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B ll t7 (A.A.) - Alman o~- Don cephesinde dlifmanın yaptı- ı yaptıiı tqe'bbils1er dün M ricldetli 

d ı: ~danlığının tebliğı: i• taarruzlar Macar kıt'alarının kar. müdafaa aavafları IJ,e akim kalmı1-
u 'ı 1 ek üzerinde dÜ:f211anın inadla fi hücumlarile püs'kürtülmüpür. DilJ tır. Düpnan ağır kayıblara uğramıı 

ır..:. etine reiJnen •vaflar de- manın birçok savq grupları kısmen t&r. 
:::t&tedh'. Dütmanın muka- yok edllmiJ, kısmen ~ir alırunıı ve Rjey bölgesinde düıınanıo. zayıf 

b~1~amız1arı piiSkürtülmütllir. Müa 24 z1thlı tahrlb edilıniıtir. hücum te,ebbüdeıi akim kabnııtır. 
tab'kem Stalingrad tchrl için muha. Doğu cephesinde diifrnanın Vo- l>Üflllan 31 zırhlı ~k kaybetrnif-
rebe durmadan rell§mektedir ronej köprü bafını ge!'I alın.ak i9'n tir. (Devamı 5 inci ıaylada) 

Amerikan istila 
alayları suda 

yüzen tanklarla 
techiz edildi 

Pasifikte şiddetli kara 
ve deniz muharcbeieri 

devam ediyor 

Pearl Harbour 17 (A.A.) 

1 

Fransız -Amerika 
münasebetleri son 
d 
Londra, v·şi b g··n b. 
9ıkmaza irmişt·r, diy r 

Bugün, düımanın Salomon ada • Londra 17 (A.A.) - inal al· nl Amerika hükümeti büyük bir 
larını ıeri almak için ııiriıtiği le· tında bulunmıynn Fransada yahu. ilgi ile takib dlnektedir. Amerika 
ıebbüa esnasında Japon donan ~ 1 de F be hni 
ması ile §;ddetli çarpışmalflr ol· dl~ kartı alınan aon tedbirlerle ~ mese .e 1 1 ibr~ın yne • 

A • 
1 

Cümhurreisir ' ~n Haydarpagaya mavaaaratlanna md du tntıoa 

Evvelki gece Ankaradan hı. • Ali Rıza Artunkal, Parti viliiyet profesörlerle kesif bir halk küt
i"eket eden Milli Şefimiz dün sa· idare heyeti reisi Suad Heyri lesi tarafından kartılanmıtlardır. 
b h saat 9,30 da ıehrimizi te • O .. 1.. b' 1 .. E" .d Reisicümhurumuz kendilerini 

fı d • • 1 d' rgup u , mt.- us ar9 or ı ı arc • re en ırmıt er ır. kartıhyan zevata ayrı ayrı aiti • 
Milli Şef Haydarpa§a İstaayo- komutanı, fstanhul komutanı, va- fat ederek istasyon rıhtımına çık 

nunda lktssad Vekili Sın-ı Day, li muavini, belcd•yc reis mua • mışlar vo Acar motörüne binerek 
Milli Müdafaa Vekili General vinleri» Üniversıte rf"ktöı Ü ve Floryaya hareket etmitlerdir • 

. 
inanılmaz 
bir va 'a 
Kömürlüğe kömür 

taşıyan iki kıbti bura
dan üç kişi olarak 

çıkmışlar 

Üçüncü kıptinin küfelerden biri· 
ne ;yerleıerek kendini kömür 

diye tarftırdıflı anlOJıldı 

Bun sıl iş? 

· stanbnl 
yasak 

bi en 

s·mi ima inin 
ub olmadığı ı 
im k! 

---------- ·- -
Belediye iktısad müdürlüğü, bakliyat 
unundan simid yapıhb yapılamıyacağı 

sualine cevab veremiyor 

Sokaklarda, simid, bisküi sa • ı dürlüğüne gönderdik, bu iki 
bldığı görülüyor. Bir kısım va • m eçhullü muadeleyi halletmesi· 
tandaşlar mür caat ediyor ve bi- ni kendisinden istedik. 
ze soruyorlar: «Simid ve bisküi Arkad §lmızın tetkiklerinden 
imali serbest midir?n Hayır di - aldığı netice §U: İktısad müdürü
yoruz. Cevab veriyorlar: t<O hal- nün, dı~arıda 11imid sııtıldıkın -
de nasıl ısntılıyor? )) dan haberi yokmuş. Miidüı, te -

- Belki bakliyattan yapılan· lefonu açarak Eminönü kayma -
lara, belediye iktısnd müdürlüğü kamına vaziyeti sormuş, o da, 
hususi bir müsaade bahşetmiştir. simit satıldığı cevabını vermi~. 

Muhatablarımızda cevnb lıa • bakliyat unundan yapıldığı için 
zır: satılmasında bir mahzur olmadı-

duğu bildirilmekte<lir. Amerikan Framız ifç1lerinin küU. hainde A. ~ pr~~sıp er ~. ettiğine kani • 
silahendazları mevzilerini ınu • 1 nıa)'lya:ya MÖnd!erltmeai Amerikalı. dır. Müşahldlere gor~ Aırcrl~ ~e 
hafaza etmeğe muvaffak olmut· .__ da -'· f b' 6.....I b Vifi hükumeti aruı a s yası mu• ~ 

ıar arasın '!w"IA eıu. ır , • ..,.. r ı • • '---ihn • ih ı il · 
lar ve düşmanın Guadalcanal ha- _,_ Anı lk F dai nuebellenn ıııımı esa 1 ma ıım .. 

.. .. .. l k . . t ~ t 1 r111UulJtır. ef1 a ransaya • ı-.. -· .., __ ıı I r~ f · 1 

- O halde, bazı semtlerde ni- ğını ilave etmiş. 
çin müsadere ediyorlar? Mü • Fekat derakab bir tereddüt! 
saade varsa umumi olmalı. Bak· hasıl olmuş .. . Acaba öyle mi? 
liyattan yRpı1an simitlerin tane· BDkliyat unundan simit imalin 
sini niçin 12,5 kuruşa 11ahyorlnr? müsaade var mı? Eminönü kay-

va ussunu ama ıçın yap ırı e• ı .. .. . . . di daha ~uvvebcınıııııft r. :ı-ıuıı a • 
ıebbüsü akim bırakmı,tardır. Ja- ma teveccüh ıöstemuttir. Fakat Vı- k Fransı bozgunnundanberl Ud 
ponlar ehemmiyetli miktarda u- fi bükUınetlnin Alınanyanın baskı. a -'-'- z ndak" .. _L_. 

· · f d ) ı meuueKet araaı ı muna.s~ ( Dt!vnmı 5 ml"r ~v a n ıı altında beynelmilel kaldela-e ay- • 
·•·················································· I lerde hiç-bir .zam.an. bu derec.e bır 
]ı b h . kırı oarak yap1ığı hareketler son • lik "rül 1 ~ı apon a rıye günlerde • mtırnleket arasındaki ge!'vgmlch hg~'2-'1- meınl bt· r:. bir ık. 

.. __ .ı._.1 __ • • ı... . . 
1 

" y UKumel uııun ç 

h t 
• muna:ıeueuerı gergm~tırmıtl' r . .n.. • • ibidl F 

eye l maza ~ gı r. ransız umu· 
medm haıilclye nnırı M. Coırdel A ~-~- A ıı. .1 .. eb t 

mı a~ı mer m;a re munııa e • 

b 
•• 1. Hull Fransa büyük elçisi M. Henry 1 • "lmesl 1 LI .. h • ok 

Is tan bul okuyuculanmızdan 
Kazım Nat'al yolladığı bir mek
tubda diyor ki: 

(Devamı 5 inci sayfada) .................................................... 
Ticaret Vekili 

İzmirde 

Hakikaten Oir mesele. Bir ar- mak11mı hntırlıyamamış, beledi 
kadaşımızı belediye iktısad mü- (Devamı 5 inci sayfada) 

Dünkü feci kaza 
gun g 'D ıy or enn kesi n u 9 fUP enz Ç U ~ Hayeye Aerikanın Fransa tarafın - fena karfılıyacaktır. Halbuki Vicby 

dan alınan ~birler ~~ısında a • hülaimeti Amerikanın ihtarını iti • lmıir 17 (Hususi) - Ticaret 
lacağı tavrı izah etmi§lir. bara alacak olursa zaten pek iyi ol. Vekili Dr. Behçet Uz, bu gece De· 

Azak sineması önünde firenleri bozulan çöp 
kamyo:; u 2 çocuğu öldürdü, bir de yaralı var 

Amiral Namura oe Abe L&vali 
ziyaretleri H•a•ında 

Amiral Namuranın riyaseti al· 
tındaki Japon bahriye heyetinin 
bugün öğleden sonra Y eşilköye 
muvasalata beklenmektedir. Mi-
safirlerimiz, bu geceyi Perapa • 
laata kendileri için hazırlanan 
dairede geçirecek ve yarın An· 
karaya hn .... kc' edeceklerdir. 

Hariciye Vekili 
rah atsız 

Fransız fı.çllerlnin A!manya he • mıyan Ahnan • Fransız: münasebet. nlzll yolae ~ muvasalat etti. 
aabına seferber edilmesi meselea lerl daha ziyade gerginle,ecektlr. Vekil, Vali, Belediye Reisi, Parti 

• ileri ~elenlcrile, askeri ve mülki J p,;>...-..oGt.i!lt.·•_· 
erkan tarafından karşılandı. 

Hububat alım v~ IE·k~-~Ü~ ... bi~."k~;~Ş) ggp 
satımı kararnamesıne · zam tek!ifi. jl ~~ 

ili veler yapıldı _Dai~ia~n~ü:~~l~~rar{~ ,,,_....,...,,..."=--~ 
Dliistahsil malını dilediği 
fiata belediyelere satacak 

Ankara 17 (Hususi) - Ya ·ı dıtı hububatın tesliminden son • 
rınki Resmi Gazetede hububat ra, kendi mıntakalaı ının ekmek
alım ve satımını ilgilendiren bir lik ihtiyacını temin için hububat 
koordinasyon karart çıkacaktır. mübayaasında bulunnbilecekler
Bu karar mucibince, 15 Tem • dir. Müstahsil malını dilediği fia
muzda çıkan hububat alım satı • ta belediy lere satabilecektir. 

i tasdik ederse ekmek ı 
İ 17 kuruşa satılacak . 
i Ekmeğe = yapılması ı ı Kamyon toslayıp gırdiği dükkanın önünde ( kö ede <fOIÖr) 

hahkında fırıncıların beledi- ı Dün, Kumkapıd iki çocuı";;"lln Ö·ı pıya inen Tiyatro caddesinde çöp 
)'e iktuad müdürlüğüne mü • : lıimü ve bir sakanın •f'•r surette toplatken Azak slnenuı.:.ının önün. 
racaat ettiklerini geçenlerde ~ yaralanın.uilc neticelenen feci bir d e birdenbire ıürallni ar:ımuıtır. 
yazmııtık. lktıaad müdürlıiğü j kamyon kazası olmuş.ur. Bir muhar Kamyon bu caddede A zalt gara.. 

mı ve hükumete borçlanma hu-
J\nka.ra .f,7 (Hu.suııi) - Hn~i- sus~;'k.1 ~a.r~ ıkiuci madde· Mali durumlaı·ı elverişli olma-

ye Vekili ~uman_ Meneme.ncı • sflc: b zı ilave"'"';,. yapılmaktadır. yan belediyeler, elaneklik ihti -

fırıncıların dilekleri etrafın • : rlrimh:ln kazayı mütcakıb h~ dise j ına doğnı ıüratle iler\~rkcn b'rde. 
da yaptırdığı tetkikler neti • i yerinde yaptığı tahkikata ve nla • bire kamyonun önüne b 'r seyyaı 
ceısinde kilo baıına 1 lluru1 f kadarlardan edindiği malumata na- satıcı çıkmıf, ıoför Ha n ezilme! 
zam yapılmasına muvafakat ~ za.ran facia fU surc~e olmuıtur : tehlikesine maruz kal.ın bu adam 
etmiştir. Zam kararı daimi i Belediye temizlik lflcrlnc id ve ç!U'pınamak için araba ınııı &!ire'< -
encümenin taısdikinden aonra i f(>för Ha.san Yelkenln idaresindeki siyonunu sola çevimı'şti·.Ac.raba h : 
kesbi kat'iyet edecektir. ~ 185 numaralı çöp kamyonu dün sa. la yol Dlmakbı olduğundan bu int- .. 

\... ........ - ................................. ..,! 11,30 da Çqıkapıdan K:urnka • (Devamı 2 nci •ı:ı)l<lda) 
oğlu rahat"zlandıgından bırkaç e ,~ • • · · ·ı 

.. d"r ç:viiSClc istirnhat etmekte- llu ila re ~e belediyelere, yaçlarım temın ıçın ıstı traz ya-
gun u .~ ~ , ~üstatıs ~ ;ıı ete borçlan • pRbileceklerdir • 

• • ~ •• .,.J 
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r Resimli Jllalrale : m= Görünüş aldatır, görünmegBni a'a Hergün Sabahtan SRbl\J.'l: 

A_"tın bir iştira 
Vasıtası değildir, 

Fakat bir ölçü 
Vasıtası olarak 
Kalıyor ve kalacaktır 

~·--- Ekrem U,.klıail-J 
B ir ihtiyar dostum fiat mese-

leleri hakkında ara sıra yaz
makta olduğum yazıları oku -
muş, bir akşam beni ziyarete 
geldiği zaman: 

914 ile 942 arasında bu ba -
Jcımdan ne fark olduğunu 8ordu. 

ihtiyar dostum o zaman hari
ciyenin bilmem hangi 'kısmın • 
da memurdu ve ayda eline ge
çen para 25 altındı. 

r 

Adamın elbiae.ine değil.1 lıala•ının ve lıalbinin irine bak. Biraz misk ve anber hangi kokuyu örtmez? «Floriamı 

Benzinsiz, p!akasız 
Motör gibi iş 'iyen bir 
Nakil vasıtası: Eşek! 

""--·Burhan Cahid 

B irkaç gündenberi Bursa
dayım. Türkiyenin su şeh 

ri Bursadal Çok yağmur düştü• 
ğü zaman ova köylerini su ba
sar, her tarafında soğuk sıcak 
sular fışkıran bu eski Türk baş 
şehri bu kadar sulak yerde ku
rulduğu halde evlerinde akar su 
yoktur. Sokaklarını sulamak için 
de araba ile su taşınır. Bu bir 
garib muammadır. Su şehrinde 
akar su yalnız birkaç otelde bu· 
lunduğu için ben de oteldeyim. 
Ve hemen ilave edeyim ki (Çe
likpalas) bir Aarupa oteli man
..-;ırası verecek kadar misafirleri-Bir akşam benim yazılarımı 

okuduktan sonra şimdi cevabını 
benden beklediği suali kendi ken 
di ine sorarak düşünmüş, hesab 
yapmış, küçük bir kağıda notlar 

( S ) 
ni ağırlayacak hale gelmiştir. 

e h .; r B b •. Akşama doğru otelin önün -.. ... a e r e r - den sıra sıra köylü kafileleri ge-
- _ çiyor. Bursadan gelip Çekirge 

~l~k~t-.~-d~~V~-k~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::====================~~ y~u ile civm kö~ re da~lıyo~ 

........ ...--.... ............ ._. _______ ,...._ ___ _ 

y L ,.ak tetkik etmis. 
B nim derhal cevab vereme -

di imi görünce ara sıra not ka
ğıdına bakarak söylemiye başla

188 8 İ İ ou•• nku•• fecı• kaza lar. Bunların gelisini görmüyo -1 

dün de ko
··mu··r Havagazindeki rum. İhtimal geceden yola çıkıp1 

sabaha karşı şehre giriyor ve, 

clı. 
ihtiyar dostum o sıralarda Har

biye civarında elan yerinde du
ran eski bir apartımanda oturu· I 

A k . teknik ·ımkAnsız- yüklerini boşaltıp akşama doğru! 
işile ug'"' raştı za sıneması önünde firenleri bozulan çöp a dönüyorlar. Çoğunda kadınlar:'. 

kamyonu 2 cocuğu öldürdü, bir de yaralı var hkların zararı var. Bunların bindikleri övle 
ırı kıyım eşekler de değil. 

