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Alman tebliği [Elazığ da üniversite lıaf tası J 
Basyaya 
giden bir 

kalile 
dağıtıldı 

"İlmi halka ve onun ileri tabakalarına ulaştınb 
sindiren bu teşebbüsler kıymetli hizmetlerdir,, 

T opyekiin 262 
bin tonilatoluk 
38 ticaret ae-o 

misi batırıldı 
Müttefikler 6 

harb gemisi de 
. kaybettiler 

• fark cephe.sinde Alman pcrTOflİtçıil~,. 

Stalin.grad 
muharebesi 

- --

İngiliz 
uçakları 
Mini be 

saldırdılar 

l Rektörün reisliğinde 12 
kişilik Drolesörler heyeti 
dün ElaZ1ğ'a hareket etti 

Heyet hasta vatandaşları parasız tedavi 
edecek ve ameliyatlar yapac~k 

-
Berli~-~.~A.A,) - Alınan or. 

duları. ~u~danlığının tebl!ği: 
Hususı bD'. tebliğde bildirildiği gibi 
iirnal denızlnde bir gemi kafilesi. 
ne kart• büyük bir m~arebe bat -
tamıttır. 2 Teınnıuz ile 7 Teınrnuz 
t 942 arasında geçen müddet içinde 
Şimal denizinde büyük bir ıemi ka.. 
'fil.esi tanıaınUe tabrlb edildikten 
90nra, İngilizler, 13 Eyliild.e önem. 
li mıktarda deniz birlikleri ref aka
tin~e büyük bir kafileyi Şimal de. 
nlzınden geçirerek bir Raa limanına 
sötürmeğe tetebbüs ~tmltl~dir. Fe. 

Tebliğlere göre son vaziyet 
Alman tebliği: "Stalingrad kesiminde 

muharebeler aynı şiddetle devam ediyor,, 

Sovget teb :iği: "Şiddetli dögüşlerden sorıra 
Stalingrad n birçok sok:ı t· ları temiz!endi,, 

Fin c~ phesinde: Petsamo çevresinde Sovyeterin bir 
asker çıkarma teşebbüsleri akim kaldı 

Umumi binalar 
ve ikametgah~ar 
hasara uğradı 

Sivi.ler <..r..A~l :da ölen 
V3 yaralananlar var, 
12 tayyare düşürülaü 

Ela:ı:ıgda açıJmaı.ı k .. 4·a.rlaştıra 
Jan Unıversite hattaııınct işt•rak 
edecek 12 kişili k proıe•ÖrJer he 
yeti Rektör Profes(tr Cemil Bil· 
selin reisJiğinde dun akşamki 
ekspresle Ankarayl\ !ıareket et
mi§tir. Heyet Haydarpaşada Ü· 
niversite profesörleri tarafından 
uğurlanmıştır. Heye: yarın saat 
9,40 da Ankarayll ınu\•asalat et· 
tikten sonra Başvekil imi!. ;-ükrü 
Saracoğlu ve Maar"f Vekili Ha-

Almanlar da İrtgilte- . san Ali Yücel tarafından ~ab~l 
olunacak saat 15 de de F:lazıga 

~ hava ~rı ve bu gemilerin Berlin 20 (A.A.) - Alınan or. ı Moskova 20 (AA.) - Sabah 

reye hücum ettiler müteveccihen hareket edecektir. 
Heyetin hareketind~~ evvel rek~ 
tör Profesör Cemil Bil!\el bir mu 
harririmize şunları sövlemi~tir: 

.Şunal denızınde rotalarını çok açık- duları başı.kumandanlığının tebliği: tebliğinde dün gece Staliugrad Moz . 
bn geçirmelerine lmk8n veren buz Terek çevresinde Alman kuvvet- dok bölgelerinde muhctrebelerin de.. B~rlın, 20 (A.A.) - Resmi 
~!nırı bu tetebbüsü kolaylaıtırıyor. leri düımanın elinden bazı müstah.. 1 vam etmif olduğu bildirilmektedir. tebhğ: Gündü~ün tek h.a,ma .h~-
t.:u.AI b-..ı. ak t k"IL-ı kem mevzileri geri almıılardır. 1 Diğer cephelerde mühim değitik- rAelket edten bkılrkac; t.~gıl~zdu.;agı 

man aıv uç eş ı ıer ve S al' d ._ . I d 0 . l 1 man opra arı uzerın e te-
.:ı lzalt lar bu 

1 
ı.-t:ı • ta.. t ıngra 11.esım n e muhare e. er o mamıttar. . . h 1 1 nen ı ı gem ıyuuesıne l ldd l d sırsız ırpa ama uçuş arı yapmıJ 

•rruz etm;·l r t b- • kahr er ayni f ete evaın etmekte • Tebliğ Sovyet kıt'alarının ekse- 1 d s· d.. - d '· .. .. ..,. e ve am ır a - dir~ B h nin • 
1 

k 1 • d , ar ır. ır uşman uçagı uşu· 

rn tik du 
'le tJ'-l b • u cep e ııma es mın e riya gög- üa aö<ni...- çarpı .. malar ha ··ı ·· t•• G ı · t ·ı· b an ygusu ı yap .. arı u dü' t _ ~ ta .... -- r - ru muş ur. ece eyın ngı ız om 

.. manın yap ıaı ..... ınma a.rruz.. ı· d 'dd t 1 ' d"" ·· l d çarplfmalarda yuvarlak hesab 45 .. .. r-T 1 ın e fi e •I 0 Vll4 er en sonra ba uçakları cenub batı ve ı-enub 
ticaret gemisinden mürekkeb olan ları akamete uğratıhnıptır. 1 Stalinıradın birçok sokaklarını te - Almanyanın bazı çevrelerine ha-
bu kafileyi de tahrıb etml,let"dir. - Vol'onej varotla~ı~?a ~~~~nan ta. ınlzlemiı olduklarını bildirmekte. va akınları yapmı~lardır. Muh
Düımanın uçak savar topları ve av. arruzları kısmen gogııs gogu.a.e ce • ı dlr. . . . telif mahallerde ve ezcümle Mü
cılarile yaptığı tiddetli müdafaaya r'!~ ~e~. ~ı~~alar so,?unda Vo~ov cepheslntJ\ Sm~vıano nih şehrinde infilak ve yanırm 
rağmen har'b pilotlarımız 25 top • pÜ$kÜrtulmuı~r •. DUfınana agır ka.. I çevreş,ınde Alm~lar. Rusları ileri ha bombaları bilhas:>a ikametgah 
~kun 177.000 tonilitoluk 25 ti • yıblar verdlnlmıttlr. [Devam 5 ıncı :ı.ayfada] mahallerinde ve umumi binalar· 
caret gemisini batırmııİaı·dır. Bat· da hasar vukua getirmittir. S ivil 
ka 8 cemi o derece ....... uğralı) • 1 AskerAı vazı· yet 1 ahali içinde ölü ve yaralı vardır. 
mııtır ki bunlara bybolrouı naza.. Taarruz eden homha uçakların· 
rilc bakılabilir. Alman hava kuv • dan 12 si dütüt"ülmüı~tür. 

:!~i~~!m*."tt:.y;t~;f::h Sovyet Rusya, batı Avrupa ve ;~·:~f~~;~ay~·:a~ 
t K~~~;r"aıöı~~ÜJ' Atlas Okyanusu cephelerine 24~~~;~;:n~~;~~:~\:~ 

d OJ d IJ·ı umumAı b•ır bakıs sifikte bulunan Kugvetlerin va-ogru egı ~~;~~;~d:.;~:ıı:ı,7ı~:etli hiçbir 

- ----·-· .,, • .k • •k• b . Yeni Ginede Japon ve Avus-
Sovyetlerın giriştı lerı ı ı üyük yardım tratya birliklerinin vaziyetleri 

Von Klei~~ 

taarruzunun Stalingrad müdafaasına tesirleri istikrar kesbetmi• gibi gözükü-
yor. 

Yazan : Emekli General K. D 13/14 Eylul gecesinde Guada-
. • • leanal adaama Japon müfrezele· 

Stalİngrad ~nnln var<>flerlle ı arruz kudreti .kadar büyük ve tet • ri ayak bastığından beri Satoman 
ac*akla~ın~ald muharebeler müte - kilatlı olan müdafaa kudreti kar _ takımadalarında hiçbir yeni Ja
:zayid bır tıddct ve dehıetle devam tısında, diğer taraftan da Sovyet pon asker çıkarma hareketi ol
e:d~en. Sovy~ler her .. taraftan ge ·1 ~dusunun müdafaa kabiliyetile tam mamıştır. Bu iki kara cephesin
ti.rttiklerı takvıyelerle uç gündenbe.. ı bir tezad tefLıll etmekte bulunan de harekat kesif kolları faalive· 
rl yeniden v~ birincis~ s~~lingraıdın ll taarruz ~biliyetaizllğl dolayıaile tine ve daha ~z te~killeri iz~le 1 
hemen ı~malinden, .~~~ışı de Wo.

1 
muvaffakıyetleri halinde Fon Bock eden baskınlara inhisar etmekte 

ronez.deki ~lmaı_ı .~opru b-.ı mev- ordularını çok çetin bir duruma dir. Halen bu ceplıede hiiküm 
zline kar§I iki büyuk yardım taar J dÜ§Üreceklerine tüphe edilmemesi süren aükunet Portmore~by üze· 
nızu icrasına t.,t>büs etmqlerdir. , lizım gelen bu taarruzlar hergün rinde devam eden tehdidi ne de 
Fakat, her zaman yazdığımız gibi I kırılmakta ve bir netice temin e • nhR unut~urmRmRktadır. 
bir taraftan Alnıan ordusunun ta - [Devam 5 inci sayladu] ................................................... . 

Dil bayramı 
hazırlıkları 

Bcrl:n, lO (A.A.) - Resmi 
tebliğ: Alman ordulan ba~ku
mandanhğı, General Von Kleist
nin ·er meydanında öJdüğünü id
dia eden Royter ajansı tarafm· -
dan yayılmış resmi Sovyet iddi· Karabük (Hususi) - Karabü. med aldığı yaraların teslrile derhal 

Elma taksimi yüzünden çıkan 
kavganm kanii neticesi : bir 

köylü kardeşini öldürdü 

Türk Dil Kurumunun f aaliye
te geçİ§İnin 10 uncu yıJdönümü 
münasebetile 26 Eylulde memle
ketin her taraf anda törenler ya
pılacaktır. Bu cümleden olarak 
tehrimizde de muhl:elif halkev· 
lerinde yapılacak toplantılarla 
bu mühim kültür hareketimizin 
değer ve mana;sı salahiyetli ze· 
vat tarafından halka ve gençli
ğe anlatılacaktır, 

asının hakikate uymadığını bil- kün Ka.raıar. köyünden İzzet oğlu ölrnüıtür. Ahmed in karısı Fatma 
dirir. İsmail Özçelikle kardeşi Ahmed ve da yaralanmı,tır. 

Londra, 20 ( A .A.) - Sovyet Ahmed.in karısı Fatma aralarında u· dl . h be l K bük 
gece yarısı tebliğinde öldüğü ha· ehna taksimi yüzünden çıkan kav· . a seyı ~ . r ~ an ara. 
her verilen General Von Kleist ga neticesinde İsmail karde§I Ah • JaDd·arması katıl lsmatll ele geçır • 
birinci Alman tank ordusunun .uıedi bıçakla müteaddid yerlerin • miş ve müddeiumumiliğe teslim et.. 

___ kumandanı :dt d~ ağır aurette yaralamıttır. Ah • 'mittir. Tahkikata devam ediliyor. 

Beyoğlu Halkevi bu münase· 
betle önümüzdeki Cumartesi gü
nü saat 17,30 da Tepebaşı Bele· 
diye bahçesinde bir kutlama 
programı hazırlamıstır. 

(Devamı 2 nci &a.}fa-lc.) Rektör Cemil Bilser 

KadıkOg ve hava/isi 
dün susuz kaldı 

Bostancıya kadar olan havaliye su veren 
Ana boru bozuldu, Kadıköy ve havalisinin 

bugün su sıkıntısı çekm~si muhtemel 

Haydarp8.§a garı lçind.en geçen nun tamiri için ekipler göndermlf' 
ve Bostancıya kadar olan havaliye tir. Tamir ı,lnln bugün bitirilme. : 

b 1 1 1 muhtemeldir. Yalnız borulaun tek. 
su veren ana orunun :-ııy ar n a • . .. rar su ıle doh:vası zamana mütevak-
tında bulunan bir parçası dün sa • kıf oldcğo.mdan Kadıköy havalisl • 
bab arızaya uğramıttır. Sulıı.r lda • nin bugün de susuz kalınası lhtl • 
resi derhal harekete geçt!rek boru • mali kuvvetlidir. 

