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Almanlar Stalingradın 
cenub kısmına girmiye 

muvaffak oldular 
Terek nehri üzerinde de 

Sovget hatları yarıldı 
Ruslar Sinyavino bölgesin_de bir mah~I aldıklarını bildiriyorlar 

~ . . : 
Sovyet.er . 5 günde · 

Sta ingratta 5 
kasaba terKettiier 

Berlin 14 (A.A.) - Alman 
d 1 w teb 

orduları ba~kuman an ıgın_ın 
liğinde bilhasaa töyle denılmek· 
tedir: b' t 

Novoro•iskin ıarkında ~ • •· 
• d'" n ıstıh· pede bulunan bır uıma 

ki.mı işgal edilmiştir. 
Terek nehri üzerinde Alınan 

kıt'aları düımanın müdafaa hat• 
1 -ı&lar ve Sovyetleri 
annı ya •• ~.... d 
kanlı kayıblara ufratınıtlar ır. 

Stali.ngrad muharebe meyda • 

. ' 

Milli 
müdafaa 
tahvilleri 

• 

Adli bir hadise 
Adliye Vekaletinin verdiği 
kararda yanlışlık mı var ? 

Yüzde 7 faiz ve 
ikramiyeli tahviller 

satışa çıkarıldı 

Vekaletin_ tamimine rağmen temyiz, gıda 
maddelerı hakkındaki eski hükümlere göre 

verilen bir mahkumiyeti tasdik etmiş 
r ............................ ..... . ._. ............... --.... ........... , 

-
1
: 8t1.%t alilradarlar: «Kanun hükümleri baki ue mer'i olduğu için : 

Ankara 14 (A.A.) - Milli Mü. f"l · · : 
clafaa tahvillerinin 15 EyluJ Salı sa. • ıı •aç olmak gerektrr» dıyorlar. . 
babından itibaren satıp çıkarıhnası "-. ............... ~ ........ ---............. ·-···---..................................... : •••• .;' 
mukarrerdir. Bütün milli davalar • Gıda maddeleri üzerindeki el 
da çok &a.as ve fUUl"lu olan balkı. koyma hükümlerile azami aatıı 
mızın milli müdafaa ihtiyaçlarını fiatları kaldıı-ılmıı olduiu ciheti• 
"-fılamak Ü-Zere çıkarılmakta olan Adliye Vekili bu hükümlere mu• 
bu devlet ü!:ilaazına ela bütün di - halefetten suçlu kimseler hak • 
ğer dahili istikrazlar ve tasarruf bo. kında evvelce hükmedilmiı olan 
no!arına IPrfı gösterdi.ii rağbet ve cezaların infazına ve elde bulu
aıakayr gö81ereoeğine fÜphe yok • nan i~lerin takibine mahal olma• 
tur. dıi1nı cümhuriyet müddeiumu • 

Bu münuebetle burada alikadar miliklerine bir tamimle bildir • 
makamlar, halkımızın mll!i bir va. miştir: 
~ n ederken tasarrufları için de Bu hususta bir kısım ali.ka -
çok Jyıl ve Uıraç prtlarına' göre çok darlar 'u mütaleayı ileri aür 

(Devam• 5 " ,. ·fada) mektedirler: 
«- El koyma ve tesbit edil • 

mi§ fiatların kaldırı]maaı kararı 
24-7-942 tarihlidir. Takibat ya• 
pılamıyacaiı hakkında Adliye 
Vekaleti emri 20-3-942 tarihli .. 

T:caret 
Vekili dir. Halbuki Temyiz mahkeMe· A , . . . 

d taarruz eden Alman kuv-
nın a d .1 d .. 

t leri topçunun yar ım1 e Uf• 
ve . k t 
anın cösterditı mu aveme • 

m k b"I . rağmen müstah em o geye i'l • 
rerek Stalincradın merkez kıs • 
mının ,imali raTbisindeki tepe • 
leri hücumla zaptetmiılerdiı. Mu 

K 
•d ai 3 üncü ceza dairesi 1-9-942 dlıye vekılı Hasar. 

ayserı e cünlU bir ilamı ile böyle bir Menemencioğlu 
mahkumluk kararını tasdik et ·ı Bı.ı sebeble milli korunma 

Ka.ysıerl 14 (A.A.) _ Ti~ miştir. Bir 'başka teze göre ka • müddeiumumiliği b;t" kararı tem-
Vekili Dr. Behçet Uıı. dün Y•itl. nun hükmü baki ve mer'i olduğu yiz etmiş, temyizin içtihadım da 
han, Balı,ey. Çelikli,' Yerköy, Şe- İçin. fiil suç olmak gerektir. belirtmek iatemiştir.n 

kabil taarruzlar esnasında Sov • Şarlı ce11lıeılnln cenu6und« Alm•nlar raralından 
eclilmit &ir kaaaba 

fahatlı, Fakılı ve Kayseri i&tuyon. 
larında Toprak Mahsulleri Ofisinin 
alım memurlarından devlet hluele. yetler 29 tımk kaybetmiflerdlr. 

Kuvvetli hava te,killeri muha
rebelere ittirak ederek VoJıanın 
ıarkından yeni ce1m;, olan Sov· 
yet kuvvetlerine müessir taarruz
larda bulunmu~lardır. Şehrin ıi· 
malinde ve aar'kında bulunan ha
va limanlan cece bombalannuf• 
tar. ( Tlet>,.mı 5 inci aayl•Ja) .................................................. -. 
Mısırda Başvekile 
karşı muhalefet 
gittikçe artıyor 

Mısırdaki Aınerikan 
ve lnglliz kuman
danları arasında 

ihti"af mı? 

Ankara 14 (Radyo 1razete • 
ai) - Stefani İtalyan ajansı, Mı· 
•ırda Nahas Pataya kartı mu • 
halefetin arttığını ve l:ailhasaa 
talebelerin 'batvekile kartı cephe 
almıt bulunduklarmı bildirmek • 
tedir. 

Diğer taraftan Bertin radyo • 
su da,Mısırdaki Amerikan seferi 
kuvvetlerile fn~iliz ordusunua 

( Dev•mı 5 inci aovlada) 

İngilizler Manş 
sahiline k uçuk bir 

ihraç yaptılar 
Bir gemi battı, subay 

ve er olarak birkaç 
esir a~ ındı 

-.------------------------- rlnin alım vaziyeti hakkında izahat 

1 • ı • 1 • T b v ahnıı, buradaki depo ve siloları da 

ngı iZ erın O ruga cö<=mr sinci •aylada) 

ihraç teşebbüsü 
Harb remilerinin ve paraşütçülerin yardımile 

yapılan ihraç teşebbüsü akim kaldı, 
mihverciler birçok esir aldılar 

iki karpit taciri 
Uçsr sene hapse 
mahkOm oldular 

CAskeri vaziyet=t 
Stalingradda hazırlanan bnynk meydan 

muharebesi, kat'ı neticeyi burada 
temin etmek imkanını verebilir 

Fransa sahillerinde yakalanan küçük İngiliz müfrezesi İngilizlerin 
y~oi bir Diyep çıkarması hazırladıklarını anlatıyor 

Yazan: Emeh.li general K. D. 
Şadı: cephesinde son 24 _.at zar. zere Alman ve müttefik ordularını .W.Ie.; içinde y....,.amana rahat • 

fında hıHlnen hareketler devam et. bir çok yeni tertibatla Moakova da. aız oluyor. 
nııiı ve Staılincrad biraz daha 11kı1- l.yluına kadar yüriim.ek külfetin. lttıe bu milabıaz.alar clolayıslle o. 
mıttır. Sovy.tler, Alınan ve mütte. den kulitara.catı gılbi bu ordular• lacalı:, ki 12/13 Eylw ceCtJSI 5 ıu.. 
~lıe sanki yarıı eıdlyomıUJçası. kat'i neticeyi bu sahada temin ede. bayla 1 erbafı ve 1 erden mürekkeb 

Bertin 14 ltesmt nıa Stallnırad sahasına mütemadi. bilmek lntinını buırlıyacak n bu ~ bW İnailiz mülr.7.esl bir mo. 
bl'w. (A.A.) yen yeni takviyeler ~etirmektedir • ~arla Alınanlarla mütte(ik1eri İ • torbo1:1a inal altındaki Fransanın 

te 1 ~~İl Eylfıl gecsi s aub.-y, bir ler. O derecede, ki bu ridltle Al • çın daha faydalı olacaktır. Cherhurı fUkındaki ulıillnde ka • 
deniz ve bir kara aakerind~n mü.. rnan ve müttefikler orduslle Sov - . Şazk cephesinin bu mu~~~ h~ raya çıkmı,tır. Fakat, pek kısa bir 
rekkeb bir İngiliz ihraç kolu yet ordusunun büyük kısımları ga. dıselerl, nazar1arı ve dtıfuncelerl ~ 90nra faaliyet. seçen A1man 
Cherbourcun ,arkında Fransa • h'ba StaUnsr.d sahasında toplana. insanlığın umumi tıalibi namına en. müdafaa kuvvetleri taralından ilk. 
:nın Mnnı sahilinde karaya çık • nk ve bu o~~lar arasında 1942 diye ve hüzün dolu ~ntüler~e gel'. evvel bunların motorbotları batı • 
mak teşebbüsünde bulunmuştur. yılının en buyuk meydan muhare- ~en ezecek bir mahıyettedır. Fa.. rıhnıt ve bunu müteakıb müfreze • 
Sahil müdafaası bir gemi batn· - besi de sene ııallba bu sahada vu. kat, öyle görünüyor. ki bu üz~Ü - nin hinbaıı rütbeısindeki bir subayı 
mıttır. Üç İngiliz subayı ile bir kua selecektlr ve eieı' St:alinsradın ler ve dllmeler insanlar için kifi tle iki eril ltW edtlerek mütebakisi 
de Gaullec'ci deniz subavı ~- .. 1'htld.faası tıemadi eder 4o böyle bir gelmiyor, mütemadi kurcalamalar1a esir edilmiftir. Cem'an 7 kifklen 
edilmistir. Bir birıb'l.~ı, bir,~ei- ~·t.dfYk* eyler&e bu, Sovyet or_ daha yenileri aranıyor ve inaanlık mürek.bıb olan bu kUçU.k müfreze • l 
.._ ve bir asker ö!dürülınüfllir. i~~~ büyük lcıanını aramak U. i.de'ta tonu ırehnes bir heyecanın (Devamı 5 inci sayfada) . .,_~-, . 

- ~;~- ' 

Zinga\ şirketindeki 1hti as 

Davada oarib saf balar 
Bazı şahidler dünkü muhakeme esnasında 

şirket müdürünü itham ettiler 

l ..__ ________________________________ ../ 

Berlin büyük elçimiz Saffet Arıkan meçnul aaker 
çelenk koyduktan aonra ~htiram kıt'asını aelamlıyor. 

abıdeatrı-; 
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[Bir Anadolu seyahati ıin notları ] 
Denizlide neler gördüm? 

llarb meseleleri : 

Harb kazançları 
Yazan: Seyfi Kurtbek 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy İnsanlann çoiu için sıkla.tılı, Geçen Harbde bütün muha r bin dolar olarak teabit t · ~ 
üziintülü ve felaketi" ı h b 'bl h b 6 mııur. 

otel yapmışlar: y al~akiler ha . 1 0 an ar rı er al" kazançları Üzerine Harb zenginlerinin ikin • • 
gibi sevimli bir paviyon I Bahçe- l zılHarınbahbır ka:ıı:~k . fdırsatı 0 - vergiler koymuflardır. İngiltere, dini vurguncular teııkil ~d~ - 4 - yam a1re. blziıale be.t-a.bw -.ldiyor. 

Beni Denizlinin Koncah iata.. - Bu koku nedir? • 
yonunda Ahmod Çantan karttla· Diye sordum. Doatum ela: 
dı. Kendisini takdim edıeyim: a- - İki tarafta ahnlar vu on-_ı ___ , , 

ilemizin en nüktedan "Ye İt bilir U-8 

damadıdır. Eti ola.o büyük kızım Ce...b11111 verdi. 
Melahatle, ,imdi, Denizlide :ı;er· Anl•ıı!aıı o Jdiçük treade söz-
Ie,miş bulunuyor. Orada bir yaz- ~miz ve ~udu.muzla yaptı
hk bahçe kiralamıtbr. Bahçede gımuı toz :aıtitaltedennden sonl-a 

• d" b ' evvelce sinema Vartnlf, fakat ftm ı, ""11Dllmuzla da bir mü-
ben Denizliye ırittiğimde bizim .-.ftec:le yapacakmqız. Doğrusu 
damad sineınayı bıralmuş, kontu bu hoşa gitmiyen mii!eiııedeler, 
ratla bir revü kumpanyası ıre- trenle Denizliye girerken arasm
tirtmiş. Bu sayede a~arı çok :lan geçtiğimiz yemyeşil ağaç
neş' eli saatler seçiyor. itte Ah- lakh cennet tabiatin bile zevkini 
m.ed Çlııtanuı bana büyük siirprİ- bir anda be.na kaybettirir gibi 
zi bu oldu. olmuttu. 