5 k 
. danbul kömür tevzi mÜe•aeae•l 

yor ve ayda . lira ira verıyor • müdürü Jeğiıtirildi, dün Vatan (Baf taralı 1 inci aaylada) da 16 maralı evde oturan Tahsin 
du: l)apurile gelen kömürler elek • rel kamyonun yaya kaldırıma çık- oğlu 7 yaılarında Vural Kesan ile 

- Altının kıymeti bugün 33 trik "e ha"aga:&i idarcİerine masını ve bu sebebte de frenlerin gene Kumkapıda Bayramçavuı ma• 
liradır. 3:~ ü 5 ile çarpınız, 1 ü3 11erildi bozubruuını ~lb 0 lmu§tur. İşte bu halleslnde 40 numaralı evde otu _ 
lira eder. Benim eski apartımanı 5Ul'elie frenlerine sakatlık arız olan l'tll1 Mıiırdıç otlu 12 Y'lltı..;..d. 
mm bugünkü kirası bu sularda- buBI lr ~~dsadettenhe~ ıe!uimlzde ::;~_:,ı_ ~d~~lk birK ~f Artaki Çizrnecl adındeld çocuklar 
d unan ııuı Vekili Sırrı Day •;t-..v CMlleen UIDKapl dn k:amyonun tekerlekleri altında 

ır · . . 1 dün de kömür tevzi müesses.esi h- ya ql'U olanca hızile lnnıefe baJ- kahnı§lar ve feci bir ıel(llde çiğne-
~t ınıd devrınde dış m~mle • tanbul tubesinde me§IUI 0 1 :ur l:ımı~ır. .. .. . 

kcte c kabilmek hevesinde, genç tldıs.a.d Vekili kömür nakl:.:~ı~ Ti~o ~d~I bafdöndürücü ~ 0!:;,:j!~ Kamyon Ke -
bir hariciye memurunun en çok fazW,.şmuı için alikadar'ara yeni bir suratle men kamyon Kumkapı il hasarata ıttbeb 0~~u~~:: 
ehemmiyet verdiği nC'kta giyim emirler vermlt, bunu müteakıb ak. 91U'flsına sapan altlyol afzına gelin. bu olup bitenler esnasında iyi bir 
dir Hamid devrinin en iyi terzi-

1 

fa~n. tr nlle, Ankaraya hareket et • ~ yolun kenarında bulunan. iki 8 • tesadüf nex"'.Si olarak toför Hasana 
· · · · b · nqtir gaça VUMllUf, bunları devırdlkten 

Si Mır et Cotterau 1dı va u terzı n·; Vatan .:ı bil k'" .. sonra batiin hızı ile Kumkapı .. e.. hiçbir teY obnantııtır. 
'L. k .. - 5 1· l d un !'Me e oınur hav • ı .,.. ,.. • K d L-L--d c.ır ·o h me / ,. ıra ? ır ı: ZHln.:b~ kömür gelmi ı.. __ k"" mes.ne çıı:pnıı.r~ır. :Su sırada Ç"'" • "Z:O "" r.aDel"' ar olan adl"y<ı - - l 33 ·ı f ve IJ'U o· _..1 ....,.. derh 1 a-Lı_.,_ ._ ' k M'"d - ı .. > a tını • • ı .. çarpınız, mür'erln mühim lıir lısmı Elektrik m_.e !U do!dıtrmakta olan Kum • ıı ~rumca- eı oymuıı, u • 
2 ı7 ) lira eder. Tr~vay ve Tün~I fı~esine, hl; kapıd:a Sa.-açishak nıahallesin~e 8 delurnuıni muavinl rinden Yusuf 

J\1ir et Cotterau söndükten k•ımıı da Havll€8Zi firke~ine veril • numaralı evde oturan ve bu cıve.rda Zlva vak'a maı.alllne gidt>rek tel -
"-"' sablık v.uuın 37 1 d Ali kiklere b ,'.amıftır. Ke:r.aya kamyo. 

sonra 011un yerini avrırn tutabi- m ""'r. .. . ~-.--· . ya, arın a 
D•w .. __ b___ Gültekin adınd L~-ı k al n 11n f'Teınlerine arız olan sakatlı••ın J 1 ,J B " l b ld ıg~r ıuı.rarnm haber aldığımıza a Dil' amyonun • .. 

'"'1 • " • ....., • ı. .~gu~l ~kn. u ~ göre, kömür tevzi merkezi frt nbul tındıa ka!ınıı e.ğır surefü• yaralan - sebeb olduğu an'aıılmıştır. 
< n ı •ııı dıvc go"'terı 'l ı ı İ'"'"Zı ,.. .h~ı '"dürl"w" .. ) d mı§tır. Mü ld lumıuni dün akf3!)1 gec:: 

D., · · · ·· ]' l ) :r mu gunw geçen er e ta-
v " "· ı.,.ı ırın yuz ı"'n a ı r. ym ec!i!::n Eyüb Sabri Konak tekr 1 Fak t fA)"anl ~rrt~lr ki, kam • vakt ... kadar Kum.kapı Emn·yet ko-
0 l ,. CT··.;; .. ülecek 'kt•..,,a'! ~a m~ z:b b"r va"'li 'e')"r. a•ınmı,tı~ yrn Kmnkapı çeımesin .. çarpmakla m· rr~:n~. k:!.7.a tahklkati'e Jlleş. 
100 il .. 190 l"ra arası d dır. Fiat l&taıı u1 müdir.lüğün.e kimin tayin da ka!ın mı,, yoluna devam ederek gul oln Uf, ıoförün corgururnı yap· 
g ,., .. ,. 1<i fi ttır. e .. ileceği finıdilik mdunı değildir. 10 metre ileride bulwıan 67 nunıa- mı,, vdı:'a sırasında orada bu'u • 

Hamid zamanında en iyi is _ lk·r•ai Vekili Vali ile görüftÜ ralı Keğor4ruın düldc&nına girmittlr. naın ~ı lklmsel~ln ma1Uınatına 
. . . t• ı•ai Vekil' Sım Day d •n öğ. ~e ile düldcan anuıncJM geç • müracaat «rtmiJtir. Müddeiumumi 

karpını Corpıs yaparmış, fokat leden SO?!l'a beledi 0 cı, y 11 ın.eke olem Kumkapıda Bayramça- muavini bugÜn de tetkiklerine de 
harici ve memurları arasında da· 

1 
Beled-y~ Rei ı Dr. {ı:ıt i Kırd:rı ;; VUf mah.aBe.inde Mekteb ıo~ağın .1 va.'tl edecektir. 

ha ziyade Emersan veya \\Talo ya.ret etınif ve kömiır mescbi et. - ----------
Over Amerika mark lan tercih raf nda Val:i ile göriipnü~tür. Annes· nin kucağın :la Üniversitenin yeni 
edilirmis ve Corpisinkileri gibi ölen çocuk ecnebi profesörleri 

- bunlar da 120 kurusa ıntıhm·ş. Deijirmenci tekzib 
- 120 altın kuruşu :ı:l ile çar- .... 

pınız, 40 lira eder. bu,.,ii'1 Cor - ediyor fa'·at 
pic;'in yerini fazlac.ıile dolduran ' ;\ 

Türk san'atktı,.larınm istedilr.leri hadise V J.ki 
para da budur. 

Hariciye memuru giyim eşya
sında olduğu gibi yeyim mad -
delerinde de en iyiye ehemmiyet 
verirmiş. 

Hamid zamanında siyah hav
yarın iyisi 120 kuruşa, az tuzlu
su l :lO kuruc;a satılırdı: 

- Kuruı::hrı :t3 e çarpınız, bu 
iki maddenin bugünkü fiatlarını 
buhmmnuz. 
. m ı vılında okka hesabile et 

5, vağ 14, pirinç :i,5 kuruşa sa
tılıTdı. 

- Okkanın kiloya tahvilini 
yapınız, bulduğunuz mikdarı 33 
ile çarpınız, her bir maddenin bu 
giin kü fİ3.tı ile karşılaşırsınız. 

lhtiver dostum tetkikinden çı· 
kardıP.ı netireyi kısa bir cümle 
ile hül~"'ıl etti: 

- E<Trt 1 !l1 i de olduğu gibi 
([)-rıamı 4/2 de) 

···················· ································ 
TAKV1 ~1 

Rumi sene 
18.'8 

• 
18 

Eylül 

Arabi 11ene 
1861 

16/91942 tarihti sayımızda bir 
değtnı;:nde binlerce ki!o bak • 
ızy.t unu bulunup müsadere e • 
dildiğini diğer re!ilderlmlz ıihi biz 
de yazmııtık. Dün definnen sahi. 
binden apiıdakl tavzihi aldık. Ha
tırı olsun diye neıredlyoruz. Mck • 
tubd'an sonra mi;:aleamızı ekllyece
iiz. 

«16/9/942 tarih 4350 numa • 
nılı nüshanızda bir değirmende 60 
bin kilo ... batlıiı altında battan a
pğı hllüı bakimt olarak t~itar e. 
den yazınızın matbuat kanunu hü • 
kümleri dair ·~ıde tek-~ibinl dile • 
rim. Şöyle ki: 

1 - Değirmen.le müsadere ed 11-
mİf hlçıbir un yokbr. zq. mevzuu 
bı.k}jya~ın öğütühnea.inln memnu1. 
yeti batckında bir kanun hükmü 
yOktur ki mü..deresi mevzuubaha 
olabilsin. 

2 - Deiirmenln ruhıatlyesi mev 
cucldur ve deiirmen hali faaliyette
dir. 

3 - Fırıalıarımda imal edilen 
elanSler Toprak Mabıulleri Ofl • 
ılnce verllen undan imal ~dilnılt ve 
b.tka hiçbir harici ıın katılmamıı· 
tır ve böyle bir idc1"1a ile hakkımda 
~imdiye kadar ne bir zabıt tutul • 

-1 -Hızır mUf ve ne de fh'tnımdan alınıp be-
EylG Resmi ıe e 

5 1942 llı7 ledlyeoe içinde bakla veı.U-e oldu. 

Cuma 

iu teablt edilnıİf bir ekmek bulun
GONF.Ş_ Ramazan iMSAK mamıttır. 
S. o. S. D· 4 - Milli konınma mahkemesi. 
6 .u 7 6 Ol:I ne de verilıııiı değilim. Es.ıtaen tah-
tı ~ ~ o 47 tı zanna alınmak iddia olunan suçu 

11-~ .... 0,_.;:.......,.._ı _ _,,_ _ _,ı;---'--ıı 4lemit olmak demek değildir. Mah 
Q-lc kındi Akşıım Ya •ı 

kemeye verllsern dahi muamele • 
S. D. ~ S. ıJ S. D. S. u. tımda hiçbir bnunauzluk obnadığı 

V. -ıs 08 16 87 19 16 20 48 içaı adalean lehime tecelti ed.eceii· 

Almarayda d.uran Yafar adında Üniversite rektörlüğü beynel. 
bir kadının 4 yaJlndaki çoc.uğu Bir- milel ilmi §Öhreti haız ecnebi 
sen dün ani o!aratt annesinin kucL profesörler getirtmek için tcfeb
ğında ölnillftür. Ceaed muay~ e- büslere &'irişmittir. Bu cümleden 
den adli ta.bibi ölümü şUphc}: göre- olarak Edebiyat Fakültesinin 
rek cesedin Morga kaldırılmasına klasik filoloji kilraüıüne İngiltc • 
lüzum gömıüftiir. renin Kembriç ve Oksford üniver 

siteleri profesörlerinden Saym, 
• Tıb Fakültesinin astronomi kür

dan ma.~da hiçbir tetkik ve !ahkı"lı: süsü ordinaryüs profesörlüğüne 
mahM.dü obn,yan ve h~rhangı w biri de Hindiatanın Kadeikanal u -
mallc.-n ~T'llfından ynzdırıldıgı~ı trönomi enstitüsünden profesör 
anlabn yıazı~ını~ın ilk çık:ıcaL:. nus Layds çağırılmış ve her iki pro· 
banızın aynı sütunwıda >avzihan fesör de muvafakatlerini bildir -
tda:l>ini IAY&'llarıınla dilerim.), mişlerdir. 

Şimdi biz konutalım: - Mesele- Diğer taraftan fktıaad Fakül-
yl Vali ve Belediye Reislmnden tesinin Dabreatbergerden açık 
ıııorduk. <(Biz yazılanları idari karar. bulunan umumi iktısad küraiisü
la yaptık. Hadise vikldlr.ıı demi§ - ne de gene beynelmilel ilmi şöh
tlr. Acaba Slltyln değirmenci buna .-ti haiz bir profesör &'etirile • 
ne buyurur? cektir. 

IS TER I NA :.1, 
'STER iNANMA! 
Ankaralı bir arkadafımız mu? Çocuklar tarlalann ie • 

anlattı: narlarında .iper alıp bağırıp 
- SU:e bugfinlercle aık aık çağırarak bunları taıa tutu • 

vukua gelen bir hadiseyi nak· yarlar. Ba ıuuiyette hamallar 
letmek İ•terim. Mevsim •onba· elbette kızıyorlar. Onların da 
har, her tarafta bir kömür mukabele etm~leri lazım. Pe • 
nakliyatıdtr gidiyor. Kamyon• ki amma ne ile? Kamyonlar 
lar harıl harıl kömür yükleyip parça hal;nde kömürle dola • 
ıehrin iç mahallelerine fOfl • dUJ". Çileden çıhan anıeleler 

'"' babalarının malı olmadığı yorlar. 
Şehrin dıf mahallelerinde ba· için • kömürleri kapıp kapıp 

zı açıkgöz çocuklar kurnazca çocuklara savuruyorlar. Ba 
mücadele iki uç dakika devam 

bir tedbire baf "urmuflardır. ediyor. Kamyonlar uzaklatı • 
Kamyonlar hömürle dolu ola • yor. Çocuklar da kendi üzer • 
rak geçmiyor mu? Bu kömürle- lerine atılan kömürleri toplı • 
rin üstünde de kömür hamal • yarak hülelerine dolduruyor 
larından hirkaf;t bulunmuyor ve fehre götürilp •atıyorlar/ 

ıdTER iNAN, 
iSTER iNAN MAi 

E. ri 68 9 211! 12 - ~ 1 8.3 ne fbndlden im.anım Tat.d.İl' 
Nea;c.: HiWI bk~ ~ \..,....'fft"~...,,r'W"aı-.a-...------~~~~'="""9~--~ 

halka dokunuyor Ufak tefek, adeta sıpa bo_i 
yunda şeyler. ·Fakat tıkır tı-: 
kır, uslu uslu, asfalt yolun sa •, 

Şirket, belediyeye inzalarm 
teknik imkinaızlıklardan doğ 
dujunu bildirmit, boruları 
temizlemeğe karar vermiş, 
fakat halk hem eziyet çeki • 
yor, hem de fazla para ödüyor 

Son günlerde muhtelif 
•emtlerde havagazi cercya • 
nında ve saatlerinde baş göa
teren bozukluklar halkın pek 
haklı olarak fikayelini mu • 
cib olmaktadır. 
· Dün bu meaele etrafında 
alakadarlarla tcnıaalarda bu
lunan bir arkadafımız bu hu· 
•uda bazı malumat alınıftır. 
Fakat Rerek şirketin ve ge -
rek•e diğer alakadar makam· 
ların cevabları hiç de tatrı•in· 
kar değildir. Şirket bu vazi -
yetin bazı teknik imkansız • 
lıklar yüzünden ileri geldiği
ni ve mevcud kömürün gaz 
İstihsaline elverifli olmadığı· 
nı ileri wrmektedir 

~rket, bu mesele hakkın
da belediye len İfleri müdür
lüğüne bir repor oermif oe 
mevcud imkansızlıklarc''ln 
bahsetmiftİr. Diğer taraftan 
bu teknik imkansızlıkların 
da zararları halkın aırfına 
yüklenmekte, hava gazi eri 
yanmamakta, fazla hava st.l
mekte, Mıatler fazla •arliyat 
kaydetmektedir. Ahval mü -
vacehe .:nde fİrketin halkın 
nel'ine tedbir alması lazım 
gelirken buna hiç aldırıf ef· 
mediği görülmektedir. Me • 
sela, hava tazyikile Jazla ya· 
zan •aatlerden gÖ•Cerilen 
•arliyatın ücreti taleb edil • 
mektedir ki, ileri aürülen 
teknik imkansızlıklar gene 
halkın ke•esine uzanıyor de· 
meldir. 

