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Viladimirovski ve Terek v :::ı~e 1 Başvekilimiz Hava 
şehirlerini Alma.nlar :ara~i:a 

8 
Kurumunda 

•• • itirazlar Kuru'!' tesislerini ve .. uç'!.k 
hucumla zaptettıler El•oyonamuamolcl.,indon do· fısabrıkas!lnl gezebn ŞukrtU 

Stalingrad, Voronej, İlmen ve Ladoga göllerinde 
Rusların yaptıkları hücumlar püskürtüldü 

S ovyetler Stalingradda bazı sokakların 
geri alı~dığını haber veriyorlar 

Moskova Von 
Klerst'in öldüğünde 

israr ediyor 

Berlin 21 (A.A.) - Alman or. 
duları umumi karargahının tebliği ı · 

Terek nehri kıyısında mühim 
Terek ve Wladimirowski tehirleri, 
di.itınanın müdafaa hatları güç ve 
nıayn dökülmilf arazi üzerinde yarı) 
dıktan sonra hücumla alınmıttır, 

Stalinıradın bazı mahallelerin • t heniiz aon derece lnadla yapı • 
an sokak ttıuharebelerl devam et• 
nı~e ve düpuan taze kuvvetler 
aetırmek suretile fehri muhafaza i. 
ç!n üınidslzce uğratmaktadır. Şeh .. 
11ın tlmallnde.ki ana mevzie kartı 
Yapılan yeni ihraç hücumları dU. • 
mana ltayıblar verdirilmek suretlle 
akim bıraktırılmııtır. $ark cepheainJelr.i Alman .ıı1varı kıt'aları Romutar.ı 

LinJeman, bir Alman kolunu tellİf ediyor. 
General 

Saratof yakınında Alman tayya. 
releri Volganın kıyısındaki petrol! 
ıarnıçlarında yangınlar çıkarmıılar 
dır. 

Voronej'ln batı 9lmalinde düıma 
n4n y\aptıığı müteaddid hücumlar, 
bir kere daha akiın kalmııtır. 

İlmen gölünün doğu cenubunda 

Rus -Bulgar münasebetleri 
vahim bir saf haya girdi 

ian davaların takibine mahal aracog unun egana ı 
olmadığı hakkındaki tamimi r············· .... ·- --·----·----·-·-, 
Ticaret ve lktıaad Vekaletleri d• : "H I k . . · . ~ 

mah%urıu ~ördüler i avacı ı ıhtıyacımızın tamamıle karşı- E 

Ak 
~ lanabilmesi için milletimizin gösterdig" i E 

n ara 21 (Huııuıi) - El : IA k d h k } . .h . ! 
koyma muamelesine tabi tutul- :a a anın a a uvvet enmesıne ı tıyaç var,,: . . 
muı olan her nevi gıda madde .. "-. .......... _ .............................. --··· .. ···--.. -·•••••••••• .... ··--················ ... .,-; 
terinden mütevellid davaların ta- Ankara 21 (A.A.) - Baıvekil 
kibine ve cezaların infazına lü- Şükrü Saracoğlu, bugün saat 10 
zum kalmadığı hakkında Adliye da Türk Hava Kurumunu ziyaret 
Vekaltinin müddeiumumiliklere ederek Kurumun tesislerini ve 
yaptığı tamim üzerine Ticaret ve Etimesğut tayyare fabnkasın • 
ikhsad. Vekale_tler~ mütal.eal~rı· daki çalışmaları tetkik etmişler· 
nı Adlı>:~ Vek!'lehne bil~ır~ı' - dir. Başvekil Saracoğlu bu tet • 
ler _ve boyle bır hl'aeketın ıktı - kikleri sonunda Anadolu ajanın 
sadı bakımdan alınmakta olan muharririne şu beyımatla bulun
tedbirlerin muvaffakiyetle tatbi- muslardır: 
kine engel olacağını tebarüz. et- Türk Hava Kurumunun te
tirmitlerdir. Ayni mevzu etra • aiaierini ıezdim. Memleket ha· 
fında temyizin satihiyetli ceza vacıhğının gelitmeai baklmından 
daireleri bu hafta içinde karar- k · b ti" · b' ı· ·· 
1 

• • • ço ısa e ı gen•ş ır p an uze -
arını vereceklerdır. f~~. daıre a· rinde çalıtıldığını gördlim. Bu 
rasında karar ~enzerhg: olmaz- planın gerçekleıtirilmeai ve ha
s!1 m~a4:1e temyız u?'umı heye • vacılık ihtiyacımızın tamamôle 
hne ıntıkal ednrP.ktır. karıılanabilmesi ic:in. milletimi • 

zin gösterdiği alakanın dnha çok 
kuvvetlenmesine ihtiyaç vard ır. 
Hadiseleri çok iyi kavrayan hal -
kımızın, bağrında büyiittüğ"i l İr 
eser olan hava kurumunu, gcy<"
lerine daha çabuk ulaştıracağına 
eminim. Siıkrü Sarac:oglu 

235 karaşa 
satılan 
pirinç 

Piyasada viyolina 
pirincinin bu fiata 
satıldığı görüldü 

Haber verildiğine göre; Tica· 
ret Odası Cumartesi s.ıünü piya-

Ticaret Vekili ftnkaraya 
döner dönmez iase islerinde 
mühim kararlar verilecek 

ve Ladotra cölünün cenubunda Sov. 
yetlerln arka arlı:aya yaptıkları ta -

[Devam 5 inci snylada] 
···················································· 
Teşhir direğinde 
yüzüne tükürülen 
iaşe direktörü 

Bern 21 (A.A.) - Zürlh'te çı., lı:onaoloaluk memurları tarafından Rda viyolioa tipi lüks pirincin f • d B h t U • t" d ) 
kan Nouvelle Gazette'in Budapeıte yapılan askeri casusluk hareketle • 235 kuruttan satıldığım görmüt· zmır e e çe zun rıyase ın e yapı an top-
muhabiri yazıyor: rlnln neticesidir. Macar gazeteleri- ~~· !Ju vaziyet pirinç •. •~tııları } lantıda iki büyiik şirket kurulması kararlastı 

/' .............................................. , 
Köatencede kara boraanın 
kontroluna aid kanunlara ay· 
kırı hareket eden İafe müra· 
kabe büroau direktörü 6 gün 
müddetle tf!fhir direğine 

bağlandı, halk yu%une 
tükürüy<;r 

\ ............................................... .) 

O B l ehr
. 

1 
S ne bakılırsa, konsolosluk binaların. uzerınde yapılan spekulaayonu 

ç u gar ı ıne yapı an ovyet • b"" '"k 1. 1 · ·· 
h h.. .. · S t .

1 
M da yapılan araıtırmalarda . Karade. ve gayrı ta 11 yu se ış erı gos • 

ava ucumu uzerıne o ya ı e bs- • . • • k · "b ·1 k d"k .. . . nızdeki Bulgar askeri tahkunlerınln terme ıtı arı e ço şayanı ı • 
kova arasın~akl mw~n~se~etlerın bır planları bulunmUflur. Vamadakl 'kat görülmüştü~. Bu huı.usta a· 
~~bire vahımlqtlgını gosteren be. Sovyet konsolosu ile konsolosluk lakadarlar tetkıldere devam et· 
lırtiler baıgösterm.t,tir. Varnadaki memurlarının yakında Türklyeye mektedirler. 
Rus konsolosluğunun ~apatılmaaı, hareket edecekleri 'bildirilmektedir, ---o--

(Yeşilay) m verdiği kararlar Barıcıre 
Vekilimizin 

Prof. Mazhar Osman rabatsızlığl 
• 

"içki fiatları mutlaka Almanyadan getirilen 
mütahassıs konsoltas
yonda hazır bulundu 

• 

Londra 21 (A.A.) - Re!mİ 
Alman ajanıının bugün bildir -
diğine göre, Köıtence iate müra· 
kabe bUroau direktörü, kara bor· 
aanın kontı-oluna aid kanunlara 
aykm hareketinden dolayı lef • 
bir d~eiine bağlanmıştır. Elleri 
ve ayakları bağlı olarak umumi 
meydanda altı gün tethir edilen 
direktörün önünden büyük kııımı 
kadın olmak üzere l>inlerce halk 
ceçmit ve şu9lu ile alay ederek 
yüzüne tükürmüstür. 

artırılmalıdır,, diyor 
A k 21 ( H 

• ) R . lehçet U % üzüm ve ıncir pıya.alarını açarkerı 
n ara usuaı - a • f • • . 

hatllz bulunan Hariciye Vekili • zmır 21 (Husu!.ı) - Tıcaretl görütmÜf, 15 de Den:zliye geç • 

---·o--
Sulh teklif edilirse 

Finlandiya 
kabul edecekmiş 1 

Y eşilay idare heyeti reisi, biranın bollaştırıl
masını, lokantalarda rakı içilmesine izin 
verilmemesini, sarhoşların derhal hapis 

edilmelerini de istiyor 
Son cünlerde ekseri bayi ve 

bakkallarda bilhassa 25 aanti -
litrelik rakıların bulunamayıtı, 
soma ve ispirto gibi belli batlı 
içki İmaline yarayan İptidai 
maddelerin azlığından bahaedi -
liıi aktamcılar arasın.Ja büyiik 

Ankara 21 (Radyo gazetesi) - bir tasa uyandırmaktadır. 
Almanya ile Rusya .ırasında mün • İçki müptela ve tiryakilerinin 
ferid sulh fayİasından sonra, Lon. ağızlarını bu suretle bıçak aç • 
dra radyosu dünkü netrİyatında da mazken, diğer taraftan Yeşilay
sulba müteallik şu haberi yayını,. cılar da, tehir ve 1.:öylerdeki İç· 
tır: ki sarfiyatının gün geçtikçe art-

Va,lngtondaki Fin el\'is~ bir de- makta olduğundım ~ikayetçidir· 
meçte bulunarak, artık tehlike kal • ler. Rakı sarfiyatının çoğaldığı 
ınadığını, Finlandlyanın toprak bü haberleri karMsmda derhe.1 hl'!re· 
tünliigij temin <"dildıği takJlrde Fin. kete geçen v~ geçenlerde fevka· 
landlyanın sulh !1ıüzakerclerine baf·l lade bir toplrontı y 111'lan Yf>silnv
laınaınak için hıç bir sebeb ınev • cıların son aldıklaı·ı hararlar ise, 
cud olınadıgını söyleınif, fakat he. İçki tiryakilerini bii'lbütün düsün 
nüz Finlandiyaya böyle bir teklif dürecek mahiyetted:r. 
yapılmadığını ilave etml~tir,ıı Yee.ilay merkez idare heyeti-

Vat~n~ondaki Fin elçisinin bu nin aldığı kararlara göre: içki 
denıecını teyld eden blLfka nıalu • imali sureti kat'iyede azaltılmalı 
mat oktur. Bu dem anaı.k el 1 - bakkal adile a alan avakslitU 

miz Numan Menemencioğlunun Vekili, d?ktor .~ehçet Uz. ~u aa- mittir. Partidek~ t?plantıda İafe 
tedavisi için Almanyadan davet bah Partıde tuccarlarla ıkı saat [Devam 5 ıno aaylada] 
edildiğini yazdığımız mütehassıs 
doktor aelmi,, yapılan konaul • 
taayonda hazır bulunmuttur. 

Bankalar Ecnebilere 
hangi şartlarla 

1 ikrazat y. pacak? 
1 Ankara, 2ı (HuMıSİ) - &nka. 
ların Türklyede bulunan ecnebilere 
Türk paruile ikrazatta bulunamaya
cağı-. hakkındaki 26 Aiuıtos 1942 
tarihli Türk parası kıymetini koru. 
nıa kararnameaindekl kayıd; Mali. 
ye Vekaletince; tavzih edllmlı ve 
keyfiyet kambiyo ve müraknbe mü
dürlüklerine btldirilmlıtlr. 

ilk okullar dün acıldı 

istanbulda bu yıl ilk okullara 
10,000 talebe devam edecek 

1 _. 

Bu tavzihe göre, bankalar karar. 
naenin neşri tarihine kadar Türkl -
yede müessis ve ticaret odaları si • 
ciline mukayyed ecnebi firmalara 
ikrazatta bulunabileceklerdir. Bu ta 
rlhten sonra Ticaret Odalarınıı kay. 
dedilet'ek kredi talebinde buluna • 
cak ecnebi firmaların talebleri mü-I Dün deralere baflıyan ilk okullardan birinde talebe dene gircı ke ı 

w ..(Yazm 2 nca aayfanm 3 ve 4 üncü aütunlarında) 
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SON POSTA Sayfa ~ 

Söz Arasında: . 

