12.9375 
ıeo h•eo ıu. ıı.ıs 

Esham Ye TabrilAI 

1 RADYO j ---PAZAR 
s.3o: S...l aıarı. 8.3Z: Mart~ar CPL), 
8.40: AJawı ha.berlert. 8.55: Uvertür 

ve ın:ırşla.r !Pl), 12.30: Saa.L ay~n 
l• • ~.33: Kanşık Prorr.ı.m (Pi,)~ 12.'5: 
AJı1.na h&berleri, ıı: Şarkılar, 13.30: 
Müzik: Radyo salon orke$t.raal. 18: Sa.. 
a.t a;ran, 18.03: Radyo cla.ns orkesb\ı.'1.1 , 
18.45: Şa.rlnlaı, 1.9: (Ziraat Saat.il, 
19.15: K~menpe ve tambur ile saz eser 
lerl, 19.30: Saat ayan ve ajana h~
lerl 19.45: Serbest 10 dakika, 19.55~ 
Şar'k1 ve tüııkiHer, 20.15: (Derllcşnıe sa
ati). 20..30: Düo ve ~ololar, 21: (Evin 
saati), 21.15: Fasıl heyf'ti, 21.50: h&.an. 
bul at :ranşlarının nf'lk~ıerı, 2%: ()dıı 
müzl!i (Pi,), 22.30 '!Ut a7an ve ajans 
ha.berlerl. • 

···················································· 
70 iik ihtiyar çocuğu 

E,.W tJ 

ÜÇ BAŞ 
Bu maruf marka apğıdakl ~ıaat için en bt1 bir 

teminattır: 
«Yüksek eva afn 

«Fenni.o en ıon terakkiyatı 
« S e r T i ı t e ı Ü r' • t v e k o l a y l ı k » 

ORiON 
RADVOLARI 

ehi ı eller :ie satı 'ır. 
Yeni f;efkilitı: Sattığı her ORİON Radyosunu ,...m 
eder. Bueünkü milfkül pırtlara rağmen yedek parçala· 
rsnı ve yedek Iambalarıw dalma bulundurur. 

Zt. VKE EN UYGUN TtPLER -
EN tf OSAiT ŞARTLAR 

SERVJS ve TOPTAN SATIŞ iÇiN MÜRACAAT YERi: 

Türk Radyo ve Elektrik Ltd. Şirketi 
Sennaye.i: 100.000 TÜRK URASI 

Överek mi öldiırmüş? .._.,.. ____ _ 
Geçenlerde Şilenin Ağva köyün- ---------------------------------------

Telefon: 44032 -Telgraf: Türkeli • Galata • Poa1a kutu.u: 1557 

' de feci biJ: cinayet lflennıiı ve 70 ~--• 
Y&fl~ bir !Miyar yanında çalıt • 

l tı~_ı.arı 12 y~ınd.a bir çocuğu; İf 
yüzünden; dôverek öldü.nniiftü. 

1 
Dün 2 nci eğırcezada bu davanın 

durupnaaına batlanmıt ye reİ•ln: 
«-Bak ssıin 12 yqında bir ço

cuğu aöverek öldürdüğün iddia o -
................................................. ~ lıunuyor nedenin?» 

Makine ressamı alınacak Sualine; suçlu Hasan Karagöbek 

ı b 1 1 k k 
titrek bir sede fU cevabı vermlftir: 

stan u e e tri tramvay ve tünel işlet· «-Benim it yüzünden öldürdü. 
meleri umum müdür~üg" ünden: iüm iddia ohınan lbrahbı hırsız bir 

~. Ko.'yde ötekinin beriklnm" 
t.,letmt"lerimtz Şişli tamtratb&Deslnln 1amlr ft lımalit işleri.ne aJd reslmlerl bahceiin 

,.apmak n letatiBUklert kontrol etmek üzere miiısabah· ile bir makine rea. çelme perek hırsızlık yapar, 
amı allJla<'aktır. tmti.han41.& r~ere,eii ehliyete rör~ 400 kurUŞa kadıal' yevmi. belkıi bu hınızlığı esnasında dayak 
J'e ÜCS"tt verileeeld:lr. .Yentİf olabilir. Ben ula dövme -

dlm.» 
AskttlijLle alibsı olm&7&11 isleklilerla mü&blt emaklle birlikte U/9/9tı Pa. Müteekıbeıı .. alan Müdckia No. 82 • O. Elmaslı ve 11 ptrlantalı 600 lira 