Buna alakadarların bir an 
evvel çare bulmalan İcab e • 
eler. Diğer taraftan haber al· 
dığımıza göre, fİrket, borula
rı temizletmek kararını ver • 
miftir. iddiaya göre, hor-ular 
temizlenirae cereyan kuvvet
lenece•mif. Bu duaya amin 
demekle beraber bu tedbirin 
dahi, fimcliye kadar niçin a -
lınmadıfını .armalı bizim için 
bir oazil.e oluyor. 

\. 

Pirinç fiatları 
17 5 e dayandı 

.J 

ğını tutturup .öyle bir gidişleri 
var ki bu muntazam kervanın 
kimseve, ne otobüslere, ne oto• 
rnobillere, ne yaya gidenlere hiç

1 

zararı dokunmuyor. · 
Beş on, yirmi değil, yüzlerce 

ve yüzlerce t \ 
O kadar rahat ve emniyet]~ 

bir gidişleri var ki Üzerlerindeki-\ 
ler birbirlerile tatlı tatlı konuııu~ 
yarlar. Böylelikle kafilenin enfl 
önündeki en arkadakile temas] 
halinde .kalıyor. 

BunlaT köylerden Bursaya 
meyva, tereyağı, peynir, odun, 
sebze, tavuk getirivor, giderken' 
de tuz, şeker, petrol ve giyecek• 
eşyası götürüyorlar. Gelişte yükı 
leri ağır, dönü te hafif olduğu1 

için sahihleri de Üzerlerine bin-1 
mek imkanını buluvorlar. \ 

1 Köylünün elindeki bu eşek· 
ler muhakkak ki nakliye işleri-: 
nin yüzde yetmiş, seksenini te• 
min ediyorlar. Motör gibi işle -'. 
yen, cüsselerine göre yük taşı· 
yan bu sevimli hayvanların şe.' 
hirliye olan faydası köylüye o
landan herhalde fazladır. Gerçi 
köylü bunlarla malını kasabaya 
getiriyor, istifade ediyor. Fakat 
şehirli bu ihtiyacını bugiinkü 
şartlar içinde hakiki motörle; 
kamyonla yapmıya kalksa bir. 
kilo şeftaliyi birkaç liraya ancak 
yiyebilir. 

Küçük nakil vasıtalarının kıy• 
metini bilmemiz lazımdır. lstan
bul bile Karadeniz ve Marmar~ 
havzasında işleyen küçük taka• 
lar, motörler olmasa ihtiyacının 
çoğundan mahrum hlıı. Köy]~ 
elinde eşek bir kamyondan kıy
metlidir. Altmış tonluk bir taka 
zamanında altı bin tonluk gemi· 
nin yapamadığı vazifeyi yapı· 

1 yoHükumet canlı cansız bu c;e~ 

1 

ı::id kiicük nakil vasıtaları üzerin. 
de köylünün ve İş adamının du• 
rumunu kuvvetlendirmelidir. iç 
ticaretin biitün manivelası eşek-
lerin sırtında ve takaların omur• 
gasında ol,:t.,(hın11 k bul ed,.lim l 

c23u.chan Cahı'd .................................................... 
Vali Ankaradan 

avdet etti 
Son günlerde barl:z bir ıeknde 

iartan d.. perakende 170 • 175 Birkaç gündeobe11i AnQ.rada bu. 
ve un . 1 fi l h.ımakta ohın Vali ve ~lediye Re. 

kurUfa kadar çıkan pıı' nç at arını 1 . D L-"~ K d d"" -~ı... h h· 
b ıed. "kt Si r. uu 1 ır ar un aaoa te 

kontrol etmek üzere e ıye ' ı • · · d"" :: •• ·· 1'lllll2le onın~ur. 

aad mi.idürlüiü kontrolörleri faali • V aJi ve Belediye Rebi Ankarada 
yete ıeçmiflerdir. Dön plya&ada yeni Dahiliye V ekllile vilayet ve 
kontrolörler ııkJ araıtınnalarla nor belediyeye ald muhteUf itler etra • 
mal kir hadlerinden yukarı pirinç fında teı:!1•~1arda buluumU§tur .. 
aatlfl yapan bazı muhtekirler te.s • Dr. Lutfi Kırdar Ankarada bıl • 
bl .J-:..ı....:ı• h.asaa. ElekJlc, Tramvay ve Hava. 

t cu~"D'· gazi idarelerlle diğer sinni müesse-
Kontröllere bugün de deVllm 6 • aelerin kıılık kömür ihtiyaçlarının 

cNlıecek ve tetbit eclllea muhtekirler temini etrafında aörüımeler yap • 
~~ ~ ıeÇI~, mıttır) 

• 
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• 
1 1 e Darülbedayiin eshi günlerinde -

ra ahili Ta : B i Pah i Oz n oy 
- X~ - V ıL - perde kapentp -.il.J · .- ldan Heyetinden C1e bhbe 

e:nbfl bbilncisi Bibi. m~ makta devam cdiyw .._ ba1kJa be-~ brtıladı. Birisi kohmıdaa s 
Y A Z A N 

klJdle geçen iknci perdenla yecanh tezahürii giı:tfko- ar.alnc:alL t.Jttu, lilrükledi ve J.."'elldbnj derW 

ro~eso· r d ~ P ile Ta & Paıanın loea&ıaa bilmem laıçlnCJ açılııınd. aeklzind •••andı. buldum. -

1 1 
aonında, be:ni, Sadnwun Said Ha- mı 90ğaltyor.da. Niha.y perclenbı aaJmenin oıt:aamda ka bw 

.&• çagırdılar. Hüseyin Sund Bey de ıW dokuzuncu m iftcı son bir açJ. Gözlerim h:aranllfJ kar§ımda, • 

~---------------------------~ ~~~~~nw~~~~~~ ~~~~~;~.~ 
azeteler yazıyoriarı Rakı auyu aemabatile mili te senesi Bazı alkol dü~künleri, insanın Talat Pqayı loeanın lmpt$t ya- gırmışlardı. Çağıranrn pe;lne tak1 göriiyordum w laılaklnrtm :ıµüt111 
aarfiy ts yedi milyondan bu-akmak zamanı mıcl&r? alkole muhtaç olduğunu yaratıcı nı • koridora kn"fl signra içerler. rak glttim. Esasen. adeta u::aııtr gJbi bir aürültü ile çınla.yordu. 1 tam 

on milyon litreye .çılamıl Bazı Düny yangınının ortasında bir zihnin lkolııüz olamıyaca~- keıı ~· .~ tebrik ~ller ve bir hisle, locamın dibine çekihnif bu azııdııt. bir ağuhğm ~ 
a:azeteleriıı Anadolu muhabirle- v binbir tehlikeye imtihana nı söylerler. Bunlar düpedüz h ~edici sozler söylediler. To- duruyordum. Kullste hem bbbt (Devamı 4/2 de) 
ri b yilecle rakı bulumnadığmı her an hazll" olması 1rerek bir zeyruıdır. . yanlarından nyrıldım. 
adeti telif içinde p~etelcrine milletin endisini zehirlemesi Bazılan da alkolü zOl'l me-- . Biraz sonra, Münir Nigiır Bey, ( U ) 
bildiriyorlar. K.itab ve pzete serbest bırakılır mı 1 netmck yerme tedricen hnlkı ye- (fya'trod.a ~ bir locada temslll os a n n bu m cası.. 2 (15) 
l>ulunmadığından şihlyet edildi- Hangi büyük knlkmmn dava- tittirmek ve z rarını anlatmak seyrelm~e olan Veliahd Mecit " • • 
iini m alesef teaıMlilf edesniyo- mız v rdır ki alkol aerbestiaile laımdır derler. Fakat bu çok za- ~c.91dlıun de. ~serden pek hoıland ı. 
ruz. telif edilebilsin. man ister v bu zamanı bekler- ~ını ve ksndıs:ne enesl gün Darül- Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 

İ§in asıl diiJündüriicü tarafı Yapılacak yüz bin işimiz, ta- selı iJ i4ten eçcbilir. Alkol düş- ~~ ru-.mına Baykuf11:' matbu bir okuyucıımu:ıa bir hediye takdiın edeceğiz 
§Udur ki, köyllimüzde rakıya da.- mamlanacak milyonlarca eksiği- künlerinin sişesi kınhr ve yeni nushaslnı bedi~ edeceğunizi söyle.. SGlaan &::ata dol 
yanıyor. Zir at mahsulleri para miz dururken on milyon litre ra- nesle alkol biç 1rösterilmez. Baş- di. Manınaflh biı"tün bu yüz yüze nı: 
etmiye bD.§layınca köylümüzün in sarfma göz yumabilir miyiz 1 ka çare yoktur. V?fa uzaktan gelen Aristokra1 tnk- 1 - Meşbur 
hayat standarmı biraz olsun Alkol münaknıalnrına çok şahid Yazımın ba~ı-ma bakıp da dı~~ı balkın eserime &ro:§I g~st~r- Hind llıleri (5). 1 
yükseltm~ beklenirken bunun oldum. Biliyorum ki orada sun- ilk t hsil mükellefiyetinden son- d1gı coFmluk kndnr beni s~~ır- Gitme (3\, ıı---4---1---1= 
yerine alkol teh cüm görUyo- 1nrdan bahsedilir. · ra alkolü serbest bıraka.hm ma- mlı ~eglldl. Ben halk ÇCY.:UgU ıdım Z - H:ıLayln blr 2 
ruz. Bu menhus zehir, bütün kuv 1 - 1nsnn memnua haristir nuı nl ,ılmamnlıdır. Sonra 0 _ ve billuwa bununla gururlanıyor, nehri ,s), Acemce ıı-.;.._+--·~-

5 8 9 10 2 6 7 1 3 

vet ve ümidimizin ka~ağı olan yasak edersek millet daha fazl~ kur yazarlara müsaade edi}$e de bununla zevk duyuyordum. ötes~ çekmek (6). a /./ 
köylerimize yayılıyor. üstüne düşer ve kötü nevi alkol cahiller menedilse de demiyo- nihayet, yiibek mnkam)arın da 3 ...- Atın tımıtk 4 u....:..:-;f--'f6ıliFı:r~~-~=l....:_._.b~~-I~~ 

Bunun ilk neticesi cana ve ma- kuDamr. ruın. Fakat alkole karş.t dimağ- s:uı'M: Iıan.:ketleı'İne karfl alakalnrı. muhn.fıı:z.:ısı (3 .. 
la karşı cinaycflerin artması o- Cevabı Hayır, kat'i sıkı, in- da yegane baskı tahsil ve terbi- nı belli ediyordu ve yalnız bu c:ep- Yarı açık (Gl • : 
luyor. Gazeteleri adeta içim bur- aafsız, iatiınaaız bir yasak y sak yedir. Cahili cinayete sevkeden beden bosuma gldehilirdl. • - Yiliyet ı2.), ... 
knlarak elime alıyor ve içinde hr ve bu millet bu nevi ynsakla- alkol münevverde bir asabiyet Snn perde, diğerleri cibj nlkıılar. Bir emir (2), Blr 6 
bir cinayet haberi olac ğını bil- rı &ayar ve eğer nlkol kaçakçılı- tezahürlerile geçi~tirlebilir. Ya- la inmifti. Fakat bu defa nlkışl rın ba.ska cm·r (Zl. 
m~en c.elen bir eza ile okuyo- ğı esnn~ında birkaç ki~ ölür ve ni alkolün zararı cahillerde pek arkası gebnlyor ve pe~~~. ii&tii üne 5 - İsa peygam.. ; 
rum. Hiç cinayetsiz geçen günü- ya kötil nevi alkol yüzünden bir fazladır. Milletimizin büyÜk bir açılıp lmp~~yo~. Büyük Harbin berin anası (9). 

müz v r mı? Kaç cinayet gördü- kaç ki.Ji zehirlenirse bunlar mil- ekseriyeti henüz okuyup yazmak o faclnlı gunlenndc, Am.doluınun · 6 - An:ıdoluila 8 
nüz hi uzaktan yakından alkolle Jete kurbandırlar. Yolcu yolun- tan mahrum olduğuna uöre pek ıztımhlarını terennüm eden bu ese- esli blr meılenlyeı 
ilgili olmasın! da gerekJ Gnngren uzvun kesil- müthiş bir afeti baskısız başı ri, böyle psikolojik bir aııd bu mu. (8), Baskı 13), A- l 

Bo§Bnma davalarına bir kulc.k meai hayırlıdır. boş bırakmış bulunuyoruz'. vaffakıye!.i kazanınMına hnyret et- nıbea beraber (%). 

misafiri ohm, göreceksiniz ki 2 - Yine diyorlar ki alkol Onun için memleketimizde al· meıtl"'' lazımdı. Belki b '!m bir za. 7 - Bir :tınr110 
pek çoğu alkolün eseı;:iclir. vergisi bütçemizde mühim bir kolün mnzarratl rını meseli. in- mıında bu muvaffakıyetin anc~ (%), Arn:ı.TUdhrkta 

Şu sokaklarda dilenen yavru· yor tutuyor. giltere ve Almanyadaki nıazar- yarınını hamnahilirdi. Fakat be11t bir ee'hlıı- (5). 
lar alkolik babalann çocuklan· Cevab: Hayır: Alkolden mil- ratlarile ölçemeyiz. Orada orto. burada, eserimin ne n1cdhini. ne a - Nota (%), Smş:ıA (5). 
dır. Jetin bizzat bütçesinin kayıpları tahsil bile umumile~miııtir. Alkol mtı:!afaasını yapacak mevkide deği 9 - At.lı GJJorbrdan blrl (1), Nota (!). 

~doğ (6). 

4 - llitab mdam 
celcn bir -yer (2). 

5 -Otunmk (6). Ölüm sebebleri arasında al- o kadar fazladır ki alkol vari- tesirlerini hafifletecek binbir te- tim. Gayem, sadece, Dnrülbeda)•lln 10 - Esli &lfnbtde bir bM1 (il, 

kolün rolünü inkar edem bir ista- datı elli milyona varmadığı za- &is ve teşekkül vardır. Bir Türk tnrihlnde oldukça eMmmiyetli ve tırla.msk (5). 6 - Nefer (2), Bir vl (G 

tistik gördünüz mü? manlarda &§ar vergisi gibi mu- meybaneJıinin kasvetini dünya- gürültülü bir devir teıkil eden Bay- Yıxkaı'ıWın ıya dot:r111 7 - Bir itki kııllan.:ın (9>. 

Bin bir çefİd beden ve ruh de- azzam bir yekunu bir kalemde nın ba~ka yerinde bulmak mÜş· ~- n tems1ll esnasındnki bf;diseleri 1 - II:ırbde d~ 8 - BJ:r nevi tovmt (1), M SW. 
,İenerelerinin oluşunda alkolün nilebilmiştir. Alkol varidatı gibi küldür. bewtmclctedir. Bımu ihmal e:mekle zeme ('7), Blr harf (Z), (Z), 
rolü muhakkak değil midir? varidat demiye insanın dili var- Bu meyhanelerin sayını gün bu hatıraları eksik bırnkml§ olur. Z - Tem\zbnlıhk (G), Artlstlıı yap. 9 - Mahtya "VW\7~ 'bil- 'Tf!I (IS. 