Abmedi Koncah istasyonunda Beygir piditi ve beyg;r idra-
bulacağımı biliyordum. Çünkü rt · · · Denizlinin ana caddesinde 
bana Ankaraya yolladığı mektu• b01lUD manzarasına da, kokusu
bunda Denizliye hareketimi tel· na da kolay alışılmayor. Halhu
grafla bildirmemi yazm1o4b. Ben ki ne cüzel kasaba! Belediyesi
de telgraf çekmittim. nin ufak bir gayretile ne kadar 

.Koncalıdan Denizliye ayrılan temiz tutulabilir. Her taraftan 
bat, iki iataayon arasında trenle p.rıl §A"l sular akıyor: Evlerin 
yarım &aatlik mesafede İmİf. Fa· bahçesinden, duvarlarının delik
kat Ahmed Çintanın Y'ef'diği iza· leri altmdan ve yol kenarların
hata göre, Deırizliden döuüşte dan ... Öyle iken, gene, temizlik 
ancak yirmi dakika sürÜyOt'mUf· için bile bu sudan istifade edil
Sebebi de, trenin., J'(>k~ aıağı miyor. Su bol, fakat bütün bu &<>

yavaş gitmeainden... kaklar belediyeye haylurıyor: 
Her ne ise, bavulumu ve çan- ıu bul! Amma o suyu her kö~e

tamı, parde•ümü alıp, Aydın hat- den bulup hortumla mı bu cad.
tını bıraktıktan sonra bu Denizli delere ve bu sokaklara akıhr, 
trenine bindik. Aman Allah, ne yahud, günde hiç değilse iki k7 
toz! Çaresiz oturduk, fakat De- re bu şehir yaVTUSU kaaabada bır 
nizliye vardığımızda, bu eski za- uctan bir uca bir veya iki arezöz 
man vagonunun birinci kompaı;- mii d<>la~tırır? burası onun bilece 
timannıda yerleşmiş olan bütün ği şey! Biraz toprağını delince 
yolcularla beraber, bizim de <>"" her tarafından arteziyen suhırt 
muzdan diz İcapaklanmısa ka- fışkıran bir ~hir için bu pislik 
dar tekllmiz oturduğumuz kana- ve bu koku doğrusu ayıb şeydir, 
peye çıkmıftı, Herhalde üçüncü- günah şeydir. 
de oturanlar tahta kanapelerde * 
vücudlarının böyle çıkartma gi Şehrin merkezi sa.aiti bir mey• 
bi resmini bırakmadıklarına pek dan ... Buraya Delikli Cınar di -
üzülrnemitlerdir ! yorlar. Ba~ta, havuzhı genit bah-

İkinci hayretim Denizli istas- çesile Met.erret kahvehanesi ... 
yonuna çalap bir arabaya atla- Ak,amları memurların başlıca 
dıktan sonra batladı. Biz gidiyo- toplandığı bir yer... Bahçeı.inin 
ruz, fakat tahammül edilmez bir bir k<ifesinde, bir katli ayrı bir 

· uı da var ki birkaç odalık bir 

ur. ar ayalin ı tısa i ıartla- Am "k.a Al d y r • ye bakan odasına yerleşirsek c1e- • • • . erı ve manya a orta ola· urguncu, mal saklayıp sonra 
hem havuzun tatlı ftrıltmnL hem ruı~ gıflirır; ye~u. klymet ölçü- rak barb kazançlarına yüzde yüksek fiatla satan, bil d • 

., len meydana getırır. Bu halden kırk k id .. . . eve M1· 
sohbetleri ve kahkahaları, hem birçok insanlar zarar ve ziyan altın f=~ ::;: ~?.::. mılyar se ıle har~. ~arlığn~dan istifade 
tavla takırhlanm dinliyebilirslıı! görür, diğer taraftan bir kısım glinkü harbde de m 

1
bf ır:b1Bu. • ~den,dspeku~ıyon ıle kazanan 

Öğle uykusu zamanında da uyu- · u arı erın maan ır Tarihde devlet d 1 ınsanlar da bu yüzden servet el- lıarb kazançlarına vergi koyduk- b.1· I a am a-
nab•lir, çünkü o zaman bahçe d ecl 

1 
H L. • l . . 1 , .. . . rının ı e vurguncu uk yaptıklan 

t nh d l • e er er. ar~ ~ngın erı adı- anm göruyoı-uz. Reısıcmnhur ,..örül ·· t!s- 1~ 
e • ır, memur ar henüz vazı- le b1r sınıf türer. Zaı·uret içinde Ruzvelt, şahsi ve fİrket karlarını Ka~ muD~ • LU", mel' ~.., '1:~~eyran, 

feleri basındadır. h ld . . . ~ ... • ızrae uıın spe..iili.~yon 
Or d 

· A S . f veya orta a e yaşarken bırden mutedıl bır hadde tutmak için ile huıuaAı kaz 1 ld 'ki 
ta a yar aatı ve etra uı- b" b .... k ka - '] k anç. ar e e ettı e-

da karşılıklı küçük dükki.nlan ıre duyu .. serv~te lvuşan ~u agkır kvcrgı erh dod!d.urmut ve en ri ve ha'ta Biamarkın bile .lyasi 
k h 

1 
. •

1 
D 

1
. 

1
. Ç aonr?. an gorm.« msan ar cemı - ço azanç a ını senede 25 (Devamı 80 • .&a 4111 de) 

ve a ve erı 1 e, e ık 1 mar yet ıçınde, garıb tavır ve hare - rr 
'•akikaten ~üzel bir meydancık.. ( 
Y 1 

ketlerile derhal belli olurlar. ı 'S p - ) 
k.::1~;:::~= t~v:;:o~i~m~~~ Yoluulluk ~e end.iş.~ içi.nde yaşı: on osta nın bulmacasr 2 9-(14) 
Çünkü tehrin bu merkezinde de yan halk kutlelerı uzennde ruhı \.... 'l • 
araba tevakkuf mahallinin ze- ve ik~sadi tesirleri büyük olan ------------------------
mini beton olmadığ10dan yıkanıp bu türediler iki çeşiddir: Bir kaa· Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 
temizlenemiyor. Fakat Den;,.;li- mı h.arb vaziyeti dolayısile daha okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
de kulak zevki tamamdır. Her çok 1• yapıp daha fazla kazanan Soldan ı.&ğ.a d-0t 
taraftan, bir musiki gibi, su sesi lardır. Fabrikalar, hususile harb ru: 1 2 3 4 S 6 1 8 9 10 
ve güvercin sesi çağlayor. De· kuvvetleri tarafından sarfedile . 1 - TUrk.iill ka.b Ilı 1 1 r --
likli Çınardan caddeyi sağa ahp cek ve kulla1nılac~k1 si~ahb' vde m~l a.manlı(uu but.ün 1 jj_ ____ ._ ll'_-'--ı __ 1•11 
yarım saat yokus yukarı çıka sa- zeme yapan arın ış erı •r enhı· dün:yaya anlatan 
nız ha,metli ağ~çları ve ka:allı re büyük bir sıçrama yapar. Bi- mııba.rebelerden bi 2 
havuzlarile harikulade bir bah-1 rinci dünya harbindeki kazanç- ri (g). ~ ı--~---ı11 -- --
çeye varıraımz. Burası Tuğbalı- ların ~etkikinde, bunların en çok 2 _ Bera.be-r !l), ' .--
çes;dir. Tunç yüzlü kahraman Amenkada yapıldığı anlaşılmı~- Bulrnağa sa.vaşına 4 -- ---------- __ 
zabitlerin bahçede dolastıkları hr. Amerikada yalnız bir çelik (5). 

ve havuzların üstündeki · tahta müessesesi 1917 de 585 milyon 3 _ xeta ız>. 1 -.

kök""prülerle küçük kanallardan ve dzolhar kazanmıştır. A':rupadabda Kin ısı. ' _ _ 
azılnııt çukurların toprak yı· a arof harb dolayısıle pek Ü· 4 - ~minin is- 6 ı-- .------

ğmtılarından yay gibi atlayıp yük_ servet elde etmişt'.r· Sulh.c~ keleU llil, Ameri. 
gelen erlerine emirler verdiii geçınen faveç ve İsvıçre gıbı kanın .tem7i (3). , ---- .------------
görülüyor. Zarif kameriyelerin memleketler de silah ticaı;etile s - Not:ı 12), 
sarmaşıkları arasırda kuşlar ö- epey kazanmışlardır. Yalnız 1ı,. Hayvan ölü il r 3ı. B ---- il --------
lÜfÜyor ve insan, ruha serinlik veç dünya silah ticaretinin yüzde 6 _ \JMklık ni~ 
veren bu su, gölge ve yeşillik di- sekizini temin etmekte imiş! dası r2ı, Kuliibe ~ 11-------
yarından ayrılmak istemiyor. Bu- Çok çalışan ve çok iş yapan (G). ~"--------
rada garden partiler de verilir- bir İnsan veya müessesenin 0 nis- 7 -· Kra.llık aıa..Hı 
miş. Yazık ki ben buna yetişe~ bette kazanması tabii ve haklı meti (3), Bir emir ım-ıı:ııı:ı11:11.-••~----=~=ı.c.:::=-=k=ı:h:=~~!IJ 
medim. ise de, harlı zamanında fazla ka- (2). (Çık) m aksi (3). ı 3 - !)orgu edak (%), Öciiniln kar~ 

Kasabanın diğer ucunda, De· :ıanç yapılmasını dünyanın hiç 8 - Ham~t (3), Ertesi gVfte (6). (5) . 
likli Çınardan sola doğru, fakat bir tar~fında efkarı umumiye ka- 9 - Bil" hacf m. Şeffaf bir maddıe ' - Bir renk (3), Ara.bca. beraber (2). 
bu defa da yokuş çıkmadan, düz bul etmemiştir. Milyonlarca insa (tl, Tersi edad (2). 5 - Pile (2), Her başta bııl.ımllr (S). 
bir hatla yürürseniz d;ğer bir mn çarpıştığı, felaket ve mahru- 10 - Baki k:.ıla.n (5), Kenar (3). 6 - Yazıp ~lıınek (1ij, 

bahçe)t'e, İncilipınara gidersiniz. miyetin umumileştiği bir devre- Yukandan aşt.ğ"ıya dıoğr11: 7 - Orta (1), Erke« (2), Demieyobl 
Burada belediyenin az çok him- de mahdud bir takım insanların, ı - um.'Ulnru bahtının 1uırutu1maoa m. 
meti inkar edilemez. Büyük gü- ne ~kilde olursa olsun, çok ka- (5), Kapa. (4.). 8 - Kara.dıımWI (8). 
zel bir havuz yaptırmış, üstün- ;ganmaları haksız, çirkin ve za- 2 - )tahlübim mec1DU11 (,},Ta.sav. 9 - Bir emir (2), Bir .-.na Uhı (5). 

(Devamı 4/2 de.) rarlı aörülmüttür. V1tt' (5), H - Tai:aaı:ri eılerek csı. 
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3/2 Sayfa - SON POSTA' Eyliıl 15 

e<Son Poıta» nın edebi romanı: 108 

Mehmed Patn Halil pehlivan ' mm İ§İne gelmiyordu. Gelmeme
v Deli Hasandan çok umudluy- sinin sebebi de bot boğaz hadam 
du. Bu itibarla teı·ddüd etmeden ağalarının dillerini tutamamaları 
paditnha teminat verdi: dü§üncesinden ileri geliyordu: 

- Bir kıt'a fermanı hümayun 
dahi ister idük. 

Mehmed Paşa boynunu ileri
ye doğru uzatıp gözlerini büz
dü: 

- Schubert deyince akhmı-t 
siz geliyorsunuz V edad Bey! Si
zin yanmızda böyle musikisi ku,, 
vetli bir filrn seyretmel: Sc:hu· 
bert'i dinlemek ne saad~t ! 

dolayısile onları benimsemiı, daİ · 
ma ruhumda hissetmiş bulunu· 
yorum. Lakin aan 'atkirın hali ve 
istikbali için, hüküm verircesine 
ileri sürdüğüm iddialar doğru 

- Çok dü§~ndünüz, f~.knt b ir 
§ey söylemediniz! 

- Eminiz paditahım. - Kethüda Musatafa Beyi Dedi. 

- Ya, nasıl baılamağı dütü- gönderelim ata hazretleri, ke-
nürlcr idi? rem buyurup kcndüye teslim ey-

- Mutemed yolda_şlar bula- leraiz! 

- Ferman1 hümayun mu der
siz? Sonra içini çekerek ilave etti: 

- Böyle büyük san'ntkarların 
hayatına karıımış kadınlar" ne 
bahtiyardırlar değil mi? 

değil mi? Ben onların küçük 
çapta bir modeli sayılamaz mı· 
yım? Benim hayatıma Schubcrt 
te olduğu gibi bir Karolin Ester
hazi, ne Mozarda olduğu gibi bit 
Atoyzia Veber, ne Beetbowen gİ· 
bi bir Ciyuliyeta 1rirdi. Kalbimi 
dolduran, mazinin olduğu kadar 
halin, halin olduiu kadar istik· 
balin de kadını, Semahat var. 
Fakat o, diier büyilk meslekta§· 
larımın hayatına giren kadınlat 
gibi ben bir san'atkar vasfını al
madan kalbimi doldurdu. 

Gözüm, Schubert'in iimidsi1 
aşkını his~etmeğe, duyurmağa 
çalışan artıst te, ağır agır cevab 
verdim: lım derler idi efendim. Dedi. Darüssuade taşlığanda 

_ !... aynldılar. Mehmed PMa d,l;:ı·u 
Ortalak artık iyiden iyiye vezir aarayana gitti. Halil pPhli

ağarıyordu. Sultan Mahmud Be- Yan Ye arkadaşları bekliyorlar
şir ağaya döndü: dı. Paf&lltn geldiğini görünce he-

- Şimdi kaç bin altwı tedarik lecanla ayaklandılar. Kollarmı 
edebilürsiz? Hazinei hassadan ardma bağlayıp sordu: 
akça çıkarmak İ&tcmeyüz lala. - Beı bin altın kifayet eder 
Şayi olması ihtimali vardır. [Ba mi? 
şını sadrazama çevirdi] sizde Deli Hasan ağanın gözleri 
akçe yok mudur? parladı: 

Mehmd Peaşa başım önüne - Yeter sultanım. 
eğüp mırıldandı: - Akçeleri şimdi tesel1üm e-

- Otuz sekiz günlük ((Mührü decek mis;z? 
şerif hamiliyüzn padişahım! - Yok sultanım. bunda kal-

'ilu sefer Sultan Mahmud ba- sun. Yoldaslar nasıl olsa saraya 
~ını önüne eğdi. ı·Otuz sekiz a-ün- geleceklerdir. Kendülerine tak
lük sadrazamız ıı demek he- sim olunur! 
nüz ((bir şeyler yapamadık!» de Mehmed Pa}a Deli Hasanın 
mekti. Birinci Mahmud tekı ar ne demek istediğini birdenbire 
kızlar ağasına döndü: anlayamadığı için sordu: 

- Kaç bin allun verbilürsiz - Yoldaılar saraya mı gele-
didündü ! cekler der idiniz? 