1 urW.s1 ıtinü -.t H ıen l7 Y• loadar lıdarenln Metı'o • Hanı zemin katmdaki mumi: 90Z • No. 82 - C. Elmaslı ve ortadaki büyük olmak üzere 11 pırlantalı 700 lira 
zat İ$ltti n 81(:11 Müdürllitüne mÜI'MlaMlerl ltlr.ıımnu bildirllir. «997G• «- İbrahlınin Hasan tarafındtn No. 82 • E. Elmaslı ve ortadaki ile kenarındaki büyük olmak üzere 1 1 pırlantalı 600 lira 

iLK _ O~TA _LİSE dövüldiiğ .;rii c:llnl:men ıiki hukuicu No. 82 - H. Elmaslı ve ortadalki ile kenarındaki daha büyük olmak iizere 11 pı.-lantalı 980 lira • 1 ı inwne phidl söylemiftir-. Buna gö. EMSALLERİ GİBi 15 SENE GARANTtı..lDIR. 
~:Rık istiklal Lisesi ::ı~~ re suçlunun Tiir1< ceza kanununun Dl K KAT: s ı N GER saatleri letanbulda yahıız Eminönü merkezindeki mağazamızda .tılır. • 

452-456 ncı maddelerilıe cezalan • lstanhulda şuhemiz yoktur. Adre• SlNGER SAAT Mağazaları. lstanbut. Eminönü, No. 8 _, 
Talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. dırılmasını isterim ,, d~mitHr. ~ .................................................................... "-

F.slı:l uı.t.ebe kaTıdhmnm yenllenme3'DC devam eclllmektedlr. J ... _Lı__ -1... ek'l" 1vuw.ıu:ıme, IU'r'"U v ı ınln müda-
fJEHZADEBAŞI, POLi:s KARAKOLU ARKA.Si f ~. ını yapmak için talik edllnıit • • • 

n~ır AINl~UJJib AIMiın:~Il~AINI ~@lbın:Jn ~~!!!~~!!!~~..!..!~~T~e~ıe~ro~ıı~:~ı:ı5~3~f ~ .. ~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~-~ ..-
Belgrat dev.et orman işlet. ıesi revır 

amirliğinden: 
Bel&'rMl onn&n lşlelmesinln lrorUı:emerl deposunda mevcud cı%50ı> kental me. 

~ saoayll od11nunun beher kentalinin dOO• ll'una,tan 3/9/9t2 tanhlnde nü. 
:rükde-~ Belcnd orma.ıı iıletmesinde yapılan ~ı.k ut.tll'D1Mma. talib %uhur et. 
ıneıtiği.ldtıı, on cün ikinci defa :ıçık artbrm:ı.ya. lııonuldutu. v~ 25/9/942 t.ari. 
lllnde Bıi)1llı.dere devlet or.DLln lflehombıde Uıa.lesl ya.pılacai'a ili.o olunur. 

·9936» 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
Yatı S! n faala olma.mat üttre ye<Mk aubayla.ıilan kabul lmUba.rımda 

mu•alfalı. o1aıüanlıuı ~rml91 cKnlz or.dusu için hesab wı mıu.meıe memura 

7etişUri:ms iisere alınacaktır. 24 Eylül 942 tarlbiD4" kadar mür;ıc.a.al. edilmesi 

lkımdır. istekJUerln ka.yıd ve kabul şa.rtla.n h.lllı:kı.nda. malüma.t almak iuere 

koaut.antıton.rıa miiracaa.tbn. d32b 

BESABLABI 
1 Wneiı&etrla 

"•eabt• QTllan 
llu'amJ7eklr ı 

1 a48' ltOO llrah 
l • 50t • 

1 • Ht • 
., • ıot • 
.. • st • 
•• • ıı • 

de~:::.: :~.:: ::::~i: ı 
seyiıı karısı Vellye Sônmnl.n (,amll:.ebir 
~ Davud otlu Nuri ~7b1ne 
ikame eyi.edip plpliie Jı:a.ra.r ıtası bak. 
kmdakl cla.vanm yapılma.kt.a olan duruıı. 
ması ınraBUlda: 

..,, ı • ~ IS H I Aaulk11 lıı lDl'ji J11111r.. Robert lolcJ r R.,. E.,. .,.15M1 
ft .. H : Anıncıuy. Tel 36.161 ... ltbtk. TeL 311._J : ~ ft ft ft 

ORTA KISIM - LİSE KISMI TEKNİK OKUL 
Bütün leyli kayıtlar kapanmışhr. 