.. Bütün bu kötülüklerin kayna- mıyan. bir meblaj-ı da pek ali geçtikçe artıyor. En büyUk teh- duin ki, buna da ıönlünı razı ola- tığı (3). 10 - Kir <t>, En kısa (%> 

_..._.._-ı..~--.-..-ı.....-.-.11ıi1ı:i_..duıııa!l:Uit.ı:asiind.ıl!llL..kal.d.u~il& .......... ~--.:_~~!JJ.ıll.Wlımı~.2....ci(al~~....lmaı;d.ı,__~~~~~~~~j_JIL.=~Mı&ria~~lltlr~DCı1a~~~<~~~~'°'-~~Biır~~nıü <~. 
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•Son Poıtan nm edehl l'Olllanı: 1 1 1 

- Kaplan Giray Han hazre!.-1 - Buyurun kc.thWla ~y, dev-1 - Bilmeyüz suli:anım. Fakat buna imkan bulama- - Ben seni smyorum Vedadf biyeti temin ed',.orlar. Ya ıö2 
lerine varup selamımızı teblii letJu pqa .lıa~rctl~i kaz:_ındaı_ı· .. - M_ec_lisi ~fleı:inde diğer dım. i.stasyonun kapısmdan çı· Sensiz yapamam ben!.. YB.fa. ya kalbdea &eldiğin.i s ... ndı 
eylen. Bir mazeretleri yoğ ise he rmz CADib ıet:ifJennden ml t~şnf ı Tuzerayı ızam hazeratından bu· kar çıkmaz, biraz ileride duran Hayır, §İmdi, biraz enrelki ğırnız Na, ya tehvet, ya zebun 
men teırif buyursunlar! eyleraiz? Bir ferJ114B1Mı 1111 var lunanlar var mıdır? . . . • taksiye sealendi. .-abşi, i.di taV1rlarile l>eai tikaia- mütevekkil tea1imiyetteri, ya 

- Hanı alifan hazretleri sara ldi? - Salt cenaba terif~ • ve Otomobilde köşeye büzüldüm. diren kadın değildi. merhametimizi tahrik bizi kıs· 
yı hümayunda idiler. Di.Ye s"rdu. Kaplan Giray Han Mehmed Pqa hazreflet-ma t5te- Ne yapmak lazım ıceiJ.iJ;iıll dü- Zebun, muztanö, romantik! kıvr.ak bağlıyor. Ya...-.ı yavaş o· 

_ Bir defa sarayı hümayuna da ihtilalcilerin kendisini hı ma- mişler idi. şünüyoruın. Apartımana gider- bir aşkın tezahürlerini gösteren nu mazur görmeğe mütemayil 
dahi uğranız. Anda bul.ı-u\laua- farından istifade etmek, bu ~u- - Allab, Allah. Varalam öyle sek bu kadın heni mailllb eder. bir kadına ben.ziyO!'du. bir his canlanıyor içimde . . . 
nız, konaklarına vanrSJz. retle saroy4l yaranca-.ak 1:öze cir· İse... ! Onun kadınlığı kar§tsında nefre- Bütün nefretime, kızgınlığımın Bu 'kadın bana henüz hi\ bir 

lbrahim ağa tekrar çıkmağa mek i11tiyr.r, bır ll\rafta.ı da ı<.Et- - •• · .ı..L.ı tim, kinim, mukavemetim kırıl- hali geçmemit olmasına rağmen, fenalık yapmadı ki .. Kıskançlık 
davranm1stı ki Mehmed Paşa ar- meydamı> ilt> fovkaladt? sıkı fıkı Koııaktaa y~nya.na.f dç~~b~, mai• maJıkUm.. dizlerime dökülen dall'ah saçla- ve asalti,.etle 11öylemi.ş olma:z mJ 
dından b1~ daha seslendi: ~eçinmeğe sava~Jyordu. Mu:;ta!a vezir sarayının ı.ç "° asuı a... u- Bu kadmdaa korkuyor mu- rının, ensesinin, diz çöktüiü için Füsunun anlattıklannı.. Kıska-

- Bize kethüda Mustafa Beyi Bey oturmadı: yük tunç pındd~~ .. y.akwrk~n yum? ~inde kahmt ~e 11eTilİ iki nan kadm müthiftir. Hele izzeti· 
gönderiin. - Sahibi dnlet hazrcllcri bi- sadra.zaman ° uı on~ 7 ı- Hiç ıüphe yok! nur sütunbna ltenziyen 1>ac1t.kt11- neni yaralandığı zaman ... 

İbrahim ağa gittikten be_ş da- raderiniz .M!Wnı ma..hsıu .buyur- lar. Det"ya kap~~oı un 8.f& Her şeyi göze alır, feci akan- nnın güzelliğini itiraf ediyor- Bir ihtimal daha: Füsun, Saa· 
kika sonra kethüda ,&eldi. dalar, •bir mu:eretieri yog ıse dalıa a-e!memıştı. Sadrazam, daJlar çakar:abilir? dum. detle anımda münasebet olduğu· 

Mehmed ıPa~a odanın ortalı.k miiferref olur idik» dediler su.1- Kaplan Giray Hanı oda ~m En mü~i Semahati kaybetti- fnad ettim. Bakm1yacaktmı' nu hiliyonfo. Beni ondan Mğut-
yerinde ayakta dunyorda. bir tamm.. dışından ka~~~f~adlc kol~';"!'unb.1!" reb "lir bana ... Füsuna da aö~le- bunlara. Cünkü he?' bakıs beni mak için, yalan aöylemediği ne el.il k 1 t tamı m ti Ket 1 airdi. Bn fevauu&Ue en Çl)t1ıli. u- • • .. On w • ~ ' :h 1A ı e sa a ını u a ıt · • Dedi. Kınm Hanı ilkin an a- • -. , , .1 "f .. memıı mı! u yatı ,hrmagıı, ı- damla dn.mla eritecek, nı ayet ma umı 
hüda &'İr:İnce gözlerini kaldırdı: yamadı, sadrazamın kendw.ıai zi· yük b:,. .J!a.mımıyet ve ı ti. at goa- dare etmeğe, gönlünü alnıağa erkeklik nefrete de kine de ga· Bütün söylenilenler h lril:at 

- Yakı 
... Mu•tafa. _1 ___ · • d · · ~ t-.isi ıdı. Odada ba, sedı e yaıı- L:-ı.• • tek ok · · d ' k b · ' •-- - " bı·ıe mııd-k1" bu ka.ı~ın ..,... " yarete gc.-.eğmı aan ığı h,:m ag- ·"'" M h d p ua.ruır ıs Y IÇUll e... lebe edere enı onun Kucagına oıaa • .. &.. •'" 

Mustafa Bey sokuldu. Sadra· zı hemen kulaklarına zilli: yuıa kuruldular. • e me aşı· Otcmıobilde birkaç defa ko- dü.ıilı-ecekti. hana fenalık etmeJ1°ndcn k-·k>ı-
Zl\m tereddüdlü görünüyordu. _ Hane bizim d ğil kt.'ndüle- JUB bütün d\i"ün~est K~r;:dH~nı· n~ istedi. Şoförü wögtererek Gözlerimi kapadım. Dizimde yonam, fU 'halde, onu zar r~n. 
Bir dakika kadar dü.5ürıdükten nnmdir! nm Patrona Halil ve ~. a& arı susmasını i~aret ettim. .baımm sarsınhsı, göz ya

4
1annm 1'~ hat~ geti.rmeli. Yangına kô· 

a.onra kararını YenlÜf gibi söy- Kethüda gülümsedi: "E!ntndaki itibaı;n1a~l~~~c!e ~~- Apartunana girer girmez, nemini duyuyordum. nıkle g1tmenın manası ne? 

ledi: - Canım Mehmed P.qa hat- mekten ib&retb.. hti er • kendimi bir koltuğa biraktrken, O ne 'kadar ailadı, ben ne ka- Sem8:h~tten aldığım hislerin 
- Kapud2',Dı derya Camm Ho- retleri karın~lan dahi sahibi hasga Ruslara kar11. açııa::ı.k ye- hücuma uiradım. Birdenbire ü- dar gözü kapalı, ne yapacağAml ~araretmı ~ybetme~ek ar .. usu 

CP Paşa karıodafımız b~ün le!- devlet efend;mi nezdi ~{lerine ni bir barbde kendi a:es B ar~a zerime atılmlftL Saçlaı·ım pu- düıünerek, hislerimle mücadele 1~e. _ Saa~':fuı kadınlı~ı yanında 
rif eylemediler mil davetlidir sultanım. kullanmak makaad t urs t maklarmuı aramıa ceçmİt. Da• ettiın. Hiç bilmiyorum. sonup gıdıyor. • 

- Gelmediler efendim. Kaplan Giray Han k•zardı: oturan Kırım Hanım . stanbuul a .fllll geriye bükülmiiftü. Neye uğ- Kulağıma, hıçkırıktan süzül- ~ünakaşu12 ve mukaveme~sız 
- Vakit seçinnedin bir süva- _ Kerem buvurup biz dahi get"rmiş!er, hatt& pıı.dJşah S • radıiımı tatırmıfbm. Diflerinıiz .. b. k d • el" ordu· teslım obnamaia karar v.,-d m. 

ri izam ey1~. d t • led'J~ ? tan Mahmudda.n davet fermanı! çarpıştı, kızgın dudaklannın, mut ır a ın seaı g ı_y k · . Mukavemetsiz diyorum. Evet, 
_Ya, sarayı hümayunda ise· nve ;;.ey dı tl~· f •• bile alJtllflardı. Patrona Halil dudaklarımı dağiachjuu duy- - Vedad, İnan -~nıl t'i s~vı· mukavemet edecektim. fakat 

ı '? H e 
1

t •;-:ı e ;,._ e e11a;:". yanına Zül.8.li hocayı alarak Ka~ 1 dU&-n. Çırpınmam hiçbir fayda yorum. Bütünb~u f!Jı~uı 1 "b ~:eni: neticede onun 'bir g ecelik sun 
er_._ Oraya dahi siz g"diip aran t da~ e ~' kıktam~ ~nyenU lan Giray Hanın Ayasofya.d~kl~l vermedi. Vahfi bir hayvan hır- na yap~~kl· _ır b:şe .,:1,;,lı gibi galib geleceği 'imlJaakkalctı. ı kur~~~~_)'er en . ." .. ~ h d evine bile cridiyor, Hanla pek .ıç 1 sile beni pençelerine gedrm"şti. yolunu ·oe etıp, ır e Be h k t 1 

ov um. • aı uaauıı a..-rtma gecınp n t€ me • . ,.. v 
1 

· ·· ükleten aşkımın kud n, are et araımı ayar a· 
Kethüda odadan çıkar çıkmaz P&.f&1llD hediye ettiği miicevlıer dışb gcrünilyordu. Kaplanv Gır~Y Dudaklarımı bırakarak do rul- =~ a c=~~]ığıdır Vedad! Ben ~ağa çalışırken, Saadet, b r_den· 

kahve ocağına uğradı. Vezir sa- kabzalı hançerin· bel"ne sokarak Mebmed Paşa ile_ anlaş~gı tda~- dıığu .zama~ .. e~çları darmadağı- lnı . dim yalnız senı bıre ba~ını luıldırdı. Ne vabşı ba· 
rayında ki muhafız çavuşlardan kapıya doiru yürüdü: dirde Patronayı bır tv.zaga u- nık olmuş, yuzu ka.rıtmıftı. Bur- ya . .z =1 .:ı:: fedakarlığa ha- luştı 

0
? . . . 

bh ini derya kaptanı Canım Meh· _ Buyu~un .,."delim. (AJO; cJu· ~ek o kadar kolaylqmı1 o- nundan soluy~rdu. 
7 

ııevıyorl tı·yor musun enistenden _ Hiçbir fey söylemiyorsun 
•- - ı.~-turdu 

0 

! ~-- b b kamazsın \: e zırım. 5 ' ..:. ld • b d bu med Paf&llın AOnagına ~ ' ---sayarak: daveti · esbabım 1 lacakh - OJeD en. 1 ıra , - la ·- ı-.. er misin is;mden çı- Vedad ! Çı ıracagım, en ~n d • .. ~. (A k v r) d d r Be l b kadın ol ayn y,_.. '"' · - d o· l · d k endisi de Soğukçefme en yavaş bı"tu··r ..... isiz kethüda bey? r a.ı a_ a - . . . . nun nası u.· • • • '-- ? Bır" lokma ekmeg· e bir kadar mı sogu un. ız erm e A f d 
.. ,... d - l -' b Li en ııut.yım • ' b" 11" '- 1· s1· ) avaş yukarıya, yaso yaya og ugunıu an ıyamaum a ·· kulübede, yalnız senin aşkını hıçkırı~orum, ır tese ı ac me 

ru çıkmağa haşladı. Kırım Han- f korkunç çarelere baş vurabili- 'beklemeğe razıyım Vedadl.. söylemıyorsun! . • • lım her İstanbula gelişlerinde o- ı Pek yakmda ,,,,.,,.,.,.,,..,... rim. Eğer benden kaçmakta ?e: Kadın denen mahluku tanıma- Sözünii bitirir bıtirm.ez, denn 
r ıJa, hususi bir konakta misafir ,. lcacak olan - -.;.JJ?"~A L vam edersen, aeni de, kendım.ı .. r. ...... bu go··z yaşlarının sahteligvi· bir isyanla aaraı_larak, boynuı:_ıa 
ediliyorlardı. . -..~J'.-r-u- R de öldürürüm. :ei~nmayacak, bu ıiçte:ı konuı- at11dı. Ben e~~li lrncakhyac.ağı· 

Mustafa Bey Kaplan Cıray ~,.,..,ptR4'42:4H--_,,,.A,_ -N Gayri .. ihtiyar~ ~~gv:::ı~~·Bu manın şamlmiyetine kanacağım. nı sandığım ıçın boş bulundum. 
Hanı yetinde buldu. Han şeybis- o • t"" A '\bu-tnU.. - ~ulme, idd yde v'ld'. y - Fakat, yarabbi kadın karsı· Fakat tırnaktan boynuma geç· liLzı1 efendiyi ziyaret ettikten ~ kuru bır tehd egı ' 1 • apa b. k kler niç•n zayıfız mifti. A vuc;ları araaında k-lan 
.. 

0
nra konağına dönmü~tü, Meh- K.arika ur bilirim bu işi Veda.d.!... .ı! t busmdda az :r iııe inde ,.~sidli ai- boynumdaki ta~"k uefe:s aP rt· ~ p ,_ th .. d geldiaini Sö'ziinü bitirir bitinaez, ıwz e- erece.... r ~ • • d 

med atamn .ae u aaı ·- • ı- tU.' D-·ııu disledme da· lüalar var, bıze kartı bepaını de- mıyor u. haber verdikleri zaman )'or.ruu· nme aGf ~ • • 
ı k kalı•eai içiyordu. Kethüda 
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Çeviren: Sadi Irmak 

Said Bey ya' çın d..ığlar arasın ... a bir kaleye çekilmişti ve kırk alamın 
burada bize uzun müd~:et mukavemet edebiiecek,erini an a im 

varsa da bunlara çıkmak ve batar. kayaların iizel"mde bulunuyordu. Gö j rın üzerinden röründü. 
yaları kurmak çok mü~üldür. Kürt rüyorum ki barbde işe ciddi olarak Köşk.le sükunet teessüs edince bia 
rehberlerim ~fkatlnde bu tepeleri sarılmak birçok malumatın yerini iki büklı.im olarak yüz adım daha 
her tara~ tırmc.ndım ve ak~am tutuyor. Pa.ı; yn öğüd veren ba:darı llerleıd"' ve taıların arkasına diz 
reç v it pek yorgun bir halde Be. topların muayyen noktalara yer - çök:ük. Bunun farkına varmadıkları 
dirJı:ın ~eyin ça~ırınn döndüm. Bu leştirlhnesini tavsiye ~tn~i!!erdi. Bu I nı gö~ce Türk ~~~ıelcrin ımisaa· 
beyın sıyab keçı kılından yapılmıı 1 ıabah erken yanına gtrdıgımde be. de cttıgı nlsbette surun sürüne ka. 
çadırı köpüren bir dağ ırmağının nim fl'·rimi ~ordu. ilk gündenbal lenin 25.30 metre yalcınına kadar 
yanında kurulmu~tu. Büyük bir a- ıı.rni fikirde olduğumu ve kal n n vardık. Burası biraz vaıkı:lmiz olsa 
teş:':? kuzu kebabı yapılıyordu. Ö- gamındaki nok ad iarar ettiğimi idi !ağım yapmak için en iyi bir 
nümüzde uzun silalıları. kamaları, söyledim. Bunun üzerine topçu ba. )·erdi. Fakat bizim lııgımcı bir ı.aval 
bıçı:ı.!darı ve tabancalarile ve ho~ bir §ih mühendLı b flnı b nunle bern.. lı ta çıdır ki bu işi yapınıya m t:bur 
kıyafette kırlı elli Kürt duruyordu. ber teklif ettiğim noktaya gönderdi. tutulmuştur. Adamcağız bir Kurdle 
Bunların ileri gelenleri foprak üs • Bunlar henüz bu nalıtayı görıned n bi.lilc!c bir ınükiıf at mukabilinde 
tünde oturuyorlardı. Etrafımızda mükemmel buidular, F kat bu nok duvnrlara kadar soku'mayı k bul 
nöbetçi ateıleri yanıyordu. Ve yu. taya pek geııİ§ .,,.c dolambaçlı bir etti. Bir bu ut, ayı örtUnce bu,.,lar 
karıda ay lf'ğlndn slliıh seslen ge.. yoldan vey h d knlcnin hemen nL aokulmıya batladılar biz ta,lıırın 
liyordu. Pek yorcun olduğumdan tından geçerek varılabilirdi. Ben üs~nden bn;ımı::ı:ı kaldırarak heye.. 
yemeği yer yemez beyin kürkünü geceleyin bu ikinci yolun tercih e- canlu bun? rı taklb cdiycrduk. Bir 
üs::üme çeke .. ek toprak üstünde uy. dilmesini teklif etmiştim. Mc..'ınıed kolumuzu görsekr herhalde otuz nö 