Beşir ağa ellerini ovuşlut'du: _ Beli, öyle arzeylemit idik. 
_ Ne miktar lazım ise padi- _ Ya, sarayı hümayunda ne 

şahım. işleri vardır? 
- Mesela beş bin! Deli Hasan manalı manah gÜ· 
- Heman teslim eyleyelim. lümsedi: 
- Durman, altunlai'"ı vezir sa 

rayına irsal eylen. [Sadrazama 
bakıp gülümsedi] Beş bin altuna 
kaç baş satun alursız paıa? 

Mehmed Pa a sarardı: 
- Şimdülük beşi pazarhkta

dır !. 
Sustular, kızlar ağası ile Mch

mcd Paşa haremden çılcıp kızlar 
ağası dairesine gittiler.Merdiven 
başına geldikleri zaman ağa 
Mehmed Paşanın elini tutup sor
du: 

- Altunları aldıracak mısız 
sultanım. Y okaa tarafımızdan İr
anlini mi arzu buyurunuz? 

Beşir ağanın paraları kendi 
11dl\J'\\larHe göndermesi sadraza· 

- Münasib mahallere gizle· 
nüp eşkiyayı katleylcycceklcr· 
dir! 

- Kaç nefer «Serdengeçti» 
tedarik edebileceluiz Hasan a
ğa? 

- Anı şu saat kestİt'emeyüz 
benim sultanım. 

Rurada Halil pehlivan lakır
dıya karıştı: 

- << Dinarı> kaziyesi hallolun
du sultanım. Şimdi bir şartımız 
dahi vardır. 

Sadrazam gözlerini açtı: 
- Söylen ağa. 
Halil ağa yerinde şöyle bir kı

pırdandıktan sonra üır , aqır 
aöyledi: 

- Beli, devletlu efendim. Kat
ledilecek beş nefer kimesne var
dır. Şevketlu padişah fermana ol· 
madın anları kendülüğümüzden 
«İzale » eylemiı oluruz l 

- ! . .. 
- Fermanı hümayuna: '•Pat

rona Halil, Saraç Mehmed, kah
veci Ali ve boynu « Urlu ıı adh a
dına yazılmaludur ! 

Urlu adını işitir İJİlmez esirci 
Şüca Çelebi yerinde)\ üç karı§ 
sıçradı: 

- Aman sultanım, Urlu ağa
yı katman, anan verdüğü sillih
§Örler sayesinde \<amenenıı hu
zuru §erifinize gelinebilinmiştir. 
Hem bu ademden <ı emri hayırda •> 
ziyadesile istifade cJahi memul 
bulunur! 

Dedi. Koynundan hemen bir 
pusula çıkararak sadrazam Meh 
med Pataya uzattı. Esircinin ':er· 
diği pusula Urlunun evinde «bal-
lı şeftali» C1Selman nın ıizlice 
verdiği ki.ğıddan başka ŞC)' de
ğildi. Selma, pusulada: ,,Urlu ile 
Patrona Halilin araları gayet a· 
çık olduğunu, sabnhleyin az da
ha pala ~alaya gt>lmelerine kıl 
payı kaldığınrn yazıyordu. 

Mehmed Pata pusulayı dik
katle okuduktan sonra keyifli 
keyifli gülümsedi; 

- Bre siz «cevher damarının 
göbeğine uğramışsız dn hala 
«şıkkı ıefe» mi eylersiz '! Ya, bu 
Urlu şakisinden ne cleyü istifade 
eylemeği düşünmcuiz ~ Bu n· 
dem bir çalışta Halil iblisini pa 
re pare edemez mi idi? 

Halil pehlivan gü:dü: 
- ft iti dalamaz derler sulta

nım. 

- !. .. 
(Arkan 11ar) 

- Pek zannetmem! 
- Hayret! .• Niçin Vedad Bey'! 
- Çünkü, san'atkarlar umu-

miyetle bedbaht olurlar. Hayat· 
larına karışan kadınlar onların 
karanlık, bedbin ruhlarına biraz 
ııık verirlerse de mukadderatla· 
rını değiştiremezler. Hepsinin 
.korku~ç •!cihetleri vardır. f şte 
Schubert, tfte Mozart, işte Beet· 
howen.. Edel>iyattan dft misal 
vereyim mi? 

- Fakat bir kadının büyük 
bir san'atkann hayatına kans· 
makla duyduğu saadet. sonra c~· 
keceği ızttrabları gölgede bıra· 
kır. . 

- Zannettiğiniz gibi değil. 
San'atkarlann hayatına girme~ 
büyilk bir saadet değildir. San'at 
karlar. derbeder, serazad, se•~e
ri ruhlu, savuruk İnsanlardır. Ha
yatlarına karışan kadınlar, bir 
müddet için onlara intizam, İl· 
ham verirler. Sonra gene san'at· 
karın çılgınlığı nükseder. Onla
rın sefil bahtlarına İştiralt mec· 
buriyeti vardır ki, her kadın bu 
kadar kuvvetli olamaz. 

-Bir kadın kendinde bu kuv
veti bulursa!.. 

- Kendi kendini sef lete, a· 
zaba, hüsrana mahkum etmi!i! de

ı.ektir. 
- Niçin istikbaliniz hakkındtı 

bu kadar bedbinsiniz Vedad 
Bey? 

J:tu sualle birdenbire şaşırdım. 
Bütün bunları kendimi hiç dü
şünmiyerek, söylemiştim. Bu su· 
al, birdenb;re beni mazinin ku· 
r.ağına attı. Buradan istikbalimi 
de gördüm. Ben ne Schubert, ne 
Mozart, ne de Beethowen'im. Sa
dece bir musiki aan'atkarı olmam 

Diğer kadınlar, bu san'atkar· 
lara ilham verdil~r. 

Halbuki Semahat, benim bit 
aan'atkar olmamı teminden son· 
ra ilham vermekte de devam 
etti. Bu bakımdan benim Sema
hatim hepsinin sevgililerinden 
daha kıymetlidir. Bu düşünceler 
içinde istikbalimi de gördüm. 
San'atkar dostlarıma benziyen 
tarafım, benim de inki&ara uğra· 
yışımdır. Çünkü bu kadınlar na· 
sıl onlann olmadılarsa, Semahat 
te tamamen benim değil! 

Bilhassa sonlarımız birbirleri· 
.oe çok benziyecek ! Ben de yal
nızhk, hüsran içinde çürüyüp 
gitmiyecek miyim? fstikbalime 
çok bedbin bakıyorum. Bana gö2 
kırpan hiçbir ümid yok. Andre 
Theuriet'in bir sözünü batırlıyo· 
rum: 

«Mes'ud hayat yoktur, mes'ı:d 
günler vardır» diyor. 

Ne doğru .• Fakat benim ıçın 
ne uzak.. Mes'ud hayat yoktur, 
güzel,, peki. hani benim mes'ud 
günlerim! O kadar az ki .. Ken· 
dimi bir an Gönülün hıwasıno 
kapılarak mes'ud bulmuştum. Şu 
halde bu sandetin kıymetini bil .. 
Kendini mes'ud bulduğun hercün 
kardır Vedad ! 

Gönül, uzun uzun düşündüğü
mü görünce: 

- Artık adamakıllı :> aşlan· 
dım. Böyle olduğu halde h nya
tımda bir İntizam yok. Bu yaştan 
sonra İnsan ne ümid eder ,is tik
balden ne bekler? 

Niçin roman tiğim böyle ? .. Bir 
derdleşme ihtiyacına mı hissedi
yorum! 

Yüzüme baktığını sezdim; ben 
de ~a§ı.mı ~evirdim. Göz göze 
geldık. Hafıf aydınlık içinde bir 
kat daha güze) görünüyordu. 
Gözlerini kaçırmadı. Ooh, bu ba
kı~lar, hiçbir müşkülat çek.ıneden 
çözülüverecek ne karııık manalar 
naklediyordu. 

- Sizi bedbaht eden bir ka· 
dın var biliyorum. Bu kadını u
nutun, kalbinize yeni bir aşkın 
heyecanını doldurun Vedad Bey! 

Boş bulundum, onun hayatım· 
da bir kadın olduğunu Füsundan 
duyduğunu unutarak soruver
dim: 

- Hangi kadın! .. . 

- Bu aırrınızın bence m alum 
olduğunu biliyorsunuz. Meçhul 
olan bu kadının kim olduğudur. 

Titredim. Gönül, annesmı u
nutmamı istiyordu. Yarabbi, dün 
yada neler oluyor. Ben bu çocu· 
ğun annesini seviyorum. O bu
nun farkında değil, bana zaf 1 

var. Sonra kendisince bilinmiyen 
bu kadının bana ızbrab verdiği
ni dü§Ünerek unutmamı, ruhu· 
mu yeni bir heyecanla doldur· 
mamı tav~iye ediyor. Pelti bu 
heyecanı yaratacak yeni sevgili 
kim? Bu sadece bir tavsiye mi
dir, yoksa kendini ileri :ıürmek 
midir? Bu merak beni gnrib bir 
suale sürüklüyor: 

( Arkaaı var) 
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Tekirdağlı Hüseyin' 

~ hııd.dır. Bütiin llu, 
meziyetleri huımlıuının hiçbirinde 
yoldur. Hele üç cepheli giireıi hep· 

Harb mes3leleri tı-------
1 RADYO 

sini meydan yerinden $ÜpÜnnıy· e (Bat taralı 311 de) 
kafidir. istihbarabndan borsada istifade SALI. 15/9/19iıı 

Hülisa benim bnaatm, Tekir • ettiği rivayet edilmiştir. 7,30: Saat ~a.n, 7,32: Vücudumosu 
V h lkı kı t çalış ıra.hm, 7,-IO: '""~-- Aab;:rleri, 7 ""': 

dağ-it, L- akı .... sıkı bir reiin.le urguncu a n sı n ısını .n..-- ,.,.. 
"""" .....,. ~ t b' h d SenfGn~ pa.rça.la.r (PL) , 12,30: sa.~• a.. 

lmend~ bakana omm önüne kl.DlSf' ar ıran, onu soyan ır ırslz ır. _ 
B ·· d b•·tun·· devletle de bu 3an. l2.33: Ka.rışık proçam (Pl.) , 12,45: 

çıkamaz ... Hasmılart d:.:..& '--- ı..! u yuz en u r u•~ ~ aı.. .b.I . .dd ti 1 d b A.iaJJS haberleri, 13: Oyun ha.va.lan, ,mk çı- ..ı.... van--'--- b-...ıay __ ._ gı ı erı şı e e oe:za an ırı r. ·- ~ ,,_IWl.uu' uu ar1llö Al __. B 1 . ta ı - t.a.ksim w ıtürküler, 18: Sa.at aya.rı, 
mevdanı alu. ç,._ı__,! ben.a.!-...1.._ peh manyallil~ u gara n ve s 

,, ıu:uuı ...-mu~. d b 1 .d ed'ld.k 18.03: Radyo salon orkestrası, 18.45: 
llvancbr. Ve, pehllnınlık mHI- • panya a un arın ı anı ı 1 -
lıeri r- len11i işidiyoruz. Vurguncu dev• ~sıl h<'yeU, 19,30: Saa.t a.yan ve ajans ..,,.um, feıvtandedir. Bu, inkar J • !.___... d. db' 1 · k hıı.berlerl, 19.4.5: Hafkevleri folklor saa. edileme. l) hakikattir etin uaısa ı te il' erme ay ırı 

il' • h k t ed k mill" h b Ol, 20,15: Radyo ı:-a.zetesi, 20,45: Vıolon. 
Te&t&...1-:::.Jtntn bk- m • t• dah a.re e ere ı aya na sa 

~ ~~ S u~ ez1)'e 1 a botaj ya ·· ·· d b' 9el sololan (Pl.) , 21: CEvn sa.aılf), 21.15: 

& azan: JJ.'fl!:. ami Karayel = JdH~ baatnl~r•nd: bu da fildir. :::k!i:.':nı:~:ızak~ s;; İ&paın.yol m~den örnekler (Pi.}, 
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1 

derı ~ meym, =: ur,J :_;,mrn- aı-kınhlarını kazanç fırsata yapa· 21.30: (Sağ"l* saati), Zl,45: Klasik 

hakkında düşünceler 
~ • ~~1 ~~ . .rene' ~van ~yağ giire§lnde. atırelıı: . Hayati ilıe yaptığı 'bir buçuk saatlik . ~ez:·· ang Y ancı cak kadar ruhları kararan bu gl- Tiiı:k müzii'i programı, ~.30: Sa.a.t a. 
ti.;O Tdlird~ H...._,~ ~~ 

1 
wbaııt ıure,t-e ~- ~pebli • gür~e ihmalirlığının cezasını çek :: hasaım dahiy olsa ke.lb~ atmaz. İf- bi insanlara hakiki diifman mua yan. Aja11$ ~ler ve bors:iliır. 

