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Stalingradda: tufanı 1 v::~~:I:. 
andırır yağmurlar altında! amellrat 

1 1 rapıldı 

Pirinç komitesi valinin 
riyaseti altında toplandı 

korkunç SeiVaŞ ar O uyor Hastanın_şıhhi 
--- l 

Pirinç fiatlarının düşmesi için el 
konulan pirinçlerin İstanbula 

sevki isteniliyor Roytere göre Hitlerle generalleri arasmda vaziyeti iyidir 

ihtilaf cıkmış, Yon Bock'a izin verilmis Vekile önümüzdeki 
günlerde ikinci bir 

ameliyat daha 
yapılacak Stalingradın birçok Moskova, Almanların 

sokaklarını işgal ettiklerini bildiriyor 

Halbuki, şehirde ihtiyaca birkaç ay 
gelf!cek pirinç vaı-, gelen mallara da 

kara borsanın el atmıyacağı ne aıalum? 
Dün öileden sonı-it belediye 

iktısad müdürlüğünde Ticaret o• 
dası tarafından seçilen pirinç ko· 
mitesi vali ve beledlye reisi dok· 

Berlin 23 (AA.) - AlmAn o-r 
duları umumi kara\'gahınm teb· 
liği: 

Kafkasyada dü1!manın tiddet· 
li mukavemetine rağmea Alman 
hücumları devam etmektedir. 

· Kafkasyanan bit' limanı önünde 
bir yüzer havuz ve orta tonajda 
bir gemi bomba isabetile ağır ha
sara uğramı,tır. 

Stalingradda ve civarında mu· 
harebe aon derecf! tiddetlıe de • 
•anı etmektedir. Şelu •n merke • 
.zinde yeniden il~rlemeler kay • 
dolunmu,tur. Düşmanm kartı ha 
cumları kırılmıstır. 

Voronej 4İn1a1inde dUıım11.n 25 
tank kaybetm1-.tir. Cephenin mel' 
kez ve tinuıl ke•İmind.e Alma• 
hücumları muvaff~ki,,etle bit 
mittir. Tayyareler gece ve giin· 

., ... Boclt 

• keri hedeflere hücum etmiı;ıler, 
depoları ve demirvolu tesislerini 
tahr!b etmişlerdir, Balıkçılar ya• 
rımadası sahilinde önemli bir 
Sovyet mevzii rnuvaffakiyetle 
bombalanmıttır. Alman ve Fin 
avcıları cephenin şimal nihaye • 
tinde 19 düıman uç11ğı dütür " 
müıler, kendileri hiç bir kayıba 
uiramamıılardır. 

Sooyet trbliki 
Moskova 23 ( A.A.) - Sovyet 

.. hah tebliii ı 
Stalingrad ve mf!rkeız b3lıcle· 

rinde gece aavatları olmuftW'. Ö· 
teki cephelerde önemli hiç bir 
deiitiklik yoktur. 

Alman kuvvetleri Sta.tingradın 
birçok sokaklarını iıgal etmitler 
dir. Şehrin batı timalind" Kızıl
ordu kuvvetleri toprak kazan • 

[Devam 5 inci sayfada 1 

Hariciye Numan 
Menemencioğlu ıı 

1 tor Lutfi Kırdarın riyaseti altın
da toplanmıştır. Tüccarlar valiye 
piyasanın son vaziyetinı izah e-
derek bugünkü anormal vazi.ye· 
tin giderilmesi iç;n bazı teklifler 
ileri ııürmüşlerdir. Tüccdrların 
iddialarına göre; bu&'Ün İstanbul 
ıehrinin günlük pit inç istihlaki 
;lS0-300 çuvaldır. Halbuki ı:elen 
mallar biç bir vakit 200 C::UYah 
•eçm.mekte ve ancal< 120-180 a 
raaında değişmektedir. İhtiy:tcın 
fazla olması ve arzın ft7. olm~M 
dilayısile gerek müsteh!ikler, ge· 
rekae piyasaya mıtl sevkeden 
tüccarlar fiatların yi\kselmPsin

[Devam 5 =nri ""..,fada) 

dUz Rjev bölgesindeki önemli as• -------=-
Ankara 23 ( A.A.) - Harici· 

ye Vekji Numan Menemencioğ • 
luya bugün Nümune hastanesin· 
de, Almanyadan hususi ııurette 
tayyare ile gelmis olan profesör 
Sauerbruch tarafından bir ame
liya' yapılmııtır. Hastanın sıhhi 
>.Jai:~ jfislir. 