Hayatta muvaff akiyet 
çok defa ehemmiyetsiz 

tesadüflerin mahsul·· dür 

. . ~ ..... . ····~ .... "!-. ·~ ~· . . ~-,. .. ·::- ~. ·- ...... · . ~ ..:.- • 

Çoban ile Tekirdağlıyı mükaye 
Yazan: Dl. Sami Ka.rayel 

G eçen haftaki müsahabem· ı alafrangacı olaca ima kani olan l de s•kı tutmalarını söyledi 
de, Çoban Mehmcd!e Te· güreş federasyonu mal bulmıq ikisi de sımsıkı kapı.hl.ar. 

kirdağlı Hüseyinden bahsedece• mığrıbı gibi derhal kendine iJer· Peter, Çobana bir şey yap 
ğimi ve bu iki tanınmış pehlivan ledi. O vakitler Mac.arlı antrenör Çobanın kuvveti ve darblı 
arasında mukayese yapac<.~ımı Peter de yeni gelmişti. Ben, o- ları Peterin oyunlarım • 

/sveçte b • k t • vadetmiştim. İşte bu, müsahabe- nun Peterle iJk J..apı.ştıklarını Bu, ilk intıba gerek Pete 
lT Qn e lR mi bu, iki Türk babayiğitine has- gördüm. Arkada.şiarla ~öyle ko- gerekse arkada,Iarda iyi son zamanlarda yapılan 

verdiği şayanı dikkat net.:ce • Tediyorum. nuşmuştuk: •(Çoban alafranga sir hasıl etti. Fakat ne yal 
Çoban Mehmed, Bandırma ha· hiç bilmiyor. Peter ise tam bir liyeyim bende iyi intıba 

valisi köylerinden ve anasıl ana muallim. Sıkı bir tutu~turalım, madı. Hatti., o Yakitld gü 
baba Türk bir pehlivandır. Asıl bakalım ne olacak?.n derasyonu -reisi Ahmed 

B ayatta muvaf~akıyet ç~kl~~I~ sahib~ idi. Kendi~nden gÖ~·Jrağmen kendimize böyle zi~afe~- ustasının Gönenli kündeci Çcrkes Petere de, Çohan Mehmede (De.,amı 4/1 ele) 
defa ehemnuyet veril- dul'um tedıye kolayJık1annm bır ler çekmemizden hiddetlenıp bı· Kamil olduğunu :;öylerler. Gö

meyen bazı tesadüflerin ınahsu· mukabelesi olmak üzere fahıi o- zi sıkıştırır ko .. kusile dilimin u- nenli kündeci Kamil, Sultan Ho.
lüdür. Büyük servetler, a:ı:im i§ larak emlakinin muhasebesini cuna gelen bir ya.lam söyleyiver· mid devrinin son ve meşrutiyet 
ba.şaraları ekseriya bu şayede tanzim etmeyi ve hesablarım tut- dim •. Dedim ki: Komşumuzun bu- devrin:n ilk büyük orta pehlh·an· 
vukuhulmuttur. Bütün mesele, mayı teklif eltim. Bu işle ~ahsan gu .. n bir ziyafetı' varmıs .. Kendisi larından bi.ridir. Hafif bir pehli-

( "Son Posta,, nın bulmacas1: 6 - <' 
b f k ı kt bun me..... l l k k d · · i Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan b 

11 tesadü ü ya a ama a ve ..... u o ma esasen en ısın böyle tatlılar yapmak· bilmiyor. van ol~akla ~eraber ga} et çevik, 
dan istifade etmesini bilmekte- çok yoruyordu. Menınuniyetle H lb k' b b 

1 
k cok usta bır pehlıvandı. Hasımlarını okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 

dir. Geçenlerde bu bahis etra- k~a~ul. el!l. Az zaı:n•?~ ~°.nra .~ıle-- a ,. u. 
1 

• ~~ un arın p~ . ı hemen hemen hep künde ile ?.ğ rı;ıs: old"u sata d•t 
3 4 S 

6 1 8 
fanda İıaveçte yapılan bir ank~l rının ıntızama gırdıgınt goren nev ını bılırım. ~~ıde~ .r'c.a etAtı. lfıb ederdi. Kündeci likabı l,uh
bu hak:kati bir defa daha teyıd arkadafları bu defa ücret muka- Bu tatlıyı onun ıçın pışırdım. · dan ötürü takılmıştır. Ben, kün- 1 - Gökte bulu.,. 
etmiştir. Anketi yapan bir ~aze· bili olarak kendi defterlerinin de lacaklımız olan adam da pula ve deci Kamili yakından tanırım; nan taı. Apartuna 
tecidir. Ayrı ayrı ve hiç biri bir- tutulmasını teklif ettiler. Kabul tatlı meTaklısı imiş. Fakat :ıev· birçok güreşlerini gördüm. Ha- nın kJsınıları (3). 

birile münasebeti olmayan ınes· ettim. Kıaa zaman sonra i~leT 0 cesi de aksine olarak bilmezmiş. sırnlarmı bekletmeden çarçabuk 2 - 8.ıkbı (i;), 2 
lek erbabına müracaat eden ga• kadar çoğalnu~tt ki bir muavtn Yakında vermek \stediği bir zi- yenerdi. İşte Çoban Me!ı.med, B~ acıma <U. 3 
:ı:etednin aldığı cevablar ~unlar- almaya mecbur oldum. Yardım· yafet için bana bir takım pasta- böyle mahir ve usta bir p~hliva- 3 İnanmış 
dır: cılarım gittikçe çoğaldı ve sinıdi l nın çırag~ ıdır. {41. Cerilr,\ C 4ı. ı 

ar ve tatlılar ısmarıadı. Y apbm. 
Bir fabrikatör: • Ben evvelce fU gördl~ğün~z bir banka intiza- Davetliler bunlarda.o ı>ek mem· Ben, Çobanı, yağ güreılerİn· 4 - Valide ı3), 

reuanı olmak istiyordum. Fakat müe iş ıye_n ıktı~d bürosu mey• den tanırım. Onu ilk cıefa Şehza- l.'iiklcneıı (Gl. 

b d ld nun olmuşlar. Kimin yaptığını d h .. k .• - Sulu plll\V ereket versin ki bu meslekin ana ge 1• ,deba .. ında yapılması a et 11 -

b ır.. k L!- l K sormuılar. O da benim ismimi " ·· ( .J ı, 1'aru:ı. (2), eni muvaffakıyete götürecek oüyü L\lC ote :sahibesi: o- müne girmi~ olan Ramazan gu-
Yol olmadığını pek çabuk anla· camla ben; hayatta muvaffaka- vermiş. Ondan sonra birer bit-er reşlerinde gördüm. Vücudunu Ter~ kapııma lıt. 
dım. Resimle me~gul olduğum yetimizi benim masum bir yala· gelip her biri b=r şey sipariş ver- beğendim. Çoban, Kara Ahrne· t: - 8'\şınan j -- - ------------
sıralarda teyzezadem de makine nıma borçluyuz. O zaman ko· di. Böylece ve lıiç beklemediği- din daha ufak çapında bir vücu• (GJ, mm<' (3). • 
tamirlerile meşgul oiuyordu. Bir. camla beraber tasavvur edilemi- 1 miz bir zamanda bizim için bir da malilttir. Teşekki.ilatı tam bir ' - - Bir kadın ~ ------

gün ziyaretine gitt;m, atölyesini yecek kadar sıkıntılı bir hayal iş istikameti açılmı~ oldu. Evve- pehlivan yapısıdır. ismi (G). -----------. 

gezerken gördüğüm şeylere kar· geçiriyorduk. Kiiçük bir şehirde la, evimizin bir kenarına ufak Çoban, çok kuvvetli idi. Fakat P. - Aefomce bir : 

,ı büyük bir cazibe duydum. Res- yaşayor ve ay başında gelirimizle bir pasta salonu· açtık. Kısa za· yağ güre-.ini ne Tekirdağlı lcadar mSaJa.. yı n~ı,·..:.ıııa. zari ol. lt u-~-------------
rni bırakbm. Teyzezademle te.ş- masrafımızın iki ucunu bir ara- man sonra bunu genişletmek İcab ve ne de diğer hasımları derece- ..,,. v jl 
riki mesai ettim. O sırada zengin ya getirebilmek için binbi.r çare- sinde kavrayamamıştı. Denebilir !J - Binek hay~ - :::ı.::=--··---==-ır=i:-m=-:==ıi:::=ı: 
b• etti. Bir müddet .. onra da, kazan- • d k · · ('>) B ' .... ek _ .... (41 6 'D--- -~r (") 

9 

ır sermayedar benimle alaka- ye baş vuruyorduk. Pek çok ki, onun yağ güre.şm e i mcvcu· T1UU (2), Isım ~ • "e.... -... • - ~ .ILUOU3US a · 
..ı_ dıg~ ımız paralarla, bu büv. ük o· d" · d k f y · C 0 ...... b .,...,ıı....,.ı "ıkarma'· • 71 "' ~r oldu. Bugün bütün dünyanın borçlanını,tsk. Bir gün kocamm ıyetı Örtte üçü o> tu. anı . o · 1 - ~ıra .,.....,...,. ' " · ' - Ski (5), 1Ia.1unla.<':U e 
ma"!uli.tını kapı§arak payla~tığı doğum yıldönümü idi. Vaziyeti~ teli satın aldık. Şimdi idare5ile banın vücud yaptın tam bir pehli- Yııbn:Jıaaı aşağıya doğru: ddl;i sq (4). 
fabr~kalar ondan sonra meydana mizin müsaid olmamasına raö· meşgulüz.)) van te~kkülüne malik olmakla 1 - Bir imü.ba.n nev'i (!t). bir 8 - Bir nc\Oi. meelis BI. 
geldı. men kendisine ak'4m eve geldiği Görüyorsunuz ya: Muvaffakı· beraber yaratılışı it=barile pehli- 2 - Bıkan (6). Anıu\ıı)l.uıb eski kaTUn (5). 

Bir iktısadcı: Hayata ilk Atıl- zaman ufak bir ürpı·İ'iE hazırla- yet, ekseriya, basit değil, çok de- van değildi. Tutu~ları, har.mı medt-ni'Yet (3). 
as' in de dununda bir tesa· k vra 1 lar zeka ve iradesini 3 - ~leşhur bit' eğtenee parkı (8). 

ki {~) . 

9 - Bir nt"ft balkon 
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- Yoluk horoslara benzeyen 
< önügiıı hörgüçlü biri dahi var· 
dır, Patrona yoldaıı görmek ıs

ted iklerini söylerler idi. 
Patrona Halil: 
-Bre bunlar ne isterler? 

Diye yerinden fırladı. 
Sedaret kethüdosı Mustafa 

Bey ile kapıcılar kethüdası İbra· 
him ağa orta binası merdivenle· 
ri önündeki meydanlıkta kendi 
hayvanlarını gezdiriyorlardı. Bir 
yeniçeri bile gidip hayvanları al
mamıştı. 

Patrona Halil merdiven baıı· 
na seğirdip bakınca, iki adamı 
da tanrmnkta ıecikmedi. Bunlar 
evvelki gün Sadrazama gittiği 
zaman Vezir ıarayı sofasının, 
Mehmed Paşanın yamnda gördü 
ğü .e.damlardı. Merdiven altında 
durup bakan birkaç nefere ses
lendi: 

- Bre durman, şu ademlerin 
ı Esbıı lerin: ahn. 

Neferler kotuttular. Patrona 
l>ey1rirleri neferlere teslim ettik
ten sonra kendisine doğru gelme 
ğe batlayan Mustafa Beyle İbra
him aiaya karfıdau karııya sor

s --- --~ -ttz , 

na Halil on yedinci orta odasını 
iıaret etti: 

--Girin imdi! 
Kendisi ardlarından girdi. O

dadakiler rahat ve 
bozmıya lüzum görmeden ((SO· 

ğuk» baluılarla bakıyorlardı. Ha 
lil hasır üzerine bağdaşarak pa
lasını kucağına aldı: 

- Söylen imdi ne istersiz ~ 
Kethüda Mustafa Bey ürkek 

bakıtlarla etrafına baktıktan 

aonra yutkundu: 
- Sabah erken vezir sarayın· 

da meşveret meclisi kurulacak
tır. 

- Meıveret meclisini vezirler 
kurmazlar mı? 

- Anlar dahi kurarlar. Şev· 
ketlü padişahımız ocak ilerü ge
lürleri ve ulema ve meşayihin 
dahi meıverete davet dilmele
rini ferman buyurdular. 

Patrona bir kahkaha attı: 
- Bizi ana çığu·mak ıçın mı 

gelmiş idiniz? 
- Beli, anın içün. 
- Ya, ülema gelecek midir, 

eyüce bilür misiz? 
- Geleceklerdir. 

Cenabınızı ve bilcümle a
yakdaşınız ağaları. Maslahat A
cem Kızılbaş aeferi üzerine oldu
ğundan büyük küçük cümlenin 
reyi ile olmak mukan·crdir ağa 
hazretleri! 