~ is~ Çiiakii TurkL 'NDl.ıja salııb ohnak için çaltftı. ti. Ve dereeeslni tayin etti, Buse· ba, aaydıgtm meziyetlerdirkf, mele~i yapılarsa elbette yerinde .... - ...................... --.............. --
Jle bafpelıllnal olan Telmdailt Hii Fakat biç birk&ade ...Ufak ola - l>ebıe derhal kazan dibinde meıhur Hüseylni, inerse daha beş altı s~ne olur. · ŞimC:i de piyasadan 
eeyin, etnıfnla bir alay declic.oclu 1 1DAdı, Ya ınafıab olda, veyahacl .e malUın olan ltinını yaptı: mey~mıa ~ kılabilir. k 
toplanıtt bulunuyor. ıne,.daaı lı;wpla, ıürüJtiilıii ı,,..u_ - Ben bundım aonra Kırkpınar Huseyfnin yegane kusuru senelef'- Kar hadleri tesbit ra l toplanmıya 

Evvelki haha ,.udJitm J?iiaaha- rak ·~. ~ .glmıiyeceğ~... YeDi. ce .. ~ lcalnaetdır. Ra.kibsiz}jk başlanıldı 
Lede Tdürdaih H&eylnm hllf Mala~ iııatka yeni si:.-rilen· yetİfeo gençlere tıerketüm ııüreıle. H~ bu hale koymufhn". Fakat e:lilen maddeler 
peh~anlık müsabekalartnclan çe • Is _...tnda Bai.•kili h:walıhn peh- rl . .. d~!rn gibi ~ altr ay kenıdfni : " Son günlerde piyasada rakı bu • 
lkildfPıl ve, bu ~in sebeb- IPnıııa, tam lunmına ~ldiji amuı . Fakaı~ bütün bu, malunılara Da%&. kos'~ vursutı onu gene kiınae ye. Yem ~ cam ve zuceaclye 1 lunamamakı~ır. Bilha.ssa 85 kuruş. 
lerlui lzatı etnı:iptiını. Tdcinlajlı,.. hem yağ- ~· · ran ortada gene b'r malum olan ,ey nem~ . ~'· .. kiı:nyevı ~·~de ve boyalar, luk lnhıiııwırlar idaresi rakılarını pi. 

Tekirdaifı HWeyinin. yetti ~ bem de ~ ıriirette kart' çıktı. vardır. O da Tekirdaglı Hiiseyinln .• Huseyuı; Çoban Mehmedden de \ma.~ ve !"otonuz nakıı Vll$!~ J•uada bulmak kabil olamamakta • 
fSO genç pehlh...ı.dan k~ O da muvaffak olanı.adı. Yalnız- E. pehlivanlığıchr. yük~ !>E'.hllvandır. Çoban: hiç bir · lan bırltklen ~~na d~il bllu.. dır. İnblsar'ar İdaresi n-:zdinde yap 
dan dolavı L-pehtivanlık mü:Baba- I yiibde )'tpttğ1 yllf .,,.._inde Tekti"' 1 Ş ~- .1 ,,_ d ...... ._1 Te.. vakit Tekirdağlı ayarında değildir.• mum maddelenn lir hadlerı Ticaret t ~ t- '-'-""----t •• .d . 
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kalarına badema p-ıniyec:ıeii bak · ı d.atlıyı epeyce iizdü. 1 klrdağb, ne kadar bopkn•• olursa U$ey ne nazaran gü~eş meziyetleri eK.Clta nce ~as~ ~ ere .. uır - saya y«~k kadar rakı çtlumnakta 
funda.ki· dedflıııoda etae,ce biiyüm.Üt- Babaeııtl:ffi İbnthimden sonra Peh olsun. ne kadar ihroalkirlıkla i!lk- ve .yaradılııı onda hır kalır... Hü.. I u~~ umumı kitib~lne. gonden1-ı fakat ralı:ılar piyasada yeti tmym 
A.::... Biaıa.a -LIL--L- muhitinde nvanköylü Ması::afa, Ha-...: tür-..J! • . __..: __ ( b l - 'l___L.._ seym; Koca Yusufun bir iki derece ID.l:fÜI'. Evvelce tasdik edilnf, olan '--- " - .• ı al 

alevli bir m.ünabta meuw ohnak.. Bunlar d:a Hüseylnin brtısma dJ - sun rene pelıllvandır. Ve, o; çapta_ ~~~p e bV pehlivandır. Bu; madd "; ~~ ~lerr d ~ n:n aı flaı~la satabi1meık ümldile toplam 
........ • .--~ .,. .. u "'°'· en u.un»l4DJ.IŞ u un.u.u 1JUI1111 w • ind . de • 'th ı· bi Iikl rl "d ı-• spdmlitor er tar ından fazla 

llM!O'. Geçen gün, ealO bafpehlhran.. kildi~. Fakat lr09f!'fini ortacl.n çt. o a arda bugün tek bir pehlivanı • y ır. ma e erm • _,e u -~ • .• • 
lanlan Abc:h•Daha rutgeldim. O; karanudılar. Doinmma .Oylemek mı: yoktur Tdcirdağh; eski 1ıirk Gelecek YBZ!mda Çoban Meh • yanda .Y~lden .tay.m edi:erek gon. :::d:re böylece buhran yaratıl •. 
....::1-ek __ ,_ .. L..J!. lizı---r-~ ~ tek b--L-na peh'ivanl · t bir -·--a·dı medle; Teklrdağ'ı Hüseyini muka- derflmiştir. Yen lir hadleri 15 Ey. -
5 ......,. ,........._,soy_.. ı ~.,.. • ~· , arınla arn o ..... ts;t r. ecl ~ y~fden gii~ ılracaf o.. ----c>----

- Yazınızı okudum. Albdıqlar Hü.eyine hafif geliyorlardı. .~en, imsak ~ 'biiir'. ~ ltarz.I f.~ ~l~. ve gÜl'e§lrl~ ne o- ı:n ıttı::"'maHarın::t~ik edlie • 
araaında epeyce· miinakaşa ettik.. . burlların Tekh-dağlı ile olan ıureı- 1 nıkibkrinln kat kat fevklndedir. i\eceğlnl vu:ıuhla.ndıracagım. •. 
Dcğnı yazıyorsunuz... Telrirdaih; Jerio.I bir değil, müteaddid kereler Sonra Teklnlağlınln basımlarına M. Sami KarayelV cektir. 

Bu' garistandan 6 bin 
ton kömür alacağız 

çıvgar aiiref!en korkuyor. Doğnıdar. gördüm ve te'~°' eUinı. Tekirdaf.lı br,ı failciy«i yalnız bu v-asıfları da 
Eğtt çıvgal"a clrerlene ( 1) yenes-1er. bunlardan pehlivandı. değlldir. O; sağh ş0llu v~; ortadan 
Çünkü HÜ9eyin; aon günlerde hop} Tekirde.ğlıya yetişenler hafif ge- aürefçidir. Onun güreş tux~unda ve 
mış bir vaziy~edlr. f:.Jri pehlivan- lince 0 tıasunstz kaldı. Ve; bu ha.. çalımında; bilhassa kaqısındaki 
lığı kahnadı. aımsııı:l;k kalıt seneden seneye Te.. has.mı her taraftan dokuyupmda ÜS~ 

Abdulalh pehlivan, bütün pehli- ldrd.ğl&yı bofalttL Çünkü Tekirdağ_ tünlük vardır. Hasımları ise yalnız 
vanları yakından tanıyan bir adam. 1 ıı yeni yetifen luıs&ı:nlarını her vakil 1 sağ taraflı bir cepheli güreşçidiı·~er. 
dır. Sonra Tekirdağlı Hiiseyinle ~ine emin olduğundan Bu; pehlivaıılık1a en büyük nakise
clalmi denecek derecede bir hay.t lhmalkarbğa bafladı. O; üç bllçuk dlr. Oç t.afb; taım denkle güreıe 
arkad.aş1 rğı vardır. 1 

ldm...la. üç buçuk heei :ile me,da· girmekle bir tat-aftan gür.er- girmek 

lstanbol Barsası 
14/9/1942 açılış • upa.nış fidlan 

Yardm1cı be jen terJiyesi Mahrukat Ofisi, iki gün evveı ıeh 
Öv t ( · k k d rimize gelen Bulgar tfcaret heye~lle gra men 6rı ur .iU apa11 ı t - t 1 d n 1g L 

1 
• yap ıgı enı.as a1 sonun a u aru-

Maarif Müdürlüğünün teısibile tanda yeniden kömür mübayaa&I 
bir '"dd i \' ıu.r..K. ! • mu et evvel ıstanbul Ktt Li - etrafında bir an~ yapmıştır. 

------------11 ...m.de açı'8.n liw n ortaokullarııı ı Bulza1lar ilk olarak kilosu 8 kunllf 
Alı"'-'• H ' yanlmıcı beden l:eırbC,.es.i öğretmeu 10 ad 6 bin t r.·· ·· 

nılra ı Sl.erllıı 5.22 . &eri ~ diin soaa 41?1'11lİf!İr. Kw • I par. ııın on aomur vere. 
w.Yerlı Hlt ~lıu 136.70 l ıımı kapantfl münuebetH~ Kız LI _ c:eldenbr. Bundan wnra ela gene 

nen. llO lnicn W!. 38.&65 · MSİDde yapılıa.a mensimde Maarif ı külliyetli mıktarda kömür alınacak.. 
' 1'dri4 ıoe rt>çel& 12.&9 V ekiJeti beden terlıiJesi umuım mü.. tır. 
s!h~ :.! ineo IU.. 31.lli : dürü Vildan AP,, Vekalet umumi 1 B~ ge:irilecek kömür 

Evet Tekirdağlı Hüseyin, bo~al • na çtktyor, haslm'lıa(ını soluksuz arasında dağlar kadar fark YN"dlT. 1 
mrştrr. Baki pehmanlığı kalmam.it- ınailab ediyordu. Bu; halin de.-amı . T*irdağbntn ba•ımJarına karşı 
tır Ben de Abdnllahın ftıainde • yavaı, Ylrftlf Tekirdağlıyı wa uğ - bi.rçcık maiyetleri daha vardtr. Te
~- Hmıeyh., Kara Alidem soınr'a rattı. Bmm -.en haslmları bir ara. lı:irdağlı, ~~bil~, acelı; et
Tiil'klye ba,Jpehlivana oldu. Ve on ya weJenS. Teldrdağlıyı ortadan çı.. mlyen, kafasile gurqen bır pehlıv-an ı !:,.;:ra.rl.* bir gram killoe 

33.80 t ~.üfe~lİJ·~den ~ls, Maarif Mü. ~ 12-13 kmuşa satılacaktır. Ba gar. 
dur muavuıl Vahi hazır hulwmıuş- ticaret bey~i de din sehrim";ıden 

.enediir de bUifasata ba§pelılivandır. lmımıya karw verdiler. İtte son olmakla beraber zeki ve, U5tadt!". 461 
Kant Alid soma ona Müliyim Kırkphlllll" trürefhmekl çıvgar gürefİ Ayak gürqinde humr sağdan, sol. Esh:-ını .,.r l'ııh~rri• 

~~ ~~~~~ 

İstanbul Belediyesinden: en nın· L!L.-..A.I ,,ücıadu bu aebeblerden dan, or!adan güzelce budayarak ol ~:----''------------1 
- :İkramLyeli C'f 5 933 Erga.ni Zl.95 

( 1) r _,,_........._ çl'llgaır birkaç pcfıTıi. ileri pim~. Teairdai·•. çıvg!l1 dunr. Bilhassa. tek çapraz buda - % 
---------~~ ~r • mda blmca pç bela basun- mr.ları müdhl§lll'. 

7 841 Demiıyoha 2. 19.60 
Ülık.üdar ve Kadıköy bayilerinde mü~e!ılitdn -vasıtasına. tt-slfm t.olr Jı:ömiiTü-

DÜll ı.nuıı.a 28 lira 50 kuruş s:aış fla.tı abfıt. ohmıdutu ili.o o!unar. 11"52) 
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tzmir ] Samsunda 

Bir Anadolu seyahatinin notlan iilK.i;iiAhnıet' 
(Bat t•ralı 3/1 de) ı Salondaki camekanların için-

•• ,,...,. öldürdüfüntlen ın.,.. • 
nan olan bir katil 

İzmir, (Hususi) - Torbalıda 
ltabaaını uyuduğu bahçede öldii
rerck kaçan ve jandarma onba· 
ııaa Muatafa ile köy mabtan Ah
med Pala tarafından yakala.nan 
katil Fehmi buraya setirihnittir• 
Katil, suçunu itiraf etmittir: .1-
f adesine &Öre, baNMDI para IÇID 

aopa ile öldünnüttiir. Bu meyan
da bazı makul olmayan aebebler 
de zikretmektedir. Doktor rapo
ru iae cüriim aleti.in l.Mçak oMu
iunu göstermektedir. Kab1 biç 
te müteesair deiil, çok tabii ve 
hatta memnundur. 

KarabDkte buyuk sünnet 
dUğUnü 

Karabük ( Hususi ) - Halk 
partisi Karabük demir çelik oca· 
ilDID tetftkile Çocuk Esirgeme 
kunnnu t&Tafından 100 e yakın 
çocuk siinnet ettirillllf ve aiydiril 
mİflİr. 