Birçok bayiler ve sahıslarm 
kömür _işinde suiistimal 
yaptıkları tesbit edildi 

iaşe işlerinin 
dahiliye vekaletine 

devri muhtemel 
AnkaTa, 2:1 (Hususi) -

iaşe işlerinin • Dahiliye Ve
kaletine devri ve bu Veka· 
let tarafından tanzimi bahis 
mevzuudur. Bu husmıta ya' 
kında bir karara varılacak-
tır. 

Yurd içinde 
istihsal 

arttmllyor 
--

Ziraat Vekaleti 
tetbirler alıyor 

Elıim yılı içinde devlet he.abrna 
300 6in deharl!h araz:i nada• 

edildi 

Ankara 23 (Huauııi) - Ziraat 
Vekaleti istihsali arbrmak için 
bUyük bir gayret Jarletmcktedir. 
Bu hususta aldığım malumata 
aöre zirai kombinalar kurumu 
tarafından önümüzdeki ekim yıJı 
İçinde devlet hesabına üç yüz 

[Deoam 5 inci .aylada] •................................................... 
Romanyada teşrii 
iktidar selahiyeti 

Anteneskr. ya verildi 
Londra 23 ( A.A.) - Röyteı : 
Bükreıten reıımi Alman ajan

sına gelen bir telgraf, bugün bü· 
tün hükUınet azalan taraf mdan 
İtnza ve neıredilen bir k11rarna· 
rne mucibince tekmil teşrii ikti
dar ve salahiyetin Mareşal An
tonesconun şahsında toplanmıf 
olduiunu bildirmektedir. Karar· 
la • ihalarının met-

!"Türkiye bir lihze bile hariçten .. 

gelen tazyikler karsısında 
• boyun eğmemiştir,, 
Temps gazetesi Von Papenin son 
demeci Üzeı:ine Türkiyenin vaziyeti 
hakkında bir başmakale neşretti 

Biohy, 23 (A.A.) - Başmaka. 
!es-hu Türklyenin vaziyetine tahslı 
eden Le Tenıps gazetesi afBğıdaki 
makaleyi Dep"etmiıtir: 

[Deoam S inci sayfada] 

Milli korunma 
kanunu 

Adliye vekatetinin 
mühim bir tamimi 

Vekilet,,. suçluların asgari 
hadlerle cezalandırılmalarını 
kanundan beklenen gayeye 

uygun bulmuyor .. 
Ankara 23 (Hususi) - Adli-

Şimdilik memurlara birer ton kömür 
verilecek, tasarruf için eğlence yerle
rinin. erken kapatılması düşünülüyor 

Kömür tevzi müessesesinin Alakadarlar, ı.on zamanlarda 
İkinciteşrin başına kadar kim - evvelce hiç kok kömürü yakma· 
aeye kömür verilmemesini karar· mış ve yakım vasıtalarım bun• 
lattırdığını yazmıştık. (Devamı 2 nci •a,,lada) 

M. V on Papen tarafından yapı· 
lan son demeçler Türkiye vaziyeti 
meeeleslni beynehnilel sahada ilk 
wa getlrml,tlr. Türkiye hakkında 
ecnebi gazeteler tarafından verilen 
haberler hadiseler birbirini taklb et 
t!lkçe, kendiliğlndım bota çıkmıt ve 
Türk kabinesinin mukadderatı çok 
defa yanlıı tefsirlerle kartılanmıı ol 
duiu için Türkiye meselesinin an· 
cak büyük bir ihtiyat ve teenni ile 
telim edihnesl lizlfl1'eleceğinde 
fiipbe yoktur. Hakikat ıudur ki, Tür 
kiye bir ıabza bile hariçten gelen 
~ kartıaında boyuıi eim~ 
mit ve tam bir bitaraflıklan ibaret 
olan siyaaetılnl sonuna kadat- idame 

ye Vekaleti milli korunrna kanu- • 
nunun tatbikatı hakkında müd· 
deiumumiliklere b=r tamim yap
mııtır. Vekalet bu tamiminde 
milli korunma kanununda suç ile 
ceza ara11nda adil bir nisbet te
mini gayesile cezalar iki had a-

Japon Amiralleri gittiler 
Amiral Nomura ve Abe 
ile mnhim bir uornşme 

Misafirler "Harb ne k~dar sürecek?,, sualine 
şu cevabı verdiler: "Biz kısa sürmesini ancak 

temenni edebiliriz. Bilen Allahdır,, 

[Deoam 5 inci sa)lacla] 

( Deoamı 5 inci •yfada) Yon Paoen 

r··············-··-··················--··········· .................. _._ ................ -.... , 

Temyiz mahkemesini'n kararı 
avukatlar arasmda büyük 

alaka uyandırdı 

Çörçilin deniz inşaat 
sanayii işçilerine 
ye~i bir hitabesi 

''Gemisiz yaşıyamayız 1 

ve gemi olmadan 
galib gelemeyiz,, 

Londra 23 ( A.A.) - Deniz 
İnfaat sanayii patron ve İtçileri
nin binden fazla miimeasilinin İ! 
tirakile Londrada toplanan hu • 
susi konferansa• h•taben bugün 
gönderdiği bir me•.ajda batvekil 
Çörçil töyle demi,tir: 1 

<ıGemiai:ı: yaşıyamayı~ ve ge· 
mi olmadan "alip gelemeyiz. De
niz ticaret durumu son zaman· 

olnıad!ğını bir tamimle müddei· larda düzen bulmus:;a da henüz 
umumıllklere bildlrmitti. • vahameti muhafaz.; etmektedir. 