Beşiktaş dünkü maçta 
Feneri 3 -1 yendi 

Lig m cç arın da Ve/ a Süleymani_geyi, F n ~r 
t ... ksim i, Davızdp.ışa Begkozu İstarıbu , spor 

Kasımpaşayı mag,·ab etti er 

Kürek yarışını Galatasaray kazandı 

Fenerbahçe • itefiktnş maçcndan heyecan'ı bir saf ha 

Lig maçlarının ikinci hl\fta oyun. bll§lnda çıkan bu nahoş hadise b!ç 
ları dün Fenerbahçe ve Şeref saha. §Üphe yok ki bu mevsim maçlar ı. 
larında yapıldı. Maalteessüf Gala. nı tadsız bir ıekle sokınuı oldu 
tasarayla Fenerbahçe ve Betikta' Esasen giinden güne alakasını kay 
arasında çıkan ihtilaf halledilmedi- betmeğe baılıyan futbol için bu h ı 
ği için dünkü Galatasaray, Befikta§ dlse de iti büsbütün körüklemlı c 
maçı oynanmadı. Lig oyunlarının (Devam 5 inci aa.> F .. da] 
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Hergün Resimli makaıe = = Hakikati görmek kolay değildir =2 Eiazığda üniversite· 

Fiatlarda istikrar 
Temin etmedikçe 
Bazılarının hak, 
Bazılarının ihtikar 
Dedikleri harekEtin 
Ö:ıüne geçilemez 
~ Ekrem Uıakheı1-J 

Bir dostum anlattı: 
- Bir hafta evvel Bakkala uğ 

rarnıştım. Pirinç çuvalının üze
rinde fiatının 140 kuruş oduğu· 
nu gösteren bir etiket gördüm. 

HAl<IKAT -

insanlar sık .-ık: 

B.ıkkal hep o bakkal, çuval 
hep o çuvaldır. Fakat merak ol
du, takib ediyorum, sanırsınız 
ki bir köşede otomatik bir saat 
gizlenmiştir. Etiketi durmadan 
yükseltmektedir. Bu müşahede
yi nasıl izah edersiniz ? 

Muhareben in ilk yıl1nda tanı· 
dık bir manifa turacı ile konuş • 
muş, ondan iş i ~tiklerimi de ay· 
nen yazmıştım. 

- Hakikate lıiç korkmadan bakmak lazımdır. derler. Fakat 
gene •ık sık anutu:-lar ki hakikate korkmadan bakmak mümkün 
olsa bile hakikali görmr.k kolay değildir. Zira hal~ikat ile biz.im 
aramızda kendi İ.•tek veya temennilerimizden örülmü11 bir per· 
de vardır, o perde bize hakikati olduğa gibi değil bizim istedi-
ğimiz gibi gösterir. ' 

Hakikati çıplak olarak gerebilmek için in•anm her reyden ön· 
ce baılıca üç m~neı.ıt hastalıktan kendisini kurtarabilmesi İcab 
eder. Bu hcutalıhlardan birincisi aftrı iyimaerlik, ikincisi aflrl 
kötümserlik, üçünciisü dü,ünme ile mukayese yapmakta tembel· 
liktir. Bu fart yerine getirilmeden hakikat görülmez, .J.ıakikat 
görülmeyince de hakik,:te bakm aktan fayda alınmaz. 

Dostumun pirinç fiatı müna
sebetile sormuş olduğu sual ba
na bu manifaturacıdan o vakit 
işitip nakletmiş olduğum hika
yeyi hatırlattı. Manifaturacı şöy 
le demisti: 

............. _.._ .....•..... --... ... __ ...._ ------
ı "' ----·······-· ..... -.. -... -..... ----·----·-···-.. ··--

- Ben eğer sarraf olsaydım 
her akşam diikkanımı kaparken 
elimde hangi cinste ne kadar 
para bulunduğuna bakar, kar ve 
zar;ırımı ona göre hesablardım. 
Halbuki sarraf de~l, manifatu
racıyım. Sermayem muayyen 
bir para değil, o muayyen para
nın getirip yığdığı şu kadar 
gömlek, kıravat, pijama, çorap 
vesaire teşkil eder. 

11 Bu vaziyette ben malımı bi
tirerek dükkanımı kapatmak ka 
rarını vermıs olsavdım elimde 
bulunanı mutad fi<ı.ta satımya 
devam ederdim, halbuki dükka
nımı kapatmak değil, fakat o 
m3lın yenisini almak için vere· 
ce~im fi:ıta göre satmalı değil 
miyim?)) 

Dikkat ediniz, bizi ihtikar de
diğimiz harekete götüren muha 
keme usulünün ilk kademesin· 
deviz. F,..ka t bu mt1hakeme usu· 
lünün doğru tarafı hiç mi yok. 

ileş altı ay evvel bir gazeteci 
(!,,stumla hasbühal ediyorduk. 
Bana takriben öyle söyledi : 

- Muharebe başladığı zaman 
depomuzda 20 vaq-on kağıd var· 
dı Bu 20 vagon kağıd da bize 
20 bin liraya mal olmuştu. 

Yıl başı münasebetile bilnnço 
yapmışlar, bana getirerek gös· 
terdiler. Bu biltmçoya göre ka
ra isabet eden vergi borcunu ö
dedik. F<ı1-at h akikatte kar mı 
etmişiz? Burası çok süphelidir. 
Zira başlangıçta depomuzda 
mevcud olan 20 vagon kağıd tüR 
kenerek o 20 vaqonun satın al
ma bedeli olan 20 bin lira ka<ırı· 

39 sağlam tramvay 
vatmdnsızhk 

yüzünden işlemiyor 
idare uatman ue biletçi 

bulamıyor, tramvayların faz.la 
kalabalık olma&ı yüzünden hiç 

kimae bu vazifelere talıb 
olma yor 

Tramvay idaresi bandaj, ltab· 
lo ve diğer tekmil malzeme fik
danından aonra son zamanlarda 
bunlardan daha mühim olan vat 
man ve biletçi bulamamak gibi 
bir nıüşkülatla da kartılaşmağa 
başlamıştır. 

Vatmansızlık yüzünden bir 
kaç gün içeris=nde sağlam tram· 
vay arabalarından 39 tanesini 
d epolara çek mek mecburiyeti 
hasıl olmu,tur. 

Öğrendiğimize göre son za· 
manlarda biletçi ve vatman ~u
lunamayışının sebc"lıi bilhassa a
rabaların fazla kalabalık olması 
dır. Bu sebeb yüz ünden hiç J.iın
se lnı vazifelere heves etmemek· 
tedir. Halbuki, TramvRy idaresi 
geı-dı.: vatmanlara ve gerekse bi
letçilere hariçdeki emsalinden 
z.iyade ücret verdiği gibi aync~ 
bunlara parasız olarak da sıcak 
yemek ve elbise de dağıtmakta-
dır. 

İdare alakadar makamlarla 
temaslarda bulunarak vatman ve 
biletçi temini için İcab eden te
şebhüdere g~çmistir. 

ilk ol<ull~rda 
bu 5r·b1h 

derslere ha ş ':ndı 
ya girmiştir. Halbuki bu 20 bin Şehrimizdeki resmi ve hususi ilk 
lira ile buııiin İzmit fabrikasın- olruihrda bu sabahtan itibaren ye. 
dan 20 det'-il, ancak 4 vagon ka nl yıl d!!rsler.ine baılanmıttır. 
g"ıd alınabilir. Biz mevcud p :ua• Bu yıl, tahsil çağına giren 1935 

doğumlu çocuklarla ilkokulların 
mızı alarak gazetecilikten ceki- talebe mevcudu geçen yıla nazaran 
lecek olmadığımıza göre hakikat büyük bir fp ... J ·lık göstermektedir. 
te 16 vagon z;vqn etmi~. buna Okullarda yer kaldığı takdirde lle
ramnen kazandı gibi vergi öde- ride 1936 doğumlu çocuhlardan da 
m;0 j7 , demektir.n gürbüz ve yafından fa:ı:la gelüımi~ 

Lu1unanlar Maarif Müdürlüğünün 
Gazeteci dostumun söyledik- müseadesile okUla ahnabieeekler • 

le-ri de bu noktada bitiyor. d. ır. 
Ne pirinç fiatının muntaza· Tramvay ldaN!SI okulfarın açıl • 

Ticaret borsasmda gıda 
maddeleri satışı yapılacak 
Ticaret Vekaleti bu iş için 

bir proje hazırlıyor 

-1. 

Yaman bir 
hamam hırsızı 

yakalandı 

) 

Hamamda baıkalarının anahta· 
nnı çalıp çekmeceler açan ve 

para cüzdanlarını ııp.rmağa 
kalkan auçlu bir buçuk ay hap~e 

mahkWrı oldu 
Öğrendiğimize göre Ticaret 

Vekilliği şehrimiz ticaret borsa
sında gıda maddeleri satışları ya 
p iması etrafında bir proje hazır 
lamaktadır. 

Projenin ana hatl&.rı bir komis 
yonca tamamlanmı:.tır. Vekile· 
tin tasdikını oıüteakib derhal a
lakadarlara sab~lar'\ ba~lanması 
İçin İcab eden eınir verilece ktir. 
Projeye göre ihtika't" ve ı.pekülis 
yonu önlemek için ticaret borsa
sına fevkalade salahiyetler veri-

lecektir. Diğer taı·aftan alivre 
sabtların da bazı ı;ıartlar dahilin- Dün Küçiikpa.zarda bir hamam· 
de yapılmasına müsaade edilece· ı da garlb bir hırsızlık vak'ası ol • 
ceği tahmin edilmektedir. mU§tur. 

Projenin tatbik:ne. aid emir Sabri adında biri Küçükpazar ha 
borsa komiserliğine tebliğ edilir mamında yıkanan iki müfterinin 
edilmez derhal sahşlar için lü- dalgınlığından istifade ederek para 
zumlu gıda madde'el'i mübayaa dolaplarının anahtarını almlf ve 
edilerek faaliy~te geçilecektir. yerine kendi anahtarını bırakn111 • 
Gıda madelerinin borsa.da satı~a tır. Dı~rı çıkıp giyindikten sonra 
çıkarılmasını müteekfü İcab e- elindeki anahtarı dolaplara uydur. 
d~rse yeni bir ,atı~ teşkilatı ib- maya baılamıı. Bu vaziyeti gören 
das edilecektir. hamamcıya: 

Karstan küllüyetli 
yağ gelmesi 
bekleniyor 

Yakında Karstan külliyetli 
miktarda sade yağ gelmesi bek
lenmektedir. Kar:ıtaki fabrikala
rın hümmnlı bir şekilde çalıştığı 
bildirilmektedir. Bu yağların pi
yasamızda nazım bir rol oynıya
cağı ve fiatların bir miktar düşe· 
ceği ümid edilmektedir. Bugün 
sade yağ piyasası 400-410 kuruş 
arasındadır. 

Bir kadın uyurken 
denize düşerek 

boğuldu 
Romanya muhacirlerinden E

mine isminde 60 yaşında bir ka-
dın Haydarpaşada rıhtım boyun 
da otprurken uyuya kalmıt ve 
bu uyku hali esnasında deni~e 

yuvarlanarak feci bir şekilde bo· 
ğulmuştur. Cesedi muayene eden 
tabibiadil defnine ruhsat vermiş
tir. 

«- Ben içeride uykuya daJnıı • 
şım, hnngl dolaba paramı koydu • 
ğumu unuttınnı> demlı. Hamamcı 

da elindeki anahtarla dolabı bula
rak açllllf ve içerideki iki para cüz. 
darunı kendisine vermlttir. Fakat 
biraz düşünen hamamcı bu dolabın 
biraz evvel hamama giren iki ar • 
kadqn aid olduğunu hatırlıyarak 
dııarı çıkmakta olan Sabriyi çe • 
vlrmi~ir. 