- !. .. 
Burada oda kapısı yava§ça a

ralanmıştı. ikiz kethüdaların aırt 
ları kapıya dönük olduğu için 
baılarmı çevirip bakamadılar. 
Patrona kapı tarafına bakınca 
birdenbire kızardı, az daha ye
rinden sıçrayıp bağıracaktı. Ara 
lıktan bir çift gözlük camı par· 
lıyor ve kartal gagar.ına benze
yen bir burun görünüyordu. Kö
se bir adam başı: llGel! >' İ§areti 
veriyordu. Patrona hemen yerin· 
den fırladı, kethüdaları hayret 
ve korku içinde bırakarak oda
dan dışarıya çıktı. Babası ,Abdül
gani Efendi aralıkta :ıırtmı du
vara dayamış gülümsüyordu. 
Otlunun elini tutarak yava§ça 
sordu: 

- Bu ademler neden gelmiı
ler? 

- Sabah meşveret meclisi var 
imiş! 

Kös,. adam telaş gÖ!\lerdi: du: 
- Bizi mi görmek ir.ter idi· Patrona, knfasını eğüp az dü-

şündükten sonra göz;lerini kaldır 
- Sarayda mı mtt.lis var 

imiı? niz? 
ikisi birden çekine çekine 

lediler: 

iler dı: 
- Ya, ocakludan kimlerj da-

Yok, vezir saravında. 
Gidecek misiz' Halil? 

(Arkası rıor) 
- Beli Sultanım, sahibi dev

let hazretleri tarafı şeı·iflerinden 
Cf'lürüz! 

- Bre bunda aultanım yok. 
Sahibi devlet dedüginiz kimdir? 

Patrona, sadrazamlara «sahi
bi devletıı dendiğini pekala bili
yordu, fakat yapmacıktan, bil
memezlikten geliyordu. Kethüda 
Mu5tafa Bey ürktüğü için mer· 
diven başında durumaayarak el-
lerini ovuıturdu: 1 

- Mehmed Paşa ha:z:retieTi 
cımiblerin gelürüz. 

- Mehmed Paşadan mı ge· 
lürsiz 7 Öyle İse neye durur ba
k arsız? Tekarrüb eylen. 

iki devlet adamı taJ nıerdiv-.?n 
leri çekine çekine çıktılar, Patro-

vet edersiz? 
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Erkeği kadın 
Y~'l.QN: :V t 

NU)RET SAfA ea~KUN i '1.ara ır 
Kocası, Semahatlerin gelmeyi

~inden dolayı karısınm üzülme· 
sine pek mana vet·emiyor. Hal
buki, Meaerret Hanım, Vedadın 
Semahati göremeyince ne kadar 
üzüleceğini, heyecanım kaybe
deceğini düşünüyor. Gözü henüz 
perdeleri çekilmeyen antre ka· 
pısında.. Localara geçilen kısmıı 
bakıyor. 

Bir ses mühendizi, mikrofonu 
son defa tetkikten geçiriyor. 

Kapılarla beraber, antrenin 
perdesi de kapandı. 

Meserret Hanım: - Mutlaka 
bir İf var, Semahat gelmeain, im
kanı yok. Hiç olmazsa Gönül ge
lirdi! 

Diye mırıldanıyor. 
Salon karanlığa ve derin bir 

sessizliğe gömülürken, iki büyült 
projektör, kadife perdeyi ışığa 
boğuyor. Perde kıpırdamıştır. 

Meserret Hanımın gözü hala 
kar,ıki locada •• En kiiçük bir ha
reketten ümide düsliyor. Hayır, 
artık gelseler de b;rinci kıamın 
sonuna kadar içeri giremezler. 

Artık vakit yol<tur, içeri ko
şup, kardeşine, "Anıan üzülme 
V edad bu seni Jurmasın 1 Elbet ' . mühim bir mazeretlerı çıkmış-
tır!» diyemez de ... 

Perde açılmıftn· ... 
Gecen defakinden daha muh

teıeın' bir konser piyanosu, aah
neyi dolduruyor. Sıı.lond:l çıt yok 

Biraz sonra, kulis aras>ndan 
Veaad cörünüyor. 

Tiyatroyu sarsan alkış ... 
Bugün, ilkinden çok daha he

yecanlı Vedad ! . 
Piyanonun yanına 1<adnr ağu 

ağır yürüdükten sonra, gene :ıol 
elile piyanonun kenarına tutuna
rak eğiliyor. 

Meserret Hanım içinden te· 
menni ediyor: - Ah, §U locaya 
bakmasa! 

Fakat, Vedad, hala kesilme· 
yen alkıılara mukabele için, par
tere, localara, balkona, hatta pa
radiye selam verirken, sol taraf· 
taki birinci locaya dikkatle ba· 

kıyor, locanın üst kısmına isabet 
eden projektörden 11ızım ı~ık, bu 
locayı tamamen ayc.lınlıkta bı
rakmaktadır. 

Meaerret Hanım, birdenbire 
yüzünün karıştığını, omuzlarının 
düştüğünü ve münkesir bir vazi
yette, taborenin üstüne dü~tüğü
nü görüyor. Vedad, bir müddet 
başı önünde duruyor. Ellerini h5.
la tuşların üstüne koymamıştır. 

San'atkarın başlnmadığını gö· 
rünce, halk, salondaki ufak te· 
fek kıpırtıların kesilmesini bek
lediğini sanıyor, arkaya dönüp 
bakanlar, konuşanları ikaz eden· 
ler görülüyor. 

Meserret Hanımın nerede ise 
yüreği ağzına gelecek. Kocası da 
§imdi bu endişeye i_ştirak etmek
tedir: 

- Ne oluyor hanım, bu çocu
ğa ... 

İkisi de derin bir nefes alıyor
lar. Vedad, sert bir hareketle, 
ellerini tuşların üstüne koy
muştur. 

İlk eser: Beetho\·en'in Sonatı •• 
mütekallis parnutkları, tokatlar 
gibi, klavyelerin üstünden geçi
yor. Bu hareketli bir parçadır. 
San'atkiır, asabiyetini, hüznünü, 
bu er.erle ifade edebilir. 

Kaşları çatık, başını ve göv
desini, sert, fakat tamamen sona
tın akışına uydurarak hareket 
ettiriyor. Meserret Hanım, onu 
piyano başında bu derece asabi 
ve hırçın görmemiştir. Endişe!i 
dakikadan dakikaya artıyor. Şu 
küçük demir parçası, bu sesleri 
nerelere götürüyor. Vedadın, bu 
gece daha çok muvaffak olması 
lazım. 

Talihsiz çocuk, ilhamını aldı· 
ğı, huzurile çalmaktan zevk duy· 
duğu insandan mahrum bu ge
ce ... Meserret Hanım, Semaha
tin gelmeyişile kardeşinin fena 
halde sarsıldığım anlıyor. 

Hakikaten Vedad, heyecanla, 
o gündenberi kendisinden kaçan 
Semahati görmek, belki bu kon
aer veıileaile tekrr·· - yakla§• 
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mak imkanlar:nı bulmak için 
sahneye çıkıp ta, locala· 
rını boş görünce, beyninden vu· 
rulmuşa dönmüştü. Peki, Sema· 
hat, dargındı, gelmek istememiş· 
ti, Gönülü olsun neye yollama· 
mıştı. Sinirlendi, hırçınlaşb. Ar· 
tık onun için, tiyatroyu tıka basa 
dolduran halkın hiçbir manası 
yoktu. Bütün kalabalık gozun· 
den silinmişti, her tnraf, lftrinci 
loca gibi gözüne bomhoı görünü· 
yordu. Ne ümidlerlc, ne heye· 
canla perdenin açılmasını bekle· 
mişti. 

Radyonun konserini naklede· 
ceğini söyledikleri zaman, aldır· 
mamıştı bile. Herkes için de8'il, 
bir kişi için çalacaktı. Belki de 
biraz da Gönül için •• 

ikisi de yoldaı·dı. Kendisine 
kuvvet, heyecan verecek loca 
bomboştu. Artık konserin kendi· 
sine zevk verecek tarafı kalma· 
mışh. 

Sade, para ve kendisine kıy· 
met verip gelenlere karşı vazife
sini yapacaktı. Hırçın jestlerle 
Becthoveni konuşturuyordu. 

Bir aralık, Meserret Hanım, 
başını geriye çevirmi~, salon ka 
pısının lnpırdayan p~rdeai ara· 
smdan, Gönülün, babasının, Ad· 
nan Beyin ve bir gencin yavatç• 
ııüzüldüklerini ve son sıranın ar 
kasında, ayakta durduklıuım 
görmüştü. Sevinçle titredi. Lakin 
Semahat yoktu. Geç kalmışlar. 
locaya geçemedikleri İçin, an· 
trağa kadar buradan olsun din
lemek istemişlerdi. 

Mümkün olsa da, Vedada gel· 
diklerini işaret edebil&eydi. 

Fakat, Vedadın localarına ar. 
kası dönüktü. Bu ıonat bitincey• 
kadar gelitlerinden haberdar o. 
lamıyaeaktı. 

Vedad, ayni sinirli hava için• 
de Beethovenin aonatını bitirmiş· 
ti. Çılgınca alkıılanıyordu. f akal 
o, halkı acele acele aelamlıyarolı 
içeri koşmuştu. Meserret Hanwı 
da pe~nden •• 

( Arlrac var) 
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.er..... Avrupeda beğ.enecekleri şekilde 
11- tip birer hükumet kurmak isti • 

SON POSTA 

Güreş müsahabeleri 
1 

yebilecekleri hakkında ileri sü • 
(BQf tfllr«h 2 nci .aylada) '"l .. Olan ihti l li 

için Avrupanın en nazik bir nok ru ~;ş f ?.1~~ ge bnc~, (Bat tarafı 3/1 de) 1 etmez. Nihayet kategori ayı:ran 
tasında memleketini temsil et • muak ~rem se ır mAuslA 

1 ~kevda kolA - Şüenüye ft merhum Ali Seyfiye1 bir mevcudiyettir. 
k k m uzere gene t antı e a- ı - ı d · · l ş· d" ç-L M h d' b miye memur bulunması yü se . . _ .. .. '°Ye emıftim: ım ı, uuan e me ı u, 

k d . f .1 d kad rasyonunu ılerı surmuştur, fakat - Bu, adamın tutuşlan kör ... dört Tarlık kar,ı&mda mukayese 
u retıne ngı tere e ne ar b ;~eak'b A d k p hl" k y - ·· le d. d"- · • .. ı b" . . d ed'l k ld - .. unu mu.: ı vrupa an o • e wan tutuşu yo • ag eure- n ar ıgımız zaman şoy e •r 

rtı~a 1 me te 0 ugun~ ~~~~ yu milliyetçilik fikrinin kaldırıl- §İnde de tutuşlan böyle idi. J müsaviye vannz: Çoban, cüret· 
terır. Bununla beraber kult.uru masını ve Avrupada aziz Pav • Her ne hal iıe beni dinlemedi-! kir ve şeci değildir. Hasımlann· 
ne derece derin, muhakemesı ne 1 "lk" .. b" ;ı._ • ler. Merhum Hikmet Paşa da Ço- dan çekinir ... Çobanın bu varh· 

Sayfa 111 

1 lstanbul Belediyesi İlanları 1 
İstanbul Belediyesinden: 

KM'lle aaıı~ti her Pasar&esi günü bak:ka.llv ,..... teni ~ uın.. 
la.rın badema Salı ıü.ııleri yme bakkallar '-a&ı -:ı.sfle i.e\'tl diilec:ekl ilin olunur. 