- 11 - J Ayın 'bqinci günü nkşamı evvel rada uzun zaman mukavemet ede.. lruy daldım. Çünkü ç dırJm ve eı· bey ise hakkile çok kurşun yiyece. b çi birden ateş edec..-ek.tl. O da.ki· 
Saitbey kale.ıi 12 Ma;yuı 1838 cc Repd PZlfa ~ar:ı.fından fethedilen bilir. Bereket versin ki kalede kırk ynm adamlarımla birlikte geridelğlmizi söyledi ve birinci yolu tercih ka som-n a.dnmlaunıız dör.düler ve 

Meh:mcd p ın seferi beyef; bir kaleyi; finıdı muhasara edece. değil 200 ki i vnr. Bu b:zlm için kabnı~ı. 1 ettt. Fakat şunu söylemeliyim ki bu yer yerde kayalık bu'unduğun~ ve 
vvelleri 400 er, 150 .. t ve &e. ~lmh: kale hakkınd bir fiıcir edin. elverişli. Çünkü ev,•ela 200 kişi 40 Gece yarısı uyandım. Kalenin ci· dnlambaçlı yol 600 kadem irtlfoın. hiç bir toprak ve kale dibinde bir 

kiz topu geçmlyen birinci ve ikinci me'tt için gönniye gidiyorum. Dik kl§İden fazla yer, sonra da 200 ce. varlarını dolaftıın. Ve paşa gelme. dedır ve 45.60 derece meyrndedir. adamı fizEyebilecek bir oyuk bu • 
piyade ay\.Arınd yırlımt üçer ve yalçın bir dağın ortasında b:C ır. sur adnnı kırk cesur adamdan daha den evvel bütün yollnrı iyice öğren. Ve yer dik yam çlar ve kayalıklar. luruna.dığını söylediler. 
lab:ırd&n t~ küb eder. Biitün h1!y. mr.ğın çıkıtını dii§ün. Knynların Is· zor bulunur. Size müzahir olan kür~ dlm. T ıırnız hakkındaki görü üm la ör{iilüdür. Bu bariyer üzcrincen Bu gece daha fazla çalı§8Tlladık 
et tııi.-riben 3 bin kifi idi. Bu kıl'a tikamcti tamamen amudi. Rüzgar· ler epeyce İ§ yııpınıılardı. Ve bir şöyledir: Bütü:ı foplar wğda.ki tepe geçildi ve gece basınca Kürt köşkü· ve karı derecede görmüpük onun 
bef scnedenbcrl B ıi. tiye kafa tu. lı:.rın ~.esl~ıle a§lnan tnbaknmr gn - sürü küçük kuleler, müstnhkem ko- iizerine çıkarılmnlıdır. Köı.ık bu tn- ne ilk mermiler yağmı'ya b~ladı. için g ld'•iınız gibi lhtiya!la <!on _ 
tan. halktan zor! verRİ alnn ve bir yet ~: bir kıılc duvorı manza- vukL:ır zap.ebrU§1erdi. Uunlnr knleye rafn doğru açıktır. Krıpıl:ırı pence.. Köşkün dtından geçerken yanımı-ı· miye bll§lndık. fakat daha yirmi a. 
çok zulilmler yapan küçük bir kürt rasmı verıyor. Aralarında kırk ndım iden yolları örtüyorlardı. Kürtler rel"'ri ~örünüyo". Yani hedef vardır. daki çavutlıırdan yüksek ıütbeli za. dım gitmeden kulaklerımıZ'Cn e!ra. 
prt'nslrıe kartı gidiyordu . .Bizim kı· mesafe bulunan böyl_ iki kaya ara. ellerindeki tüfeklerin pek eski ol • K5fkün avlusu bu tarafa doğru mey bit olduğumuzu anladıl ları halde a. fında menuiler vızlamıya baş'adı. 
taat yak'lafırl.;en tnrafdar: ından ıında Bcdlrbıın beyin köıkü bir ı;ü. muına rağmen ın .. emmcl nişancı. ycldir. Ağır top~r iarb tarafında· teş açmaınnları ö:>ıeriyor ki yakın., Buna b :mııdan ve taşlar Üzt> inde 
çoğu kaçınıftı. F kat kendisi 200 verein )Uvasını andırıyor. Arkada- dırlar. Hemen daima geceleyin ha. ki tepeye çılranhualıdır. Eğer kale. da teslim olac:ıhlardcr. 1 yuvarl n yuvarlana az sonra k n
~dtk ma.iyetile beraber yüksek bir ki dağ duv rı yüksek olduğund ... n relret ederler, gündüzleri kayalar al dekiler ürherlerse 1:1 bunların hiç bi. Dünkü tcl't~imden geri geldim. dlmizl k ~dık, ve vadiye vardık. 
do.ğ iistiindı;ki pek sağla.-n obr~ göz.t lud tmış gibi bir ıuanzara tında gizlenirler. Ve nerede bir düt risl top görmemiş.tir. ilk ntı,, teslim Paş:ı ynnıma bir Kürt nğası iki yüz. I Pafnya ~u Leklüi yaptım: Bi:oiın 
l:abul edilen bir kaleye sığır.mı~tı. arzoluyor. K.. yukarıdan göriil • man başı görürl:-nıe derh 1 kurJun olmıtlnrını temin cdeccl<fr. E~er da.. bqı 1 l~ğımcı verm· 1. Fakat va- minöre b:ışını muhafaza e!m ... •· ü.. 

Oç Mnyı ::a, tulumlu Dlyarıbakır müyor; ~ yan tnraftım knya du - yağdırırlar. Kürtler .bedav bulduk.. yanıklı ı~lcr piyade için geçilmcfll ziyeti gündüzün göm1c'k istediğim- zere kuvvetli madenrlen kabili nakli 
dan geldi. Ve bir lay, topçusile be- varlarile örtülü. Irmağın karJI tara. lnrı kur§unu bol bol atmak fırsatını kabil o'an )•egine ceph den ~ den liğtmct ile önden yür'.idlım. Bu bir dam yapalım. Ve adam , ız bu 
raber Dicleyi geçti. Klt'anın bakı • fında ç&ıbnaz bir yamaç üzerinde knçırmazlnr. H lbukl kaledekiler az 1 açılmalıdır. dağların en iyi rehberlerinden birisi 1 sayede çalışabilsin... Bir Kürd bu da. 
y~i ertesi sabah eldi. Bir küçük bir kule sivn11yor, in~n müdnfile- a~ıyorlar ve iyi avlıyorlar. ~ün pek Ayın sekizi: Kı~ 11t dün akşam 1 ben .~lır,;~.m gerek. ,.. . mı duvara kar fi koymayı kabul etti 
tulum salı, dö:-: bCJ kltile beraber rin buraya n sıl geldıglne ~flyor.1 uzntt mesafelerden üç ki~lyı vur • rr0 kli. Ve derhal muznkerelere ha§ • Söyled13un gibi Kürtler gecelen L.:..ğımcı bunun altına oturacak ve 
bir ğır topu n klediyordu. 140 tu. Harabeler üxerindcn akan bir men. ~lıırdı. Kalede top )oktur. Ben landı. Fakat bunlar pek biçimslı: pek fazla fnnliye~ gösteriyorlar, bu yüz Kürd kımıldayan her ıeye ateı 
luml k diğer bir 1 15 kl,iyi ve ba eskiden aarnıçl rı besliyordu. varınca Kürtler etrafımı ihata elti· cereyan ettiler. Evvela büı:ün toplar sayede yavaş yavaş kö ltün etrafına ede<:ek1erdi Minör d rhal clu rla.. 
çadırlnrını tqryor. Bu çadırlar ta.. Rqid p topların) develere ler. Fakat derhnl arkasında durduğu j memıisiz olarok atıklı. Sonra teslim kad r ynklaftılar. 1~ arruz:umuz ha.' rın içlr.: do<nı gi mfv şlı'.\' ı. 
mımıen Prusy lıl rJnkl gibidir. Fa. yükl niı ve geceleyin nehh-den geç muz bir cevl:z: ağnclnın Y prakları için bir ndam gönderildi .. Bey va. kıınından bence en müruuılb yer Bu ~dam bi~ buçuk ar~ın deri 'iğe 
kat çifte bir pamuk dokumasıdır ve mi tir. Sonra uznk mcsafelcroen ma- arasından kurşunlar vızlamıya ha§· kıa bunu kabule hnzırdı. Fakat ken k~lı.."Ün ark sındaki tepedir. Ehem. varınca deli-e bir fıçı bar~ koya· 
yeıile boyanmırtır. Atlnr ikişer ve il isti me~e kaleyi kırk gün döv- ladı. dl teklif edeceği !i rtlar dairesinde. mlyclll bir ba ına uğramadan kö~- caktık ve i§ bununla hltml~ olacak 
dörder o1arok tuluml rın arkasına nıüştür. Nihayet Bey tPslim oJm ş Ben bu zamanı etrafı teffiıle ge. Böylece müzakereler bugüne lındar kün garb tarafınd~ geçerek 600 • tr. Bun~ muvaffok oL m zsa'k şi . 
b11. ~ıanmı tır. Böyl«e brtiin siiva· ve mniyd'.&.ı beraqer e!"!ri dostu Sn. çmı· . Çünkü ylnni dört saat sonra uradılar/ f.'.ı)!.mt ar.:ık !]İmdi toplar 700 kadeın ir.i oındakl tepeye tır· mize devam ~aniye bir mani yoktu. 
riler üç yÜz adım gedıllğinde ve id beye ka.r,ı yapılan muhasara hare Melmıed ~ kıt' !;He beraber ge- tepelere çık dcaktı. rnandı '· Gün şin batınnsıodan az P~a b 1 plAnı kab ! ttl t.gUo 
çok ıntılı olan nehri bir hayvan keline iıtirak ebnl~tir. Bu."la mükB.. l lecektL Aqam: On üç okk lık gülleleri. sonra kö;kü 240 adım mesafeden fazla J.=" rşun ntmıyo- z. Çünkü mü. 
lra)~betmelaizin geçı ... ler. Katırlnr fat olarak henüz mevcud olmıyan S \d bey kalesi bin kndem irtifa.. m1rle kartclı yuvasından kovduğu. gördüm. Beni ve elli Kürdü gldeyenthlmmatımız Cezireden yolde •r. 
g içinde taılarla sürülerek gcçiri'· bir redif alayına miralay tayin edil. tndıı bir tepe üstündedir. Bu tcP_f! muzu söylersem bunn inanmalısın. kayanın önünden lreleyc ltadar yal- A.Jqam: Sütün gi"n mÜz"k 1 rle 
di Nehrin sol kenarında bir karar. ml{1ir. dağın esas kütlesllc tınnanılmaz bır Hiç bir aiet obnalaızın birkaç sı - nı: ufak tefek erızaları olan 100 geç~ Seyid bey oflunu rch· la-
c.iıh y tık ve bunun ter!ibntını 7 Mayıs. çoktanberi lrarargiıhta geçldle bağlıdır. Şvkl ve g rbi ka.. rıkla ve insan e!ile böyle bir §ey ha. adım genltllğinde btr düzlük var. rıili tcHif ediyor, fakat kaled , ser. 
daima muhafaza ettik. boı oturmaktan yorularak dün yn· ya uçurumhril çevrilmi1tir. Bu u. ıarabileceğlnc hiç inanmazdım. Bunun ötesind •kal nln kapı'arı cö. bes1ç .. çehll ıclc lılİyor. ll:::il' bir 

Nö!:>ô.:çilcr pek sevimsiz bir inti.,nıma bir tele ağa .aldım. Ve Snid çurunıların cenub tarafı bir vadide Her !topun önüne yarım bölrk lto. rünüyor. Ve ııöb tçil rin .~,.zlntisi teklifi b~·· kö 'cünü teslim etmeyi 
ba yapıyorlar; bunhı.r karnı-gah et. bey ko.l·slne kadar atla git-!lm. Öğ- blrle1\lr ki biz.im 1 rarg~bımız bu- ıuldu. Diğer yarım önden yürüyor.! hissediliyor. Fakat bizim daha faz., tekl•f d.i, Fe\ı:'l• p , nn·,, "' zat 
rafında y'rmi veya kırlı adıma bir leye doğru bir knyanın kenarı:ı.ıdan rrufodır. Yalnı:ı: sayısız :ukznklı tek A.ğeçlnrı deviriyor, dev cibl knya. la ilerlem iz lazım ı?diyordu. Kürt gelmesini i tiyor. Siu1di pnp bu 
di-:ler.-k b·itü:n gece her dakika ha.. geçip beyaz ve hııpnetll L:öıkü yük. bir dar pnlika k:ılclere doğru ttrına. ları yoldan atıyordu. Veynhud te.

1

Jer buna hnzır o!dul~ rl'll •övledi •
1 
kabul sahnesinde hazır bulunmam 

z.ırol diye ba::rırıyorlardı. Fakat bu. sek irtifada ve etraftan tamamen nıı-. Vadi içindeki yollara kale kerlerl yarinden kıınıldatılamıyan Ier. Yalnız. geceye kadar bekleme. için b 11! ra)'? 11;.tı, 
n rağmen zorla le g~ l:ürllcr· eyrılın19 bir ıckildc aörüncc derhal bi1clmdir. Kalenin şark ve garb ta. knynların üz rlnden iriyorlardı. • '.J r ~ t kvin Pa tl • 
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~ekeiha~ 
1 

(B .. ~:~~~~yf .. d•) Tiyatro Ha bır al arı 1 Mo!~~!"::~~~t?!lan 
Polatl:.da 1 Bilecikte 

bugün de her ay elime 2G altın kabul etti. Alay ve tabur kuman • 
geçseydi bu 25 altını sarrafa gö· ··~·· .. (/!af taralı 3/1 de) 1 İçeriye gİ:ren do.rumuz. hmıen danlars .Patanın ~~~nda ~ çök. 

Kaaaba h4"6iin biraz Jaha 
,-üzelle§iyar, imar planı bitmelr 

üzere, .,,eni binalar yopdman 
kararlCJ#ı 

\türür mukabilinde 8'.!;) lira alır,jt~.: hb~tf?'1· Sonray 
1
ne olddu, t

1
elefona s:rılmı! ve Tasvıri. Efkar larmuşdlerdı. ÇdadıBrı~ Konürd'ünd1~.Juz~ 

82
r. . k' h pe~ ,,.. ue.mıyorum. anız per e dc:ı.rehanesinde gece nwsahhıhl ile uruyor u. ır 11tH ası 7 -

17 •ene enel mii:sa)>P-d• U lırayla ~8; e~ 1 ayahrnı ay-,kapa."111llıçtı ve kendimi sahnedeki 1 
fU şekilde kc>ntşmuJtg: i çın dağJan aşatJYa lniyon:hı_ Ya• 

nrr~til~ a.mlan demir luu:anUır n~n y~şıyabilırdım. Demek olu- ~ın .Mehmed.1n öldüğü yntağı~- _ Evet, c-.ı:m, yarırui tiyatro 1 rım .. s~ sonra Sey~ b_eJ' p.dırıma. 
Bilecıkten kaçırmafa lıtallu:uı yor kı ... » 1

1 

üstünde bulmUfluım. Etrafımda Elı- rna:ka.ksi... O makalenin sonunda r zın onünde atından inıh. Ba adamı. 
INr ltırd«Va~ı )lakatıanm İhtiyar dostumu dinlerken za Blneınec-yan Hanım ve diger ar. ki bir s.aılırı diizelıtC'Cekslnlz Nasıl, az evvel içinde kral gibi oturduğw 

-- ctı" l o. • bu ktasında bird- tlştl.er sıralamnıf!.ardı. Anlaşılan sı- anl.a.dınız değil mi? ,O hald~ düzel- bir köfkten ayrıldığını vo kafasınm 
• Y el Bilecik (Hususi m e~ının no • ~" j y he t ' ae .. düz.. bile 1 im d ~ d" .. 