Bu hal ka11ısında suçlu elinde 
bulwıan cüzdanları ceplerine sak • 
lamaya kalkışmıısıa da o sırada ge. 
len zabıta memurları hırsızı yaka-

Bir iht yar kafb 
sektesind~n ödü 

lamıtfardır. Dün mahkeme buzu • 
Dan ·zde bir cased görüldü randa suçlu: 

«- Benim böyle ,eyden habe-

Amuıtadiadia isminde ihtiyar 
bir adam Köprüden Kasınıapafa 
ya gitmek üzere bindiği vapurda 
ölmüştür. Cesedi muayene c.'<ien 
tabibi adli ölümün kalb rlurma· 
sından olduğunu lesbit etmiş ve 
defnine ruhsat vermiııtir. 

Dün öğle üstü bir sefarethane~ 
ye aid bulunan birkoh-a Fener· rim yok, 3 buçuk lira da benim pa. 

ram vardı, o da meydanda yok h 

'lsrER 
iSTER 

bahçe açıklarında bir cesed gör
müş ve zabıtayı haberdar etmiş
tir. Cesedin göründüğü yerde a· 
raştırma yapan zabıta cesedi bu 
lamamı~tır. Araştırmalar devam 
ediyor. 

iNAN, 
1NANt-1A1 

Bir arkadafımız anlatıyor: yor ... Acı badem kurabiyesi
ttBİr yazıhan<'ye uğramıf· nin üzerinde •embolik bir ba· 

hm. Orasını idare eden arlıu- dem var ... 
darlar: Aylardır dilim damağım 

- Ne içersin? dediler. bunlan tesbit eltnifti. Artık 
- Merai ... hepsine kartı da bünyemde bir 
«Mersİı> olur mu canım? muhalefet doğmUftu . .. Cümle-

Bir fey .söyle: Kahve, çay. ·· ainden •ıtkım sıyrlmıştı.» 

demlıtir. 

Mahkeme heyeti r.uçu sabit gö -
rerek Sabriyi 1,5 ay müddetle bap 
se mahkUnı etmiftlr. ___ ., __ 
Rumenler pencere camına 

mukabil incir ve üzüm 
istiyorlar 

Bir Rumen firması pencere ca 
mı mukabilinde memleketimiz • 
den mühim miktarda üzüm ve 
incir alınması etrafmda. alakadar 
makarnalara bir teklifte bulun· 
muştur. 

Rumen firntasının teklifi Tica
ret Vekilliğince tetkik edilmek· 
tedir. . Yakında kendilerine bir 

haftası 
[Baf . tarafı 1 inci sayfada] 
~<- Uçüncü Oniversıtt: hafta:. 

sı için Elazığa 12 arkadaş ve dol 
gun bir programla gidıyoruz. 
Program Dördüncii Umumı Mil· 
fettiıimiz Korgeneral Abdullah 
Alpdoğan ve 1:.tazığ vafüi ile pu 
habere edilerek gösterilen arzu· 
lara göre tertib edilmİ§tİr. 

Ela:ıığdan bundan evvelki haf 
talarda oldugu gibi dört çeşid 
çah_tmalarda bulunulacaktır: 

1 - Herkesi ilgilendiren me
ıelelere dair umunıi konferans • 
lar. 

2 - Meslek adamlarını ve 
münevverlerimizi ilgilendiren 
mevzular, ki bunlarda mimak•· 
tah konufmalar yapılacaktır. 

3 - Hasta vatandaşları para• 
sız muayene ve tedavi edecek, 
ameliyatlar ve konsültasyonlar 
yapacağız. 

4 - Derslerimiz için ve pro· 
fesörlerin meslegi çalışmalan 
İçin notlar alacağız. Bu maksat• 
la etraf köyleri, Palu} u, Tunceli• 
ni göreceğiz. Bilgiyi ve biıgi için 
çat!,şmaları daima himayel~ri al· 
tıııJa bulunduran Milli Şefimiz; 
hafta hareketini çok takdirle kar 
ıılamıılar ve Üniversitenin bu te
şebbüsü münasebetile: 

«- İlmi halka ve onun ileri 
tabakalarına ulaştırıp şindircn 
bu teıebbüsler Jaymetli hizmet• 
lerdir. » Buyurmuşlardır. 

Üniversite bundan dolayı bü· 
yük bahtiyarlık duygularile meı 
budur.» 

Elazığ haftasına Rel<tör Cemil 
Bilsel'in reisliğinde iştirak eden 
profesörl.er ıunlardır: 

Profesör Fahrett;n Kerim Gök 
ay, Profesör Ali Nihad Tarlan, 
Profesör Sıddık Sami Onar, Pro• 
f eı:ör Şevket Salih Soysal, Profe· 
sör Sedad Tavat, Profesör Ziya
ettin Fahri Fındıkoğlu, Profesör 
Besim Durlret, Doçent Naşid 
Erez, Profesör Fahri İrel, Do· 
çent Sabri Esad S1yavuşgiJ, Do· 
çen Hıfzı Veldet. 

Profesörler heyeti Elazığa mu 
vasalatlarını müteakib önümüz • 
deki Çartamba günü mahalll 
makamlarca ten~ib edilen yerler 
de biri umumi ve diğeri mesle~d 
mahiyette ilmi konferanslar ve• 
rilecektir. Hafta 30 EylUI Car• 
samba günii Rel·tör Cemil -Bil
sel'in kapanış nutkilc sona ere• 
cektir. ..................................................... 

Havzada su spor'arı 
Havza, (Hususi) - Spor ko

lu başkanı Fuad Pınardagın baş• 
kanlığı altında, Halkevi gençle• 
ri tarafından şehrimizin alt ba· 
§ında bulunan <ıTersakan» ırma• 
ğında ıu sporları, yüzme müsa• 
ba..kaları yapılmı§tır. 

100 metrelik serbest müsaba· 
kaya 6 ki§i İ§tirak etmiş, netice• 
de ZekAi Mutlu birinci, ikinci 
Mustafa Özen, Orhan Bayrak
soy üçüncü gelmiştir. 

50 metre srtüstü: 
Bu müsabakaya 5 yüzücü İş· 

tirak etmiş, neticede Şekip Ok· 
tay birinci, Fikret Güven ikinci, 
Mustafa Tanyeri üçüncü gelmİ.ş• 
lerdir. ~ 

100 metre kurbaialarna: 
Bu müsabakaya 7 yiizücü işti• 

rak etmis, Kamran Altan birind, 
Haluk K~ynar ikinci, Ömer Aya-z. 
iicüncü velmislerdir. ...................................................• 

Adli tıbda yeni tayinler 
lstanbul Adliye tabiblerinden 

Hikmet Tı.imer adli tıp işleri U• 

mum müdürlüğü morg müdürlü
ğüne terfian tayin edilmiştir. 

Kendisinden bo,alan adli ta• 
bibliğe Kamil Onalan getirilmiş
tir. Enver Karandan açılan diğer 
adli tabibliğ;ne Bur6a adil tabi
bi İzzet İ§çen'in tayini muhtemel 
dir. 

Hikmet Tümer 18 aencdenbe• 
ri adli tıp işlerinde çalışan de· 
ğerli bir doktorumuzdur. 

mC\n ve muttariden artmasından rnuı miin•sebeti1e tramvay sefer • 
şikayet eden avukat dostumun, terinde bazı tad'lAt yapacaktır. 

ne manifaturacı tanıdığın, ne de gazeteci dostumun anlattıkların-···················································· r.===============;ı dan bir netice çıkarmak niyetin· 

cevab verilecektir. 1 R A D Y O 1 
Ask er lilı işleri 1 __ P_AZAR __ TE_s_ı _2_11-s,-s4~2--

Dondurma, mahallebi... Hat· Ve arkada,ıınız yazısının 
ti acı badem kurabiyesi ... Bu sonunda ilave ediyorı 
hanın içinde hepsini satıyor· 
lar . .. Ne içersin? Ne yersin? «Şimdi bizim ekseri gıdalar 

TAKVlM 

Rumi sene 21 
13f\8 

Pa:ıa.rteal -Eyi Uf Resmi sene 

Eylw 

Arııbf sene 
1R61 -Hızır 

de değilim. Hadise meydanda
dır ve bu hadise gösteriyor ki 

ı fitalarda umumi bir istikrar te
min etmedikçe bazılarının hak, 
bazılarının ise ihtikar dedikleri 

8 1942 lb9 
ıı---~------ıı-~--ıı hareketin önüne geçmek kolay 
GONEŞ Ramazan İMSAK olmıyacaktır. 
s. D. S. L>· G J "? I / 
6 4S 1 O 5 06 Gkceın IAAŞakLuiJ-il 

11 36 9 fi6 

Ve bir kutu ~eker uzattılar: Ôzü alınml§; kahvelikten, çay 
_ Almaz mısın? lıktan, kurabiyelikten, mahal

lebilikten, fekerlikteıa çYk1!fıf ..• 
Pek de tok değilim amma, 

bu ikramdan hiçbirini canım Bereket verain usareleri ça-
çekmedi. Kahve nohutluydu lınmıyan, içlerinde bile karıf· 
muhakkak.. . Çayın çaylığını hrılamıyan meyvalar, kavun· 
ispat etmek için bin ıahit la· lar, karpuzlar var da, tad al-

i %tmdı .. . Ayı otuna kaynatınıf mak kabiliyetimizin değil, bü
lar, kaynatmı~lar... Dondur• tün hazırlanıp satılan gıda 
ma boyalı .. . Mahallebinin için maddelerinin bozulduğunu a-
de süt bir azınlık tetkil edi- yırdedebiliyoruz.» 

iSTER 1 NAN, 

.Akşehirdeki Maltepe 
askerlik lises ne 
girecek talebeler 

~-- -

Beşiktaş As. Şu.besinden: Akşeih3ırdc 

buluna..."' ~f,:ı.lt.e-pıe askeri IJseslnın blr.in_ 
cd sımfına glnneye ~tekli olup da. şu. 
bem'hce JllUıll!l'nereleri cereyan ~rln 
evmklan mezkür olııul lUd. ne l:'önıı1ail. 
m1ş oh.n!'aırm. 28/9/9!2 tarihinden '!./ 
10/942 tarihine kadar mektebde bulıın. 
ma.ıarx 3ll-l'tıt:ı.r. 

ı Bu iıufhten evvel acele şubeye müra. 
---~~-~---------- caf.tla.rı n clf.relı.ıtif alm,a1an ilin ehınur. 

iSTER INANMAI 

,.3o: Ssa-t a.ya.n, '1.32: Vöcudun:uızu 

~U"Qıfım, '1.40: Ajans habcrlerı, '1.55 ı 
Radyo saJ.on oıitestrası, 12.ôO: Saat a._ 
~'81l'l, 12,33: Kaırış.ık program C J;>l. ) , 
12.45: Ajans h&berlerl, 13: Fasıl heyeU, 
18: Saat aşan, 18.03: Da.şan okuyucu. 
brd:an !asıl 18.45: Radyo d:uıı; orkes. 
1ıras1, 19.30: San.t a.yan ve ojaus habtt,. 
!eri, 19.45: Serbest 10 da.klka, 19..55 : 
Beste ve seınaft:lcr, 20.15: Radyo gııute. 
si, 20.45: Bir marş ötrenlyoruz, 21 ı 

(Günün meseieleııt). 21.15: Çigan ha. 
vaJu.ı (Pi.), 21.30: (Kita.psevenler sııa... 

ti), 21.45: Rad'Jo senfoni orkesi.raıu, 

tm.3&: Saat ay.Ln., ajans habel'leri 'fe 

'borsal&r. 
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·~MoltRe n\nMeRtuv.ları ~ARl~TEN SAYFALAR 
. Çeviren: Sadi Irmak Abdulhamıde atılan kursunlar! ... 

Yazan: Kadircan Kaflı Sultan Mahmudun ordusu Mısır 
Ordusuna karşı cephe alıyor 

. ~~ taraftan töhretll Oam1111lı Tüfekçiler hemen oradan uaaklat Oraden a)'t'tlımayın, emrimi 
bilaimdarlarından biri de füphesiz tılar, do.doiıu Tabir Pllf&)'a ıitti • bekleyin! 
sultaı_ı ~lcldir. Bu padipb ler; vaziyeti anlattıllll'. Diğer taraf. I>emiflıl; ayni zamanda malr ... de 
lr.encbahıi ~ubafaza edecek olanla - tan ımbeyncller, haremağaları, Ufalı vantı4 için böyle kötü bir yol t& 
rın ~ek çe>gunu Arnavudlardan se.. Jar her taraftan kcıııthılar; baygın tutdarı için onları rwlamıflı. 