(18324) 

Yüksek ziraat enstitüsüne talebe kayıt 
ve kabul şartları 

kad 
=:.l •• .. .. d usun u usune uvgun ır ınıns- b - "h 1 •. • d.. - t 1 ·· 1 bo ar sa~ıam ve goruşu ne e• . . b. rli-. k ~ l . anı tuttugu cı et e uzenne uş-1 cı en ernasyona te ureş er yun· 

rece sivri olursa olsun Avrupa- tıyanl ı gı ~:u .. mas~nı ıste • tüler. _ j ca tetkik edilip görülmü, "Ye hu Yüksek lliraat eıııtitia•iiniin ziraat, orman, veteriner fıı.!<ül~enne P3&"1B 

h d b . Alın '--1- mek e derhal büyuk bır tezada Peter, Çobanı çalışbrmaga bat kanaate varılmıştır. yatılı, para.la y:ı.tılı, yatsı tal~ .ılınal".aktı.r. :b1.ek.lilerin :w Eylül 91~ ak:ııamı.. 
nın mu tem ır an yı.ıu d"' .. .. d • "k' t" F tk· • • k • d dan h .. .. uşmuştur. ladı. Ara an bır ı ı ay geç ı. a- ıncısı; uvveb ve yapısı ır na 1tadac emıtitü reldorhii:ül\1! a!o.&gııd:llı.i vesilcalarla 1Jlıira.cW etmeleri .li-
n:ısın . 80.~~~ erc~mcrc:. su- Orta çağları veni çağlardan kat ÇOban Mebmcd, kuvvetini bu da mühimdir. Pehlivan ya· zmıdır. 
ruklemp surüklenmıyecegı ve ayıran basl fi:k. h~ _ı·,....,· p8 .. istimalden ba,ka bir şey yapma- pıaı, pehlivan kuvveti ayn biT 1 - istenilen v~ik.ı.lar: A - Kendi el yıuısile ba.ngi hldılteye, n.ıs ı ta_ 

b h ... b·· ·· ,A .ıca ır aoı ....... ı . b' .. p 1 ,_ ---'k . le ...:ı- •.•• u ercumercın utun -vrupa· tab' h . . de le . mıştı. Hıç unutmam ır gun e- var 111;br. H&DMU U\.-veb, mavna• be olar.a.k ll"me.ıt ls..,dl:tıni bıld ıren bLr dllt>kçe. B - Lise bll.irme. olı;lm. 

yı kaplayıp lcaplamıyacağı hak .. !:i'aa it i ırıstıya~ v. t~n OT"' ter, fUDları aöyledi: cı kuvveti, demirci kurveti ve ya· tuk d.iplomaları vej-.1 nl)lerlııttt-n taJidfkll suretleri, c - Nıifus tezkeresi, D -

k d 'zhar _..Jile d' l kar• n a le.arak yenne mıllı dev- - iki aydır daha hala iiç dört pısı pehlivan kuvveti ve yapısın- Aşı kağıdı, E - t.1nwil enst!tüden Teya vili.yri orman, vet.erinc:-, iraat mu.. 
ın a l CCl n en lŞC er L ... • J • d" B" 1- d • d dbctt 'Mesihin kad _ ıeı:m ge mesıy ı. ır «ISlm ev· oyun öiretemedim. dan büsbütün ayrı bir mevcudı· dıüıılülderindfln alınal.!.ık ~ıbha.t ra.purıo, F - Belediye veya pullst.en alımıc:ık 

şısınk~-L- _ı_~ al mb.u t Jetleri son zamanlarda esirlikten Çoban Mehmed, pehli,·an ya- yettir. Her if kendi fiil ve ameli- tyt bal 'JrAtxlı, G - Altı adl'lll l.SX6 fotoirattır. Evra.ıu tam olmayan vaııttn-
cles naD1f1CJlll• ınmıs ır aye le . d 1 -L- ı!'- ı d • ·· k 1 - •· _ _ı --:ı- :ı-- ;an_._ ı ""•bul ...ııı 

• . • ··-!) • . it. l urtarma yoluna götüren amıl ra ı lfiDa runan m&ll& O ID& ıgı ne gore UV"ret Yar lgl V\1Cuua 11ıe li""ou""'yen 'PUr.>U& "'~re er - \:'\I mt':L. 
gıbı Mıster Çö.~ ıle Ruzve _ ın ek koyu ·n· t Tkt h _ cihetle bu san'attan anlıya.nları getirir, hatta yapıyı da ona göre z - Parasız ya.tıh rlnnek isteyen 1.alebelerlll ZS yaı1mıfaıı bıiyıik olma~ 
demeçlerinden başka sadra şıfa b ak mlını ıyeh ç~ 1 

• en mb.
3l. w. inkisari hayale uğrallyorchı. E- tetkil eder. Fakat :ı:eki.nın, İf Ü · ma.sı ?e ı;eçlm imtiha.mnıta muvaffak olma.sı ~. Se~Lm in,t.ibanlan Atı

verecek bir delil gösteremezdi, TU~ ır 1• ış,. ı~ıstı~an ır tgl. iet" o, aövde, o vücud yapıaı İç~: zerinde vücuda getirdiği çizgilet", kara Y'tıkselı. Zir:ı.~l Ensiitiisül'de. istanlMılda Sultanahme.i Yüksek T·~ 
·· ı· k '"z buJ ...... azdı ..-te- halınde tesıs edılmtş hır Avrupa de ruhi bir varhk o]mu~ ol•• adı amel ve fiil üzerinde ~jurduğu ve .İiktıs.ad mrktebiude a..51~1d:ll\.i günlf'ıllle ya~. 

soy ıyece so ..... u. , ...... fiL · d·· h f da . d b"I" ~ - - - •· k' .. t · b l amıs _' ~rı. unyanın er tara ın onun karşı$mda kmı ura ı ır· deha varlıgı 'VUcud te~ulumuz 7.19.Hı Çarşamba saa.i. U ,36 da tün~ koaıpesisyon.. 
ım gos erememış, u am · ıbey~lmilel ticar-eti yürütmek di? .. Fa~at, Cc;ıı~b1hak bu ciheti ve kuvvet~iz v8:rlığında P.n bat· 8.lt.M! ~mı.e 11Ut s.n • 111ateaa,ük cEmaall Uddlr.ı> 

tll'. .. d 1 gayesınde ve adetinde olanları ondan esırgenn,tt. ta selen bır tetkik mevzuud111'. 8.10.942 ~m~ sa:s.t ıu11 dl\ ,-M»a.neı dil ıı:tNmac.a. al.maaoa, inc-llb.. 
Bugun Almanya ayale.ta ır, memnun et bil h .. Darılmamaltdır, gücenmeme- Yani. zeka ve deha varlığına, ce dıllerinı!en birh 

her vakıtkinden kuvvetli, iç ba- d ~ k '~-l ercuAmerc a
1
r- lidir. D- Çohaaı severim. 1yi. yaratıhnna aahib otanlarm her 

k d d
. d'k .. .. kt zusun an uza &a an vrupa ı- d d.._.,H ücl' •• ... etliıdir h . b~ . .. • d L d k 9.tt.942 Cmaa s.ı,at s~o ü lPyelelf. 

ımın an ım ı gorunme e .. 'h • a am ır. °'a ar. n.uvv . , angı il' ıf uzerm e 11.azan ı - 9.ıt.Mı Cuma sa•t n.:ıo da ri&Ul, 
di belk' Rus kabusun . jlara oş gelmese gerektır. yapıhdrr, lakin bence pehlıvaD ları kuvvet ve tip kazancı~ ça- ıut.Hı Cıumarl.esl saat s.:ıt 4Ja ırtm,.. 

r, 1 yarın s· s 1 H k .J_ • • N' I_!_ L!:.... •• k. d _ .. k. d a 
dan kurtulabilir, fakat her şey ır amoe oarın nut unaa değıldır. deaua :uuı.un gureı pı z~ ~sız .. a aDUan':' m .~ a- 3 _ l'ar&h palı ~ y...._ taJff.rler ~ •tıMnma tabi ddtldlr. Pll'a_ 

.. k" Al k • Avrupa bakımı.ın<ian dikkate, 1 hayatınca enternasynnal güre,- ha buyuk supleae ve ıncehge ma• b J'aitb ta1*dm tatfl ~ Jııariç bir sene ~in üç :ıkc; itte 30tl lira i.ı · ret 
mum un, manya yarın yı ı .h · L_·L Jerde viicud yapısı bütün basım· liktir 91 
1 k ı biA k 'ld k k mı verın propagan<la oa&ımın - . . • . · '&im... ıı67•o..aı • 
aca o ursa ta ı şe 1 e çı aca d · el w .. d .. -.. .. lannı korkuttuğu ve tıtrett•gı Binaenaleyh· Çoban Mehmed· ===-==========ı==================== 

k t k l k la her- an sevınce egeT g<>t' ugumuz d L-.ı:.... t' . ' . "b" ·ı·k h" ç '-- "dd" , "d veya as en çı arı aca o n ] b . . ha>de mey an uvg ... şmast ne ıce- dekı yaradılıf yapı$t ve kuvvetı, ta. bafal~ hat gı ı terazı ı ır OiHln, cı ı Olmayan ı man 
cümerci düzeltmek için Atlantik ı k~sım ar unlar~ır. Şaikı ılgılen- sinde üçüncü, dördüncü !'eldi, zekasının pehlivan olmaya ade- mevcudiyettir. Hiçbir manevı gm~lerinde belki Hü$eyini hır
dcklarasyonu yetişmez, ekmek - dıren kısma gelince: Çobanın, noksanları şunlardır: mi müsaadesine binaen pehlivan- kıymet ifade etmez. palayabilir. .. Çünkü bu bir o
siz ve muztarib geçen hergün, l Dünyada mevcud müslüman- Zekaaınm iyi ~lememeıi, ve ma· lık aan'atı üzerinde formunu Tekirclaih Hüseyin~ gelince; ywıdur. Fakat ciddi güreıe ıi· 
Al h. l · t 1 h r ların yü.!de yetmiş besi ya doğ- atleessüf basımlan ka~ıamda kat'iyen bulamamıtlır. O, yainız --Llivanhg-ın dört •.uhm da ha- rildi mi i•İn renm dr..ğ:şir. Cesa· 

man şe ır erme a ı an e j · k ,_ k ·· k k ı B" · ı b" d ~ .,. ... 
b b . . h l k d dan dogruw ya, yahu..ı _ı_· dolayı- or&a ve ur e oması... tr kuvvetlı ve yapı ı ır a s.m mev· . ...ıı• Ş . ·• ı.~-d Z-'-! ret, nefes, .,.;w...,.._i tekniği (güre« 

om a zemını azır ama ta ır, ~ . . . 0 ~ • pehlivan için bu, noksanhı:r. bi- cudiyeti olarak kalmıttır. Belki ıza:ır. ecı ve curet&&r u·. CJU• .. - "TT' s 
nıüsaid toprakta gelişecek yan _ sıle. 1ngılte~.e~ın ıd.~re~nded1; ve rinci derecede yoksulluktur. bu, yapı ve kuvvet zeka ve san'at dir, san'atki.rdır. Kuvvet ve vÜ· tekniği demiyorum. Çünkü giİreJ 
gın karşısında Anglo - Sakson lngıltere butun somurge]erınde Çünkü bir pehlivanm varlığı iatemiyen bafka bir İf üzerinde cud yapısı pehlivanlık hareket· tekni.ii ile güre~çi tekniği nr,.sın-
kuvveti yalnız kendi~dasını ko- doğrudan doğruya bu unsura dört kısma ayrılır~ Birncisi ZP• daha faydalı olabifo-di. lerile mütetekkildir. ~= ::~ ;:..7ı~·d!:rıibü~ra:~~1 
rumayı düşünebilir. fl~ri sürülen dayanır ve dünyanın en büyük ka. v_e, yaradılı.~ mevcudiyeti . :. f. . Zekasile tekniği ka~ramak ve HU.eyin, Çobanı Y•i giirefİD· 

l ld 
1 - k t Ü Uft b d t d 1 d L- kit Der Serbest cÜ• gÜrec teknig-İdi de '-"8lntz Ö0 ren• end· l d birincisi için muh- müslüman dev eti o uğunu söy- tuncıaı uvve ı ve ,·apıın. c : ıca ın a yara ıcı ve ıca cı o . e uer va ye ..• • "' " ~ 

t ışe ~: fn d'-. b 1 cüaü yüksek nki.11ilıe elde ettiğı mak varlığına gelince; Çaban reşte de yener . .. Alafraag~. g~: diğini tatbiktir) itibarile Hüsc-
erem 1P omatın v~r ıgı ceva - er

5
. . t . . teknik varlıklar icadc1 olufu ... Mehmedde bu da yoktur. Ne gü· ~ ortaya koyınayorwn. Çünku yin, Çobanın fevkindedir. 

1a dostlarının tam hır. h:ızura ka- . , ır Samc:el H?~r ngıltere~m Dördüncüsü de ııeci ve cüretkar reş tekniğini kavramıştır ve ne bu bir nm cambazlıktır. Güreş· Be11c. ne Hüseyini ve ne de Ço
vuşmuş olabileceklennı sanını • dılı, umumı !?.olı:ıkada A ~es.u~ olmasıdır. PeM~va!'ln okka ~arlı- de yaratıcı -ve ıicaJcıdır. ten addetmiyorum alafranp gÜ" ban Mehmedi birb;rinden ayırd 
Ydorum, bununla beraber ~ekrar mur1ahhası deı;zıldır, şahsı fıkrmı qı posasıdır. Hıchır kı~ met ıh.de Çobanın zeka ve yaradılıf ;reşi... etmem. İkisini de severim. Fa-
e eyim, verilecek ha.şka bir ce- söy emiş, kendi hislerine terce - mevcudiyeti ortadadtr. Bu da Sonra Tekird.&ğhnın nefesi Ço- kat, doğrusuna yazmak ve söyle· 
vah yoktu. man olmuştur. Bununla berabeT nülebilir, anlaşılan fazla ehem • mutavassıt bir haldedir. handan çoktar. Çunkii Çoban mek l&zun gelirae Hü»eyin. peh-

Avrupada bir hercümerc ol - bir lngiliz diplomatı sıfatile fn - miyet vermiye değer, bulmamış . Öyle iae Çob~nn~ .;,~da k~tdn yirmi dakikalık güreşler iç.in ne livanchr. Çobanın ne olduğunu 
rnazsa, yahud tesadüfen hercÜ· gilterenin temellerinden birini olacaktır. b?' ~e~ ;ev;udıye~;a ır: ~ fes hazırlığına maliktir. Hüseyin bilmem!. Lakin bence kat'iyen 
rnerce galebe çalmak çaresi .b?- teşkil eden müslüman alemini ::~;.ıı ~r:nad.i~:, s~y::;:~ı Ni· ne ~itinc-1;re kadar aüret ne- pehli-nn cleğildir. 