Ankara (Hususı) - ... _,_ur un el •!l--ik -""' ) - 17 ~.ev. eaki bir mü~ahademi hatırladım. ~~-;e. banYec1~~~-eıır , gu
00

n tlyonmı, noıt a:hn! Eser müthiı bir d··~-emn yetıte o a ıgdın~ uıun L. 
ber kö,e bucajından ,_..araya I v UU«; vuayetlndc buhm.n ipek l ·. . 1 a>U llC>' ıreı uı.u.aa sonra, ge· surette aubııt eUi üınlesi ok mu ugum zaman papya oenı emn 
trenle gelen va • ftbrikalartnın yanmasınd.a.n sonra 1 Bu 2 numaralı dünya hart>ı •

1

. oe de ben hafif bir baygınlık ge. i,re cümleyi .m: .. 1 Y tashih yelle yÜrÜYÜJÜne ve •ükıin içiod. 
tandafl&rm ya· '1ca1an kazanlar maliyece müzayede nin çıkmal9mdan az önce Fran· çi."Ilıi§ bulunuyoırdum.l edin~ «Uer ~ •• ':~ mu.ı p<lfilllJn elini ÖpÜ§Üue hayret etmek 
kından gördü ~ wrdile .sa1ııta çtkarthnı ve t.allb saya yoUaml{I olduğumuz tale • , y Fsıkatt ya?"ahbi! ba~ın~daki bu ~- vaif~ıyeti ~e rağmen ... » ten kendimi walamryordum. Paşa ,,. 
ğü Polatlı ka- -L--•- t ~- _,J . • 

1 '-- . la ı sırlık da neden ekslkmyor<lu? ı,.e hepimiz ayaga kalktık. Said bey al 
Zası' Ank ... ra".'A _,... dla l51ilLRIJUI bur~acıı.arrndau belerm hayat ve çalışma tarz - zaman elim' ı..8. 1 öt. ürd' "m Doaıhun ve sınıf arkadaflm Ali dil ---•- _ı.... d. Çünkü il 

... !! y b·-..ı· K--L k 1 .. d . o ı """"i' ına g u . N . • .. d"-..ı eyc:n:m. ~ .. e L yen en. 
91 kilomeh·e a uıgl • MHDI çı1mııı Ye 36 aza. rnu 914: den evve gon ermış Hayr«! bir dal.. f'vet, baJıma bir 

1 
~1 iıfle a"Jn u;ı;uen. ~-azdıiı ~-ı lere af babfedilemez. Bilüia dos.tlalı 

meaafec!e ve 21 :• 3f~ liraya =ştır.:ı._'?.__~~ olduğumuz talebelerin hayat v.e ek.ine dalı geçl~!erdi. O zaman 7ı' ~=y~rı~~:~le tashih eL teklifi yapıyordu.Bey,pafll ve benim 
l:in nüfuslu bir cm nn ucuz , sı .__.,,.ı ~- çalı.'lma tarzları ile mukayeee et- anhttılw: ben Aaahnede nlkı§lara eği m ft · a . ayide ~- arama oturdu. Kabv• ft pbuklar 
ziraat kasaba • dava:tçt bıu kuanlar4 naklede.mQDl!f k he . d" .. t" _ lerek balkı selamlarken, baııma bu ber ııalebe imtlôanına ıirerkaı, yane iu-am. edildi. Ve arada yalnız bit 
sıd r. Ye nıüzqecle paraSfDI vermeınitfir. ~e .. w v~e ~şmuş um, 0 va -aler çelengini Hüseyin Suad Bey ~)'ide onun beni böyle bir sultefehbüm varmıı gibi kiinlçe olıa 

Zengin ve Bugün ddr bızanların para ettiğini kit ogrendım, kı bu talebeleTe eeçirmif~. ımtibandaın geçireceğini biç teb&y. rak mükalemeye devam edildi, S.. 
dUmc!üz bir o- gören Ya.hudıi, Bileciğe gelerek pa.. hükitmet bulundukları şehre gö· 11iyatroda bu gecenin son hadi.. yül edebilir mi idim? yld bey umn boylu giizel bir adam. 
va iiııtünde a • Belediyi! reisi raıyı y~ı~ kauotarı götürmek re değişmek üzere ayda ortala , şesf d-e tudur: Hayatımda, doıııt elin<1en ald~ğımj drr. Çok manalı bir çehrmi vard-. 
caçl1'rla s~~l~ A.laed<lin ô:zer üz~. vUöyetıe W:ida ile müracnat ma bir hesabla 110 lira veriyor, .. ~ perdenin ~~de kapanması en acı y~d8:° biri budur. Maa- Gözleri her tarafa doğru kıvılcnn. 
merkez: hul.u- ~. Vilayet 17 senedenberi !l10 li . dti h bl üstüne, bir gazetec.ı arkad&flffi ·hem mafih he-iki Naa de aldanmı,~ı.Zlra,lar "açıyor, fakat çehrest tamllm4m 
metin hu kazası bu suretle kısa 1 neye kazı:ın1ıı:rı aramadığını Jimdi 1 ra ıse 0 v n esa arına ek Gala:tasaraıy Lls.e3inden stnıf ar. on bet ~ eınrd gazetecilere V9"İ.. sakin kalıyor. Şimdi köılrii yıkma. 
bir müddet !<~inde bir hayli inki· · .,;_, ettiği . · mf ar dtğı ; •. 1 .. !göre 12 Türle atınına veya 15 lar.dafım- telilfla koş.arak, tiyatro. len umumi prova .teıns.llinde Yahya mız ica~edlyor. Bu yazıktır. Fabl 
?f ett:l' tir. Bu cümleden olarak 1 :1 .. sçm • ad.olan. ~Y ~ Fransız altınına tekabül ediyor- nun bahçe taraEımlaki müdiriyet o. Kemalin ~ yanlı, çıkan ke- zaruridir. Çünkü burada bir kıt' rı ile 
kuAhadıı yen'den fnönü, Gii - ~~ muı:; ~ w• IY~. i du. 914 den evvel talebelerimize dasına alhım.l§tl. Orada, o zamanki baıktl, eeerin muhakkak sukut ede.. bir kumandan koysak, kumanJ• 
müşlö, Garnizon, KU':lpınar, Na j ~ ıro . ~ yeeeguı. 15 

- verilen para da tam bu kadard.ı. möateclr Leyman bulunuyordu. cejme onu da inandırmıt olabilirdi: derhal Said beyla rolünl ~·,. 
mıkkemal, Ö:tbek ve Av~r is=m!i [ ~e ı:ıebliı dinıif"i". Yahudt bu teb. Maddi bakımdan 914 de 1 ') Fran Sonra vaık'ayı oodl\n öğrendik: Halid Fahri O.zaıuoy baflar. 
yedi aok';lk açtmlmı' ve yoHan I lıia--aıta alıltrtf etmfyet'e!c bir kamyon • • • 
muntaza~an ?'aphrı'!"'ıttır; ~y -, ~a~·~ ve kazanı yükleter~ g~- sız . altı~ı ile nesıl yaşantyor.sa dir. Şim.diki halde meydanda o- in önü stadyomunun Te kif edilen iase men UMI 
rıca 11 hın lı1'aya hır un mez- tünneğıe bt.kıp:n.ljt•. Buaun uzerı. ı aynı mıkdar Fransız altını ıle lan hakıkat suduT: Y , 
baha, 1? hin liraya m--m.ı.. yo-I~ de~al ~müdür vekili Ze- mm yılına kada:r Fransada gene - Altın bir iştira vasıtası ol- inşasına geçiliyor Şehrembini iaşe mennaru ik• 
lu, dcmır Jwrula1'1a gelen halk~lki ~ aWcadat- o\arak ~amyo~ ayni şek.ilde yaşanıyordu. maktan çıkmıştır. Fakat 914 ile vazifeeinde yolauzlup aörül-
beş aded muntnznm su çe,meaı, çevirtmlt -voe mantar lncfuoibni~.tır. F ka .h . d .dd' 949 d Ih Belediyıe, fnpata :m.141lde edil • Şehremininde Fatmasultan ma .. 
tam k.'!.ch·o!u bir itfaiye tefkilab Yapılan t.hıktD.tta htrdavao!çının a t ~ tı.yar F ostuırn 1 ıa- - a;:;ın a g~.e~. ~.arı~] su. mes.i üzerine İnönü ata4yomunun hallesinde oturan Kasım Alt .. 
ve ka:ı:.ı!mn bir haYİtası yaptırıl - 30 tanesini 300 linı.yıı aldrğı bu ka.. sına ve nım ransa an yap - es~~ldsı. aA

1
son so~unu so~.emı.! yaptfmasına kar• vennJ,tlr. Evvel- adında biri dün milli korunma 

t t 1~ b·•ı'rı·bnek zudarın bir taıP...slni 1500 liraya mıs oldugyum müsaheclenin neti- degı ır. hna aıd son hukmu ce infaıatı denabcle eden müteahhid. mnhkemeai kararile temi edil· 
nuş ır. mar pıa.m l• • ..,,._.~ • • • le ftalihaz ı .. · bir · !' 
üzere olun bu p anın ikmalinden ı:Ml!i,ehh-de hu ~abbit{e sat-tığı cesine rağmen- muayyen mikdar Sovyet veya Anglo-Sakson alem ır vaz yete KOi'!' ye111 m_ış_ır_. __________ _ 

. . anlafılmı§tır l · d h · · · • ... anlaJD>• yapılacak ".§ ıttadyOl11'JO 
sonra yemden Halkevı, halk par· · da altının 914 de yaptığı bugün 1 erın en angısının k.azanacagı- . bu 1 :-:-.ı ba-'---..t... r ah d h ... b' Dlıfa.Slna ya ~e t-A-.-....ır. 
tis:i binM.ı, belediyo binası. çocuk l d"k k yaptığı ile tamamen ayni değil • na, Y u er şeye ragmen ır .... _ ....... ___ .................................. . lstanbal Borsası 
bahçesi infas~. yapılmas~ .ön safa A 1 aymakammın dir. Biraz dikkat edecek olursak uz!aşma .:mümkün Q!up olmıya- ilk tahsil •mükellefiyeti 
alınmıftır. Dort yıl ıçınde bu köylülerle kOllUSma arı maaş, vergi, nakliye Ücretleri, cagına gore ancak harb sonu ve-
ınuaz:::am hatarıları meydana ' . L~ dd l · · b" kı recektiT Bununla beraber altın 
~~tiren belediye tteisini takdir Ucbk (Hususi) _ J<aymabm. ınn.1sar ma e erının v-e ır • t...!.. • • • 
"'d . . ~~ .,.. --'..!~ L.-.. J' k.. sım toprak mahsullerinin Hatla- DfT ıştıra vasrtası olmaktan çık ~ e erım. ~ ırı..aı1UD ........ ..,.a ge nıce oy· . olm .., k ,,. ak 

De1•1 • tt .. mtı- yc!ları tara.Em- leri dolafnıtt- bunu tamamla.yarak rı gibi sahalarda bı:tzaıı a~ğıya, mbeı~ . asına ~grnenmeda.t. ~ bı· 
d P • ı.ı ı'an muQ-... •m L..--::... d ,t..::-. __ ..ı... 1a Hal'- b k d .., tımn taayyun et ıgı u an • ıya yap t _,_,,_ ~an e Al<.FY ıu.waar rJnı Ktt- azan yu arJYa ogru epeyce .. h . . .. 

1 
.. 

istas.vc ;ın bitimine pek az kal- vlndıe toplıanı•-+ır Ka.anakam köy üh' • f kl b ] B f k mup em zamanda hıle hır 0 çu ·:r ~- • :r~·· rn ım ar ar u uruz. u ar - d 
nııştır ı:>iJhassa bu kazada bü • mıuMarbırtna köyiin ve kö,.lünün I .b. b bl d .1 . li vasıtaSI olarak kalmakta evam 
y\ik bir hızla modern evler ve bilh.,.a nlhtarlığın ehemmiye. ar ne gıb 1 s~L ~bler ~n 1 .end ge - etmektedir ve akıbeti ne olınsa 
~.a.:ı..9 ..,ı..~ i P.d. or ve u seoo er uzerm e a-

(Bat taralı 3/1 de) 
like turadadır ki gençler ve köy
lüler arasmc:la alkol yayılıyor. 
Yani bir bakıma oblrd11ğumuz 
dallan kesmekteyiz. 

Otuz sene için amans.ız, iatia
naaız bit" alkol yuağmı tatbik 
edelim ve bu otuz aene zarfında 

17/9/1H2 ~ 
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Aotl•t "~ 
ı eterıta 
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Telg~ ... a , Tele:f on Ve 'l'elsiZ Haberleri J 
BU SABAHKi HABERLER 1Bk~11~al!" ~latşve-) Rador ajlnsı 8talingrad1R 
;;..;;._;;;;..;;..;.;;;.-.--~~~~~~~~- ı ı ngı ere • 

Stallagrad dlşal&dl iDi? ,~a;:ı~ı~Üı~ı~: ve Amerikaya işgal edad!Q;ni bildiriyor 
Lmıdra s:aunoradda Hindistan içi~ d~ğil, lıücüm ediyor ::,f.:I:JL:A~-:::~ =~\'i';d!::.r1!ı~..::.~u~~::;.~~ 

ebemml.Jo"'llı~ bı·r deg""" ı·şı·klı·k Japonya ıçındır" h:~y:1:n h~;;~ti~~r~e: Sovyet kı•·.ı.r, Stalingrad do :::~u:7a!~~~·t.;:a~~:!:i: ftııll Lo d •-- _ _ı_ iki · · ani laylarrnda ılddetli ınuL---L-.Jer • dan Stalingrad muharebesi hak-
• n ra, 18 (A.A.) - Hindis- tul80ett ennı amış ml·'erdir. uu:eıı..,: ver kında bu sabah şu mah'.inıat alın-

tan umum kumandanı General bulunuyoruz)> !t' t ' ll oyIOyor Wavell bir beyanatta bulunmuı Mo.ııclok çevl'etİnde Sovyet kı~. mıl~anlar dün d St l' d 

1 «Hazırlanmaktaki gayemız" Bulgarislanın iç ehemmiyeti oı.n bazıa:ıea1ı.- • ış'lehr~emeğe • devam eunişlerdir. O m a f!& 1 u-ı n 1 s ve demiıtir ki: aları stratejik bakımd büyük b. ~ !\ ıngra a 
leri de . . un yer. e ırde çetın muhar<:beler de • 

yalnız Hindistanın emniyeti için Ve dış siyaseti ~bl~r. vam etmektedir. Sovyetlerin mü-

1 
l • h • değildir. Ayni zamanda Japon- M e ıge ek dafaası bili ıiddetlidır. Stalin _ 

Londraya göre, Alman ar gece e_yın ş: ır yayı tehdid edebilmemiz İçindir. . .~~kov~ 17 (A.A.) - Sovyet gradın hemen hemen bütün 10 -

Sok 
k 'arına girmişlerse de şıdd~t.ı Hiçbir gayret esirgenmiyecek- Fil5;t-;;. 1 ?.v~~.A.) -- 8Jj:kıl M. t~~lıg; efınde haber verildiğine kakları barikadlarla ve tank ba-

tir.>) ---L~--!ıwı _o_t~-1~ s~~- k ·~.:iİ gore .tadınbg~adın doğu şimal rajları ile kapatılmış, bütiin fab-

çarpışınalardan sonra tardedi:miş:er R ·--;-o IMtUba~ 'iı~u.-, y.-.e yükr?. sek çevresın e ır Sovyet birliği düş- r'kalaran, binalarm ve hastanele-om1nya a Sabnta1·ıar aı Y , •• _umet ~· ve_ man taarruzıa.r•nı piiakürtmüş, rin cepheleri birer istihkam ha-
d d memurlar ommde muhlm bır mı~ altı tank tahrıb etmi,.tir. Backd lı'ne getı'r;lm'.,t' R ı k 

Londra, 18 (A.A.) - Sovyet)Jingra ın uruınu gayet vahimdir. ··ı·· . . ' 1 k .. l' ek hüklı . . d . b' k . d d"' :r ,.. .... ır. u:-. ar uça • 

R d l ha
'-erJere Gazeteler haberleri neşrelmekle o u ,ı .e cez aJ l.ı ırı aca !O>: l?'er uzadmetlnan)ıÇ ve ltf sıya. ırl .. esbı~)'~. uşman~tl• bir mit - }arla mütemadiyen takviyeler ge 

usya an a ınan en son ,u .. ~ ektedl le , s~ uzun ıya atmıı ır. ra yoz ır ıgı tamamıle yok edi1- . . • . . 
göre Stalincnd dunımunda eaash -•: . r r. Tefs~Jerde bu- Bükreı, 18 (A.A.) - Mareıal M. Filof ıöyle demiştir• miştir. Göğüs göğüse SB\"a,Jarda tiriyorlar. Son 2~ saat ıyınde bır 
hiçbi,r tebeddül yoktur. , .lıınm an çekınmektedlrıcr. Antonesko haiz olduğu salihi- HükUme:in baflıa gayesi, yeni 400 diişman öldürülmüştür. çok Sovyet naklıye uç.agı Alman 

Gece yarısı _,.edilen So~ . Tlmes gazetesi mahal'ebenin tid yellere dayanarak harb ve iaşe nizam esaslarına uygun olarak içti- Teb]:g· de "unlar ı'JA d"l" · j avcılan ve karşı koyma topları 
-....,..- --..lrlSJ vasıtalannı hasara ~ k ... ave e ı ıyor t f d d" .. "i ·· ·· İ tebliği Stıalingradiın fÜllAl.İ ,...- k dedi olduğımu Alınan bava bom. • . ugr~tma ' mai adalete dayanan milli ve lruv. Stalingradm batı cenubund~ ara ın an uş.ıru nmştiir. 

civarında ve Kafkuyada Mo:ıdo bardımanının fİmdly~ kadar aörül- askerı tesısler hakkında dufllUUl- vetli bir Bulg d le~ yaratmak - birlikle · · d"" Bir Alman harb muhabiri di -
1 ın vu medl'- lara malumat vermek gib · h 1 ar ev . rımız uımanın tank ve ki 

civarında ılddetli çarpıtın• ar a tekilde devam ettiiini yaz. d .. 1.. 'd ı a .. v.~ • tır. Böyle bir devJ .. t, ancak Avru. pıyade hücumlarını püskürhnÜf• yor : 
lrua geldiğini bildirınff~İr. 