- 1_2 - ı ~u karars&hta yine ÜÇ la1tfta · kalanan her bir kaçak için 20 çercli; bunb.ra tiife*çl denilirdt Ku- diifen padİfahı kaldınlılar; içeri Abdiilhamid müflr Tahir pqaya 
Malatya cıwırıntla A•h....,. geçardik. B~ ~üddeti ben pek j batta 100 kuru, verildiği halde mand.anları da eskici.en kayıkçılık götürdü1er; hiç bir Yarul otm.dıtı hidiaenln mahiyetini sordu. Tabir 

. 1~ T~ınwı: 183f' ı ...ıı~taaz aeçırcbm. Çünkü çoktan 1 kaçakçılık önlenemiyordu. Hatta ~ ka.lchrmıcılık ebıılf olan Arna - halde ırüçlükle ayılttılar. pap pyet IOğulıık.anlı davranarak 

B ırecikteki karaı·aalı.unu- lteri buratla aalıuı halinde bulu- bazan ön hatlarda bulunan elli vud miif~ Tabir ~-idi. . Abdülhamid Mi olduğuna b.ıti meeeleyi anlaltı; haysiyetleri bu U
da Haziran ayını o kada' nan dizanteriye yakalandmı ve kiti atlan ve silahları iie birlikte ~ prensi ~ikita ~~bula y~ı bulunmaclıi!nı anlayı~ se.. dar yülaıek olan adamların bu .:-. 

aakin geçirdik ki kırlaneıçlar ça- çacltrcla yatmak mecburiyetinde kaçıyorlardı. Askere iyi aylık, i- gıeldi11 zaman padİ.fah dedı ki: vlndı; hemen Tahir Pllf&YI çagırttı. klldeki bereketlerini mazur cöete • 
dmmm üstünde yuva Y&J?maya ~aldım_. Bu esnada arzum ve ta\·- yi elbiae, kafi gıda veriliyor ve . Milli k~y~~iniz ç~. h_otuma ıi- Taıbir p.,a iki tüfekçiyi koiuf - recek sözler söyledl. Halta dedi ld: 
bafladılar ve canımı~ ha!l~ sıkıl- aıyele~ lı.ilafına bazı ~yler ya-ı iyi muamele ediliyor, fakat hiç dıyor. Slzın i.fıtibar ettlgınız bu açık larına göndermit: (Devamı sayla 4/1 de) 
dı. Fakat korkunç bır hadıs_, bu ~tldı ~ı inanlar bi.zi aonıaları e- bir Kürd iki senden fazla daya- göz ve .-dık Hırvatlardan kendime 
~?~?t?.~luğ~ kaldırdı. 29 Mayıa ! hm b~ faciaya aevketti. ~~ıyor, hastaneye gidiyor, ya mahsus bir bölük kurmak isterdim. ~ p 
eunu ogleyın cephane dtlpomuzl . M~lum ıebeblerden dolayı oluyor veya kaçıyor. Ordunun Nildta memleketine dönünce yirmi '' on QSta,, nın bulmacası: 5 • (15) 
infilak etti. Yüz bin kilo cepha- tımdıye kadar yazdıiım mektub- üçte ikisi i,te bu vaziyette idi. lııifi gönderdi. Fakat .Amdvudlar bu 
ne mahvoldu. Bu mühimmat için larda sana vazifemin mahiyeti Bundan batka bilgili zabit pek nu ht)Ş görmediler. Padltahın ken· , _______________________ ,, 
Murad kıyısında kubbeli bir han hakkınd~ ~arumat verır.edim. azdı. Buna bakarak böyle bir or- dilerindeo memnun olınadJğı zannı Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yolbyan her 
bulmuşlardı. Mütemadi ı~rarla- Fakat tı'?dı yazacağım fCyler du ile hiçbir harb yapılamaz fik- nı basıl ettiler. Aralarında deaiko· okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
rım üzerine avlunun içindeki 60 artak mazıye aiddirler ve bir em- ri hasıl olur du yaptılar; Hırvatla~ dÜflllan gÖ· nı~. olda.n sat& cloi 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 
kitilik nöbetçi kafilesini oradan ri vaki .o~mutlardır. Mısırlı fb~ahim Pa,amn ordu· züle baıkmıya baJladılar. Onlardarı 
uzaklattırmak kabil olmuıtu. Babıal_ı, Anadoluda üç ordu su ancak Türk ordusuna baza- bir4ıcaçını, batta hepsini öldürebilir- 1 - Dolma.ba.h,, 
Çünkü bunlar orada yemek pİfi- kurmuftU. B_unların kuvvetleri ran biraz daha iyi vaziyette idi. krdl~ fakat böyle bir hareket ac-aba pe clva.rında bar 1 
riyorlar ve sigara içiyorlardı. Bü- mecmuu ?O. bın kiti idi. (Ben bu- Bu ordu geçen sene Dürzülere meseleyi halledebilir miydi? .semt. 17). Edat (2). 

tün Türk cephaneliklerinde ol- rada hakıkı asker miktarını ya- kartı yaptığı harbde çok zayiat İki tüfekçi bir gün saray bahçe- Z - Bir kimyevi 21---ı--·ı--+--
duğu gibi bunda da bakımsızlık zıyorum. Çünkü kiğıd Üzerinde- vermitti. Askerinin çoğu acemi sinde nöbet bekliyorlardı. Padlphı madde (4), Bir ne. 

3 ve dikkatsizlik yine yer aldı. Öy- ki rakamlar çok daha büyüktü). idi ve kuvveti daha azdı. Sonra- 1 korkutmıya karar verdiler; kendi • vl içki (5). ı---ı--·ı--
le ki ilk gürültüyü duyar duy- Bu kıt'alann yarısından fa· lası ları İbrahim P-.a Suriyede bulu- lerine yapılan hakaretin protestoau- a - Bir isim ~ 
maz batımıza aelen felaketi der- redif askerlerind~n mürekke'bdi. nan bütün askerlerini harbe .iür- nu k.ul"f111lla ve atetle yapacaklardı. ısı, Tersi kaJU 
~~l anladı~. Birkaç gün sonra Yani askere henuz alınmıt ve dü. Hatta Adanada bulunan as· Biri diğerine sordu: manaema. t4J. ı 
·~~.kol halinde yürüyerek Bire- Avrupa usulü talimi 'öyle böyle kerlerini de getird;. Buna rağmen - Tüfeğin dolu mu? ' - Orta l3), ... 
c•gın garbında üç saat mesafede- görmÜf aakerlerle meslekleri! askerlerinin miktarı Hafn: Pasa - Evet, seninki? ÇoK bileıı (4). ( 

ki Nizibe geldik. Burada karar• hakkanda biç ~al.umatları ol?1a- ordusundan ancak 10 bin kfşi -. Benimki d~ dolu ... Şu yolun 5 - Tann (3), 
gah kurduk ve istihkamlar te•is yan ve yalnız ıltımasla 3eçılen kadar fazla idi. Eğer Babıali bü- kö~sinde beklenz, efendlml.ı: çıkın Ceriha m. 'j 
ettik. Hararet pek fazla idi ve zabitlerden terekküb ediyordu. tün Anadoludaki ~uvvetlcrini ca ben sağ kulağının ı.en de sol ku· 6 - Uzaklık nl. 
gölgede 30-35 dereceyi geçiyor- O kadar büyük bir vazifemiz var birlettirebilse idi İbrahim Paıa lağının .biraz açığına birer defa a • dası (2), Eılyet ı 
du. Bizi bir dakika rahat bırak- dı ki buradaki ikametimiz esna- ordusunun iki misli kadar kuv· tet edf'..rlz. (3). 

mayan sinekler ba,lı batına bir aında piyadenin yarısını gömmÜJ vet toplayabilirdi. İbrahim Paşa - Ya vurulursa.. . . 7 - Tet"Si _pc..'Şi ' 
felaketti. Buralarda ağaçlar sey- bulunuyoruz. Bunların yerine a- ordusunun manevra kabiliyeti ve - Sanmam, fakat Allah fBflrtlr· sır:ı gitmek. (!iı, 
rektir. Fakat bulundukları yer- dam bulmak yükü hemen karni- topçusu Türk ordusundan üstün- sa öyle istemiş demC-:ktir; bize ne? Bir nevi bastonlO 
lerde çok güzeldirler. Nizibdeki len Kürdiatanın üzerine yüklen· dü. Fakat bu ordudaki zihniyet Eğer bu işi iyi becerirsek mutlaka (3). 

çadırım bir ormancıiın içinde mişti. Köylerin halkı dağlara Hafız Patanınkinden dalla ıyı koı:kar Hırvatları defeder. 8 - Bir Devi para cibıılaDı (4). ('.*1.1 t - İslikbai (3). Hamam lev&zı.m.m,. 
idi. Çadınmı iri ceviz ve erile: a- kaçmı,lardı, yakalanabilenler, ki değildi. Dü,manla karşılaşalı- - Doğnı.. . şm adda (4). dan (1). 

iaçları örtüyordu. Bülbüller dal- çoğu çocuklar ve sakatlardır. u· danberi hergün 20-40 zabit ve Çok geçmeden pad~b göründü. 9 - Ta.vla aleıier'indetı (3), Katbiml. 5 -~ • iyi J'e4.lşti:rıllil 
larda fakıyorlardı. Küçük buka- zun halatlara bağlanarak sevke- asker silahlarile beraber bize il-1 Arnavudun biri silahını doğru!ttu; dn bolundlıiu tar.-r W. A.rabca ben- bir sebse (7). 

lemunlar ağaç gövdelerine tır- dilmitti. Zabitlerinin dilinden tica ediyordu. Türk ordusunda 1 nİfan aldı ve tetiği çefµl Bahçenin ber (2). 8 - Yemek (1). Yay ile atalılll (1). 

manıyorlardı. fRkat zararlı hay- bile anlamayan bu aakerler dai- büyük paralar sarfedildiği haldelsesslzllğinde debtetli bir gümbürtü 11 - Dcıet (1), Çekif (5). 7 - 8'r lıııldllı ismi (8), Beraber il). 
• ordusunda kıtlık vardı. duyuldu; henüz bunun dehfetl kay- Ymı.dan a.sailra doiru: 8 - Arabi Wr..., <T). 

• _.---.• ---

- Bmüm (5). Ermenloe ltir W. 9 - Blır ldimeıl bal'vaaa (1), Bir .... 
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İbrahim ağaya batile ip.ret Kethüda beyle ibrahim ağa o· batını salladı, fakat bir ıey söy-
etti: dadan çıktılar, ha}"•nnlara utla- lemedi. Muslu elindeki kahve Gösterdikleri y~kın alaka be-

- Buyurun Etmeydaruna gi- yıp ortalara gittiler. fincanını hasır kenanna bıraktı~ ni biraz avutur gibi oldu. Zaval· 
d lim. Patrona H lil oı:ı yedinci ort - Baka Patrona, gel anınla lıların pek halleri vakitleri de 

Halil pehliv n gülümserken zabitlerine mahsus odada nrka- b rı~! yerinde değil. Üç odah küçük 
ciddileşti, İbrahim a~a ayağa daflarile kahve ıçıyor, «Urlu» Patrona Hnlil güldü: bir evde oturuyorlar. En güzel 
fırladı: yoldaşı bir ayah evvel sekbanba- _ Kimesneye garnzirniz yok- odalannı bana ayırmı~I r. Bütün 

- Etmeydanına mı buyurdu- §ılıktan defetmek için sadraza· tur. Urluya dargınlığımız sefa· yorgunluğuma rağmen, 0 eecc 
nuz:? ma bir tezkere yazdırmayı düşü· hele meylindan idi Jcarındaşım. snbaha kadar uyumadtm. Bana 

- Beli, Patrona Halil ağa nez- nüyordu. Muslu ve kahveci Ali - Bir odalık almak ile sefih temiz bir yer yatağı yapmışlar-
dine. Urlu gibi yeniçeriler arasında sö- olunmaz! dı, rahat edebilirdim. Fakat hak 
/- Fermanı büm l'\lD mu irsal zü geçer ve ofermanı yürüru bir _ Bugün odalıktan başlayıp veriniz bana Vedad Bey! Binbir 
eyliyeceksiz? adamı elden k çtrmak fik\"İnde yann crSerü endam guli.mn a tu· ıztırab içinde kendimi çok yalnız 