• .. • ine aahi.bdir. M. Semti ICorayel 
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Edirnede 1 M:ardinde 
Beı yıllık bir köy kalkınma prOi'· J Şifalı Jiye geuirilen bir et par· 
ramı ~a~ırlandı, bu proi'ramın r;a•ı Sıhhat Vekaletine i'öJde • 

tatbıkıne yakında batlanıyor riltli, bununla ha.:staları iyi 
etmfye çohfQn hacim tevkif edildi 

Edirne ( H 1llUllİ) - Traky& lL. 

lstaıbal Borsası 
21/S/l942 açılış • kap&D1$ 11atlan 

AfUlf u k.ı11.-a •• 

onllTa J SlerUıa 5.U 
~"w.Yoraı lH Dolar 11:?.20 

411l•n• ıoo isTfoıe n 30.365 
\IMlrW ı to ret• 12.9iı75 

· iokholm lff fnot ... 31.tb 

Bir a.tt.m llra :8.08 
24 a.yarhk !tir ıram küi9e 

mumi müfettlı vekilimiz Salim M.rdln (HWU&i) - Şehrim.iz 
Gündoğan köy kalkınma davut zabıt.ası tarafından Bedret adında 
üzerindeki mesainin daha proğramlı bfr kadında cimi' maJüm olmı an 455 
bir fekilde devamı ve daha esaslı ve her deni~ ...:tadır dl hy L t--------------1 

all&n 

fek illerde inkitafını temin maksa- b iç.irilen sfy~ -~ı .... yeb lsuyuet a Eahıam .,. ı an •• 

dile köy ve köycülük lpne ehemmi- ....... bul ........... n:.DAMı e r partah. İtıımb- F.Bıl&1 ve Aha.al Bankası G..20 

k ı ı... bul r-- unm..,...... uayene ve • 
yet e _,ynlUf ımuyor. lil için bu et parçıuı vlli.yetiml11 

b
. Hkö~ırkalanlkmıya bqla~ıan be_!lıllık sıhhat müdürlüğü tarafından Sıhhat Zeytinyag" bulunmaz 
rr y ınma proarranıı ırca ya. Veki.letl "nele-=•-:.~· 

l_R_A_D_Y_O_l I 
SALI, 22/9/1942 1 

7,30: Saat ayan,. 7,::ı: \'ucu~uı~u1u 

~hm. 7,40: .'\Ja.ıı haberler•. , ,55: 
Senfouik pa.rçala.r !P!.), 12,::0 : SUt a. 
yarı, IZ,.38: Kuışık Jlroı:rnm lPLl, 

12,45: Ajans haberleri, 13: ş.u1u ve Hır. 
küler, 18: SGllat a.yM"ı, ıı!,03: ltadyo ı;a. 

ton orkıestrası, 18.45: }"MıI heyeti . l!l.:lO: 
Sa.a.t aya.r.ı veajans haberieıi, 19,4:>: Oda 
muıSilcisi, 20.15: Radyo gazetesi, 211,45: 
.ıta:pıte>dttu (Pl.l, 21: Kcmuşm.'\ (J.vin 
saaıt.iJ, 21,15: «Nodıırne~ ve «Sere. 
nadeıt w (Pi.). 21,30: !Posta kulus.ı) , 

21.45: Klasik Türt< mtiziti programı, 

22,30: Saat ayarı, AJa.ns haberleri ve 
Bol'SÜU". 

Askerlik işleri 1 
kında tatbik mevkiinc konacak ve ne l'O ...... ~ır. b• h } ld• 
bundan L::.....ıe de en .eriırJI i.:let'in - Hatlc: aru_ı_nc1a.. dönen taYl.aya ıö. ır a e ge 1 ~ '"" ·~ bütün elet-dl .:ı lan Şubeye davet 
meydana getlrllnH!Sine çab,ılacak ' suyu ere !'f&&a 0 Piyasada zeytinyağı bulmak im - Fatih Askerlik Şubesinden: 
hr. • her türlü dileği yerine actiren, çocu. kanı gittikçe güçlqmektedir. Bir • 

PehlifJanköy panayırı iu olmryan kadınları hamile bıra· lca.ç gÜn evvelki mallar da tama • Aıpabıb ilimi yazııı .subAyın acele ilL 

Her yıl Traıkyada kuru. lan '""na· kan bu et parçaatnın hikayesi §Öyle men çıekilıniftir. Hal>cr verildiğine beye mür.&ea.a.tı . .-- l&t l akt d Ölçme. As. Tetm. Hiınılt utlu Rıır.a 
yırların en mühimlerinden olan an 1 m a ır.: aöre istihsal mıntakalarında da fi. 
Pehlivanköy panaytrı açılnııfiır. Senderdenberl baattt bulunan bir atlar durmadan yükaelmektedir. ttGllSl. 

Panayır büyük rağbet görmekte ve 1 köylü son günlerde ~ok fenala.pnı, rT 1 y A TR o LA B ) 
büb .... liayvan alım satımı bara - ve kardeti t.aratından, bir~~ .. ~va Bostanda bulunan ceaed L -
retti olmaktadır. akın diye bir su kenarına goturule- RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Sebze liatlari rek orada bırakılmı,t1r. Hasta a • . Bomonti fabrikasının . yanında.. HALI.DE PİŞKlN BERABER 
Mevsimin ilerkmi, olma&lndan daı!ı ~lmenler üstünde uzanıp eline ki seb~ ~~inden bLrlnde su Her ak.fam saat (21,30) da 

dol.yı sebze ve meyva flatl&rında reçirdiil bir tahta parçuile toprağı hlriklnhlerımn lçmde bir cesed bu. Harbiyede, BELVÜ bahçesinin ala. 
esaslı bir yübelme ıtö:r.e çarpmak. karıftırı.ı4'en birdenbire yerden fıı· lur_ıd~ müddeiumunıillğe bildlriL hırka kısmında, bu gece 
tadır. kiye gibi yüzüne bir su fıfkınn.ağa mııt~. . . Saat (21,30) da 

Üç döt gün evveline kadar kilosu baflamıı, bu su ile bulqan panna- bi Huviyeti tesblt edılen cesedin BiR AŞIK LA.ZIM 
10 ku"lf8 olan patlıcan 20 doma· v d dakl :!..::..- b r kasda ını, yoksa kazaya mı kur- Vodvil 3 perd ... , gını u arına g~u· unce unun ban ... ıu;;r; ·· dd · 'l"k t L "" 

tes 7.SO tan 10, bamya 30 dan 40, tatlı bir madde old "unu ""mı"" • • ..,. mu eıumunıı ı çe an.. 
kUl'Uf& çıkmıftır. Et eskir.i gibidir. tür. ug go UJ- kik edılnıektedlr. 
Pirinç pyasada zerre miktarı yok • Bu sud bi 1 ak • · ------
hır. Peynir fiatları ela yüksehniftir. _ __,, __ _. __ dakia~ h raz:t lıka ard h ıçl ~ vı~ Tiftik nasıl ihraç edilecek? 

SADi TEK TİYATROSU 
Bu pce Betiktaıta 
SOT KARDEŞLER 

y vJ buzha •• •• • J kİ VUCUUQn Al> a er a ~ O • 

1 
ag 1

135 
l4-0ne K!o~Uf dpey2nı4r0n?50• muttur. O sırada hasta kardeılne İngilere ve Alnıanyaya aönderil - - - -A"'~ - - -...-

osu • aferin e -- • -~.JV----~ 

.Eylül ~ 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Kuııılu.ş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TOrk Lirası 
Şube ve ajans a.dıedi: 265 

Zirai ve~ ber neri banb muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiVOR 

Ziraat BankaSmda Maınltuah " :ih1taı'sm WYarnı1 ~arında en 
aa 50 lirası bulunanlara senede 4 MI& ()ekilecek kv'a Ue applakl 
plana ı9re ikramiye daiıhlacakW. 

j Adocl 1-000 Liıa.. 4,000 ....... 
• • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • &,000 ' 
120 • 40 • 4,800 • 
ıeo • 20 • s.200 • 

Dlkka.t: Besabl&nDclaki paralar bir aenc leinde il llradaa ...cı 
düşmiyenlerc llı:Tamwe ~ıktatı t.akclirde '%. 20 failaalte Y91"ilcceldlr 

KuT'alar senede f defa, 11 Mart, 11 Basira.n, 11 bllU, 11 B~ı 
tarlhlf'rlnde l'ekHeeekttr. 

arasındadır. ' ~nek getinnekte ol~ .k~ylü yer~~ mesi hüku~~etç.c muvafık görü~n Gökten gelecek ~ehlike;>·e har· 
olü gibi bırakarak gtttıği kardqim mıktarı, luccarlar tarafından ita!I aı hazırlanmak, mılletin bütün ---------------------------

15 yaşında bir ÇOCUk dinç ve sağlam olarak ayakta gezi. ta~ild ~ilm.edlkçe tiftik lisansı ferdlerini ayrı ayrı düfündüren 
nir görünce tafllllf ve sebebini ken. verılınemesı kararlaştırılınııtır. Bu bir davadır. Bu mevzuu hiç bir 

İstanbul C. Müddei Umumiliğinden: 
35 yaşmdakİ adamı disinden somuqtur. Kardeıl deme- vaziy~t ,karıııunda piyasada ihracat Türk vatandafı hayıdsıı; kala -

•. .. • seleyi aynen anlatmlf bunun üzeri. lçln tift.k satııları tamamen dur - ma%. 
bıçakllyarak oldurdu ne suyun fı§kırdıiı yeri kumı,ıar ~uıtur. ~~ 

İzmir, (Hususi) - Ödemiıte ve toprağın altında bir et parçası 
Birgi nahiyesinde bir cinayet ol· çıkmııtır. Fııkıran suyun bu etten 
muştur. Oduncu Salih karısı 35 çıktığını gönnüıJer. 
yatında .. H~~ibe ve o~lu 15 ya- itte her derde fİla olan bu et 
,anda Husnu Oduncu ıle Hacıha- parçası geze dolata Mardine gelmit 
san köylü Mehmcd oilu 38 ya· ve nihayet Mardin zabıtası tarafın. 
§tnda Süleyman Dinç arasında dan ele geçirlmlıtlr. 
au rnesele$İnden kavı:a olmuıtur. ========ıc====== 
15 yatındaki Hüsnü, yanındaki yarak ölümüne seheb olmuştur. 
bıçakla Süleyman Dinci vücudü- Katil çocuk tutulmuf, nıahkeme· 
aWıf!. muhtelif yerlerinden yaralı· ye •erilmittir. 

Toprak mahsulleri of isinden: 
Otomatik telefon santralı alınacaktır. 

O J, 45 Upinde Eric son marka ot@m.a.tıik: t.ıeıefon san'tnılı 32 da.bili aboneli. 

3 Hariri aboneli 
5 mülııaleme devrelıi «Aynı anda on ma.ldne ~ber konuşabilir~ Jııı.rid da. 

hile balhva.n mn1ava.ssıt telefon ına.kines'l, kuru l'leıdresör, imli nazımı ve 2 
adet 24 vo:tıuk akümtaUır bafa.ryesl~ komıılıe. 