Çocuklar Demir Çelik hasta
nesi baıbelüm ve operatörü Dr. 
Meoemeneioifunan nezareti al
tıacla fenni sünnetçi Ethem Ün
lü tarafından sünnet edilmqler
dir. Demir Çelik bando ve cazı · 
nmcla iştirak ettiği bu tören 
n~'e)i ve samimi bir bava .içi~
de aabaha kadar devam etmıthr. 
Bu büyük düğünde Demir Çelik 
fabrikaları müeaaeeesinin ve ha-
yırhah zevatın kıymetli yardım
ları ,ükranla kartılammfhr. 

y fU'flı,,....,..,_. ~ti çM 
layılalı 6ir ıelcilde çalıfıymı. 
Y o,....ı lto.Jrnlara, lcmueei~ 90-
culaN ~dımlar ~yor 

den köprü attırma" karşısına da de bir haylice kitab topl~ı,lar. Yanık llüsevin eziliyor! 
zarif biçimli bir kahve kondur- Gençler, masalarda, aessızce O• ~ 
mut- Bir kıaun aileler, yemekle- kuyorlar. Bu . lev~a bana büyük 

ri ile etraftaki çayırlara dağıla- bir zevk verdı. Kıtap Sarayından Kara Ahmed, hasmını her dahı- Kara Ahmed, h&anmu P~ 
yor, bir kıanıı da bu kahvenin ö~ neş'e ile ayrıldım. Sokakta, du- ta kartılayor ve reddediyordu. kaanakla asmak İatiyorda. ~an ... 
nündeki aedde, yahud havuzun varlann boyunca çağlayarak su- Bir kereainde Yanık Hüaeyin, Hüaeyia, bunu b&ldiii için dcrhaıl 
kenarında fıekiye&ere karp otu .. Jar akıyor ve tozlu yol, ortada, haunının paçalarını eline .re~ir· yan ka:zajı aai• elile hudayarü 
nayor. Fakat buraa1nın tam ma· kızgın günetin altında, hu sulara di. Ahmedin iki paçası da bas· aaj ayak paça•ının ü.ıeriae kuv• 

SamMUa (Huuai) - Şehri;.iz naaile modem bir aazino halini hasretle İçini çekerek yokut •ta· manan pençelerine girmİfti. Kara vetle oturdu. 
de her aabaclaki :rurd hizmetle- alabilmeai içia daha epeyce fe- ğı uzanıyoı-du. Ahmeclin boyunduruklat' met- Y amk bu, hareketile p&Ça&t• 

rinde ileri hareketlerile temayüz dakirhk lazım ... Be&ediyenin ve Halid Fahri O.zanaoy burdu. Derhal kıaa ve kavi kol- lıurtarcli. Fakat yan kazık bud .. 
ecle.a bayanlarımızın geçen sene miiateciria elele vererek bunu ........ - ... H·····-··............................ lan arasma hasmıma boy1aurıu masnu yapın.akis beraber Ah. 
meydana l'etirdikleri (Yardına da yapmaları özlenir. Çünkü bu ergün kenedlec:ti ._ kuvvetle boidu. mecl, ka::aıiı teluM- taMlecli " 
Se~ler Cemiyeti) çalı§ID&lan bahçe, kasabanın daha güzel bir Kara Alamed, iki ayaklar11aı ya• l'ene paça ara.mata bqlada. nauJıitte i,.i bir al.ika He takibe- Myran yeri olabilmek için böyle (Bat taralı 2 nci IUlylada) na açarak l'ermİf, belin kırmı4, Heraeleoi İbrahim, ohardujw 
clilmektedir. Şimdiye kadar ıöa- bir takayyiide liyıkbr. büyük bir lokantaya gidiniz, iste 1 bütün aiö.deainin yukanaik haa- yerden Ahmedi aeyrediyorclu " ~ olan • faaHrette .,....;yet .. DeaôzHde buluad~i~ . be! diğiniz her yemcğ;, caz ses; ara· nnnm üzerine ~ ve ı,;;. bu, çocnjin çok bei-""tti: A_ı. 
yem cloian kimaeaız yavrul~ gun .zarfında, Halkevıru, . lıaeyı sında yiyebilirsiniz, ve ispanya tün ağırlığile ve zl>rlu bo~undu· medin vücudu da botumıa sılnuf' 
60 aclecl lıcuadak takımı hedıye ve Kitap S.raynu da gezdım. ikamet. nden v k ruiile boiuyordu. ti. fferseleci İbrabiN, ~anmcı. 
etmif ve aynca birçok yoksul n Halke.i, tehri. sayılı güzel 1 agzı pe yanmış o- y aruk Hüseyin inadct ve btı· bulullAll arkadulennclan Kaa 
~ .. saJri -ı.te.ı;,. kadm- biaalarnulan bôrid;,.. Ancak, yaz lan vatandaş J'.."'1.m koyu.nu !atık bQ- pehHvand.. O kadar zo-. bur HaHdeo • 
lara muhtelif yardımlar meyanın tatiline rastladığım cihetle, faa· hamalın sırtına yüklayerek evıne ru yediği halele bir tüı-lü pftçala· _ &., çocuk çok .botuma si' 
da ekmek, ilaç ve çahtabilecek Jiyetini durdurmuttu. Geniş bir yollamak imkanına elan malik· rı bofaltmayordu. Hasmını iki ti. Ne pzel tutuılar• var. Sollrt 
bir vaziyette bulunanlara da mü- salonu ve zarif bir aahneai •ar. · paçadan yenmeie çalıflyordu ve da çok cesur d~ mi 1 • 
-..ib bir it temin etmit, kurmut Burada, Halkevi katibi Bay Ha- tır.Hiç tereddüd etmeden söyli- bu ele geçen fırsatı kaçırmak ;.. - E..-et. Çok lnYrak Wr deli 
oldutu t...,.aı.ı..ı. el .... •atıeri- lil, ba- çok loymetl; izahat ver- . . . . teıniyordu ve, dotnmı da ı.u Hl!· kanh.. . . .. 
ne de ehemmiyet vererek bu sa- di ve Denizliye dair bas1lmıt o- yebılmz.: . v Bu fırsat her vakit ele seçme:ı;dı. - bmı de auzel be 1 •• 
yede hem memlekette küçük el lan kitab ve risaleleri hediye et- - Tur~ıye her şeye. rag~en Yanak Hüseyin, momıor kesil- - Kendi de güzel!... Görmit 
san'atlernin inkifafına hizmeti, ti. Kendisine bir tetekkür borç- bir cennettır ve temennı edelım, di. Gözlerine kan yürüdii. Böyle yor muaun tostoparlak •• 
ayai zamanda bu Teaile ile bir luyum. 1 ki harbin sonuna kadar cennet iken paçaları bı~kmıyordu. Has - Acaba nereli? _ 
çok .m~htaç kimael~~ ~~lük gl· L~ .. Tuğbabç~aine g~den yo-1 kalmakta devam etsin. mmı geriye doğnı sürmek, yukll- - Bilmiyorum... Bu, ç~ujt 
ela ıbtiyaçlannm .~amidin ~l~u- lun üminde ve ~~ brr n?1"n· _ Fakat bu Türkiye cenneti- n doğru kaldırmak zorile çırpı· bir kere Selan~ ~ ~~ 
iu derecede temıninde mühını dadır. Muazzam hır hına. BD" ta- . . . d d" yok} nıyordu. Kara Ahmed de hasmı- (erinde de sörma.tüm. Kuçülı 
yanlunla.n dokunmuttur, Bua • rafı liee kmnı, diğer tarafı orta nın •hıç mı er ~..L olt d d. nı yalnız boğmakla kalmıyordu. ortaya smetti ve INıvaffak olJ11 
dan bafka muhitin sosyal bayah- kıaam. Kıs ve erkek 1800 ta:ebe- Elbette var, : ç er ... 1 

0 
da ayaklannı ·kurtarmak için _ Vticıide tam bir pelaliYU 

na da kıymetli müzahar~i do .• : si V&nmfo Tabii, öğret.men ~~-var, bu der~lerın başı, kayn~gı Yanık Hüaeyini sağa ve aoı-:.do.ğ yapumda. ~zerinde çahtdıra• 
kunaa cemiyet uk aık ,tehır klu- rOAI da o ni~t~ g~n~~· ~udur fiat pahalılıgıdır. Yalnız bu fıa.t ru sürüyordu. Mücadele muthıi iyi bir peblıvan olur. 
bünde, Park gazinoeun.da muhte- ve müdür muavını, bu~k bır ne- pahalılıği 1939 da değil, 1914 oldu. Nihayet Yanık H~eyi~, - Kim bilir kimin ıaesi?. 
lif ejienceler tertib etmek sure- zaketle, b~a! mektebın he~~~- de başlamış 942 de artmıştır. bunaldı ve paçal~~ takataı% hrr - Bir soruıturaak f" çocui&ı tiıle varidat temininde azami rafını gezdırdıler. Cephede~ı U· D d' .. ' r .. d........ .. .. halde boplttı. Fakat Ahmed. - Cazgir bilir .. 
gayreti dokunmi.lftur. 5 Eylul yük balkondan, ti uzaktakı Pa· er ı gore. ım, .~~.r ugu~~zu boyunduruğu bınluaadı. Ayak· - Çaiıralun t• ~ .•• 
gecesindeki eğlence için bayan • mukkale 81rtlanna kadar, bütün söyliyelim, zıra goru:s.e~, soy : larmı kurtardıktan sonra haanu- Dedi. 
!arımız kend; el ve söz emekleM Deu;,ı; ova" görünüyor. !ersek devasını bulabılırız. Aksı bo..,..durukla ... .....ı. >:"."' Ve, odamları - ..... 
ile birçok el itleri hazırlamıtlar- Kitap Sarayı, ahf!l~ bir ~3:~h takdirde patlarız, fakat görürken :~ırmak ve altm• a~a~ ıçm ri kazaa dibinden çaivmaia ke> 
.ı.r. Bunlardan elde e.ı;tecek pa· b;r b;na .. kapıdan ~'""!"' kuçuk de, söylerken de, çaresini arar • ;ı.ı tarafa öküz aürer s;,b• •"'ıne- yuldular. Kllçük p•lı~anlard• 
ra muhtaç vatandqlann en müb 'bir sofa, sb~nra geki~ıtb.hır sadlon .• ken de her seyin üstünde parlı- ğe ve dizle~eie. ko,Wh u. birini cazgire SÖftderdi~•"• ıoe Saf anbolu K"'.lirabak otob"U . . 1 sarfedilecektir bu salon, ıraz ea ır me t'eae . : l Yanık Hıueyı-n. asmnuu ZO• r -

2 

:. ;, rem ıhtıyaç arma • • .•• • h"..t veriyor. Fakat ruhu ye- yan hakıkatı unutmtya ım: d anamadı. Nihayet diz· du: S&fr"erı tn illmi gır .yor emıye a.y ~ev. • • ni, ruhu taze ... Bir duva.rın yu- - Üt' ıye er erme ragmen I di. Ahmed, hasmını boğdu ve - nw ,...aca • • 1. • · C • t t- siminın hululün- ıçı 1 
T k' d dl · ~ runa ay u_ k H.ıelea .ı. 

d~ ... .ı .. fa!"' adef"' t-;;:.::. kar ... nda Atatürkün at ü~ünd~ bütün Avrupanın cennetidir. y";e vurdu. Vurur 'nlmlaZ da nô? · · • l 
Karabük (Husui) - Saf~an1: dilecek k~Ur. ve 

0 
un m ki bir reami ... Kartı tarafta çızmeb .r ı f7 

1 
il •[ boyunduruğu ani bo.taltarak has• - Bilmem iM yapacaki' stl 

bolu ;ı. Korabtik •uında •t •· üzerinde t•md•den hazwb ara bir adamla mekteb k .. ketlô bQ- Wk••m (.kfak '9' mın ardma geçti .., kemaneledL yor!.. • •• . 
• yon ot..ını.ı..m muntazam hlr ba,lam .... r. çocntu as.teren b;.. tablo dah!' . y amk, kemaneye slret g;r. Deyince l......ı ,.Pdaa _,.., ~~m· il'!:.:a:a::::-::!~~i~ te: ta kalmalarma meydan bırakma- var. Bu i~ci. tablonun .h1;1susı- ,. Doktor 1. Zati O gel mez, budayarak haval-:n~ak ye ade alarak Her11elt.~ini.a yan.·.,, 

..... al ki" • · • yeti, her iki msan re.amanın d.e .......... a... ayag'" a kalkmak tetebbüaune gır- geldi. Hoıbeıten aonra Herse1t'C.. 
ledl

"yesi ile Karabük belediyes~·~ına~s~ı:y~o~lc:u~v=e~m~::n~a:...=ıy~a:t:ı~ıp~n~ın~~:!İ~~~~~~:!~~~R=~~b~ll-=Be:lled::ı!tıe~~lıa.rtu::::;:nn;ıd;~&~tl~;:--bı;.,;v~~IJ.Jli._jt.Jıu.ıll~mtıd.....h~:ıw,ı_..ll:an~or.ı:lll:.-~~~~~~~~~~~~ muntazam bir tekilde temin edil· canlı hir mabruktan. zıya e ır . • temasa geçm~ ve bu hususta bir 
1 Ot b.. l m""·m· • afr e a ab ·· -anlasmıya van mıstır. o us e· -. 
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( TelgraS, Te~ef'on Ve Telsiz Haberleri J 
B u s A B A H K 1 H A B E R L E R 1 A~manlar Stalingradın cenub 

Stal:ngradda 45 Km.lik bjr Milli ŞeE kısınma oirmiya muvaffak oldula ı 
C Ph il ı·nde bu harbı·n en D AT 1 ~ k (Ba# tprafı 1 ~ N)lir.wlu) uh . . . • -e e uz er n ı y 4Q ·a A 1 t . . 1 "- Don Cephe . d Al 1 m arebeıımn nıhaı safhası ba· e ate llll şere J • car tetkillert::u:aff':~fy:t~i ~~; ~:;•t~~~ .. Fa~at ;.~ te~~in yarı\ 

bu .. yu··k muhareb "'!ı sı· oluyor tendirerek su işleri Üzerinde =~:;e:·t~:;~:7!~· ~:~-n~:~~ sın;_a =~~=~n uıecegı mana 

-

4.1 vetlerinin yardımile çetin muha- rımnn :.=: A~~ mS akaı· mla tetkiklerde bulundu 'ar rebelerden sonra geri püsk" d ıne gore ta ıngra -------· L~ tülmüıtiir. ur - m zaptı bu harbde fimdiye Ju 

Kafkasyad
-a Mozdok şehrini zapte1en . ve R. böl . d dar Alman ordulanna verilen v 

A. ........ ' 14' (Huausi) - Milli 1 .ı __ ı-,ı_ __ Mil~ Şefim.iZ 1.ı--.ıe d .. Jev gesın e Sovyetler\n ;z;İfelerin en ağırını ı .... kia tm 1, 

Almanlar Yeni - -rmıı u ~ un lopçu ve tank kuvvetJerile tedı·r. ~ e e 

Terek Dehrl·nı· geçen ~.:....hm-' in~;.: yanı.rt d R' ki h "F'"._._ ~ ..--.. n a ,. çalııau nld!TIUr müh dl l 1 yaptı arı ücumlar akim kal- Rus'-nn fevk l•d ka 

k 
·1 1 • l yaseti Cünıhur Katibi Umunıiıl Ke.. 1 H • ve en .. 

1 
er .