Mustafu Bey güldü: değillerdi. tulur, ferdası dahi rü~vet irtikap hissediyordum. 
- Değül amma, anin gilti i.r Muslu: eyler. Sen dahi anan rahminden Teselliyi yalnız size ınektub 

şey. Yann sabah için has m e- _Yok yoldatım, böyle edecek dü~tükte feryad idüp kımıldan- yazmakta buldum. Bu sırada, bü 
rete davet edilmiştirj! olur isek yarın bunda kiıncsne dm, ardından emeldeyüp ayak- tün üzüntülerden sıyrılıyor, ai-

Halil pehlivanı brahim ağa kalmaz ve batbaıa kalurız ! landın ve ardından kendüni bil- zinle baş başa kaiıyorduın. Bu 
gözlerini açtılar: din. Eyülik ve kötülük dahi böy· doğru bir hareket değildi. Sizi u· 

- Şevketlu efendimiz. taraf'- Diyer k itiraz etti. Patrona nutmam, artık r hatsız elmemem 
H 1·1 kı k d l ledir yoldaşım, kütülük kundak· 

larından mı? 1 en Y n ar a a§ rının lazımda. Fnknt bu nıümkün mü ilk defa kendisine itiraz ettikte· ta başını ezüp ayaklanmasına v4!! 1 - Yok, sahibi devlet hazret· • • b'l d Vedad Bey. rini görüyordu. Öfke ile bağırd1 : kendüsını ı üp uymasına mey-
leri davet eylediler. dan bırakmamalı! Konseriniz yaklaştı. Belki ınek 

Odadakiler durumu kavra· - Sen de mi anı iltizam ey- _ ! . . . tubumu alıncaya kadar vermİ§ 
makta gecikmediler. Demek sa· lemei'e kalkl,ursun} de olacaksınız. O gece ben, er-

. · 'l • ·· Dııtarıdan oda kapısı açıldı, bah vezir sar yında bir büyük - Kımeaneyı ı tızam etmezuz. 1 .,.. kenden odama çekı'}cw-egv ım· • Ka· Kel brahim içeriye girdi. neosi .... 
toplantı yapılacak ve bu İçtima· Urlu ne bubamın ne dahi anamın ranlıkta, hayalen ke1ıdı"mı" tiyat-'f ka birden baılarını yarı döndürü~ 
da ihtiliılci ileri gelirleri bir an· oğludur. «Kazganı şerı çı r· baktılar: roda farzedeceğim. Siz, size çok 
da bastırılıp kelleleri düşürüle- dığımızda, bunda beş yolda§ i- yaraşan frağınızla tiyatroyu dol· 
cekti. Deli Hasan Lir şey r .. nl;ı. dük. Deli Mustafa yoldaş pare Ne var yoldaşım? duran halkı teshı'r ederk"'n, ben 

b. b · b.. b k d d'ld'k d"" k ı 'd .. k Veziriazam kethüdası gel· '" mamış gi ı on on a 1 Y0 r u. pare e 1 1 te ort a mış 1 u · ıztırabımla başbaşa, buradan si-
Bir defa kendisine bir talimat Saraç Mehmedi sayıuazuz yol- di. zi dinleyeceaim. 'Meserret ablam 

·ı · t" S basl'"ını ya d A da va» ey Veziriazam kethüda•ı mı? .. verı memıı ı. onra •ı " • atım. nı sonra n «aK' - " ların bulunduğu locaya ba.kn-
pacak olan otuz üç serdengeçti- lemiş idük. Bre yanında kimesnc var mıdır? 

Yiıı saraya da getirememİfti: oBu Kahveci Ali Patron.ayn bakıp ( Arkcuı var) ca~ beni bir an olsun düşünecek 
siniz değil mi~ O cecenin tıeye

nasıl ıey? » diye sıkılıyordu. Ket-
hüda Mustafa Beye yavaşça sor· 1·stanbul Gu'·mrüklerİ Başmüdürlüg"" Ünden: canı §İmdiden beni sarsıyor. 

Saygılarımı hitfen kabul edi
niz Vcdad Bey. 

Füsun 
Not - Bu mektubdan Metıer· 

ret ablama bahsetmezseniz min-
nettar olurum. F. 

Konser gecesi.. 
Gige memuru. camın üstü

ne, «Yer kalmamıştır» levhasım 
iliştirirken, soğuktan moraran 
ellerini oğu~turarak; arkadaşı· 
n : 

- Bu halkın ya parası çok, 
ya aklı yok! Diyor .. bu havada 
üstelik para da verseler çıkmam 
aolcağa vallahi .• 

Dışnrda müthiş bir ayaz var. 
Mevsimin son karı lstanbul üze· 
rine düşüyor. Sinemanın kapmn~ 
da, birinci konserde olduğu g;b~ 
otomobiller sıralanmış. Holde 
adım atacak yer yok. Ka
pı Önünde üstlerindeki ka· 
rı silkeleyenler, ayRklarını 
demir paspaslara vurarak, sürat 
le içeri dalıyorlar. Yine muhte
şem kıyafetli, kürklü güzel ka
dınlar, yüksek tabakadan olduk
ları, ilk bakışta anla,ılan erkek
ler göze çarpıyor. 
~e önünde, beyhude yere 

bir yer temini için çalışan, yüz· 
leri asık, bir sürü in.san var. 
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f çeri gırıyo:-uz. 
İlk gözümüze çarpan hususi 

yet, perdenin önündeki mıkro 
fondur. Bunu herkes birl.Jirinc 
soruyor. 

- Bu sesi bozmaz mı? 
Bilenler izah .!dİyorl..ır: 

- Bu mikrofon radyonundur 
Bu akfamki konseri radyo, bü 
tün dünyaya y yacak. 

- İyi akıl etrni~ler, güzide 
san'atkan bu suretle bütün mem 
leket dinlemiş olur. 

- Kim ne dene desin nzizim. 
harikulade bir tan'atkıir. .. in 
konserinde bulundun mu? Be~ 
piyanoya bu derece hakim pefı 
az san'atkar gördüm. 

Üçüncü zil çalıyor. 
s:nemanm istiro.hnt salonwı· 

dan, içeri bir insan seli akıyor, 
Koltukların açılıp knpnnmıuını 
dan çıkan gürültüleı·, ~on öksü· 
rükler çabuk kesildi. Gözler pro» 
ramlarda ... 

Her taraf dolu. Yalnız, sahne 
ye bitişik ilk loca boş.. Bu loca 
nın karşısına isabet eden ilk lo 
cada, Meserret Hanım, kocasil• 
oturuyor. Kaduı endişelidiİ 
biraz. 

- Şu karşıki loca Semahatle 
rin değil mi? Hala gelmediler. 

( Arha$1 var) 

Konserinizin bittiğinı tahmin c-
du: d _ Vcziriaznm hazretleri nezd :ıda miih'ed~tı Y1J.6•lı mefruşatın yaptttlmnsı ısı il.Cık eksntmeye kon.. eceğim dakiknyn kadar çoh a· 

m~ur :z:ab çekeceğim Vedad Beyi ~a- 1 İstanbul EeAedivesi i an'arı 1 lerinden mi teşrif eylersiz 1 ' 
Kethüd bll§ını sallayıp t s- l'll-:r~nunen :beti'C 950 lira ııl1ıı> ltk 1.eminıı.lı 'H lira 25 kuruştur. km, yine terli terli sokağa çık- Talunln bedeli İlk teminat 

dik edince tekrar aor<lu: !!~ 2-f90 sayılt kanun Ue nronıl n ret;;-eterile 28.9.9.f? Pazıırtesı gü.. mayınız. Mümkün olcluğu kadar 
_ y n, bizim için nc::ne deme· 

1 
nU H de D::ışınüd'.lrlıiK blnasındll1Ct ~tın:ı.Tma. Komis.ronuna. ı:-elmclerl ı_ az heyece.n duyunaz. Doktorun 900,00 67,50 Temirl1~ 
lan tav~yelerini unutmamağa caltfı· tırı.lımm 6-re nıu-.ak :; metre mfkibl 

diler mi &ultanırn? f-""'""'""'"' gu'".._,. '" Şartııanıc &"tin Lcva.zun ı;ervl~de ff(irülebllir. nız. Bilseniz ınhhatinİ7. için ne .... ,,~ ... .._ 

e tahta ayah!mbı yap. 

- Yolr, bir şey :rerman etme· 1 1375,25 ı031r K·~-- ~·•- 1,.10 alı .... -~ 9 Adcıl Oinsl H:rü Üyorum.. · · " --~ -~ .. ~""~• 
diler. f kalem kere:sic. 

Y .. f d ı Camlı yazıhane Daha pek çok •eyler yazmak, 
- a, otuz :uç ne er ser en- ~ 3512,91 263,47 öırrü~r kfn aJ!DlU'n.:;; U 2?i mrire 

• • • ? l Döner ynıhaııe kott.ııtıı sayfalar doldurmak istiyorum. 
geçli ıçın · m !dibı kert':S'te. 

_ Anlar için dahi. 1 '.Iclef'on mll53Sı Lakin, okuyacağınızı biç zannet· 
H l·ı h ı Orta m;ıs::ısı mı'yorum. Sizi yormamak. daha TııJunin bM\'llerl ne nı. temfn:a.t· mıı.<1::trı:ı:rı Y'Uknrıı:b yazılı işJtt nrı Deli Hasan burada n ı pe • 

b k n Ad ı S1g.ua ı;c}ıpası fnzla rahatsız etmemek için ar- ıtçıh dtsBtmeyc honuunu.ştur. Şartnnme!cri Z=ıbıt ve I":Y.t:JWllt 
Jiv nın yüzüne a tı: cı u a em- ! Maroken koltuk tık kesmem lazım! Sizden cevab teminde g-öriilebmr. İhalrlert 2110/942 Cwn:ı gunfi t l ı dr Dl 
ler ne hiçim i~ler yapıyorlar?» d b'l • ---"e ....... c:ıktır. 'l'Dliblerin ilk tc.ml113t m bm: v-- m"ktub demek i tivordu. Halil pehliven 2 Samacyt" istemeğc nc.sıl cür'et e e ı iram. ıu=... ~- .... ,. 

L..__,biı:...Jı.e.lr!:....lii5ll .. ~:.WLC.ll~e~n!..J~Ö~·z~l~e~r~in~ı~·~ö~-ı...~~~-----------...:ı:.. .......... ~Res•lllliı~a~çer.i~ıft81 .... llll .. lllllllllllıııl.IEiİİğle~r .. b~uİııİslaltlır1ı1a1r~ı .. oikluınlllaiğlalildlel-.. llllmm lbron li7.ım t:ı"kn diftt lltalarlk ihale günü 
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(Btıf taralı 3/1 de) 
Moltke'nin meituplan Tarihten sayfalar 

(Baş tarafı 3/ I de) 1 atıldı, batta çadırlannı düşmana l - ~~ğlı ~af_ıı:wı ~etirt. 
ları tedahülde idi. Bakanı fena bırakta. Bu esnada Hafız Paşanm nıekle büyÜk ~&zlik etmıı ol
idi. Bütün Suriye bilhassa büyük ordusu süratle harb vaziyetini 1 dunıu:c;. Bunu tamırden ıb.,ka çanı 
§~birleri isyan için bir işaret bek- aldı ~e müteaddid defalar ma-ı yoktur. . .. . 
hyordu. nevrada talim edildiği veçhile Zaten !'3d~ tüfek~il~~ln fltna. 

Bütün muzaffer olmak şanı.la- çadırla karargahın bin achm ile- rık hallerine ötedenbera ~oz .~u. 
n Bab~ali ordu.ıu~da _idi. Fa~~~- e risine çıktı. Bugün taarruza uğ· Y?~d~; .~~:U-ı ~~rıltn"5& bir gWI ken 
saslı bır hata r.ebceundc butun rayacağımızı kat'i suretle be .. a· dismı oldiirebilirierdl. . 