İstddlterin sa.nlra.lı tornıek üı:cre wnıam müdi..-l:ülümiisc müracaat etmeleri 
ve st.9.9t% tariJıiac ıı.::.ıtar ıek"flft'lai ciaöermeleri IAıı olıanur. dtılh 

istanbul ccu ve tevxıf evi hi8t:ıııcslmn 942 m:ıli ~llıına ald s:ırı zso gramlık 
15.000 kase yoturt, 3009 kHo hıek f;ütu ne 2500 ldto dA;lıç eU lbtJ7acı aç* 

eld!sltme)-e konmuştUT. Yogurdun mulıammm bedeli 2250 lira., m\Wakb.& ~. 

miın3tı 168 lira 75 kuru<t sütün muhammen bedeli 135 Ura, muvakkat t.emı. 

nat.ı ıoı lira 25 lturoş ve dall~ eUıdn muhammen bedeli 3751 Jlra mırrutıa• 
teminatı 281 lira 25 kurıışl.ur. 

sütün da;Utmesi saa.t 15 dr. yotunlon 15,3t da et.in ekıııllitmesl cJe 81184 H 

ela Sul.lanahmedde ceza VI' te11ldf C\inile yapibcaJcl,ar. İst kJiJer bıı ba.&uıstakf 
sartna.mf'l.erl ta.ıtild:en ml\ada her g~ me!laıi saatı.erd chhlllnde meüiır mü. 

diirlük.t.e röriiJeb!llr. 
isteklilerin kanuni ve.1ikıWa.rlfe ~ ebiUme Pil Ye saatlerıncle tomts10. 

dOHb 
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BU S BAH i HABERLER li ~o~u~ öğratmen~e-IViladimirovski ve Ter k 'e ir-
rıne bırer ev temın I . v 

Londra: "Stalingrad' da 
Rusların vaziyeti bir 
nebze düzeldi,, ·diyo 

Şehir kadı,,, çocuk ve ihtiyarlardan tahl.!Je 
edildi, fabr:kalar artık çalışmıyor, · her ger 
tayyare, tank enkazı ve miğferlerle dolu ! 

edilecek en Almanlar taraf mdan almdı 
Ôğretmenlere evvele:.: tah•İli [Baı taralı 1 inci sayfada] ,.zırhlı kollarını geri püskürttük· 
edilen mesken :zanılarr bu arruzlar, bütün ailihların m .. terek leri bildirilmekte idi. 

yıl kaldırılıyor a~lle yok ed~iftir. Düıman cld. Stokholme göre 
d __ ı kayıblara ugraınıpır. Ladogaı gö Stokholm 21 (A.A.) - 150 

Ankara, 21 (Hususi) - İlk ı .L -ftLJ bl unue u\'GA ar, r yük ı-emisi ba. ağır tankla desteklenen Sov..,ct kıt-
okul Öğretmenlerinin kıdem zam- tı ı·ı- b--'1. bf · ı h ~ rın ,_.r, ..,..a r gemıy asara alarl Stnlingrad §imal ve cenub ma. 
mı ve meaken bedelleıi alacakla- w t L. b' h ı L'" ugra mıııar ve ır _ız ı uotta ynn- llelerbıi kısmen geri almıtlardır. 
nnın kendilerine bir an evvel ö- gı.n çıkarını rdır. Alman bomba Batıda Rus hatları mukavemet et. 
denmesi hakkında Maarif Veka- uçakları dün pek müsaid olın yaıı mektcdir. Cenub batıda Almanlar 
1 tince hazırlanan proje son şek· hava tartlarına rağmen Arkanjol ya pek az ilerlemişler ve bu da diğer 
lini almı§tır. Bu proje terfi ettik- kininde Dvina körfezindeki büyük kesimlerdeki Rus hatlarının ıslah 
leri halde zamlarını bir türlü n- lnglliz • Amerikan kafi.lesinin eri edilmeslle karşılanml§tır. Alman
lamayan öğretmenlerin alacak· kalan k11ımlartna hücum etmi~ler- Von Bock tümenlerinin ağır kayıb. 
larım teminden batka bundan dlr. Oç ticaret gemial ağır yaralar larını doldurmak için uçaklarla tak 
sonra ayni §ekHde gecikmeleri alınıflır. vlye kıt'aları göndermişlerdlt. Sta. 
önleyecek hükümleri ihtiva et- Berlin 21 (A.A.) -Alm n or- lingradın bütün sivil halkı müda • 
mektedir. duları ba§kumandanlığı doğu fa.aya ~ etmektedir. Kadınlar 

Diğer taraftan iikokul öğret- cephe&inin ort kesiminde cere· evi rın damlarına çıkarılan mitral. 
menleri için evvelce tahsis edil· yan eden savaşlar hakkmdaki yö:tlcri kullanmaktadır. Gene mer. 
miş olan mesken zamlarının da tebliği veriyor: mi yağmuru ltında ilk hat ara ka· 

Moskova 22 (A.A.) - Royte- ı fak olan Alınanlar da geri çckllme-ız.İyetini çok ı.nüsaid görmekle ve lı· bu sene kaldırılması münasib gÖ· 19 EylUlde bolşevikler savat dar ühlmmat t8flyanlar da kadın. 
rin hususi ~uhabiri blldiriyor. Stn. ğe mecbur edilmişlerdir. Sovyet t~b tedikleri anda istedikleri darbeyi in rülmü~tür. Fnkat huna multabil tankları ile deM klencrek yapı· lardır. 
lingrad Sivastopol kadar kahraman iği Stalingrad ve Mo.zdokla eçtln çar l direceklerine kanidir. kendilerine birer yuva temin e· lan kuvvetli hücumlarını tekrar Von Kleist öldü mü? 
ca mücadele etmektedir. 1 pıpnalardan bahsetmektedir. Sta. Artık Moskova Londra ve Va- dilecek-tir. Vekal,,t bu maksadla etmi~ler, fakat kısmen göğüs gÖ· Mo kova 21 (AA.) - General 

Yarım ay şeklinde Alman kuv- lingradda tanklnrla takviye edilen ş.İngton bunu pek iyi anlamışlar ve bir yapı kooperat;fi kurmağa ka- ğüse yapılan şiddetli nnvaşlar es· Kleist blr tüfek met"misile ölmüftür. 
vetleri h iki mnna&lle yavaı ya-ı bir Alman piyade alayı ağır zayiat- rStaüngrad muharebesinin bır dö. rar vermiştir. Öğretmenler ma· nasında püskürtülmü terdir. B"r Gener ı, parlak Sovyet karJı taarru 
vaş ilerlemektedirler. la püskürtülmüştür. Almanlar ıelui nüm noktası tefkil ettiğini kabul ,.e şiarından bir mikt · para ke· noldada düşman müdafaa mev • :w nelcesinde hırpalanan kuvvetle. 

Şehrin yangınları s:eceleri çok u. timdi uçak gavar topları ile dahi itiraf etmişlerdir. silmek suretile bu k ?llperntife a- zilerini yarmağa muve.ff ak ol • ri toplamak için bir tankın yanında 
zaktan görühnclctedir. Birkaç hafta dövmcğe b8§lamışlardır. 1 (·· v . ) d"...,. za olacaklardır. iJöylece 20 yıl· mu~tur. Alman piyadesi açılan ve Terek nehri kıyısında bulunduğu 
evvel Sovyet ord?larına. silah ve Kafkasyada Almanlar hücuma eşılay ın ver ıgı da 14 bJn ilkokul öğretmenine bi gediği derhal kapatmış ve çem • sırada ölmüştür. Tahmine gGı-c, ge-
mühlmmat yeti tirmek ıçln 24 saat geçmlılerse de tardedilmiıJerdlr. rer ev temin edilecektir. bcr içine alınan düşman yok e· neral tankın nıa.%.Cal deliğinden ha. 
durmadan çalışan fabrikalar timdi. Volkov'da stratejik blı· tepe geri karar •ar dilmiştir. §iDi uzattığı sırada tam isabetle aL 
dunu ur. alınını ır. 1 B ı t• t Rjev bölgesinde düşman an • nına çarpan mermiye bede! .. ?~~: 

IJugün eli sllah tutan herkes düş· Voronejde pek mühim mevki [Baf taralı ı inci ı;ayfcıcla] U 1ar ICare cak münferid hücumlar yapını§· tur. Sovyetler generalin olumunu 
mania çarpışmaktadır. Şehirde bir Almanlardan geri alın?.ııştır. • meyhanelerinin bundan sonra a· h ı·ı 1 tır. Rjevin şimaJinde cereyan e- resmen bildirmiıler ve Alınım'ar da 
tek &ivil yoktur. İhtiyarlar, kadınlar ltalyanlara gore il çılmalarına müsaade edilmeme- eye 1 e yapı an den şiddetli müdafaa savaılnrın- y.ni resmiyetle yalanlamış' rdır. 
v~ çocuklar bundan evvel Volganın Roma. 22 (l_tadyo) - Sta n· li ve içkili eğlence yerlerinin da muharebenin tam ortasında 33 ere ni.şan veri.idi 
dığ r sahiline geçirilmişlerdi. grad muhar~ dar bir sa.had: ~e- tahdidi yoluna gidilmelidir. müzakereler mevzi tutan iki tümen ı:on iki haf Moa.ko a 21 (A.A.j - Stalin • 

Londra, 22 (A.A.) - En son reyan etmektedir. Bu .~ahada u ~- Bu C$aslar daire~inde hüku • ta zarfında bolşeviklerin yapbk· grad muharebesinin ilk günlerinde 
haberle-re göre Sovyet kıtaatının nan tayyare, tank, mığfer enku b. met nezdinde teşebbüslere giri • netı•celendı• ları 300 hücumu püskiirtmü~tür. 70 Alman tankını dardumıağa mu. 
pek kuvvetli hücumları sayesinde ırı fİmdİye kadar hiçbir muhare e mek karnrında olan Yetilaycı • Bu hareketler esnasında 400 vaffak olan 33 Sovyet erin muha-
Stalİngradda vaziyet bir nebze dü.. meydonında görülmemi, derecede }arla bu son faaliyetleri etrafın- Ankara 21 (Hususi) - Bulgar düşman tankı kıunen tahrib e- rebe bUtün tiddetlle büküm sürer. 
zehniştlr. Royterin bildirdiğine gÖ- dlr. Sovyet kumandanlığı beyhude da dün bir konuıma yapmak İs· Ticaret heyetile yapılan gÖrüflllelcr dilmiş, kısmen kurtarılmaz hale l:cn merMimle niıan vcrilmlfl.lr. 
re &On 24 içinde Almanlar be. yere varını yoğunu fed etmekte. tedim ve ilk olarak kurumun ida- neticelcnınlttlr. Evvelce Bulgarlstn- getirilmiştir. ·~· Bunlar 27 ta ı le geçinnli. lŞO 
men he'!llen llerliyememi,ler ve ba. dlr. re heyeti reisi ordinaryüs pro • na gönderilen 500 ton pamuk bu Sovyef teblıgı Alınanı öldünn~lerdir. Bu k"" ·• 
zı noktalara nüfuz etmefie muvaf. Moskova radyosu Almanların va fesör Mazhar Osman Uzmanı :ı:i - defa pamuk ipliği halinde memle. Moskova 21 (A.A.) - Sovyet grup tarafından gösterilen kahra • 

yaret ettim. ketiınlze gelnıeğe baJlamıpır. Bun. tebliği ekinde deniliyor ki: ıuanlık Rusyanın her tarafında al. 

Aman askeri 
söze;· s ·· Şl k s feri 

için ne diyor? 
Londra, 22 (A.A.) - Alman 

askeri sözcüsü General Diehnark 
beyanatta bulunnuıt ve şunları söy 
lem iştir: 

oRusya gibi bir düşmana kartı 
netken1n kolayca elde edllenılyece
ği anlaıılnıalıdır. Sı>vyetlerle ~b 
etmek en kuvvetli bir miicadelcdır. 
Ruslara dl§ söktürmek pek güçtür. 
Onlara kar§I muvaffakıyet ancak ya 
vq yav&§ ba.F.ılabillr. 

iki Türkkuşu 
pilotumuz şe.Jd oldu 

Ankara, 21 (Hususi) - Dün 
burada müessif bir kaza olmuş· 
tur. Türkkuşunun JÜnlük tali~: 
)eri esnasında uçaklardan bırı 
düımüş ve içinde bulunan iki pi· 
lotumuz ıehid olmuştur. Bunlar 
Türkkuşu öğretmenlerinden F~
rid ve Ekrem Marmaı adn·. Cena· 
ze törenleri yann yapıl caktır. 

3 5 00 t .-n · U Kıymetli profesö,·ümüz diyor dan sonra da Bulgarlstanla ayni ıe· Stalingrad bölgesinde şiddetli kışlanın dır. 
ki: ~ kilde muameleye devam edilecek. savaşlar dev m etmektedir~ İki ---ı>---

1• ,. ·n .,_ ·z zırh ısı ((- Sinir ve akıl hasta\ıkla - tir. 11 hücum ar bası tahrib edilmif, Tı·c ret Vekı·ıı· 
_ rına sebeb olan zehirler arasın· Alman piyade alayı yok edilmiş, 

da ilk iptida içkiden bahsedil- atlarının artırılmasına taraftarım. 2 sahra topu bataryası ve 8 siper da a l(zm te girdi mesi en tanınmış, en rağbet gör- Zira her nevi içkiyi zaruri bir gıda havan topu b taryası \Uturul· 
mÜ§ olmasındandır. Emin olun maddesi değil, bir lüks, bir israf muştur. 

Londra, 22 (A.A.) - Her biri içki, morfinler, kokainler, esrar· vasıtası olarak k bul ve telakki e- Mozdok bölgesinde bir Sovyet 
35,000 er tonluli: olan Anson ve lar ve eroinlerden çok daha derim. birliği birçok Alman taarruzunu 

H hl h. · · muzı"rdır. Çu"'nku"' bunlar, henüz Diner taraftan biranın boll.....tı • püskürtmüştür. Bir Alman piya· owe zır ıları ızmele gırmış· .. "'~· 

mahdud muhı"tlerden dıcarı çık· rılmasını da faydıılı bulurum. Bira.. de bölüğü .,yok edilmiştir. 
)erdir. Bu zırhlılar bilhana ha- :\' 

madıkları için içki kadar göze da alkol nisbeti o/o 3 tilr. Rakıda Muhtelif bölgelerde tJaziyet 
va hücumlarına karşı muho.faza• 
lıdırlar. 15 pusluk toplal'" yerine 
14 pusluk toplara maliktirler. 
Bu toplar yeni modelde o!up da
ha uzun menzillidir. Her birinin 
zırh ağırlığı 14,000 tondur. Gene 
her birinin bedeli 2.901.000 ln
giliz lirnsıdır. 