1 
makıadrr. .~- 0 um cezasını yem en yurur- pada yeni bir nizam kuran ve onu ferdir. Bir kesimde 11 t k tah Bu çetin Rus mukavemeti, Sov 

TebMie yapılan bir ekt~:~~= Kalka•yada luge koymqtur. o 9e'\lk 'ft ld.re eden Mlhver devlet- n"b edilmit ve 250 Alma:n öldü : yetle~in bu Y .. eri~e g~tin1mez ilr-
rın mukabil hücumlard!1 ali _..._L. M-1--va, 18 (A.A.) N d lenle samimi ve a1kı bir işb:r'igı·· rülmüttür tıaadı ve aınaı bölgeyı kurta"ma1' 

ad ın S~"' ua&V - Baıı orve"h r lm cezası . . . . için sarfeuijderi İMaJJÜatü gay. 
a~ındıeı veAI Sta!lngr

1 
eb~n ::varİna yak· K.afkuyada dağlık ıruntakalarda çar yapmak sureıtlle meydana aetirlle. Fın cephe•ınde t" "sJ.af ed 1 

sın man • f ır la alet • tatbik edi'8C8X bilir. Helainki l7 (A.A..) - S...üa .. re~ 1":" (A..A.) R ut 
lllflltııtan sonra RuıslarJn dunnn rı P~~~ • a olan. lmvvetlerlnuz tetcb- Dit .iJMetinıiz bize zorla kabul kü ask•i teblit41e ezcillale • ..._ • "~ıuuil muh b' :-bl'dir~ 1 ff nı d'" J.r.lderi blldlrirnektedlr. büsü yme ellerine almıtlar ve Al- Oslo, 18 (A.A.) - Quisling et:irilmlt olan Neuilly nıuahecl.I liyar kb a,_..nın a ırı • 
A~e İ.ır durmadan taarnız et. manları hırpalamakta bulunmutlar. Norveçte idam cezasının yeniden tayfn etmfftlr. Doğu eepheainfn cenub kıs • 79: 

mekt~~;1ı.. Geceleyin Alm8? ~ dır. • tatbikini kararlaıtırauştır. ı..wzıerıe Amerikalılaran. mil • mında düJIDan dünkü hücumun s..llusndın tlmır.\ Wl dolayla-
tamlarr ,mır 50kıaklarına garmege letter hürriyeti ve küçÜk milletlerin yapıldığı noktada baskıaına de· rllldıa bnlı bir muharebe o'maktL 

mımıffak oh:d ıhna da fidde;U Mı·ııı mndafaa ı·sıı·k a balW.rı uğnmda harbet!lkleri söyle. vam etmif, pek aiır İnsanca k,a •. dır. çarpı~ sonra bunlar akta· r z 1 niyor. Biz, onların küçük milletle- yıblara ehemmiyet v~mıeden top 1 Slalıin.grad meydan muharebesi • 
ma dttinı tardedilmltlerdlr. rin -hürriyet ve hakları tablrile ne çumuzun ve piyade silahlarımı - 1 ni ıören biri lnestla guetesinde 

Molkov.d• Royterin muhabiri • t b • ıı • k ı k kaadet~lkerini, Neullly muahedesile zın tiddetli baraj ateşi ortaaına I fÖyle di,-or: 
nİn ifaret ettlilne göre S~d a VI erıne ar~ı a a a biuat tecrübe ederek anlamı, bu.ımütemadiyen yeni kuvvetler aür, Ay.ıldan altında tehrln uzandığı. 
dıfU'ısında Alman askerleri siper- y lunuyoruz. Bu aebeble onlardan ne müftür. Düpnan istinad nokta - 1 nı gören Almımlmr, lreadt kanları. 
&ere yerletmif olmilarına rağmen bekliyebileceğimw çok iyi biliyo • l~ı~ızdan birinin ilk h:ıtlarına nın kokusile sartao, ol.rak ve gene 

ıeblr a.arıhnamı,tır. Ruslara müte. un '1den gu•• ne artıyor ruz. Eğer bu hususta hlı.la ümid bes.. gırmışae de yapbğı h~um önlen- kendilerinden binierce ölününce • 
macliyen 'tek-tiye kuvvetleri ıehnek ;J liyenler varsa onlara İngiliz dıı si • mittir. sedlerl üzerinden atlayarak çılgın. 
tedlt'. yasetinhı başlıca salabiyenl tahsi • Rador ajanaına göre casına leri atılmakla ve harab olan 

Kafk-.yada Mozdok'ta dtiıınan yetleri o1an İngiliz bBfvckilile han· . Bükre§ 17 ~A.A.) -- !l~dor a- ~e ~anklarının ö~üne geçer~ 
tarcledllımiftir. Metkn bir mevki Ankara 17 (A.A. j - Yw·dun 1 faatten ayni duygu ve ayni an • ciye nazırının beyanatlarını hatır Jansının Berlın muhkabırı Sta • tehire dognı yol açmaga çalı§RMlk • 
dü.§Jnanclan seri alınantfllr. ~o':or~ her tarafından alınan haberler, layıfla faydalanmaktadır. lamalarını tavsiye ederim. O za : lingradın işgal edıldiğlni bildir- tadb'. 
si k cenubunda Rus babnyelilerı satışı devam etmekte olan mil!i Devlet itibar, v•.? vatan bağlı- man İngll::er.enin inayetinden ne bek 
dütmanı bir yerden tardAmlıler· nıüdaf aa istikrazı tahvillerine lığı bakımından iftihar ve heye- Jiyebleceğlmizi açıkça anlarlar. 
dlr. karıı halkımızın çok yakın biı· can veren bu müşahedelerle mü-

KsaclıenisMi Rus denlz lruwet. alika ıöatermekte olduiunu be· cehhez olarak int1balarını aor • 
&eri düfnı-nın •i mayin tarama ge- lirtmektedir. duğumuz mali mahfille!' 'Ve ta • 
misi lk 3 torpido botunu batırmı1- Satı§& tavassut eden bütün nınmış İf adamları bu neticeyi, 
lardır. banka l'iıeleri, 15 l:yhil sabahın- cümhuriyet hükumetinin kurul -

Ameri <an isti'a a'ayarı 
suda yüzen ta.ık arla 

teca.z ediıoi Berlin matbuatına •Öre danberi, aırasını aabıraızhkla duğu gündenberi hiç aksamayan 
Berlin, 18 (A.A.) _ Berlin bekliyen vatandqlarm istekleri· mali itibanna ve halkın müte - (Baf taralı l mcı •aylada) 

matbuatı hep Stalin.-rad muha- ni yerine l'etirmek için ara ver - madiyen genişliyen ve aerpilen çak kaybetmiflerdir. 
rebelerin;n ehemmiyetini tebarib meden çalıtıyor. tasarruf terbiyesine bağlamışlar- İki Japon 11emısi batırıldı 
ettirmekte ve Alman baTa kav- Mütevazi taaarrufunu bir men dır. Honolulu 17 (A.A.) - Par.i -
vetlerinin kara kuvvetlerine yar· dil İçinde getiren ihtiyar nineden Bundan evvelki devlet iatik • fik donanması kumandanı Ami-
dımlarmı hlirtmektedirle!". genç tal~beye, gürbü7. köylüden razlarında görülen muvaffaki • ral Chester Nimitz tarafından 

Wilkie 18ir mu~tekir sürgün 
~!~~f 't! . cezasına çarpd rıldı 

vek:in pbai mümeuili Wlllıtfe. ba.. lp8' ihtiü.rı yaptığı anJaıılan 
gün bava yolile Tahrandan Kalbi- DİvanJ'ola. Piyerlo~i caddesinde o., 
tefe ftl'Dl.lftW. turan Mebmed Etem adında biri 1 

inci milli konmma mahkemesi ka. 
rarile 2 sene 8 ay ınüdd etle Ke • 
maha sürgüne ve 1000 lira ğır pa.. 
ra cewına maNrim edilmi§lir. 

Başvekil Adana 
pamukçular heyetini 

kabul etti Lourw.ya göre uyanık İş adamına kada~ her va- yet, yeni tahvillerin gayesi ve netredilen teblii: 
tandq veni tabvil!e~·le hallomı - asıl manası da gözönüne alınır . Bugün öileden sonra (15 Ey- "}"'ıana, 17 (Hususi) - Ticaret 

Londra, 18 (A.A.) - Bugün za Teriimi, olan h1zmet fırsatın· sa, elbette daha büyük bir par- lul) Alaaka ordusun& menaub Vt.-..;.ıletlnln son teshil ettiği pamuk ~!'~ı 10!'~/ı 1 ine~ .•ay~ada) 
lnandmaz bir vak'a 

Lo..._ 1P9'1elerinin başlıkları ve dan ve temin edilen tenıi:ı: ıwıen- ]ıkla tekerrür edecektir. hava kuvvetleri 'k.iska sahilin<le fla:~n ;.ta,..ı :maaraflamu an. Sözane itimad edilır b1r ahba~ 
yazıı.ri llıep Rm cephesindeki ha- bulunan gemilere ve tesislere pek cek "-fıladıiı '" miiııblhu"le s bım geçenlerde şöyle ıarib bir 
berlerle 4llolaclur. N f• v k•ı• U.• d • t J nıuvaffakiyetli bir taarruz yap· kazanç kabnadığt J.kkıad. Ad.na vak'a anlattı: 

Bilılin ..,........, uyaadıran Sta. 3 la e l J fl ln IS Qnua mıtlardır. Bombalarla limandaki ~ veırdJiJ kararı ve dilek- Oturduklan evin yanındaki 
.......... , ....... _._....................... diqman gemilerine Ye tayyare • leri blldirnıek ~ Ankaraya bir e~de ihtiyar bil' kadm ikamet e -

M-~dagaskar vaıı·sı· du··n tetkı·k durum lerine tam isabetler kaydedilmit heyet aittfilnıl r-=1t"• 11.,.t ~ormuı, bu kadıncağız iki kip-
ve bunlar aıkı bir mitnlyö~ aleti Amk.aradıa cwıtıicbnaa -......ıftır. t~-araba ile küfeler içeriaiade 

k tekl•t• • h k altına almmıfhr• En apğı iki ae· Bugün ~ aJdıiım ma11i • komur sattıklaruu &'Ol'UYOr. Ve m Jlare 8 1 101 s. eya atine ÇI tı "Karga.calık!ar hakiki mi batıntmııhr. ~ pı.e . ...,_ •ı•elıil --.. - pazarlıkla uyuıarak kömürleri 
Y Tahrib edile11 Japon tremileri cfaa .-..ı eclilmıltb'. K11YWtie i. ~~ hotaltbrıyor, fakat 

g-'lrı• aldı Ankara, 17 (Hu&Uıi) - Nafıa bir ibtiıildir,, Vaıington 17 (A. A.) - Bah- mid ecMIJiijılne _... .-a* fl. ko_m'!'°ler b~dı~tan _ &on~a .k~-
.,, Vekili general Ali Fuad Cebesoy riye nazırlıiı dün ak4am Aleut aJtı.ıır.a ... ıuo ..... mllda. murliikten iki yerme uç kıptinın 

v·. 18 (A.A.) Mü.t mlek Yenand• intaat dairesi reial Ferdi - adalarına 7apılan alan hakkın • rında bir :mm .,..ılacakt.ır. ç~ ha~etl.e .sö~~-· ~~ . 
lfL - :-'.'" e • e~ c..- olduğu halde bu ..ı..ı. t-" Yeni Delhi 17 (A.A.J - l"et· da tafsilat veren •§&&'. -ıdaki teb - p---L __ 1.._ıu- zar. lıiı .. yapbjı iki kiptiJ.e diğer 

le~ nazırlıgı DCfl'etllgı bir .resm~ .'~ ve cenub vllıi~lerlnde tctki< seya· rii mecliste Hindistanın Jurumu _.. rıauuu ki tinin ered La....:... • 
llgde Madiagubr unıuını val~anınl hatine çıkmı~ır. Vekil l:!'ı~zı- Di. etrafında müzakerelere başlan • liği nefretmiştir: Aclena, 17 (Hmuai) - Çalmro- p .n •• 8! ~ı .. ~:nı ~: 
kan akit '--- 1 Jma.k ••-re ~· .c.ıa g, • 14 Eylulde ordu agı-r ıtLibera· _..a_ .... ___._ L--..ıı ..ı __ edi • ca kendılennın ıki detil, 6ç kışı 

ıuıuııaına man o . ......- --..Lakıra ,....,1 ak İ d - nıası münaseoetile muslüman bir ~ __ • .._11!!!1!!1!; - ~ 1d ki L- 1 eo L-L 

ı lıı.:....L_ d:_ı... v bbüa T-w.# -·· yac ve rana ogru tor bomba uçaklarından mürek- .... _L __ ,,!.... •• de 50 .. ·1 to lan. 0 u an ceTaDHlt a ıyor. <ra...ı; 
Dl' JGıa- nez 1UUC yaptıgı te,e e Herlii en d . -L • •• liği azasından Zafer Ali ıunları JOl' 1umuU1UU yuz • P 
ka-ılık tngıllizler tarafından ileri ~ emay_ ınpatını gore • ··y1 • t" . keb büyük bir teşkil .. Bellair - mı·•ır. c.. bale ..:ot- ._lan• Jm1ı. gun.·· aörmiif kadın itin içinde bir .... cek .,._,_._ __ ... _ • ....... L_..._:ı_ ao emıf ır. Lock ~ .,,.,. ___.. _.... hl ld - k k 
sürülen tekliflerin kab~l edilmez ıe- , H-.-T- MI ın.--ını ~ Camii serbest olsaydı Hin • corbru ve Eclair heed av ..ı 70-80 bin balye arasındadar. ı e o ugunu .ettre omtu ço-
kilde .-U....:...-..1-n dolayı bundan ecleoddw. Vekil Koayaya da vğrı. d" t d k ki kl k uçaklannın refakatinde ayni be- cuiun• yakm olan karakola kof" 

UR&uguıııua yacaktır ısktıan Ba karıtı ı l ,~rt çı mıyad - deflere bomba ve makinelitü • turuyor. Gelen polis zeki bir m• 
vazceçildiiını ve binaenaleyh Mada • ca . u argaı• lilo. ar ıura a Hat bakıcı ve m·~vez- b---• ... - k.. ·· 1 · k _ııı_ı_ nd b .. .. . fekle alçaktan hücum etmittir. ~ murmllf, ~ omur en te • 
gaskar baud a ecnebi kaynaklar.. B 

1 
• " burada af gosteren munterıd D" ki f b" k rar tartbrıyor bir de ne görsüa 

dan gelen baberierİn ihtiyatla kar• u nası iŞ r hareketler olmaytp hakiki bir fuan uça kaı:e;e .~a~ hl~ U• ziler yakaca zammı~- bir kıpti aikl~tinde kömür nok.. 

fl
L----· ,_,,,_____ 'L:t..1ı-..1u.~en ihtilaldir ça var mu a esı e u ucu- f d ki d v•ı • M 
~ -- - .._. • • •• mu püskürtmeğe çabşmıştno. Düt dan isti a -· e e ece er aan egı mı~ eğerse küfeler8-

90IU'a Madagubı-da lnai~rin 6 (Bat taralı l ıncı aayladaJ Celsenın b~tlangıcmda muha- mana ataiıdaki kayıblar verdi • biri içine üçüncü kipti gİrmit ve 
aiind'e ancak 170 kilometre ilerleye. ik d .. d.. .. • b kad • lef et azası aoz alarak Japon te- •1 • • Aıı6:ara, 17 (Hu.ast} - Posta, üzerine çuval örtülerek -.a 1-
blldl'-'-~ '-:•..1L.....'ıttir' • ye tısa mu uru, u .,. ıı cavüzüne kar"ı koymak gerekti rı mıstar. 1 ine •~Ld lunan d l'O a 

1UC1"1111 uuun-m arasında böyle bir karan ak • i" f"k . d ld ... ki .. 1 • - iki mayn tarayıcısı bahnlmtf, Telgraf dara e .-•u• .~ 0 
• atmak üzere dört, beı k;lo kö-

ı ı rın e o u aı-mı aoy emıt - .. ı.. bafbaktcı n ~Renle " ı-.~· ·ım· d" · "k" ---.. o---
Luxembourg boşaltıhyor 
Londra, 18 (A.A.) - Luxem· 

bourgdan alınan haberlere göre 
bura halkının büyük bir kısmı 
Almanya dahiline sevkedilecek-
lİr. Geçenlerde yapılnııt olan 
grev hareketleri bu tedbirin alın 
masını mucib olmuftur. 