0 mışhr .. a a e mu ve 
takviyeler a1ara 1 er iyOr ar mal Gedek:ç ve Huauei Kalem Mii- hayrı laeyrdı ~ erml sıkkınlıı,, e..'üdb llerın . • . . metleri cephede bulunan bir A l 

d:~: ol.d - hald. L •• 
16 

l azır 11 ıgı ve ma et erın u un- Nor1~ronakte alınan e11rler m. an muhabiri ((aakerlerin kudu 
• • .....a.. h · J:'• R ,..... ugu e .,ugun aaat B l 14 (AA ) il 

Londra, 15 (A.A.) - Bu ıeceırıne ,_ .. cep ell~ • ın, omen, da Nafia Vekaletinde su itleri bi. ) cMığu kısımlarda meıgul ohnutlar er ın • . - Alman ı etine uğramış hayvanları an 
nqredibniı olan Sovyet reanıi teb. Jtalyan, Macar tümenleri ahuıtlar- nasını tereflendirıerek büyük su 1 çabtmaların son safhaları il; ord~ar• bq~umandanhğı Novo- daran bir vahtetle çarpı§bkları 
ı dır b'lb -•~ •- dar Tou 3k harb lımanmm zaptı içia Dl » yazmaktadır. 
iği §U m ealde di: ı.o" d 15 (AA) K fk ~ogramına müteatlik çalıpnaları ı as&a ıuÔa olarak Nafia Ve.. d h Sta:ingradın cenubu ıarbisinde d n rauh, eb 

1
• · - al as· 1 b:ııklk etnıiflerdlr. Baıvekil Şükrü kilinden ve su İfler1 dairesi ruüdü- cereyan e en mu arebeler hak - Sovyet tebliği 

.J_::. nd k' -="'det ya a m ar e er yavaş ama• Sar vlu Naf' Vek'. kın~ ~fağıdaki nihai tebliği net Moakova 14 (A.A.) - Sovye 
~e ~usu .; ve Mozdo ·~ı,... Bllftır. Büyük miktarda Alman Ali ~og d, C ıa ilı General riinden izahat ahnııJardır. retmıştır: tebliğinin ekinde şöyle de nilmek 
ç~~ıtma vukua gelıni .. r. ok· tanklan Mozdok şehrini geçmiı· . . 118, _tW~ ~e Vekalet su Ciimhurret.imizln meıguliyetleri Eair sayısı ile canimetlerin tedir: 

t.rDıger çepbelerde tebeddül Y Jer ve R•ı müdafaa hatlarını yar iflert dairesı rel11 Sali.battln tal'afın. geç vakte kadar devam etmlttlr. başkumandanlık tarafından 8 ve Stalingradın garbinde Sovye 
• mıtlardır. Terekte dahi Alman- H• d d ~ -Eyliıl 194~ de .ne,redilen teb - kıt'aları Alınan tank ve pİyad 
Londra,L;;d(r;~;.)g~ Buaıiiıı ga lar nehri geçmitler ve Ruslar bu- ın istan a isyan ı ı·ngı· ı·zıer·ın Tobrug\Ja lı~lerde gosterılen rakamlara kuvvetlerine kar41 müdafaa D\lJ 

dakl rada yeni me-.·zilere çekilmek • nısbetl4: artmıttır. 21 Ag- ustostan harebeleri yapmaktadırlar. 
zeteler mütalealarını hep R.uya •ıı·k 11 E ı - ı muharebel«e taheis eıtznl,lerdir. Bu zorunda kalmıtlardır. Almanlar QI 1 Ç9 genı• ı · •h t bbü •• Y u e kadar dütmamn ka - Mozdok bölgesinde Almanl1ı1 
müt.ale.lara göre AlmaDlar Sta}~n- yeni takviye kıt'alan almışlardır. Ş ıyor 1 raç eşe SU yabla.rı ~ek ağır olduğu için rın baz:ı sırtlara karşı yaptıklaı 
.,-adda cephenin batısında hafa ~e.. Stalingrad mukavemet etmek- 10,500 esır alınmıtbr. İki zırhlı hücumlar ceri püskürtülmüş v• 
rakkiler ka.yd~e de diier ~ı- teclir. Alman hücumları bilhassa o·· ı· 3000 k (BQflarafı l inci .a;J-laJa) tren, 16 tank, 134 kamyon, bir 6 Alman tankı tahrib edilmiştir 
sımlard.a ya oldukları yer~dt:. kalı-- pek büyük miktarda tanklar ve un po ıs işi 840 numaralı tebliii: çok ajır Ye hafif piyade sili.hlan Batka bir kesimde bir Almar 
Dllflar yahud da piilkür~uhBIJf -- tayyarelerle yapılmaktadır. üzeriae ateş açmak Dün cece düıman, birçok tay- ve mühim miktarda baıka harb taburu imha edilmittir. 
d' Berlin Stalingradın 

45 
kilo- ya.relerin İftİrakile yaptığı uzun malzemesi iftinam yeya tahrib Sinyavino böJ1reainde mesku• 

ır. ~ zorun da kaldı bir. taarruzdan sonra paraıütçü- edilmittir. Topçumu.zwı atetile 8 hir mahal Sovyet lut'aları tan 
Alruan1ar insan ve nıa emek metreden fazla bir ceph~ye ma- lerm yardımile ..-e hafif deniz gemi l>atınlmıttır. fından İ§gal edilmiıtir. 20 düt 

korkunç zayiat paJ.aa•na iJerl • lik olduğunu ileri sürerek müba- nsıtalarile Tobrak böl.resinde Stokhohn 14 (A.A.) - Ofi: man blokhavuzu tahrilı olun 
tecllt·le~. .. 

1 
batlıca }ağaya kapılmamak icab ettiğini Dombay 14 (A.A.) - Dün a.aker çıkarma teıebbü•lerinde Bir Alman birliii dün Stalin- muıtur. Mukabil taarruc:.e. geçe 

Sta.lingrad clü,ecek o ~iieceğbae tebarüz ettirmektedir. Hindistanda birçok hadi.eler ol- bulunmuttur. Kruvazörler ve lrl'acl fdırinin mühim faltrikala- düşman ağır kayıblar~ uğramış 
Jnünakale yollarıntn • Alm nl S l' dd .

1 
I muıtur. Düa Ben1rale eyaletinde muhriblerde11 mtirekkeb 6 harb rımn bulunduğu cenub kısmına tar • 

.. b.e '*1ur • ar ta mıra a 1 ere· kain Minpore'da zabıta, 3 bİ.ll ki- birliği bu hareketi himaye et • · ff k l B S ı· tuPA~nlar ·JWaların inanılmaz mu dikçe muharebe daha vahıi bir ıırmeye muva a 0 mu,tur. u ta ıngrad kenar mahallel ' el 

1
__ • ._~ ...... -.ı- ha--"edirler. tekil almaktadır. Almanlar Tu- fİ kadar tahmin edilen halk üze· mitlerdir. İtalyan ve Alman mü· fabrikaları bomba ve süngü hü- Berlin 14 (A.A.) _ H bttın ' 
-veınetı -r,.. ...., 7 •..,_ 

1
. rine atq açmak mecburiyetinde dafaasmın aeri mütlahalai aaye- 1 ril tet k b • • ·ı a er Ye R--a fcthedibnİt değildir. Alınan.. apae ımanını hedef tutmuşlar- cum a e zap me mec urı7eti n diğine göre, Alman hüc•r 

ı --,,, ... _.ı-L:..ıı•-•-- katlanmak dır. kalmıttır. Halk, bir pirinç deiir- sinde diifmanın bu teşebbüsü a - hiııl olmuştur. Askeri Alman kıt'alan Stalin'"'ad k 
ar YeıDI .- ...-.. menini yağma etmek t-.ebhüiün- kim kalmıtbr. iki harb gemisine ahf"ll • d ·· l d•;r.• .. ..- enar ma .zor.u.ndallırlar. Ruslar Volkovda ilerlemekte ...... m 1 erın e soy en ı 15 ıne gore hallelerinde çarpıımakta ve çol 

Sialingrad diitecek olaa bile aaf- ve Ladoıamn cenubunda Alman- de bulunuyordu. Üç kifİ ölmüt isabet kaydedilmit Ye bu cemi - ilk Alman .kıt'ala~ınm ~eh~ bu :tiddet)i bir mukavemete ratmer 
lıarında b~ rahneler ~hnıt olen lann kurmuf oldukları pek müs- ve birçok kiti yaralanmıştır. lerde Y~ı~nlar Ç1karılı"ıfbr. Bun kısmına gırmelenle Stahngrad ilerlemektedir. 
Ahnanların ordularlDf vaktinde ten tahkem bunkerlerin bir kısmını Kalkütada tramvaylara ta~ ve )ardan bın derhal batmıtbr. 
silk edip edemiyeceği &Uall varid ol- tahrib etmişlerdir. Bunları geri tuğlalar atılmı,hr. Hooghly'deki Alman a.vcıları hava muha • 
:mat~ır. almak için Almanlar şiddetli mu- postahane yakılmı,hr. , rebelerinde 2 tayyare dü,ürımit-

AlmanJ.ar .,.rbde 14 tiimen bu. kabil hücumlarda bulunmakta- Bengalede Dümida Sardar mnı lerdir. Tohnıka yerleştfrihaiJ 0 • 

C: Askeri vaziyet :J 
IUJ.ıkırnYiıktadırw. Bunların yerle. dırlar. takasmda da zabıta, halka karşı lan hava mfülafaa toplar m:n a • 

ateş açmı•hr. Birçok kimse ya - teşÜt!\ 4 tayyare daha dü.türlil _ ( Ba, fGTalı 1 int"i tıayfada) ettiren akil h1r komutan olduğum: 

Geçen yll İstanbul 
va T rakyadan 

Anadoluya gidenler 
H kumet bunların 
parasız olarak yer~e
ri.ıe dönebilmeleri ıi 

temin ediyor 
Ankara, 14 (Hususi) - Ge

çea aene içinde, fevkalade haller 
aüaasehetile İstanbul ve Trak
fadan memleketin muhtelif yer
lerine bükiunet hesabına gidea
ılıerin ayai tekilde parasız döne
bilmeleri için hiikômet yeni bir 
karar hazırlamaktadır. Bugün
M!rde DeYlet Demir ve Deni;z;yol
tan idaresine tel:tlitrat yepılacak, 
Kızılay Ye diğer hayır müeaae&e
leri de bunlann ilk iate ve iba· 
lelerini temin edeceklerdir. ta
kan ifi de ayrıca devlet tarafın
dan temin edilecektir. 

Bir Japon bahriye 
hayati memleketi

mize geliyor 

ralanmıthr. müştür. den betinin wb.y o1meaa İngimlıe. bir defa daba lsbat etmlt olduğı, 
Cownpore'•n Mrak mahzeni /qiliz t•i>liji rin ikinci bir Dieppe da.ha yapmak gibi ~akl İngiliz kuvvetler 

olan bina da at~e verilmiştir. Kahire 14 (A.A.) _ 8 ..... u"nku' istedilden. b.aldtında bir zan uyan M bafkomutanı general Alelnandr da 
Mwlümoıtların talelııi -.. dınnaldad... Aksi ttıkdlrde, çoi.I öyle anlatılıyor, ki, bugün elindı 

Yeni. Delhı' 14 (A.A.) - Mu'·a- Pazarteei n.tredllen ıınGtterek subay olan ba lladar w:.....::11 bir miif. bulaman kuvvetlerin E.LA.ldn...,. 
İngiliz Ortatark tebliği: ·~ -z • 

lümanların lideri Jinaala, diia Cwnartesi gecesi ketif kolla rezenin Fraıaız sahillerinde larvYet. mevzflerfnln müdafaasını ır.ağlaclllı 
l'azetecilere beyanatta buluna - f 1. • d • ti tertibatı olan bir haan11n kolları tan bqka bu kabil cür'etkarane ba 

nmız aa ıyeli eyam etmiJlir. 1nı 
rak İslamların muhtariyeti talebi ....,ıa atı •I miwız bir haftılı:et reiıııedd'e cWai teıebbüs edebilecel 

H.~-.:- .. 0 _,."0 __ .. , • • eı.·rı-rJ-" kabul edilmedikçe muvakkat hü-. Partı·ye yapılan .. yıhruıık icab eder Ye bunun iç.in _ bir bale ..-..iini biitiin dünyayı T--· " :r - "' cı... kiimete 8'irmiyeceklerini söyle dlr, ki fimdiki heide bu bmulta aöııtetmek Mtemifıtir. 
Vi.amiral Naaaara bulunuyor mittir. kaıt'i bk bükiim verihnlyerek mü • K. D. 

Sel yuzunden iz nit talebe müracaatları ~~-::- ıntiw edibneai Mısınla Başvekile karşı Bir Japon bahriye heyeti önü
müzdeki Pertembe günü Berlin
den ,.hrimize gelerek Ankaraya 
cidecektir. Heyetin baıında eaki 
sefirlerden Ye üçlü paktın bahri.. 
ye komisyonu reiai Visamiral Na
mura bulunmaktadır. Refakatin
de Kontramiral Abe de vardır. 

Japon heyeti memleketimizde 
bir hafta k•dar kalacak, muhte
lif temasları müteakıb Berline 
dönecektir. 