Bu zırhlılardan başka her 
biri 40,000 er tonluk Lion ve Te. 

meraire adlı ikıö üyük zırhlı da. 
ha yapılmaktadır. 

Marsilya, l yon ve 
Vişide karışıkhklar 

çarpmıyorlar. o/o 60 olduğuna göre tadaki farkı Moskova 21 (A.A.) - Sovyet 
Son günlerde bizde içki ipti • artık m tasavvur edin.·· Sonra, 20 lat'aları Stalingradda birkaç so

lası çok artmıştır. EYVelki &ene· Y&flDa kadar g'eDÇlere bel' nevi al- kağı geri almışlar ve Almanları 
lerde 7 milyon litre içki sarfo - kolü sureti kat'iyede menetmeliylz, bazı kea~le.rden çık rnnşlardır. 
lurken bu yıl son 6 ay içinde bu lokantalarda rakı içilmesine aıla ilk def olarak fınva kayıbları 
miktar 9 milyonu bulmu,tur. müsaade olunma.m~ıdır. Hatta va. ne Almanlarınki, ne de Sovyetle· 
Maalesef, her hangi bir köylü gon r oranlarda bile .• · Ceza ka • rinki, zikredilmemiştir. 12 at 
veya bir işçi, ,ehir med~niyetini n~u'::da sarboflar hakkında ha· evvel neşredilen resmi tebliğde 
temessül ettiğini içkiye rağbe • pıs cezası vardır. Fakat ~lyctle şimali garbi varoılannda birkaç 
tini göstererek anlatmak istiyor. bu ceza para cezasına tahvil olunu. sokağın geri alındığı kaydedil • 
Bu kötii zihniyetlerle mücadele yor neden? Sarho ları mutlak hap. mektedir. Anlaşıldısınn göre 
etmek zorundayız. ~ tıkmalıyız. Sovyetler burada birçok zırhlı ve 

Arhk yirminci asrın mo~ s! Gün seçtikçe artan azalarımız a· piyade alayları tahşid etmiş bu-
içki düşmanlığı o1mahdıı- ve ıçkı ra.sında münevver gençliği görmek.. lunmakta idiler. Bundan ev\·el 
düşmanı olmıyan mütefekkir kal le iftihar ediyoruz. Biz PındlUk on. cepheden alınan telgraflard da 
mamalıdır. • . l.u vasıta.sile bir 90klarını kurtar • tank taburlarile zabit namzedi 

[Baf taralı 1 inc:i •a,>lada] 
i~leri gözden geçirilmi~ biri bir 
milyon lira sermayelı Ege zahi
re şirketi, diğeri 200,.ı()O lira ser
mayeli Ege kuru sebze ~irketi 
kurulması kararlaştırılmı§tır. Ve 
kil, toplantıdalti beyanatında bu 
ıirketlerin halk hizmetinde ka· 
zanç kaygusundan ziyade ı:uurla 
çahımasını, doğru yolda ve halk 
hizmetinde çalııtığı müddetçe 
himaye göreceğini. halkın yiye· 
cek m dd leri ihtiyacını dikkatle 
takib ile temin etmesini söyle • 
miş, tüccarlar dürüst çalı~acak -
larını vadebnişlerdir. iki şirket 
y rın faaliyete eçecektir. 

Vekil geceyi Denizlide geçi • 
rerek Denizli dokuma koopera • 
tifi mamullerinin ihtikur mev • 
zuu edilmesinden doğan mesele
yi tetkik etmiı, alakadarlara di
rektifler venniftir. Vekilin An • 
kar ya avdetini müteakib başta 
zeytinyağı ve hububat o'mak ... 
zere iaşe mevzulanndn y ni ka
rarlaT verilmesi beklenm ktedir. 

fen, bilhasaa hb ilmi, içkıyı mak ve kazanmak istiyoruz. Son taburlarının Stalingradın cenu -
diline dolamış, fenalıklarını teş- kararlarımızın hükumet nezdinde bunda Sovyet hatlarına girmeğe 
rih ederken, asrm şairleri, re~ : İyi kabul göreceğinden ~miniı. Ce. muvaffak olan mühim Alman 

Londra, 22 (A.A.) _ Berne· samları da sarhoşluğun fec.aatını ne tdaar ediyorum, r.arımı:ı.ın en --------.---------- -----------
den alınan bir haber öre, Lyon, tapir eden eserler vermel!dirler. tuurlu modası içki düşmanlığı ol •• 

....&---O-- Vicby ve Marsilyaya Alman müf içki mü~adelesi itiyad ve iktı: malıdır.» F. Oner 

d rezeleri gelmiştir. Burada karga- sad gibi amitler yüz:ün~en belki 
Bulgar Milli Ba~kasm a ,aııkıar olduğu söyıe ... .mektcdir. daha birçok seneler a1um kala- ANKARADA 

BirG Üz ellik Sergisi 

Uf A • TOBIS • JERRA • BAV ARiA 
D. f'. E. - Continenta! P • 

Film fİrketİ mamulatından titiz bir itina ile yalnız en 
filmlerini elde etmeğe muvaffak olan 

büyük 

b"iyük bir yanHm Pari te yeniden 120 ki,inin bilir. Fakat küul aleyhine fi~r-
rehine olarak alındığı bildiril• ler hazırlandıkça, (en ve fazılet 

Roma, 22 (Radyo) - Dün sa· mektedir. sahibleri yorulmaz mücadel~le • 
balı Sofyada Bulgar milli bankasın. = .. ==. ============ rinde devam ettikçe, medenıye • 
da büyük bir yangın zuhur etmiftlr. yuk .~?.' ~.ayretle çalı,mııtır. Zayi. tin· vebalara, koleı-alara koydu· 
İtfaiye yallgını aöndümıek için b\i.. at büyüktür. ğu 

0

karnntinalar gibi manialarla 

1'1oıl ify, Paris. \'İ)nna Ye P<$1e. 
rkn :ı.rik ettiği sonbahar ,.e lkı 

İsta11bul'un 

Sineması 

Bugün Matinelerden 
itibaren 

Açılış galası ıereflne 
2 Büyük Şaheser Film birden 

1- ÖNCE ADALET 
E D W A R D G. R O BİN S O N 

Senenin ilk büyük Aık ve macera sinema romanı 
Kuvvetli bir mevzu . .. Emsalsiz bir heyecan, Kanh bir macera 

2-MARİA İLLONA 
P AULA WESSEL Y - W~LLİ BİRGEL ' 

Tarihten bir yaprak. ESki devirlerin bir aflc efsanesi. Büyük mi • 
zaruenu &§k, üıtlrns sahnelerini musavver fabeserl.er fA}ıeseri 

~Yln lUÜftcrilCTlndcn gördüğü fevknli.de rağbet knrşısınd 
smenıamız senenin yalnız en büyük pbeserlerlnl angaje etme. 

ğe muvaffak olduğunu blldinn~le ıeref duyar 
" ---

bu fenalığı da tahdide muv ffak 
olacaiZından asla !)Üphe edilm"'· 

Yf!'fiJay Kurumu, 'bu memleket 
davasında mütevazi rolünü muvaf
fa.klyetle oynamaktadır. Son karar. 
larımız da bu cümledendir. 

Ben phsan; hiç ohna.ua alkol fi. 

Bu Akşam SÜ 

ş:ı,pka m<JJellerinden f~\'l•alıide 

Rmg'hı bir on:ı. 2•. 25, 2G 
El'tiil Pttşembe. Cnma ve Cumar. 

günleri ~ıııl. on beşten on se. 
'kb.e r Anknm Pah salonla • 
mub ~lT ed ce-ldir. 

Anltazanın bütiin klbıır Tiı urir 
b~yn.nb n, l\I od tr >"Tı ı n b n sl!'l'g'fs!. 
ne da,-et.t3dirler. 

ER Sinemasında 
Bütün tdıir halkının sabırsızlıkla beklediği 

VE OS-AYR s 
(TANGOLAR KONSERi) 

. Senenin ilk büyük musiklli ve §81kılı filini ha§lıyor. 

Bu filmde kit.ar kralı ALBETRO VİLA 'nın 
DiOSA COSTE ·•9 ıt.UR~ N O'HARA 

ile beraber teganni ettikleri ıen ve şuh tangoları ve ruhnevaz Ar. 
,Fıntin 4dtnralarıtu dinliyecekslniz. 

Bilhassa: LOUTA. El CHACO, SİMP.ATİCA • AMARILLO, 
RANCHERO ARGENTİNO tangolarını dlnliyecek ve en cer ezeli 

ve cazibeli dansları göreceksiniz. 
Bu n}t§anı i'in yerlerin1ı;I evvelden aldırınız. 

K 1 
Bu Cuma gününden itibaren 

942.943 sinema mevsimine ~layacağını sayın sinema severle. 
rlne· müjdeler. llk Büyük Program'da · 

HAYAT YOLU ( NEliE) 
Bir kızın doğufu ..• Büyümesi ••• A§kı ... İzdivacı ... Acı ve ıztıra· 

bı. . . Nihayet ölümiyle sona eren bütün bir bayatı. 

WERNER KRAUS - LUİSE ULRİCH 
İn müştereken y raltıkları atk ve hayat romanı 

«LA KONGAn nın tayanı hay~et ve unutulmaz: yıldızı 
MİCKEY ROOl'jEY'in ph ne sahne arbdaıı 

JU V GA L 'ın 
çevirdiği en fazla nucikili 

i 
(Llttle NelUe Kelly) 

Filminde parlak yıldı-dar grupu ile bir cazın refalmtinde en nefis 
ve en mükemmel SV1NGLERI teganni ve dans edecektir. 

Bu Perşembe kıamı V Sinemasında 

• 



G Sayfa 

"-ODIO 

BU MARKAYA , 
Dikkat ediniz. 
Piyasanın en güzel, en sağlam 

5 LAMBALI 
RADYODUR. 

Piatı her keseye uygun, ömrü 
uzun ve yedek parça ve 

limbul boldur. 

Türkiye Umumi Acentaaı : 

TÜRK R1- DYO VE ELEKTRiK L TD. ŞiRKETi 
Galata poat:a k\lbısu 1557, telefon: 44032 

Resmi dairelerin nazarı 
dikkatine: 

Evvelce mevcut ve Maarif Cen1iyeti ile birllkte ha. 
reket eden (Resmi İlanlar T. L. Ş.) ta.tiye haline 
gİrmİf bulunmaktadır. Bundan sonra 1ta.zetem1zde 
llefl'e'düecek Resmi İJ&nle.r 16/9/942 tarihinde yeni· 
den fe,ekkül ~ ite baflıywın 

Türk Basın 
lianfar 

Birliği Re: ml 
Kollaktif Şirketi 

taraftndan idare edilecektir. 

Guetemizin bundan evvel ilan nefl'İne vasıtalık 
eden f~rket ve tefekküllerle biç bir alakMı kahn.adığın.. 
dan INndan böyle il&nlarımızı; ayaİ fi.at ve prtlar 
dahilinde iatanbulda 

Ankara caddesinde Kaya Hanında 
Türk Basın Birliği Resmi ilanlar 

Kollektif Şirketi 

meat.oırme yollamanızı ve ~i le ayni adrese gön
dermenizi rica ederiz. 

İstanbul Emniyet 
Sandığından 

Müessesemizden para almak istiyen 
sayın müşterilerimtzin behemehal fo
toğrafh hüviyet cUzdanlarile birlikte 
müracaat etmeleri rica olunur. 

10155 

Saçımı D6k6lüyorM, Bapaud• Kepek Yaraa ? 

MAJjK SAÇ EKSiRi 
~--•Kullaamu. tuiriııi 4ierlaal prtit'a!lnh---~ 

KUŞ TÜYÜNDEN--• 
YASTIK, TOSGAN, YATAK ırı.JIMamü laem lteılenlw w hem eh 

nb.hatinime 
fa1dalıdır. 

BiR KUŞTUYO YASTIK 2 LIRADIR 
Yeıtıak, yorgıaın)Mn da pek uoıud.Ul'. Wlree: tııııtaımuı Oa1tmaok;ılar. s.n. 
da.IG'a.oılar sokak ömer :as;ı. otlıu Kuş TiJyü fa'l:ırlUaı. Teleloo: 23027 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı merkez 
satınalma komisyonu reisliğinden: 

ı - Komi~·.oucta ıneıvcllll nü:m.uneleriue uygun ljddlde '7000 yedi bin çift er 

kundımM>ı kapalı zarf usulile ek~:f!meye 'lı:ıonm\16tur. 

2 - K01u:-.s)'<>C:<b. mevcuıd bir ı umaraJı nümune için 82250 ve iki nuaara.T1 
nümunıe için 91009 Hı-a bl!'1lel tahm~ elunm~. 

3 - Bu luısus'.Wti şart.nalll'! 'Je nümuııe!eı- her ~ün komlsyGııd..ı. görülebilir. 