Almanlar grev elebaşılarını i
dam etmitlerdir. Diğerleri mah
kemelere tevdi edilmişlerdr. - --o--
e·r Fran iZ işçisi kaf lesi 

dahl Almanyaya gitti dütüren 

lında nasıl tutsun? Alakadar nıe- ler ve bunun için Hir.d ınilletinin bombalarla üç büyük şilep, uç a i1 1 . mur yer~ll'ı 1' Ye ıger ı • 
m .... çajırılıp sorulmuf memur m·· b t • • • k • k . b denizaltı ve birçok küçük semi- bat bakıcı ve m vezzı er nın yaka. kıpti tarafından bu küfe de kö-

- • us e sevg1sını a:ranma ıca cek samrnmıılmn i.tifad ttirilm ·· ·· - ı ı ak · · deki " 
da e:&ilmiı büzülmÜf, hatırllya • ettiğini belirtmitlerdi.-. ler hasara uğrabln11ttır. 1 1 1 • L.L. 1- . e . eh 1 e. ~~l~ge ~ ~~ar • açm. • l"ktu~ 

d 
. . f 1~k· • Sada yiben tllllltlar er çım _. ~ pro.ıesı azır an. çuncu 'kınt. ~ıgerlenle bır ı e 

ma ığını ıtıra ve a m emrın A ) Am mıt'ır • km 
mahzeni evraktan bulunabileceği A 'analı,.ar karne . Va,;ngton 17 (A. · - .e- • • •oıarı çı 1f-

b • rıkan donanmasına bağ!anan ıa-
ceva ını vermış. • • . usulünün ibkas1n1 til& alayları karada hareket ya-

.~,te küçü~ ~~em°!ıyetsız hır pan ve suda yüzen tanklarla lec· 
~~~he.~~. ~ zı~ınlen ~!d.uk~~ İstiyorlar biz edilmi4tir. İstila ordusu daha 
duıundurucu neticelere 3uruklu· şimdiden birinci bahriye t.ilı\h • 
yor. Adana, 17 (Hueuai) - Bugün endazları tümenile dokuzuncu 

fatanhulda aimid imal edilip e · Ticaret Vekaletinden gelen bir em.. kara ordusu tümeninden mürek· 
dilemiyeceğini helediye iktı.sad re göre, Tetrlnievveıtn birinci SÜ- k~b bulunmııktadır. 
müdürlütü bilemezse 'batka han nünden itibaren tehrfmizde ve Ceb. 

• k b"I b handa kame usulü kaldırılacaktır. y • j ... ma am 1 e ilir ve binnelİ.ce enı apon hariciye 
bu letekkülün iaşeden yüklendi- A!Mkaderların söylendiğine göre, 
ği muazzam iti kavrıyabiltiiğine bu vuiyıet karfısında ekmek 45 - nazırı 

Bugün matinelerden itibaren 

T AKS~M S.NEMASINDA 

S.&DOW , .. .. .. 
(OLDUREN GOLGE) 

na11I inanılır? 50 kU1Uff kadar çıkacakllr. Kart u. Tokyo 17 (A.A.) _ Resmen 
Paris 17 (A.A.) · - Radyo, aiünün ipkası hususunda Vekalet bildirildiğine göre istihbarat b:.l 

Fr..az iıçilerinclen mürekkeb yeni ,aya banket eUii'Jnl bildirmekle. nadlnde yenİclfın tefebbüsler yapıl- rosu ıefi Masayukitan1 hariciye 

Mevsimin en heyecanlı filmi 
Havada, Yerde, denizde mo~örleri durduran, Tayyareleri 

Ölüm ziyaaı ketfolundu. 

Büyük film 31 kısım tekmili birden 
-----~--..._ ..... _ ...... ..__ __ .._~~L-Zl'--------------.1-----~;.___; _______ -..ı._~--=-~-~- - . ·---
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DERMOJEN 
t'AHIK. ÇATLAK. UZDA. ft 

dLD TAitAL&JUM& fetblWe-' 
...... Derla1D ............ " 

,..UeuıMJ9hl• 1llaleı ... . 

llD SCZANBD• Bm.mro& 

BU MAR~AYA 
Dikkat ediniz. 

PiJUUUD en sfizel, en lajlam 

5 LAMB·ALI 
RADYODUR. 

' Flab her keaeye UJIUJl, ömrii 
uzun ve yedek parça ve 

limbut boldur. 

Tiddye Umumi AcentHı : 
TOftK RıDYO VE ELEKTRiK LTD. ŞiRKETi 

c.ı.ta ~ kua- 1117, tııhf•ı 44032 

DipJomalı Eczacı Aranıyor 
TBrkiye Şeke!' Fabrikalan Anonim Şirketinden: ' 

1159 ""* Barem Jıananam h......_.. _....,. wa-11 eieeetl de. 
Nae ...... Tlldd.l fabribam l§ln ..,., • lılr Bcmaeı alııı"MMW. 

Al'ı &J ..... lteadW- ...... lıan111111M ................. ~ ~ 
eeMlr. ET lıılll1lıa tar&fnılıuı temin~ w .... dillr ldra almacllktll'. 
Taib ........... T•9nıtaı.ne .-.._. l!lıalııer,..,.... 1 oil lı&i1ımld 

Börom-. pu llıe ~ 

Maliye Vekaletinden : 

.... iL'. .. 

.. ti "" 1 

Kimin -.. doJduraf,. 
.... olaat• 

...... aite4UJeriMıen 

.. ~Ye Se~uk 

ili ti 7117 ı • • 
lel6alk ~ Melilıa.t ile olta 8elpk •mına 4IDlılıınılmas 6U 

....._. ..._ m 11ra t1 klll'llf kıPteümie ao kupmlıa w ''"· nmaaraıa -. 
tl7e .,.-•nıe lıııdııer ..._ ııı tlra 11 bnııl ~ bir bponl1t ft 7117 
~ A:I ~. t.rb'e ~ lpfaUerlm. SıbhM n ~ ll•venet ve.. 
klle&lnde mıııı&.,.ewı tMllJe here&lnl'e 1.1.Nt fıuolhhle bl"ar •erilm.Iş olda.. 
...,_ serek tıa.117• wSl:abrt ve serflııle ~m ~ ilin 
eıı.n.. «'7990 - lMff• 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden~ 
ibalealnta 1/9/SU Wlhln4e J&Pılaoatı U.. 8on POlia ıuetelel'Ue ffin 

)elBesı Anta.17a • ....,..ıııt rotan.un '75/85 kllomıetrıeled 8IUI tamıraı.ı esııabe 

.... ~örülen - ...... •11°1'• .... ........... ... ...... dlOll• 

• 
stanblll Emniyet 
Sandığından 

MUessesemizden para almak lstiyen 
sayın mUşterilerimizin behemehal fo
lolJrafh hüviyet cüzdanlarila birlikte 
mUracaat etmeleri rica olunur. 

1J155 

lstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

8.lumum fabrikatörler ve sanayi müessese 
sahipleri ile her nevi büyük ve k~çük ima· 

latla iştigal eden· erin nazarı dikkatine: 
OA- •ı-. bpllı w b)'lll.llz fabrlluııiöıier .,. ---1 milw Ublb]ert ile 

lr.ea 1ı .. llMi .. Uıtla ~ı.aı eden aiölye mh'hleri ll&n &aHhtnd.en Atlbaren 

ea l'et 1ıılr • ....,..._ Odamız San&1'iı SalNel lıltwıllltltiöne tltüen milnıe&.. 
atla tıenl eclllm*te olan Sanayi alcllllııe a.lııl 1ııedelıds mail.ta beyannameler. 
een .-n.k lanal fle 8&nıul Şubesi Mildüı'\itline bn-. aukablUn4e lacle et. 
meıert ebeınml)ıeııe riN •hmur. 

MIWdeU sarflllıia •en lllÜracMt etmekten Whık&f edenler T1-ret Te Sa.. 
a.&71 OölM'ı baananan ~ maıhmllMlllı& tevfltea teeslye e4lleceklenllr: 

Not: 
Oda7a bTlllhlar altılı n.nıta.lamu, bylds ı.- '- tl.ımm teskerelerinl hini 

münleaatJ&l'UMla btrUlde ,etınneleri lbım4r. 111988411 

Nafıa Vekaletinden: 
1.1 Jb'ltl MI tarrblıııe naıf,b.yan Pauriesl &iinıii '8kısinmeııl ya.pııJıaoa.tı ilin e.. 

tlilen a.tH,ON llra teıfll bedelli Seyhan 9libıl1 MılamıP. veJ)eşarJ eebekesi 8e 
Smal ı.-at Ye İ$letme blnaları ve bu kana a.lııl ba.rf!ıa. lşlerl lnıp&t., buna a.ld 
makıa'Wlle ve pıCaam.e projelerinu yapılan ~k dola.yJaile ekj\ltmeden 
lralılırilmWJtr. «Bl!Z. cı10149~. 

De;;İz fabrikaları de-iz levazım satınalma 
kom~c.yo ---und~r. ~ 

1 - I'~ malaeme anltan içl.n 15 .. 140 Ur& ücretli br baş anbarcı 

.ı ........ 
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1 - Tlb Fak~ luna1 tm.lhanlanpa 1 B~ HZ cinil baflaoıla. 
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ltiDi. 
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olmaJan Tlb Taleh Yurda t&lebelerbım de ıs Blrinoltetrin Hı& &'inil Yardda 
~ l:bımdD'. U0030) 

::;~Yeni Kolej v~;:ız 
tLJ[ - ORTA - Ltsz Ta.kslımde SıraservHer 86 
B-ayetled: Yıı.banoı diller 6lTeUmine lnmı •enn4 ialıeb'9»l11la aahhat 

••••• re inzibat.ile ıakından UPJıeamelllfir. Tel: U159 •••mıll' 

_....- S.çmız Dakal8yorsa, Bapnızda Kepek Yarıa ? 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
~---Kullanınız. telirini derhal w5rGnlinilı ___ ., 

Devlet Damiryolları &şlatma U. M. den: 

HabMnmen bedeli 3'787 Uio Mn 7eıll J'iD _... ,..U> lira il ,.._> kanıt 
olaa mllhtelif eb'acl M mDı:tarlarda dra* llOlllleli. plT-.ille l'ODdtıli. bllıklr 

nmıılel& Ye nPll7• tuhlatidüai fi& eı'letltbea m~ldl ..._ ve -•imla 
(UStrlnot&eerfn.194%) CUma süni 1-aai H (on dil!tte) Ba)'darp•ı• Gar 1'I. 
11U1 ~Dlndelı:I kolnleron tarafınılan cı-ullk aare&De atın alanaeaktlr, 

Bil ite cirmek ı.teıalerin.588 illet Jilıl &limit.-.., ıtra 10 <•> km..,W. 
W1 temU.t Ye ..,_.. taıln eUltl •-W. llbtlıı&e Jl!llUl'hk rid ....... 
kAM1ar lııDm..,_. mtirwUan ...... . 
.. ite ... ..,ua.meı.. UmlılJonda ...... --- dıai'ıtılmatt.dlr. (lHll) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 12/Ey!ôl/1942 vaziyeti 
A~TIF PASiF 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TQrk llruı • • . • • • .... 
~ •üalıirlerı 

.aa-; 8llft ..._.nım S'U-l8.01S 

Alt.ma tallvUi UbJJ• 11rbel& d6o 
YlllS • • • • • • • • • 
Diler d6t1s1ılr .... bor011I IDJriDS 
ttatlr-' • • . . • • • . • ............... : 
oeruııte edl1a nnta ....,. 
t..,.a1Jll • • • • • • • • • 
IC&DUDUD t-1 lacl auıddeleriDI 
l8"fiPll aume wafmdaa .uı:a .....,. ........ . 

l•rl•t CI '••ı 
Tica1l eenet.ıer . • • • • • • ......................... 

c l)enlbte .mm eft'atı nalııılL. 

A ( reniD bl'lllılt Mbam N 
, Wı.u&l cltDIMI bJmetle) .. 

8 ( a.tıe9' ...... ft TütYIJ&aı ·---· Alan " dllTia a.rtn• &ftDI • • 

Tahvtıf.t tızertne &Tam • • • ; B&ll1n.,• tıaa vt.deil aT&Da • • 
lluilleve saso Mo. ıu taııuna ıGN 
aoııan altm taı'llhk1ı anna • , 
Bteeed&rlar: • • • • • • • , • 
aıu.bıeuı: • • • • • • • • • 

Lira 
Ura lf.l.t5.ı.N3.19 

• H.1'12.'>75.50 , ıos.nua 119.S35.6'5.Z1 

ıt 401.858.ll 601.858.91 

Ura IU8U9U8 

ıt --
• 49.0ff.43UI U.191.2Z8.16 

Lira 118.7t8.l!ll.-

• 11.111.aı.- 114.518.HI:-

Ura 154.113.8'6.!! 156.173.876.221 

Ura «.nuıı.ts 

• te.Sff.HU5 55.199.861,38 

IJn l.09Ul 

• 5.'733.484.91 

• -.-
» 350.000.000.- '55.'738.581,28 

t.500.000,-
1L811i.JJ16,27 

'l'ekta l.020.887 .588,17 

Adı ve fmaıide • .. • • , , • 

BU8Ull • • • • • • • • • 
T ... rildeld lııanbetları 

Deruhte edUell ftftla nüdl?• 
Kaınma ı . ı !net maddela1D• 
teYftbıı Ruble larafındu nlı:I 
tıel!.tJ'at • • • • • • • • • 
Deruhte edllea f'rl'Ml aüdtJe 
~ . . . . . 
~ tamam.. .ıtm oıaru 
DA'f'ftln tada\'Gle TUldiJ.. • • • 
Reeüolal mubbUl 116...ı. ..._ 
.me ....uıeo ...... . • 
auın.,. nJlllu •'• b1'911*1a 
aftDI mabbllı - wo. hl na• 
• ............. tldawtlıt ...... 
d:IJm. • • • • • • • • • ....,., ...... 
Tlll'lı ....... 
Altan: 8aft Jr.llosram 877.422 
1811 No. ta tıııu1an• .... itana~" ............. ~ ....... ... 

Ura t.U!.111. '1 . ......... ,, 
Lira HUu.581, -

ıt !t.331.611.-

Ura lat.611.90 

• tt.totttt.-

• l'JUH.OH.-

ıt 1.JJUH, 

........... 
Sıa1t ldlecnm S5.541.9SO » 'Jl.11U8'7.r. 

.,.... Taabhltdatlı 
.anma ıabYlll \:&bil d6Tlal• . Lir& --;-

Dfltıl' d6Tlsl• " &lMatll m.n1a1 
ba)tiyelerl • • • • • • • • • " 21.819.llt.8 

Mubteli! • • • • • • • • • 

•••• 
1 bam• llJI ........................... 41 ' altua ............... 1 

...... 
15.MO.tll.-

ıtUll.UUl 

71.llUG'J.11 

17.119.30l,D 
llS.118.581.U 

ı.nt.687.581,17 