Barım -Safranbolu f uı,oı maçı 

bu avantajlar kayhedildi. Suı-i- ba katmı,tık. Falıat İbrahim ra- İki tüfekçiye ceza vemıek Ji:>yle 
yede bir tek kumandan .Lu_l~- fa ne bugün ne de ıece bir hare- d~ maat bağiıyar~ menılekct· 
duğu halde Ana.doluda bırbırm- ket göster.medi. Ordumuz geceyi lenoe yolladı; Karada&ll muhafız. 
den müstak;l dört kum3:,11~~ silah ba.p1da geçirdi. Eri.esi g-ün iarıa da ~l tazın~ .~e hed~yelerle Bartın, (Hususi) - Bartmh-1 
vardı. Bunlaı-dan her bırmıo 21 Haziran güneıı doğmadan ev- geld.Hderı yere gerı gondcrdı. Ba~ı. ların daveti üzerine Safranbolu 

Resim iki takımı bir arada 
gösteriyor. 

menfaatleri ayrı idi ve birbirle· ve) sağ cenahımtzda bulunan nın iki tarafından vızlayarok geçen 
rını kıt.k.anıyorlardı. Buradan sivri bir kaya Üzerinden dürbün- ölüm kur}unlarının kefareti bu ol· muhtelit futbol taknru ~rİmİ· 
150 saat mesafede bulunan Kay- le etrafı temata ediyordum. Bu- du. , ze gelmiş, Bartın muhtelitile ka· 
seride İzzet Pa? •e K~nyada radan diiıtmarun bütün hareket- Milletine karıı o derece zalım 0

• }abalık bir seyirci Oııünde kar~ı-

Adanada futbol m~ları 
Adana, ( Husuai) - Ad anada 

ucaklar hafiflemeye bııtJadığın
dan futbol faaliyeti bat1amı§br. 
Kupa maçları programının tat

bikine geçilmi,tir. 

Hacı AH Pata o kadar paaıf dav- lerini teferrüatına kadar takjb , lan bu .damın .kendiahM nerecleyee l•.-.n••lard r O B "·-· 
1 d ki 

L--ı id- .. ı.;a.::.-....a_ .:...:..-1__ ._,_.__.ı~ mü. ~ ı . yun ar,._n 
ranıyor ar ı uumann geç etmek mümkündü. Düpnan k.a· o ... ---. ..... .., ..... ~«~· 3-1 rb· t"l ·cc1 . 
lerini İM-ahinı p&!& tutmuş ve ~u rargıiluncla saat 9 a kadar her umelaa ı.e•ı tarihin. biç bir dewin- • ga ı ıye ı e neb eıunıt-
auretle mevkiiııti kuvvetlendır· teY aakin kaldı. Fakat saat do- de göriilmemiı, iJi.tilment.İftir. tır. 
mi~ti. • • . kuzda dokuz süvari alayı 18 bin· Kadiı·ca.n K.ollı ----------------------------

Hafız Pafa harbı ıstıyordu. dirilmi§ t4>p ve bir piyade livası . . • .. ''f l. J"k 1-••••••••••••••••••••••••••ııı.. 
Padi,ahının en malwem a_nus~ cepheye ve bizim tol ceııa.h.ımıza Bırmcı umumı mu e tış 1 o s • 
na bu ~uretl~ ~izmet edebılecegı 1 k~ harekete geçti. Kıt'alarınıD mal.ys müsaviri M A N L 1 B A N K A s 
kanaatinde idi. Bahane .ol.a~ak ı bakiyesi açık karargahta kaldıiı • 1 

• • • t() Nt t 
Arablarto ha~ laareketlerınt ıle-ı rçin papya verdiğim tahriri uıa- Edime (Hususl) - _BD'~ı U. RK ANO M Ş RKETJ 
ri sürdü .. Ben IMı e911ada bütün liamatta bwıun yalDJZ .k~i{ icin müfe~ltllk maliye mü,a~iğın~ !~ TESiS T AR;HJ 1863 
harb tetebbüslerine miıni olnaak 1 yapaldıiını b'.ldirdim Uzaklaı·d~n yin edilen Trakya U. müktfitliğl 
ve diğer kuvvetlerin sdmeaini top aeai reliyord . l maliye mütıwfri Lôtfü Çığukan ~ 
beklemek içia ukmtılı bir miica· ı bozuk kıt'alar u Tedya 

01.~ ba§d 
1 

rimi:mden aY"lm•t KareaPç istas -
del 

. . L __ .___ __ı..- ar ... ın a mu6a e• nund ı.-_ ..-• :~ .e. 
eye l!ll'llllf uUR.Uauyunu.vu. meler oWu. Bunu miüealal,, d~ 1?. . a ~ ~--·~ JDU1..-sy •• 
İbrahmı P&J& karbe ba,lamalııı men aeri çekile!" Öyl .. ·ül'" kilirmz Salim Gundasan ilıe lllOf8-

için hiçbir arzu aöalermiyor ve ki di--..an L • l; e ~~1 ti.uy.o~ ı virlel" ve vili.yeıt eıkant ve birçok 1 

ok 1 
.. . ~- aızım vazıye mızı ,1__ ..__ı:._-.1 ___ ..ı .1-M 

ç tey ere talaammul edıyordu. ok ı--etli L--ld B k f" b" da&..aarl uswır-.ıan _.u.-.aaını!t""" •
1 

r - • k 'al ç IJOUTT - u. u e, ı ır d 
'-Mllyrı muntazam ıt ar araaın- "---z takib etnı-...1· Be kıt' • tr. 
d la b" d d.. ...,.._. • - -.ı. n • 

a ydapı son ka;. ~pıalpn.adık.aK u~; larımızı çadırlarına çekmeyi "e E . K 
rnan an ıp esır ~ıı beklemeyi teklif ettinı. Fakat bu- Çocuk Slrgeme urumu 
kollaı"ID'll2 hududun beş »&at ale• L- d bulcJ 1_ • ••f tt' • e· d 
risine kadar geçtiler (bu hare- nu ~~u u •-r: B_u gecet! Ol' 0 iŞi ıga a 
kette süvarimiz hiçbir ş~ye ya- de salah batında geçardık. Sag Biga (Husu.si) - Çocuk Esirge-
ramadtğını göaterdi). A}mtab ve s~l cenahlarımız hrmanalma· me kurumu miifeU:iflerılnden Neş'et 
garnizonu terakümde bulunan 111 guç olan tepelere dayanıyor- Bora tdırlmlze getrni§ ve üç yıllık 
18 aylık maaşlarının verilmesi du. Müsta?keı:n cep~emiz içeriye besabdl tetkik ettikten soma Ça • 
mukabilinde teslim olmakla kal- doir11 l:aafif IMr kavu Y•1>1yordu. nakkalzye g?tmiş;;ir. Net'et Bora, 

nıadı, ayni zaxnanda bizim em- Biphzim ~il~iğim~ 1.~f laral dg~ Blea Çocuk Eail'ge:ıne KUTUIDunu 
rimizde hi2met kabul etti. F aka.t ce em.azan gelllf ıgı az a, erın bütün kurumhudan üstUn bulnnq, 
bu hareket artık Sut-iye kuntan- liği azdı. Pek çok ta top yerleır idare beyet1oi bapı-1.arınclan dolayı 
danının aal:trı:aı taprdı. 20 Hazi- tirlmi,ti. Fakat ıarkklarm harb tebrik emıiştir. Kurwn bu yıl ça. 
randa bütiiıı orduile göründü. tarzına göre bunun faydaları lıımalarını daha fa•"'f'"ırac:ak ve 
Öğle vakti ,Mi.arı seçti •e bizim vardır. Bu milletler, arasında talebe kadrosunu a-enlflebnlye sa • 
cephenin bir buçuk saat mesafe- h~b aoca~ bir iki aaat aiirer. ilk va,acaktır. 
sinde kesif bir yıiJn halinde ka· hucum. neticeyi ahr. 8üyiik if..ıti- ----c>----
rar•il kurdu. İatihbarabmızın yatların kullanılmaıuna zaman 
verdiği güzel haberlere rağmen kalmaz. Daha başlancıçta çok 
derhal cördük ki İltrahiaı Paıa· kuvvet ileri sürmek ve itk büyüte 
nan kuvvetleri bize faildi. Bizim zaferi kazaDlllak f&J'&Dl tavsiye· . 

Akhisar müddeiumumiliği 
ASIMeer (Hwasi) - Haldd Ça

j11-anbyan1a .Almaraya .-Iea ta • 
yerine taJiıı olanan BcJ,üid 

Statiüen ve Türkiye Cümhuriyeti ile müncıktt mukııveienameıi 
2292 N1'marClı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmi§tir 

.(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Ga:zıete) 

Sermayesi : 10.000.000 İngiliz Lira11 
İhtiyat akçesi : 1.250.000 lngiliz Liraaı 

T iirlıiyenin batfıco Şehirlerinde 
PARIS, M.ARSIL YA ve NJS' de 
!..ONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNAN1ST AN. 1RAN, 1RAK, FİLisTIN 
:ve MAVERAYI ERDÜN' ele 

Merkez ve .Şubeleri 
YUGOSLAVYA. RUMANY A. YUNANİSTAN, StıRIYE, LüBNAN 

.,Fipmlleri " bi:itiin :>ünJ'llth Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı car! ve mevduat he.sapta.yı lrü.§adı. 

Ticari krediler ve vesaikli kredller ıküşadı. 
T\iriiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide aeoedat lslton&aına. 

Bor.sa emirler!. 
Babam '9e tabvillt, altın ve emtaa üzertne avana. 
Benedat tahsilft.tı ve saire. 

En yüksek emniyet ptlarını lıaU IUralı.k 
Kasalar Servdi vart/1T. 

Piyaumn en mibait prtlarile (kumbaralı veya 
kumbarw) tMarruf heaaplvı açdır • 

S.yf.a 1/t 

( ' l 'k en.t neşrıya= 1 

'------------.;.._~~_) 
Mah.aldan a.yrı 

ROMAıiZMALAR 
ve tedavileri 

Prol'esor l>r. Osman Cevckı. Çubuk. 

cu'nuıı hazı.rt;ıdığı bu kıyme.L eser. otu. 
;ruculb.r.ınu7.a bil1Ussa. ta,,•sly .. • t-dl'da 
1'~ 50 kuruş1.ur. 

«Türkiyede terzilik» 
İzmir eski Teı-ı;. m~kt.eb ıııu ssis ve 

mudıini Şukni Ba\l:ı.aJ tarafuıd.1 ı uıem 

"ıeı..ettmızcte ilk defa. oıa.r.lk ueşrtıdilf'~ 
bu eser, ierziliğin, teknik 1.-e ld:uı .kLSUD

la.nıulan, terL~~miı.in ne 5nre.Ue ~
Uşülcierindc.n b.ınsetmek!.e \'e 'rıirk be. 
dm 1.t!şekküLterlıne uygıı:ı metoıld m ba.. 
zı nümuneler varm.ekkdir. "J'avsıye e.. 
deriz. 

GÖLGEl\I - Musta.ra Ferld lllınmet. 
&'il Golzem b;mile bir şiir kilabı neşret 
miş Jr. Fiatı 100 kuru.,tur. 

BAYl.1'-ı>mLIK İŞi.ERİ DFRGisi 
Nafıı Veialel.i N~i)a.I. Miıdı.:rlügü ta 
rafın.dan bu ınccmuanm Hazıı·a.n nü,;; 
hası inliş.a.r etmiştir. 

SEVDA -Tut'an Aziz Beler :SC\da l 
simli bir roma.n ya:ı.mıştı.r. ESt'r Türkly 

ile 15'-:içrede g~n bir aşk maccrJSmt 
hl<hesidir. Okııyucula.nmızıı tavsiye e 

dl'rİZ. 

BEDES TERBİYESİ VE SPOR 
41 inci sayısı çıkm~r. Spl)r ile alaka 
dar bütün okll)·ocubnmıu t.a.\'siye e 
derh. 
YÜRÜYÜŞ - Bu a~lık sau'at u file 

biya.l mecmuasının Eylül sansı ~ ·::ı· b 
şekilde çıktı. İçin«e şi.iırler, 
ımusaha.bel-er \"ardır. 

AHl\IED - Ata HaHI Y .)flc uı ın ka 
leme aldığı bu eser Dt.ış:ı çı.ar m· 
uAhm.ııd:t bir memlekt-t çO<'utu•ııı 1 b 
bl.r UiTlü maeora ile dolu ol.ın hl~ a ı 
ca.ıılaıı.dıra.n \'t! okuyuc\IYll b:ı ~·ıuı son 
ına k:ıdsr merakla stirilklb'eıı ın'llı b 
eserdir. Fıya,tı 5 kunı,,tur. 