Civarmda kalan trenler Ankara 14 <AA > c H P 
13114 Eyıw ı«elİ zmında da h 1 fet ıı· Genel Sekreteri~-°7eblİğ oİun. Mısll'dMi İneillz ordusu komutan. mu a e g ıçe artıyor 

işlem ' ye başladı muıtur: - 1!ğ~ ~~Ye hava kuvvetle. (BQf taralı 1 inci .aylada) 
rımo c:Wıi lftirakile Tobruk mınla. k dan 

lzmit 14 (Hususi) - Şiddetli Parilce yardım yapıhna.ı dileğile bıaının malllııellf nolctaJartna brtt uman lan ar_aam~a anlqa • 
yağmurlar yüzünden bozulmU§ ınüracaMlıa bub-.n yÜızlerce tale. bir çılmıma tıııeMı~ bulunmat mamaz~k çı~gmı baber ~er • 
olan demiryolu hallan tamir e - bedım ancak pek azanın muhtelif tur. ~ bu m......,eclaki Alman.. mekted1!' •• lng~z.l~, Amer!kan 
dilmit. 24 saattenberi fzmit ia- llUl'etlerle lrlmllyeleriae imkin ba _ ltaı,... bra- ..-e ...,. ~ a.akerlenma 8 mcı ordu emruıde 
taayonunda ve mücavir istaayon- ~lhniFlr. Bunlara Eyluliin so • mıerl miidaıb .. Je ft! ~1 netİ.:e. istihdam edilmelerini istemekte 
larda beklemekte olan trenler w doinı tel>lıipt yapıl.caldır. sinde fntrllia:leıin .. pmiliude ,..._ Amerikahlar ~ •!'-~kil bir ku· 
bugün aaat üçten itibaren itle • ~ ~ lmkinsızıldar aın çdmrılddmn w karaya 1ı7mk manda lae:retme tabi bulunmaL 
meie -.ıarnı.ıwr. )ÜÜndtin ,....dım göremiyeeek 0 • bwuı i• lmvvetls de eelr edildik. ~~dlrlar. . 

Rus tayyarelerinin lanlııırın 00. yere ce9ab inıtiurtnda ten sonra bu çlbrma hanıketi Jnll Willır:ie, Ankarada 7erlı Ye ya· 

R Uyku illcmdan zehir'enen bulunmamaları ilan olunur. vaffalôyetalztiie ağratılmıft.tr. • hancı cazetecileı:e Yerditi beya· 
Omanyaya yaphğı 1 Tobruğun, Roınmel hareket ordu nal sırasında. Mihver propııcan· 
akınların neticesi genç kız Milli müdafaa tahvilleri llUDUJl bugün bulunduğu ELAle • daa~ .tarafınd~ ortaya ablan ~l.' 

.,. __ 
1

_ Beyoğlunda, Metrutiyet caddesin. (B f . . meyn mevziinin 500 Km. kadar dL ·~~hz - Amerıkan m.uhayyel ıh· 
,._ova, 15 (A.A.) - Rua tay .L 

99 
_____ 1 • t __ .ı otu a, tara ı 1 ıncı .aylada) ha a.arbında old•wn m-'Umdur, İn. tılafına da temas etmit 'ff bunur 

Al d h ık 
yareler! ..__L-ı.._ ue numanuı apar ımaoua • . . . A • · -·- u 

manya a a a ~---. .... .,. diin yapı~ ha. ---ı-.. nda Sabiha evveDd miilaid bir plaaman bulacaklarr bu gllizler de ağJebl ihtimal, daha bir. tamamen yalan olduğunu söyle· 
va akınları neticelerind n•!.1- t nın 18 ,....... ı --1 ı~ ··d-L... _ • • ti" 
33 

. 8 uwueı e l'eCe u,umak ü:zere kullandığı mu- Yem m w mu .. _ ıatikrazı tahYiL kaç gÜn evvel El.Alerneyn mevzile. mış r. 
·ı d L::...:~ın" 5 ınflK~· PIC>ellli'de 6 tad llicından fasla mıktarda almrı leri bııııkkıncla biJl.es1a fU noktalaxı rindekl İngiliz onlueuna W,ı esuh ;immmmmİİmmmmmmmmmmmmmm• Veri en gl a .....,._ ,....tn ve onlgsberg'de 8 bL müd' d L!..1 tebarüz etıtlnnekl:edlr· bir taanu;z; tecrübeaincle bulunan 

yansın çıkarıbnıttır. Ploeati ebri ve n- d sonra zeuınenme a. . .. • • . • p E K •k d ""' it 1 anmaktadır ' taimi göstermiftir. K.uazecle kız Bu blhvillerden yüade 7 f.ali o. maretal Rommelin bu kadar uzak _ 1 
mı arı çoga ı ıyor y • tıeclavl edilmek mere Beyojlu h•~ lanların ~piirleri 20. .~oo. 500 y~ taki bir mevkide e1aemmı,e111 kuv. • ·ı· ı B taneeİnıe kaldır1lmı,t1T 1.000 "' ikramlyel yüade S fabli vetler bulunduramıya~ be. 

Berlln, ıs CA.A.> - s.Wüyetli IRQI iZ er remenı· _ _____:_ o~ın kupürleri 1ae 20, 100 ve aa1> ederek Mihverin bu mü1aım ik. 
Mnan mabmları tarafından bildL Wilki Tahranda 200 lıirallklw. tkramiyeli t.1ıvillerin maı Ü9siİnÜ bir bereket darbeaile 
rildiğine aöre p&.cek aydan ltlba- ""' tt lıı« btide91nde çlbcak ikrami ele geçirmek ve buna muvaffak ol • 
rea Almmy.da C1da maddelerinin agır sure 8 Londra 14 (A.A.) _ Halett ,..leri yekiam 100.000 liraya yakın dukla.-ı takdirde ELAlemeyn'dekl 
tevıri çoieltılac:aldır. b b ı d ı Baidadcla bohm.,..kta Glan reis d.•. & ~ ,;mde 5 faia ve. Alman. ltalyan onluaunu çok fena 
· Banek haftada adam batına om a a 1 ar R-.zvelün -ha -.1ı-...-...:8 v-. riJdiib söre &ıi.11 tlılw!Derie ı. . bir duruma diifünnek mülahazulle 

y- unuD.,_. ..... böyle bir ~ıkanna ~~'LLüa::....ı_ bu.. 
2200 pwma çıtc..ıhnıttır. Et mlk. del Vilki, dtia sarayda Lra.I naı"L! izli ve lkr~ labvlller aruın - " -r:uv .._ 

(A A ) H • - L---'-...ıw. u::...lıe bir lht.rmal d• 
tan ~ IJ-.ına 50 11'8111 artacak- Londra 14 • • - .... ae- tarafaadan terefine ,.erilen bir zi- da faiz f.na ol.a :v1bd. iW, JO IİN .:-·-:w:.ı d::;~.._::.a -ı.. -
tw. Aiır ltçlerin et mlldart 100 zaretinin tebliji: · yafette hazar buhuıma,tur. ""'·naetinde hfr bdl.i! içfa 40 ku • ew _.. .... u..., Ye ~ • -
8l"4llJl mtacaktJr. Dibakü Pazar • Pazartesi •• • Vende} Vilki, batyek.il Nuri ,.., ~ ye ba 40 ı.-.. w,..,.a aın olan ııeri ikmal yolunan mühim 

late clarumunclaıkl bu iyilik doju. ceei 1ngiliz bomba tayyarelerin· Said ile de uzun uzadıya söriiıf.- .bıimlline .-le 2 _,,. ~ ik. me"4o1erlndıe lc.b eden catnlzon • 

Sineması 
Öniimiİ2ıdelri Peqe~ alqamı 

TORKÇE SOZLO 
Muazzam bir filmle 

Yeni mevıime bqlıyor 

CBZANI 
ÇEKECEKSiN ! 

da ifp.I edilen yerlerdeki zirai da. den mürekkeb pek kuvvetli bir miittiir. . ren~elerıe iftinıık baldunı ""~"- lwt bı!'BlmUJ olmalda ınarefa) Rom 
rummı tnldpfından ve alınan tecl- tetldJ AlmanyanıR ıimali ıarbi tıedlr. Y• ba ı.-l>a ıöro, bAndl 

1 

mal cür'eôa:ııi daima be.aba IMinad '•••••••••••~ 
birlerin isabetinden *"' ~ lo11111 üzerinde ııçmu,tur. aa,ıı- Ticaret Vekiiı" K .d _. lknmıiyvye itttnık ~ 20 b -
dir. ea hedef olan Bremen ağır 8U - ayserı e ..... mdıtwlDda Wr f.hıd .. -._.. iKiNCi PROCiRAM BAŞLADI 

rette bombalanmıfbr. (B~ taralı 1 iıtei .aylaJa) "'71emeidıecftr. 1 

Novyork'ta et Bu aabah Mcir vakti münferid Yerköy İtıta&yonunda Kırıebir ve Yeni ı..bviBerin ıedreceti fa 1 Beşı•ktaş Bah . d 
J bomba tayyareleri Almaııyanua Y ~ vailerlle, K~aer:'.d.~ de Kay . ize g~e, ban1ann ihraç fW1 ii: Ç8SI ft 8 

k t b Ö t d. ş.ı.ınali 1r•rbiaincle baJka hedef • 881'1 ve Niğde valiler»e lfOl'Ufell ve- Hrlerinde yuıla ktyınet.ten yüade ! ZA r1· s Si ın ısı aşg s er 1 lere taarruz ebni.tJertlir. ki~. müetabMllerin borl~ıkf:vı 5_ noban olduiuna nazaran, yani ! Prot. UNG UR 
1 

AY aerviaine mnaub tayyareler miktarların tıeıslimlndekJ. ~ırlıgın yoz Mnılrit bir tabvı'l 95 linıye ıatıl_ 1 
Vifi, 16 (A.A.) - Nevyork ııece ıimal sabili üzerinde taar - sebeblerini sorarak. venıen izahatı 1 dığına göre 95 liraya 7 tlra faiz i 

valisi, büyük Amerikan limanı-- il ruzi ketif hareketlerinde bulun- dinlemif ve devlet hieııelerlnln aii • verilmekte ve binoetice foiz nisb~ ; 
nın et sıkantm çektiğini ve ae- mutlarcbr. ratle teslim alınması hu•usunda tav ti hakikatte yfu-de 7.368 1 bulmaklta 1 
çerdertie hastanelerin el hula• J Bu hanketler aeticeaiade t 9 aiyelerde bulunarak, KOflYaya doiru ve ikramiyeli tahvillerin hakiki fa. 

--.ııuAu.d.ıukli.&<laracıı.nı 'vlemi.a • l iz dönm · • aevahatine dev..n etımlaıtir. izi de yÜ7.de 5,263 ~ •annaktadll'. 

Bu alqamdaıı itibaren: Tamamen değİfen yeni 
programında, gen. barika1u yaratıyor. 

Bir Yumurtadan 3 Adam Nasıl Çıkac:ilı ? 
• DLW.l: Y«ı..· Mıııı& ~- iodri. edlnb.. T.W-- 42~00 _.r"J.1".; 



6 Sa,fa 

Pek Yakında Açılıyor 

TÜRKlYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZi 
MÜESSESESINDR.N: 

Sayın Halkımıza 
30 Ağustos 1942 tarmll ikdam ga

zetesinde intişar eden ve hakikatla 
alakafı olmıyan (Eti Bank Cibali kö
mür bayilerinden) b:!şlıkıı ilan Uza. 
rina aşağıdaki hususatl tavzihan sayın 
halkımıza bildiririz. 

1 - Kömür bayileri Eti Bank tara· 
tından inUhab edilmemektedir. Bu 
bayilerin Eti Bank ve kömür tevzi 
müessesesinin namını kullanmıya 
hakları yoktur. 

2 - IYfaden ve kok kömürü bayilri:)i 
yapmak istiyenlere lüzumlu müsaade 
mahalli belediyele:'"'ca verilmekte ve 

1 bu şekilde bayilik yapmek müsaadesi 
vertlenlere mürac••tl•rmda müesse
semizce kömü.r verilmelda iktifa ofun
maktadır. 

Bu bayfterin sllt'9fara, R•kliyat itferi 
ve depolarındaki m.uamelit kendi 
mes'uliyetlari affmda ve 348 sayıh 
Koordinasyon Heyeti kwamamesi hü· 
kümlerin dairesinde e ... eyan etmek
tedir. 

Türkiye Cümhurlyeti 

ZiRAA T BANKASI 
~~-
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RAŞİD RIZA 11Y ATR05U 
HAOOE PılşKiN BERABER 

Harhi::i<-"<ie, BELVO b.hÇMinln ala. 
tıwka kı&m ında, bu sece 

ÜVEY BABA 

···················································· 

V<JdvH 3 perde 

l'lf~ HiiAiirii: Jl. hm1 ıtar&rel 

ullilli: .&.. ıarcı. U$A.ıa.:rotL 

1011 POSTA Eylal 15 

Fiab 21 latru' o. ,....,.,. 6'r 
ltapalı içiıwle 
)'İİzd.n ,,,. 

1 ŞİŞLİ T
11ERAK"Ki LİSE.Sİ 

Ana, ilk, Orta, ve Lise - Y abh, Y et15ız • Kız, Erkek 

·~ 
TalelM ka.yid İflet'İne herıiin 9 de. 17 ye kadar bakılır. Talebemlze den aaallerlne ilaveten iicret-

"41ımtla ' siz yabancı d·tl kurları açılacaktır. Telefon: 80547 
{llllııyer 

DERMOJEN 
YANIE. ÇA.Tt.AE, BUEM.& n 
CiLD Y.&BALAIUN.& ln-kalUe iyi 

edil:. Derhaba taseleamıetlae "e 
,. ...... me11h1e Jıılmaeı eıhr. 

BlUl BCZA.NBDI: BUWNUJL ~ 
Kari kattır 
Albümü 

1 
ZAW - Fatih nüfus me.murluiundan 

• 
a.kütnn Diifus terıkeremi za.yl e~iıim. Ye. 

~-----------..1 nlOıi &ta.oatımdan dk.isi hükiimsözdiir. 
1330 d~ İsak othı Bayim Pollkar 

Urfa gümrük muhafaza sahnalma komisyonu 
başkan:ığından: 

Oiaei MikWı Tabmia ~mina'ı Bıaleftia şekli İlule cünü Saa1i 

K.il• U-Kr. 

8lir 8'i 'ft,fft Hff9,tt 2646.te ita.PAiı ul'f 21/ Eyiıil/ 94.2 11 
Pa.zarlesl 

g:.,_. e6t 58,811 4.Uff,M ıtn,ot J[apf.lı lllUf 24/Eyliıl/M2 11 
Perşembe 

Saman "'·'" 33881,ot 2389,00 ita.palı '&M'f 25/Eylfal/HZ 11 
Cunıa. 