DERSLERE 24 EYLOL PERŞEMBE GONO BAŞLANACAKTI~ 
Da.Y&hrun ikame~abmın m~çhul ol. 

masında.n na.mma rond.erllen Mıt.ida. 111. ret.ının blli.t.ebli~ iade lolınnıasuı~ met.. Leyli talebenin 23 Eylôl Çar,amba günü akfamı mektebde bulunmuı lazımdır, 
n.t Uanen Uıblip.t icraBına ka.ra.r nr,ı 1 TECDİDİ KAYIT: Erkek kısmında 21 Eylw Pazartıeıi ve 22 Ey1w Sab aünleridir. 
mıı,t.lr. Tarihi lli.ndan itibaren 11 rım Kız kısmında: 22 Eylul Salı ye 23 Ey1Ul ÇAZ"pmba günleridir. ' lolnde t.ııhrhi cevab Yerm'5i. aksi tak. 
dlrde ceva.b verm<'mlş a.ildolunıı.ca,ı ıü-1 Yeni ve eıki bütün talebenin bugün1erde 80n kayıt için müracaatları ~idir. 
ıtUınulli.n ~unur. ~ ..................................... _.1 .............. 1111 ........................ ~ 

: S~mer Bank İplik ve Dokuma Fabrikaları 
Müessesesi 

Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden 
Sept"W, sepetalz Ye demir çcmb«'ll olanııit '725 a4ed clamaoa.na l4.E7lO.l.9tı 

~ua.rtıeai ıünii saat 15 de Detterdar:lslı.i fabrika binumda açık arttırma ilıe 

satıtacakt11'. 
i.ste.kJUeriıı fa.brika ldareaine m~ta. 11993h 

Nişan taş Kız Enstitüsü Müdürlüğü Jden: 
100 X 80 X 60 eb·ooında bir fırınlı. 4 ocaklı mmlı&lu bakır sa. depoeo Ye 

bir kul sandığı ve ı M. metre kalınlığtnd:a saçla J'Allılmıe Z5 aded mutbak 7e. 

mek sobası ~ı.k eksllt.ıneye konulroUŞtur. 
ı - Muhammen bedel 3750, muvakkat 282 liradır. 
2 - Eksiltme 194! EyliılUniin 21 inci P~ riınü sut H de Yük.<Jelt 

Mdı.tepler Mlllıa.sipliği bina ınd:ı. toplanan lr.omis)'on ta.rafından yapıl.a.caktır. 
3 - Sartna.me ile krokisini rörmek isteyenlerin okul tda.rcslne ve ek<11U~. 

ye lı!}tlra.1< ed~ceklerln de bu ~ı yapa.bllecek ehliyeti haiz olduklan.nı tevsik e. 
den v~lka.ları ve Tlt'aret. Odl\Sının 1!142 yılına ald ka.yııd varakası ile birlikte 
bclJI gün ve saa.tt.e komi yona mliracaa'lan. c966h . ............................................... _ ........................ _... .............. -.. ----.... 

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

SAHiBt: A. Ekrem UŞAKUGlL 

Nafia vekaleti Bursa su işleri birinci 
şube müdürlüğünden: 

Eksllimeye konan &&: 
1 - s ... su işleri birinci fUbe mWlürl:üttl mıntaı\Ul Jahi.Unde ._ ._ 

vaaı eoıa.rna. k.&nal.ları ha&riyatı vr sınai iım&IMa fn4aah mllbammcn ~ 111&. 
deli fiat vabicll esast üzerinden 10595-1 lira 9J .....,._., 

2 - EUiltme lilkt.eşrın.9-l2 t.a.riblne ...tll.7an Pertembc ırünii aM U de 
Bunıa. sn işleri birinci ı~be müclıirlut\i blnUmda toplanan cblltme .._.. 
yonu bu:mnmda ka.palı zart 11.111llle yapı'acakhr. 

8 - ı..teklller s!rlılt•me eartna.mesi. mııkavelename, hususi lennl f&rin .... 
ve kef;if hülisa. oedvelinl b'delslz olarak SU lelerJ biriool fube müdörliitündıea 
aJa.bUirler. Mı*&vcle projeleri her :ı.amıı.n ~ mıezkfır müdüriyet blnumda ta.. 
de eclilmek üzere te1ldk edilebilir. 

f _ Ekalltmeye r;lrcbHmek için bteklllerln 654'7 Una 7:1 Kuru lak w.avat. 
ka.t teminat vermesi ve ek91ltmenlıı yapılM'.etı (Ünden en aı: uç gün ...,.el el. 
Ierlnde bulunan vcslka.la.rla blrlk.te bir iıltlda fte vilayete mlir:ıcaa.t eılel'et ini 
işe nıshsuS olmak üzere ~ almalıı.n ve h•ı Yeslkııu ibraz ctmr.leri ..,.ttır. 
Bu mlidde.t içerisinde vesika t:ı.Icblnde bulunmıyanlar eıuıııtmcyr. lftb'ak ede. 
mezler. 

5 - İstt*Ulerin teklif mektublannı r.dnd madd.ede yazılı saa.tten 1ı1r _... 
evveline kada.r su işleri blrlnd şube mildiırHltüne mak.bus mukablll ....-meled 

lazımdır. 

Poetada olan reclkmcler Jı:alıul edlımea.. C9715) 