Mlffi Gc ir - İ3t ~:s lk llıu ım Mı 
ctürllil:ü manır t~mz lkl 'ç '."'il 
1..ord Slamp'in (MUii Gelir) • d 
nü blr ~ b ind.,. neşreylPmt 
liı.-:Mia.mra b ıJeh>iz ota~ k ron • il 

ml'"b.-iedlr. 

-HER ÇfŞiT KLİŞELER 
• 
ISTANBUL 

KLİŞEHANE 
ANKARA CAD. CA6Al0Gl0 Y/Jfl.ll\ 

UZ.ÇABUKvETENizsia iEKİLOf 



4/2 Saylı. 

~~ 
Ladikde I Yalovada 

Bütün imkanlar mevcud olduiu 
halde aönük kalan ka•aba 

ancak timdi canlanmaja 
hazırlanıyor 

Ehli hoyıuın •eı-ıri.C mera.imi• 
•çrldı, birçok hayv«n sahiblerine 

mölr«latlar 11erildi -
Y *" (H.....ı) ' - Hayvan nee 

Ladik, (Hususi) Ladik linin ısWa ve tebai yolunda bir 
Samsunun mühimce kazaların . çok faydalar temin etlen kazanıı:ıı 
dan biridir. Vaktile tarihi hadi- il ehli hayvan lıel'gisi bu yıl da açd
selere S&hııe olduğu söylenen bu m1ttır. Bu miiMısebet&e ~iki gün 
kasab~nın asli ismine....- Lıiödikya yaptlaa töııendı. wJi ımııavinl Ah. 
diyenler var. Lidik kelimeşi bun med Kınlk, jaadanna alay kuman
dan muharref olaa get"ektir. danı A5 Rıza, ı,.y1ar miiıdiirü Et • 

Merkezde nüfusun keaafet ha hem, aaz,etecller ve kazamız ileri 
linde olmamasına mukabil köy- geı.nlerile ~ bir lıalk kiitlesi 
lerde kahank bir yekWıa baliğ hazır ı...lanmuıf-'ur. Sergi kaıwnızın 
bulunması, Ü.diki daha ziyade faal k.aymabmı Nureddin Ayluk -
bir köylü muhiti haline koyınuş- salın bir aöylevini müteakib vali 
tur. Bu itibarla muhit bilhassa muavini tarafından açılmıf, daveL 
ziraatçilikle tamnmı,tır. Filhaki- liler ve halk te,bir edilen hayvanları 
ka Llidikte toprak iirünlerinin arönnütlerdlT. Bun.c:lan sonra sergi· 
çetidlisi yeti,tirilmekte ve her de derece alan bayvanlartn sahih.. 
sene artan bir i&tihsal göze çarp lerine mükafatları dağ~~ılmıftır. Bu 
maktadır. yıl sergiye geçen seneden daha faz. 

Ladik son yıllar içinde inkişa- la hayvan iftlnılı; etmlJ bulunuyor. 
fa çok müsaid imkanlara malik du. 
bulunan kaaabalarımız aruında 
sayılabilir. Buna rağmen nefsi Kandırada bir köy u kadm 

SON POSTA 

5 E y:oı bihnecemizde kazananlar 
ı Eylü'! ta.Ntll bihlM>C:e~ , ............................................ ~ 

kas.an- olıuucıılM'ımUIUI 19imleri a.. i KU ük k 1 
f&i'ııb 7amlıdır. IstanbııJda balunaı:ı o. : ç o uyucu arımıza 
lt11711cu.lanmına ac4.b'elertai Paaı1eel. ; Gazetemize gönderilen bilmece 
Pet"Şembe cünlerl ültı41ea IOIU'a ~ : mektuhlarıaın üzerine bebenıe .. 
idal'ebaD._fsden abu•ları llwnndır. ! 
Taşrada blllunanlaruı ıaetliJreleri ııeat. : bal (Bilmece) k.eUımesinln ve 
ile &4l:nlllleriae ~ertUr. İl bilmecenin çıkttiı larlbln ya.. 

Bir kutu tahta oyuncak . zdması lizımdır. Bu Kayıdlara 
: riayet edilmeden ıönderllen 

~ Calalo,tla sın.ıf 3,.8 ia)öe. : .__LI kur' 
n... : mdmı.Daar aya aokulma • 

sla1aı ı numara.il .u•ahtm. : __ 1_ d 
: nu1&ta ır. 

Bir sulu boya takımı \. .................................... _ ...... .) 
İlilııuilıılll ı inci ilkokul taleb.eıı:İllıiell 

611 Makin. 

Bir elişi ke.steti 
Çerltı Kinm~ ına.lıallıesi BÜ1~ 

wş seiırıak Ne. 6 da Be.hlee Ömaaıı. 

Diı lır,aa 
(Son Po.ta Hetırah) 

Lidikte bu imkanlardan istifade 
i~inde hakiki bir gayret ve mu
vaff akiyet gÖMcrilemediği anla
§tlrnaktadar. Kasabada ne bir o
tel, ne iyi bir lokanta, ne de ge· 
zip biraz kafa d inlendirecek yer, 
gazino ve emsali gibi mahaller 
vücudlandırılmamıttır. Halbuki 
celir kaynakları oldukça bol, 
topraklan münbit ve bilhassa cİ· 
vardaki komb:neye pancar ve
ren bir ovaya malik bulunduğa 
için Ladikten ilk ihtiyaçları ka
payacak hareketler beklenebi
lirdi. Koskoca kaaabanın hala 

~ yiik&ek mimar İlısa.n. Üoıiiby 
bu BU&'e Üzünay, Na.ıilll, Ku~ na. 
hiı;resi beledlye mıı.,as1lti Süleyman oi;. 
J'a Nwetılin. üna.ı, İ~l Beşi'4ılaş A. 
kueUer No. 38 de tnaı Ö~r. ı.nbut 
Bew~i Yaltlııa.r caıdıllesi No. &'7 de 

yıldırım çarpmasile ö'"ü .we. 

elektriksiz olduğunu burada kay 
de tmek bile İnsana üzüntü veri-

İzmit (HU90Sİ) - Kandıra ka
zastnJn Akçaova nahiyesine bağlı 
Delthas.anlar köyün.de ~lan lcarısı 
Hatice, yıldırım isabetile ölmÜftür. 
Bu esnada ayrıca 2 klti de yeralan
mıftı-r. 

Adanahl"' r temiz suya 
kavustular 

1 
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(<Son Posta» nın spoc- tflfrlk.ası: 126 

ha)a uğraŞI:foOl ! 
için zorluk çekmernifti • .bl:i a,..ı.. 
ları birbirine bititik olarak ka:U.. 
mıfb. Ahmed, hasmını &7*i kal
kar kalkmaz çaprazladı. K.ızgıa
bkla bükerek ıene albaa aldı ff 

tekrar kemaneledi ve ......... di
kildi. Kara Ahmed, fUDU demek 
iatiyordu: 

- Ulan! Btr kere dal.a kalk 
ba.kallm . . . 

Hüaeyin, gene birdenbire 79"' 
nm döndü. Ellerini kemane ba
ğından geçireli. Ça;>raza airer gi. 
bi &Olduktan aonra doğrulup ko
layca ayağa kalktı. Ahmed, iMi 
aefer daha ziyade deli divane ~ 
mu,tu. Olduğu yerde kudun1-
yordu. Deli dolu hasmına 
batladı. Hergeleci, güldü •• ,.. 
nmda bulunan at"kada,cna: 

- Çocuk daha!. Sonra ace
mi... Usta ister!. 

- Ne yapb ki?. 
- Herifin k~anedea nalll 

kalktığım gördün mü?. 
- Gördüm.. . Güzel l>ir kallat 

yaptı. Buna neyapılabilir? 
Deyince, Hergeleci susbL Çüa

kü Hergelecinin bir adeti •arda. 
Kendi bildiği veyahud icad etti
ği oyunları kimseye aöyleme7di. 
Arkadaıma tekrar sordu: 

- Hasım kalkarken ıı....ı kal
kıyor?. 

- Basbayağı ... Ellerim kema.
ne bağma çapraza girer •ibi -
rerek •• 

- Ayaklan . .. 
- Ayaklarını da d&nıdlıeıeli 

ve dönerek baanuna kar)eladı. 
- Buna karp oyun Yok ma J. 
- Ne olabilİt'?. Hiç. . . OU. 

olsa •• dönüp dojrulurkea kollan 
çırparak dı§tan ve Ü8tt.a b~ 
mak... ~~ 

- Olmadı ..• 
- Baıka türlii • .a.hillı 

pehlivan ! . 
- Olur. Hem çok ..,._. olmı. 

Bilmiyorsun 1. 
-liFle .. ı. 

ti 
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iH 
Star grad' a yağan yağmur a 

r ,. ı ağ rlaştmyor 
Londra, Almanların şehir müdafaasına hafif 

surette tesi~ ettiklerini söylüyor 

İtalyan hücumbotları
nın Cebelüttarıka 

yaptıkları yeni akınlar 

SON POSTA 

in gi izler düşman 
sularına 100.00o· 
m yn dökmüşler 

) 



6 Sa,f. SON POSTA:· 

• • Adüa- Sulh Hukuk MUke ·ı - IZMIB KURTULUŞ , m:: ~l mabaUeslooe Şak. 
• ibaf ~ Cmar sokak va.rset ı ve Cımr 

Cam ve Şişe Fabrıkası ~ ~:.0'~~ç:~:a-:ıa: ~=o~ 
kızı Fros'>ya 

S .A. D 1 K Abdı&tT&hmao Unur ile şa)"lan ve 
ıı~ mula5a.mt bulunduğunuz 

G Ü r t u D c a, B~ Şahba! ve Çınar ve Paskal 
~ ııahlte 6, pafta. 61. ada 75, 

lemleket aa,ııaylinde bliyti.k bir eıser olan fabrikamız her 
türlti modem teknikle t.eki.mül ederek b~ük lııtiyaçlara 

parsel 6, nıınııarah altınd:ı lkl dükıkanı. 
olan ILuyulu l'C ba.hçeU abşa.b evin kabl. 
l&;reli 4elıısinıtyesl olmadığuı'ılan açık 
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cenb venne{e b14lam'flır, 

SiPARİŞ KABUL EDiLiR 
Li.mba., Umba şl JeSI, Sürahi, Ka.vano-ı Ça.y ve Su bardatı ve bilümmn 

dİC-t'.acl7e,,, Adres: İmıiır Guller oad~ No. 212 Tekfon 3732 .. 

::~=!M~:~:~an~ ı·ıe sabah o·•gV le ve akşam 
~ ~;,v:~a:Lf!~::s~:'~~e:: J • 

Telgraf adr~l: Kur Cam 
TASllİll: 14/9/J-IZ tıarihli niishamıada Bay Sadık Gürtunca.'nın r.e:;:ml 

yennc yanhşl~ J»a')ka. bb- resim koınm~. Tashih e~r ve ÖLÜr dile. 

,~ J 
Resmi dairelerin nazarı 

· dikkatine: 
Evvelce mevcut ve Maarif Cemiyeli ile birlikle ha. 
rebt eden (Resmi ilanlar T. L, Ş.) tasllye haline 
gİnnİ§ bulunmaktadır. Bundan sonra gazetemizde 
netredilecek Resmi JlanUır 16/9/942 tarihinde yeni· 
daı tetelddil ederek İfe batlıyMı 

Türk Basın Birliöi Re~ mf 
ilanlar Kollektif Şirketi 

tweltnd.n idare edilecektir. 

Guetıemİ2İll bundan evvel lliın nefl'İne vuttahk 
eden tlrket ve tefekküllerle biç bir alakası kalmadığın. 
dan bundan böyle ilinWımı•t; ayRi fı.t ve fUt.lu 
cWMllncle .l.tanbulda 

Ankara caddesinde Kaya Hanında 
Türk Basın Birliği Resmi i:.anlar 

Kollektif Şirketi 

meatııe.ine roUantanızı ve llıecleıll uinl ele ayni ..... gön
detwleaizi r._ etMrh. 

IST ANBUL ve TAŞRADA 

Kitabcalar, Gazeteciler 
ve bilumum gazeteler bayilerine mahsus 

MÜBİM İLAN 
~ma: .&1-aaca riiıtia CMetet.r, haltrJlk reelmli laarb mecmuaları. 

kMlm ve meda -.eemuaları 

SIGNAL: ALMANCA, RALYA.VCA, FRANSIZCA 
tNGh.izct: ft IWMC.\. 