Od-. 8ff.to0 wır~ot 4:aeo.te Ka.pıııh zal'f 30/Eylü.L/ 912 11 
Çarşamba. 

..-....oı 3at,ff0 3MM,to 29?t,oo Jta,pıth zarf 6/1.TeŞl'in 11 
H2 Sa.lı 

A - Yüar11b.. yuılı ı.eş k&l&m inean ve ba.7'9all yiyecejile yaka.cağı h ir.a • 
lannU. ııieterilCll gön ·.-e sa.a.tte Urfa ciimrük 11ndıafa:ıa ı.atınal.ma. k.emisyo. 
Rmılıla kapalı sarf!& .ı.ın aitna.ca.ktır. 

B - İıl6oe4ı:lilerin ~ale su.tinden ı.ir •-t e-net teklif za.rfwıaa llentiS'1ou 
vemdf •br.caklardır. 

C - ljutnamelıeri 9kwa.k !Mıiyenler söaii ceçen 0miııQr&11cia herıün fl'il'e. 
lıUirler. 

B - İStSU'er eirmek. isiffikleri l'.a.lemin Jalzasndıa ,.eısteru.ee teminat akçe. 
&illi U«a. cömıiik allbara.sa kıt'ası 1'Mneıine yai.ı.rıp \&tSıte makbazilı n 'ba.n.. 
ka •MıalııiLe tari.aa.ın-fn t iiıtei ma4.desiaıllıe ~clea istenilen ffsalkle 
Maiik1e ~eti ili• elllftar. <-9'6'7 » 

[ İstanbul ~e1ediyesi Lan arı 1 
S*il' ~t1'08Cı t&mlmdan 15 günde 'bi.r ~o aöslıa oı1'arak çdcarılac:ı.k •· 

Jıa.ealr. 'l'tiltı: Tcy*'0&11 adlı mecnmanm tab'ı ifil açlk eks.IUmeYe konulmuştur. 
Taıhmin 1tecteli {1089) J!lır.a. ve itk temina.~ı (81) Urad>r. Şartname Zabıt we 

w·s1di.t Miiııliiriiiiii llalemtnee görülebilir. ihale 18/9/94.2 C1lma. cüaiı saat 
M 4le Daimi Bn<ıiimaıde yapılaca.ıntr. 

TlıRtleıiıo il.it iemiııM JDJl&bıız wya mekl.ubhn ve kanımen. ibm:ııı ıaaun ıre
len ıiİjıR ~ile luM ıüaii aua11en sa.a.tııt. DaJmi Eıuıöme111de ltalon. 
....ıuı. (9525) 

TalıtmıİB tik te_ 
9eGeli nııindı 

584,U 43.35 Faıtih uy.-aa halta.nesi &ıııl• umacak 35 bhınl ecza '" 
.at. 

ıee,to Gt,lt Büyiikdere Meyva isWa ~onu ltia ~ H09 ki1io 
lmnl fasulya. 

Tahaiıı 1ıedeUeri ile iLk Wanina.t mlk'a.rlara 7ukanda. ya:ıı.lı işi.er ayrı &J'rl 
açık ebMmeye koaulm__. ..... Şarina.meleri ~ve Mııa.melit Mü<lürlötü lra. 

le!miftlle r~ıttr. 
iDuJıeleri ll/9/H2 Cuma. ,Vnü saat H de .Dıa.imi EnoliııMnu ya.pılacalctır. 

Ta.llWerin ilk teminat makbuz 1'tlfa. mektubıla.n Ye Jtanımen ibrazı lizım gelen 
ctiter y~\e itaale ıiftlii ~7yen ~ Da.hni Enctimende lıulwımalarL 

(9523) 

İstanbul sıhhi mi.es~eseler arttırma ve 
eksi:tme komisyonun :~an: 

Baık.ıdııiy 'Eml'Uf Akl~e Ye Asa.biye hasbh~ı:ılin muttıalt bl11Mme. konu. 

lacaık ~k 90bası işi açık eksilımeye konubnıı$tu.r. 

1 - Eksı:ıtme 30.t.942 QaTŞa.mba g'Üuıü saM. 14,3t da Sıhhat ye j9Umai Mu,. 
~ve.et Müdilrkiü, binasında topl&muı komlsyon&P. y&p~ll'. 

2 - ltflŞİf bedeli 9400 liradır. 
3 - lılll'V&kkat tıemtaıatı 105 liradtr. 

4 - teıteıııWer, mukavele, bayııı'llır.bk ııı,teri ceneJ. husu.<oi Ye fenni şartname. 
Jerj pmıje k~ hü~le buna. milteferıt diter evrakı ca.lışma. günlerinde Jro. 

miısyoAtb. ırör~. 
5 _ ~M'er en az bir l.aafılıödde 50 00 Urahk bu l!;ie benzer ifJ yaptığına 

dair ~en almış olduğu vesikalara &s'inaden İ»tanbul vilayetine möra. 

~tlı& elulllıtme ılarihkıdeın ta.Ut ıünleri bılrtç aıı,. c1i.n evveı alınmış ehlirre't .e 
94'2 ytlıına. afd ~ Odası vestke.s!ile belli cü.n n ııaatte komisyona gelme. 

itti. •10025ıt 

Devlet Demiryolları İşletme U. M. den: 
M•ıb•ımmen bedel.i 3'787 (Ü{; bin yedi :rüs seksen yedi) Ura 30 (~) kunış 

otıwı mubıtıelif eb'ad ff miktarlarda dtuk llOıllıi'elB, r&Lvanbe rondeli, bakır 
renıtıeıt. ye gıı.plly.a. taahlıüdü.ftü ifa. ed:emiryen miiteaJı:hldi nanı Ye besa.bına 
(USi~.1942) Cuma l?ÜllÜ ı-aa.t H (on clöı1tte) Bayd&rpaşad'a. Gar bl. 
DıUl ~ld lromılsyoaı tara.cında.n (JUSI'~ ssreü1ıe satm alına~ktır. 

Bu tte •irmek l!Aeyenlerla.568 (hel:i 1'ÖZ altmış sekfot> ıtra 11 (on) kanışlulı. 
blt'i Mlnlmıt ve lııımuınuo tayin e'tı'ği T~kle bil'liilıite pazarlık rünü ııa.a.tlne 
kadar ~ .. ~Wı li-.ı:ımdll'. 

ıJM 1ıfe .W IJ&riaa.~ler k.omlısyonılan pal'MIS ollı.rü. ..ııtıfırmkfadır, (lOftl) 

T b talebe yurdu müdürlüğ~inden: 
1 - Tıb Faküliesl ikmal lmUha.nJarıp& 1 Bitihıc~rin 9t2 &"iinii başlanıla. 
~ .ikm•le bkaış bulunan Tılt Talet.e Yurdu ~riılin 25.Eylul.9i2 

2 - Fflll l'&k~ ikmal iınUhanla.rJoa 25..EJii;l.IU pnü başla.ııacağmdan. 
..u sınıfa. mensub Tıb Talebe Yurdu ta.l~beleriıPn IO Eylul !KZ fÜDİİ, 

3 - Fa'lı;iiltelıerde deTs1ere 1 İkinci~rln 942 &iiDü ba.'$Jıa.n.a.caimdan lkmaH 
ohnaıya.n Tıb Talebe Yurdu ialebeli?rinill ele H Bhiatciteşr.i.n 94-2 gönü Yurdda 
boianaalıan Ji.zmıdır. (10038) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Edcıbiyat Fa!Liitte5inde Arap ve Fars iı.lol<ıjiısl dooeo.tliil a1ııktır. Di.J. lmti. 

ha.nla.rı H.xI.H2 ewm.rtes cönü yapıla.cak.t.ır. Na.mzeıdlerin 'bu tarihten bir 
haffıa evv.e.ı. 1.elJlerini vermiş olmaları. ai.ztmdır. Mdtlilerin sıhıh.a.t raporu, nü • 
.. üiMlı. ö&lnejıi ile il!llli böTiyetini cöSter!r '" c<fiı;Qer tedris işleri 'kaleminden 
~., 1'e 6 fotoirafl ile 9.Xl.&12 ~ kaGu ReWıödiiie baş vurma. 

Ja.rı. •ıw... 

Yüksek Ziraat Enst.tüsü Vet_r:neı Fak.J esi 
Askeri Kısnııı.ııo Kayıt ve Kal u Şartiarı 

1 - Anka.Ta. Yüksek Ziraat Enslitüsii Veteriner FM.iiliesi A.skeri h•mııw. 

bu. Yıl sivil tam detteli Li&elıerden iyj ve pek iyi derecede neıu.n olan ve 
ola-unl1* im.tlbanla.rıw vermi'i olmak şarlile taıtbe kabıll t ~ekar. 

t.s:ekliJerin aşa.Cıııb.ki p.Tt. arı haiı. olmAıbı lazmıdır. 
A - Tüııklye C1İmhAlrıyeU tebaasmda.tı buhınmak, 

B - Ya,şı 18.22 olma.k. "22 dahildir.» 
C - Becle.n teşelı.kWlai ve sıhhati orduda ve her ik.llmde fa,ı bizmde 

mÜ6ald olmı.k. ıd>ll rekaket.i ola.nlar alıımı.llz.ıt 

D - Tavır ?e hMeke l, a.hli.kı kusursuz ve seciyei;i saı:L.ı.ııı olnıa.k. 

E - Aile&inin hiç bir fena hal ve töbreti obna.mak olSunıın için de 
zabıta vesikas.ı Jbt'az et.nıek.•) 

Z - İsteklilerin mür&caat ist.:aalarm.a şu nsikabl'ı bağlamala.rı IJbmıdır. 
A - Nüfw. cür.danı nya musadda.k sureti. 
B - Sı'bha.ti hallunda. tam teşek'kütlü a&keri hasta.hane raperu ve aş 

kag•ll. 
C - Lise mezu.ni:ret ve olgunlıtk şehadelıııa.m1'JSi veya t.udQul aure&.l. 
B - Okula. alınchtı takdirde ask.eri k&llun. nizam ve La llrnaUar• ıı:._ 

bul ettiii bakkwd.& velisinin ve kendisiııdn noıteorUl.ten tasdtJdl 
t.aa.hhüid seo~i. Ta1cb., okulda.n istifa etmek ı.terse •kulca. ta,. 
hakkak ettirilecek ınuratlArı birden 1'erir Ye bıı da taa.bhöd ..,_ 

neıllne ka.ydedillr. 
E - Sar'alı, uyu~f'n gezen, sidikli, ba.yılma. ve çırpınmay4 müııtelA 

olmadıtı bakk.nda nlllerinln noterlik1en tasdikli tUGhüclname,. 
leri. «Bu ,;bi haıtıalklai'd'ln biri lle okula girmezden enP.l mattU 
olduklan 90nradan anh.şılanlar okuldan çık.arLıhr ve oklı.l mu.. 
rafları nlilerine ödetıllr ... ıt 

1 - istetdilt-r bulundukları malıaMrdeld As. Ş. ter.ine istida 11e mbpcaat 
edıecekJıer ve tubelerince tklnci maiddede bildirilen evrakı lkma1 Pİ 'klen 
Belll'a Anka.nada Yiikst-k Zira:!tt Enıstıtüri Veterln.er FııJtültesi ı\51\e'ri Ta. 
]ebe Amirliğine &"ôndeı1l'X'C1ktlır. Müncaa.t miiddeti Ey19lön ~S ine ka,. 
ürdır. Bu tarihLl'ln ırıonr.ı müraaaa.t lnbul edilmez. 

' - Ol!'nia k:ıyıd n '&imi ıtehadefnam.- d~tı:let'İne ve miirıru.t BmL'lına 
l'ire9ar. t~t1'11:li adMi tamam olunca ka.ytd islf'ri kapanır Vf' bbu! Pdl 
l~re müracaat -t"tlk1-rı Mket"llk sube~le tebliırat yapılır. •85911• 

• 
Inşaa t il anı 

Sümer Ba .i' Umum M . durlüğünde~: 
1 - Eretti «Kony&ıt da. ya.pılıcak memur -re işçi evleri ı.ıe bekar pavyonları, 

ka.oali7ıaSYon yol ve ha.tici su tesisatı emanet usu!Jlı! iha..e ed1lecektir. 
2 - işbu inşa.at. ve ameliyatın muhammen k.eşl.f be.leli 1.000.000 1.iJ'ad.ır. 

3 - Eksil:tme evra.kı Anlı;a.rada Sümer Ba.ıılc l\lwwncli.t Şub~den 50 lira 
nıukabWn.de alınacaktır. 

6 - MUıVakkat teminat mi'kdarı 30.000 Ii..ra.dır. 

5 1-- Bsilime 39.Eyl9l.1942 taı'ihine miisadi.f Ça:rşunba. ~nü saa4 16 da An. 
ka.ra Sümer Bank Umum :\lüdür ügiı in ıı:.at b nasında. ~ apılacakıır. 

i - İs'ekJJler teklif evra.ıı meyanın~ ~~mdiıye bd.3.r ya.pmış oldukları ba 
ıribl işlere ve bunların bedellerine, firma.nm teknik teşkıilitının kimlerden 
terekküp et.Uğ'ine ve hangi nanlıa.lımia, mua.mel-ede bulurulukl&rını.. dair 
vt!ehla.r koya.ea.lcloa.rdır. 

7 - TttDf mdttublarını havi zuflar ka.pa.lı olarak ib1le günü saat 15 e 
kadar makbw mukabilinde Ankarada Süm~r Bank Umumi KiUpU;ıne 
ıf.es.lim olunacaktır. 

8 - Posl.a. ile rö~rllecek t.ekllrter nİtı.l'\Vf'l rhale sa.dinden biT qat evveline 
kadar ıelmlş ft z:tl'fın kanuni şekitde ka ll".lıtılmış olması lazımılir. Pos,. 
tada Yiki ola~k geci!ı meler nam.n itibara alınmaiya.cıı.ktır. 

T. LŞ BAN~~.:. . 
L TASAKl'UF 

RDABLABI 
z ikbMltetriıı 

~ellıl•'- aşnl&ıa 
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