' - E.slltme 5.10.9.t2 tarihine müsaıUr P~ günü &aat 10 da Anka. 

rad.a. GwnriLk va it.ı .. s:ı.r'.11r Veki.[et..i l>.~ı dahilinde toplanacak olı:m 
Gümriik Muhafa:ca. Geltt't K'>mııtanhğı Mmez Satrııat..u.ı konıi&yonU11;.. 

kb. ~pılac.a.ğından iskklıl.lerfo belU ıüu ve ~ kauuııi vesika ve te. 

SON POSTA , 

·-~iRK BAYANLABl --~ 
Biçki • Dikiı 

TERAKKİ YURDU 
Biçki ve dJk.iŞi ~ bilmiyenlere 

9, bilenlere 6 ve clikJşL bilip makas. 

tar olmak isteyenlıere 3 ayda. bii
tün iıı.ceHk ve teferriiatile esaslı 
~rette ötretJ.:r. TMMlilUl diploma. 
verir. Talebe kaydına. başlanmlŞf.ır. 

Ouına.rtesi ve Pa.zardan maada 
saat 9-12 ve 14.1'1 ye kadar Al • 

tınba.lı:kal Da.bil caddesi NG. 63 

Karar Hülasasıdır. 
İhtıiki.r 

9t2/1526 
Milli koa'lllllna k.anoununıı. mub&iefet. 
~ Bahlıc>amu• Lonca &&kak 10 ıımma. 
rıada tOıbu:m ~ meu~ Telpo Gğ. 

Baş, diş,. nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GÜNDE 3 KASE ALINABİLİR 

lu Biristh> ~ıta istanbul asliye % ••••••••••••- ••••••••••••• .. noi oe:ıa. tn:alıbmeslncte ceı-e,an eden ır • Nif8Jlta.fı, Çınar caddesi, Hususi ., 

~=~~-=7::!.S ŞlŞLI TERAKKi LiSESİ 
oe 5 tiN air para cezası ödemesine n Ana, ilk, Orta, ve Lise - Kız, Erkek • Yatılı, Yatısız 
8 günm.üillıetıe ete ıiüklı:i.nınm ka.PIUlıl • Kadroları dohnaınıt sınıflar için yeni talebe kaydına devam ediliyor. Telefon 80547 
masma \"e hüküm ıca.t•Jleştığinde tk'reU 
SUC)luye a.id olmak üzere kara.r lıüta.s:ı. 

9ınm Son Pcıeta. gaııeolıooindl! nesred iJ. _ 

mesiıı.e 13.3.942 t.aıihlııde lı:a.ra.r \-erildi: 
SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDESİNDE: HUSUSi 

(10l13 ' .................................................... Kız· Erkek 
Ana· ilk HAYRİYE LİSELERİ Orta· Lise 

Yatılı • Y atasız 
Son Posta matbaası: 

Neşriyat 1'1üdürü: M. 8'"1ıi Kara7el 

SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Taıloebe kaydına. devam olwnnaktadU', EııJ~i talebenin taksitlerini yatırarak kayU:brını yenilemeleri Iazıındıl'. Mü 

raıca.at ht>l"g'Ün 10 dan 17 ye kadardır, Ecnobi ıllsanı iJk sınıflardan ba.şla.r. Gim:!üzlü talebe mektebin hususi vesa.ıt.He 

nakledilir. Telefon: Z0530 

Nafia Vekaletinden: 
Elı6llt.meye konulan .iş: 
1 - Su bJ.ert İklnci Şube l'Iildürlütü bölgoesi i~iude bulımao Kırk~ ova. 

sını Bakır~y ve Çendidere fey~ kurtannak ma.kıMdUe ya.pıla.ca.'k 

hafriyat ve sınai imaıat inşa.atı. 

Ta.lımin edilen keşi( bed'eli fia.t -.ahidi e6Mı üzerinden \<7011.G3 ·1 ·ı lira 71 

kuruştur. 

2 - Ek.siW.me 5.10.942 tarlhjne rastlayan Pau.rl.esi günü saa.t 15 de Aııka. 

rada Su İşleri R.eislifi binası içinde t.opla.nan Su Eksiltme Komisyonu odasın
da )lapalı za.rJ usulile yapt.lacaktır. 

3 - İstekllili!r eksiltme sarto.amesl, mukavele projesi, ba.yındu:lık işleri genel 
şartnnm~. wnumi s-u işleri fenni şarl!.1a.meısi ile hus~i ve fenni şartnameleri 
ve J)l'Ojeleri u35ıt lira 1<33» kuruş kar.,liığmda SU İşleri Reisütiııden a.lıabilirler. 

4 - Ekslltmeye girebilmek i~in isteklilerin «32.015" tira. a39" kuruşlı:ık mu. 
va.kbt t.em.inat -yermesi ve ek8iltmenin ya.pıla.c&iı güı1den en ı>z üç gün evvel 
bir dik~ ile Nafia Vekaletine müracaat ederer, bu lşe mahsus o'ma.k üzere 
vetıik-a almaları ve bu vesikayı gödermetezi şa.rtt11'. 

Bu müdldet içinde veslka. i$teğinde bulıınma.:t -'nla.r eksiltmeye giremezler. 
5 - isteklilerin teklif mekf.ublarmı iki.nci maddede yazliı saatten bir saat 

önettJne kadar Su hleri Relsliğ-ine mslı:buz ka.rşıhtında. vermeleri lizımdll. 
Postatıa olan geclkmeınr lca.bul edilmez. (l'7640,ı «9709» 

Nafia vekaleti Bursa su i'şleri birinci 
şube müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konan iS: 
ı - Bl.ll:'sa. su işleri birinci şube müdürlüğü mıntaı:.ası dahiünde Bursa o. 

vaşı sul:a.ıwi kanalları hatriyatı VI' sınai hnali.tı inşa.atı mulıa.mme~ keşif be. 
deli fia.t nhidi esuı iizeriıulen 10595~ lira 93 kuruştur. 

2 - Eksiltme lllkt.eşrin.H2 tarihine rasUa.ya.11 Perşembe pııü aaa.t 15 de 
Barsa. su işleri birinci şube müdürlüğü binasuııda toplanan eksiltme komls
yoııu huzurımda. kapalı za.rt usulile ya.pı\acakıır. 

3 - istekliler eksillıme şartnamesi, multavelenıı.nıe, h11Susi fenni şartname 
;ve k~f bülisa ceclvelini bedelsiz ola.rak su işleri biriucl şube m.iıdürlüğünden 
a.ta.bi!Urler. Mukavele projeleri her zaman iıçin mıt't:kfrr müdüriyet binasmua ta.. 
de edilmek tnere tetkik edilebHir. 

4 - EJuııllt.ııleye glrebUmek için isteklilerin 654'7 lira. '75 &Ul'U'ilulı: muvak. 
kat ~mi,ıat vermesi u eisUtme:nin yapda.oa.lı günden en a.z ü.ç gün evvel el. 
let'inde buıl-.ıı veeı.ıtıtJarla birlkıte bir istida. tle vll8.yet.e miira.caa.t ederek bu 
~ m.&h8116 olmak tizere vesika. al.malan ve bu Yesikayı Umız et.m_.,ı~ri şarttır. 

Bu müddet iıçerislncte vesika. tal~inde bulun11111anlar eksll:tmeytıı Jştirak ede

mMler. 

5 - :LriflkUlerin teklif mekt.ıihlılrını iktnci m.a&lede yaaılı sa.a.ttt'!n bir saat 
en~line kadar S\I iışl.eri birinci şube 111üdiidüttine ııaakbu.z muıb.blll vermeleri 

1iz1mdır. 
Postada. oka geellulı~r kabul edltmez. (9715) 

Devlet hava yollan umum müdürlüğünden: 
K~ mıevıAml dıola.yısUe 22 EylUI 1942 ia.rilıinıden it.ibaren Ww4 seferlerinin 

Jla,r&et saatlelfaıde aşa;;ıd.;ı.ki değişiklik ;r:ıpslmışt.ı.r. 
«l'azard'.an maaia betgÜ11'> 

Anbr:ı ,. hta.ıibul 
• Sut Daidka Saat Dakika 

AıMra (fEhlnlen o&ıo. 13 39 Si11Leoi Tnıın 'I 4-0 

AnkQl"& nıeym.n Taş. u 20 YeşiltWy İllİa&;YOn 1 30 

yer;&öy meydlan TaJ. 16 20 Y~öy DM:Tdan T&y, 8 45 

Yf!<Jillaöy Tttn 17 Aııbl'& ~ Tay. 11} 45 

Sirk.eci Wa6ıyoo l'l' 39 ADlıara şeJxiı:le ~ 11 15 

«Pır.zardan maac!a ber,fÜ'Jb> 

Ankara • Ada.na. 
saa.ı. Dakika Saat. Dakika 

A1*a1'& fflıhıılen e~. 13. 31 Alıiana ljebirden oto 8 

Aıt*al'a. ~ 'l'ay H Adana mıeyıdan Tay, 8 30 

Aii1ı&m. Jn~ Ta.y. 16 Anbl'.a. meydaına. Tay. 10 45 

Adana tehire ot.o 16 30 AnkJiU1a. ıfehlre oto. 11 15 

Ankara. • E1ifı.:rli «ha.~!M.a üo ciin~ Eli.zıt • Anlr.a ra. 

sah, peqembe ve Cu.ma.ı tt+s.I p~ Çanjamba ve Cuma 

Saat Dakffca Saat Dakika 

Ankara şehirden oto. 10 30 El&%ıi şdt.Wen oto. 6 30 
Anıkıar& meydan Tay. 11 Eli.zıt :meydl3.n Tay. '1 :;o 
Eli:&lk meydana. Tlly. 1( Anlıa.m meydana. Ta.y. 10 45 
EIJ&ığ' şeh!re Gto 14 40 Aııfinı. şehire Gto. 11 15 

«10272» 

Deniz fabrikaları deniz levazım satınalma 
komisyon undan: 

1 - Fa.bıilc.ı:larınuz .Dl1llzeme anban l.çtn 85JW-0 li:ra iicretu br bıış anba.roı 

a ıı.na.ca.ktır. 
2 - :i&tekUlerJn bu işlerde ı,ıal:ışnuş oldutuıı:ı. da.ir vesika.la.rile birlikte GöJ. 

# NURUOSMANİYE caddesinde hususi 

YENİ J\TESİL iLK OKULU 
YUVA-1lk KIZ- ERKEK 

Tü~e • Fransızca öıı·elim. Yuvada yenil:k.. Her gün s:ıa.t 9.17 arasında 
ka.yıd yapılır. l\lektcb ·~1 Eyliıld:- açılmıştır. 

rDAKTİLO ARANIYOR . 
1 Bilroda kasiyer ve daktilo olarak çalıtınak üzere Fransızca mü.. 

kemmel bilen bir Türk bayana ihtiyaç vardır. Kefalet verilmesi 
ıarttır. Talihlerin Yenlpostane kartısında Mimarvedad caddesi nu. 

'\ mara 26 ya müracaatleri 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Yüksek İnşaat Mühendisi Alınacaktır. 
Umum müdürlüğümüz merıcz U.şkitlitınd;ı. istihda.m edilmek üzere aşatıde. 

ki şa.ııt.lıaz dairesinde ücretH bir yiik.qek inşaat muhmıdisi alınacaktır. 
1. - Memurin lıtanuuuııun 4..cü maJdesınde yu.zılı evs:ı.fı ha.iz bulunm'.l.k. 
2. - ~lecburi askerlik vazifesini ifa eıtımş buhınmıık. 
3. - Verilecek ücret 3656 sıa~ ılı kanım ·hükünı1erine ıöre lesbıt edilecekıtiır. 
Miil'aea.aıt edleooklorln sa.rlh ve okuıııa.klı adresleri yaız.ılı :li~kçelerlne ~ 

da yaaılı vetıikalan ba.gld.ya.ca.khı.rdır. 

A. - BW\'lyet cüzda.nı veya mu.'fadda.k sureti 
B. - İyi durum mıu:b:ıtnsı 

c. Okut şahadet.namesi veya musad•ta.k Sllfl'eti «Yllbra.nc1 me:ınleke~ taJısıif 

etmiş oJanj3.l'ın 3458 t;a,yılı kanuna göreaJmaJa.n iktbıa edan yii!ısek miibeıdis 

tik rohsa.tnR.melt-riıı .ısh \'t>y:ı m11sadd3.lı sull!t.i. 
D. - Askf'rHk terhl-; vesikası veya musa4hbk !'U'l1eti, 

E. - Ev"'lce ~ştıkLm yerlerden a.!dılda.n bruıscftovslerin aslı veya musıa.ıi 
lkık suretleri. «1023S .. 

T. iŞ BANKA~ 
iL T A.SARRU• 

HBSABLABI 
2 iklnolJ.qrin 

Ketldestne ~nlq 

ıkraml1elerı 

ı adei 1000 lirahl 
1 il 5ot 1) 

a.z.so. 
ı• • 100 • 
11 • 51 • 
jO • H ~ 