Ga&d.e tıe JMCmualanaı., ~- f&ı1ia.rml ve fiat ıı.telerial -oak atafldakl 
~ iıtfn WHMİ ı.1.7llJMlea tedarik ve ietlllln edıebillninlz: 

b~ 7/8/942 1a~ı~e mus:ıcHr cuın.~ ı-ü. Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız ' 
nü saat 14 d:e ilanen vaki tcl>lrgata 
rağmen gelınediğtniulcn haklonmla. r~ 
ya.b lııar.tn verilmiş v.e g:ıy!1l menkulün 

keşfine ve keşfin 14,'8/942 s:ıa.t 15 de DER M o J EN 
Ye duruşın:ı:nın da ::!3/!11/9,t? ta:rihine ,. 
müsadif Cuma rünii saat 14 de bmır.,ı. 
lnasma. karar \'eritm"ştlr. ilan neşrinin YANiit. ÇATLAK. EKZEfılA ve 

cr.t.esi günüıv.'h~n muteber olm:ık üzere CİLD YABALA.RL'llA ltvkalade 171 
trr ay zarlınd:ı. ıtimz etıRC(liğiniz t.ııkılir rellr. Derinin tazeleomeslne Ye 

tk duruşma.ya kabul olunmıyaea.fımz 7enUenmeslne hlnnet eder. 
leb1it yerine JQ:ı.tm olmak Ü'ıerc ilan llER ECZANEDE BULUNUB. 
olunur. (942/69) 

Devlet Oenizyolları lşletme umum ı 
Müdürlüğü ilanları --------1 21/9/942 - 27/9/942 tarihlerine kadar muli-

telif hatlarımıza kalkacak vapurların 
isimleri ve kalkış gün ve saatleri ve 

kalkacakları rıhtımlar 
- Salı 4 de IEr.,uı·wn. Cuma 4 de (Aksu) Gabta 

. nhl.ı.mıudan. 

- Cum:u'icsi 18 ~ (Kadeş) Sbittci rıhtımından. 

- Paz::.rt.c:sı, sah 9 da. (Sus), ~m!M 16 da. CTrakı, 
Petı,embe 16 dıa (Sm), Cuma 16 da (Tralı.), Cu
marieıN H de (Mu'Mıl&) ve Pa.zar 9 ela (Trakı) 

Gaı.t& rdıtıromıılaa. 

- P.narLesi, Çarşa.ınba ft Oımu 8.1:-i dt' CM~) 

POKER 
T r aş Bıçak lan 
Cildi tahrif etmez, 

cildi yamuıatır. 
Her yerde 

POKER 
traf bıçaklarını arayınız. 

Galata. rıhhm11ıdım. aı:rnoa Çarşanıba 20 ele !Anı&.. 
farial, c,uma~ 29 dt (Aııa.Ca.r&il.ı Toph•ne rıh. 

- s~'::'~~- 19 da (Bartın) Topba.ne nhtımında.n. I K o 1 e ı· 
- Çarumba lZ de fÜlru>, ClllMl't.eei 12 ele (Anial,ya) İLK - ORTA - LİF!E T•~e Sıraııervtier 16 

Sirkeci rılttlmıudan. 
Bmımi7etleri: YllbıUıcı diller öjtttimlne önem fflhftek, talebasinln sıhhat 

- Pmr ıı 4e ıiıımlr) Pe~e ıs M (Tarhan) Galala '7 · 
•-----ve inır:lbatile yakından llıf'enm~. Tel: '1159 J 

YATILI Yen 1• ERKEK 
YATıSIZ 

KIZ 

nh!ımıııdae. , ,. 
NOT: ikinci Wr ~·ara kadar İZMİT ve iMROZ 
Postalan yap.t11uyacaldır. 

NOTı Vapur lderlen hakkında her ttirlü ma:6mat •••tıda ~ıeıon 
~ yazzl1 acenteltırirrilzden öırenU.ebU!nir. 

Şube Aoeotellğl Galata 

Gala.ta rııhtunı Limanla.r Umum 
MUdUrlUtü bint..<ıı ~ıt:ndıı. 42382 
Galata nbtllllU Mmtaka Liman 
Re!&iği blnıısı a'l.t.mda 
Slıkeoi, Ydcu salonu 

40i33 
22740 

(1112371 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Bilumum fabrikatörler ve 

sanayi müessese sahipleri ile 
her nevi büyük ve küçük 
imalatla lstigal edenlerin 

ııazarı dikkatine: 
Umumi bayii: JOHANN BAYER 

ESKİ GllilRÜK SOKAK ~. 38, GALATA - İSTANBUL 

r HER AKŞAM 

. MA.ESiM Oct.;ımaıa kayıdlı ve ka.yıdsız rabrık:ı.lör.ler 1'e sanıan mües~ ııahlb1erl ile 
kera her nevi bnıılı\t?a. ı~c.•pı ~ atölye ahb>k:rl Hin iarihlnctcn ltibat'ıf'n ea 
('l"Ç bir ay zarrum odamız sana.yi şubesi mild'ilrliıiıine şıf.-.lıen mur:ı.caat.aa 

teni. edllımektıe olan sı.na.yi. ~lriNne aid bedıe-'6& ma.lbu beya.nnaınelerden ...._ Poeta kutuau: 1580 _____ _, 

Türkiye Cümhuriyeti , 

ZiRAA_! ~!~NKASI 1 

Sermayesi: 100.000.000 TOrk Lirası 1 
,,._ 1"e .,.... Hedt: m 

Zirai ve t&eari IMr aett bulka m.aameielıeri 

PARA BiR:K·fu<t:.NLERE 28.800 
LiRA iKa"AMiYE VERiYO~ 

Zkaa\ B&Dkuuwta ~ • .,. u.Mn&a .......,., hıeublarında eD 

u 5t Urua ltahuaaatara llMMe fı defa tellilecıelıt Ut'a U. ~. 
J>llna ril'e lkramln utıhlaeaı.w. 

• Aa..I l·OOI LinWa 4,090 U.. 
' • aoe • a.ooo • 
' • l50 • 1.000 • 

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

Dilik&\: Res&blannıda&I ~ ~ seae itinde 50 llraan ...., 
düşml7enJere lkram~e ç*l&tı talldiNe " ıt faalNik TerlleeelıUr 

Kur'alar .enede 4 defa, 11 Marl, U Baalraa, 11 E7lll, 11 Birinci 
Unun tarlhltrinde ~ldle-ktlr. 

Konservatuar Müdürlüğünden: 
Şan, Pla.no, Keman. Vlfolemel, nauııı'1ı!lsJ na~ ve salın derslertı f~ln 

uyıd ve kabul ve kayılı yenileme mıa&metıPsi 28 Eyliıl 1912 de bitecek 
1/1. Tfı$rincle derslere J>a4laıwıalctll'. PllDrtıesl ve C1lllla dnlerr .aat 13 .:en 
ıa 11e ....,. W9da De müdiirl7e&e ıailn!_tıaM ......... '1to89.l 

SALONUNDA 

Ramazana maluua büyük program 
ve mem.fek.etlmizin fanınmtş arUsL!tt tarafından Gf113lJılL8 

MAHMUi> YESARİ. 'il'i YAZDIÖI 

MODERN J{IZLAR 
60 lıtf;llk bliJ'ük revü, biiJ'ük blr muw.lfakryeUe dcva.m edl:ror. 
DİKKAT: Temsilden so~ her bı'ata vt"S'.\lU nakliye vardır. 

27 Eylül ıünüt11i~ ltıb:ıttn lıer Paea.r .aıt 1' cbn 18.3;) a b.dar 
tıaın prog l"a.mla 

iÇKiSiZ REVÜ MA T/NES/ 
'l'clefoıı: 0633 

Gaibe ihtar 
AcUl imirl~ halr.1u.ncla.A/ll/9U (Ün ve 75/70 ııayılJ.ı karaırU. (hü,aya) •u.. 

pllftdım dıoaloyı 90n ıahkUıat ~lmış olan M. M. V. daire müdürhiğii era.tmdaa 
ilııeıı l/t/Ml ~ terhis edilmlıt olan Giiro~ Tetfl koyüncle:n Sack> ot
lu Süleymaıun köy 'he7eU ihUyariyeslnln closyadıa mevcud 23/6/942 gimiti il.. 
mü.bıa.Mriıioien meefkftli met"hul olduğu anw,.ımış o)duğuından malıkemeoe ha& 

kıncla p1p satVılma8l ~booile 8/7/94! rünlü oe~ son tahkikatın muvak

ka1m ıa.tiiinıe mrar verlhnl')l.ir. l\famunwı lld&r Lli.nı tarihlntle-n Jtfba;rm 15 
gün zarfında meh'lkim şubesiu:Ie 515 R n ile lsba.i.ı vii.cud eylemesi yahııd 

k~nlnl bild!nneai lüzwuunu A.5. M. U. it, ııs m3ddesl lft'eiince fbt. o. 
~111' 8ot'lıı hakimi As. Ad. Hk. 

Rlu Yardım 
(lt0'7-10192l 

Devle~Damiryolları işJetme U. M. den: 1 
1'1ubaımmen bedeli 3787 (ile bin yedi yü& ~ben yeclJ) 1lN 30 (otuı:) kuruş 

okwı muhtelif eb'ad ve mikLarla.rd& drmlr l'Oft:lela, ~alvuıbe rondf'.li, bakır 
rondela ve ('Upllya taahhüdünü Ha. edemi)-eıı miiteahhldi ltAm ve hesa.bına 
(2.Birindteşrin.1942) Cuma günü NI&t. 14 (on dö~t.e) Haydarpaşa.da Gar bl. 
nası dahlllnddc:I komisyon t.a.ra.fından (laUl'hk suret.ile salm alın~ktır, 

Bu işe ılrmek J.sıleyenlerln568 (beş yüz alt.nıış 8f'ld&> lira. 10 (on) kuruşluk 
kat'ı teminat ve kanunun tayin eUijl vesa.ikle birlikte paaarlık aiinü saatine 
kadar '.lı.oml.qyona. müracaatbn lazımdır. 

Bu işe ald prt.na.me\e:r komİ.<iyondan parasız olarak datıhbnaktadır, (10021) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Bu yıl Unh·crsiteye kabııl eclllttek ialebcdcn t.ıb tahsili için müracaat eden

ler c600. ü, cczacıla.r «80» ni, dlşrller «60o ı reçtlği takdirde fizik, kimya, ve 
biyolojiden, kl!ınya miilıeııdl !iği için mliraoaat edenler de «100D il aş:ıtığı hal,. 
de fizlk, k.l.ID)a, ve matematikten ya.zıh imWıana ti.bl tutula.caklardı.r. 

İsimleri iki defa ltUhar ıtstesıne ıeomlı olaıı.lar .tmUhansız alınıı.c:aktır, tm. 
Uha.n:la.r Fen Fa.kültesıni!lc 20/BİRİ~CİTEŞRİN/H2 t.a.rlhhıde yapılaca&l.u'. 

istelda.rin 15.BİRİNCiTEŞB.İN upmına bdar- Fen Fakiilteslne müracaat 
• 

ikmal Ue sanayi şube'il nıüdürlilidnıe hmıa malııabtlıl.nıte iade etmeleri e.. 
hcmml7~ rica e>lunur. 

Müddefıi rarfmda vey;ı müracaaı f'tmck en lı!ICinkaf edenler Tlcar~ ve S~ 
J'I ()da.Jarı kanununun m.aı:'ldel mabsuwna ıt.erlllıı:&n ~ye edlleceıkl!.nllr. 

NOT: 
()da.19 kıayıdhar s~I W'!llkalarım. kayııtı;ISlar be ünvıuı ~erelerlol ~ 

m~nnda bir<likte geU.-meleri lıhımdlr, cıl0102o 

T. 1Ş BANKASI 
JL TASAKRUP 

11.&SABLABI 
2 hlaeM.etrtn 

~tt'd86ine ~rıl.U 

illra.-IJ'eler: 
1 Mlet ıtOO llrahk 
J • 5M D 

• • iM • 
ıt • 110 • 
il • M • 
tO • il • 

·····································-·· .. ·········-.................... -......................... ..., 
Son Po ta Matbaası: Ne,riyat \tüdürii: M. Sami Karayd 

SAHlBl: A. Eknım UŞAKUGIL 