! Birçokları: "Adliye Vekaletinin kazai bir 
mahiyet taşıyan böyle bir tamime salahiyeti 

kabul edilemezdi,, diyorl~r 

Cıda maddeleri üzerindeki el 
koyma hükümlerile azami satış 
fiatları kaldırılmıt olduğu cihet. 
le Adliye Vekaleti, bu hükümle. 
re muhalefetten suçlu kimseler 
hakkında evvelce hükmedihnit 
olan cezaların infazına ve elde 
bulunan itlerin takibine muhal 

Evvelce de yazdığırn~z gibi bu Ve bizim yapılabi~diği kadar ge
tamlm bir kısım alakadarlar ve miye ihtiyacıınız vardır. Müm • 
bilhassa hukukçular arasında bir kün olan bütün gıwretleri gös • 
noktai nazar lhtili.fı doğurmuı, termek için hepini-ıe hitab 6dİ -
bazıları: yorum. Zira, aizler ancak bu su-

( Devamı •ayfo 4/ 1 de) retle zafere emir verebileceksi -

Amiral Nomura harbdcn •onra Türk ·Japon münaHoatında çalı 
•enif inkişaflar olacaj'ını •Öylüy.-

Amiral Nomura l•tanbulo. muuıualat ectıği gün Ye,ilköy haoa 

meydanında \ıSon Posta» muharriri ile görüti.i.rlıen 

Amiral Nomura kartımı ken- arada yediği öğlen yemeğinde l 
disine verdikleri vakit, sayıları henüz kalkma,, büyük elçi B. 
otuzu bulan vatanda,larile bir [Devam 6 inci •a)foclal 
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Piyade alay kumandanlarımız • 
dan Albay Hüsnü Algan'ın oğlu 21 
yaıında Takainı lisesi son ıınıf tale-
bealnden İlhan Algan'ın müptela 
olduğu hastalığı yenemiyerek dün 
gözlerini bayata flhedlyen yum.du
ğumı teessürle öğrendik. 

Bir okuyuccunuz, dünkü 11a· mahkemesinde neticelenmif, 
zetelerde çıkan fU küçük ha • altı ay hapsine ve 20 lira ağır 
vadisi mektubuna ilave etmif, para cezaaı ôdemeaine karar 
«okur mu•unuz?» diyor: verilmiştir. Karar tefhim edi -

<<Çay ve kahve beyannameai lince, Tiran mahkemed.: ba • 

Fransız dü~ünceleri -= 

vermediğinden dolayı yaka • yılmıfttr.» 

lanaralr hakkında takibata Okuyucumuz ha)rctlc •oru. MahkOm olan tahsildar 
bqlanan Tiran Vlkerin muha· yir: 

1100 lira ihtilastan suçlu olup 

Eylül 24 

Aoılıt ~• 
1 sıerllıa 

130.70 
30.365 
12.9375 
31.16 
33.00 

454 

Çok genç y&fl.a uful eden İlhan 
ar~luı arasında çalı,kanlığı, 
aıdci.sı ile temyüz ıtm.İftİ. Cenazesi 
'bugün öğleden evvel kaldırıla.çak 
ve namazı Üsküdar Y enicamlinde 
kıltndıktaın sonra Bülblll deredeki 
aile kabristanına defnedilecektir. 

/ 

keme.i dün a•liye beıinci ceza - Sevinçten mi? bir müddettenberl 1 inci ağırceza-
\ 1 S T E R 1 N A N, da mevkufen duruşmasına devam .__ ___ E.!_h_a_m_•,.-r-sh_ri_t.U ____ • 

1 1 S T E R I N A N M A f olunan Hüseyin adında bir tahsil· 
Merhumun baıbe.sı Albay Hüsnü 

A. L __ ,a ..,.. " • ~ luuı. .. ıs.}ıii dl-
~ dar dün bu cünnünden dolayı 

... S aene 10 ay hapse ınahkUm ediL . 

ikramiyeli % 5 1938 20.-
ıı % 5 1933 .'\. B. C . 22.30 

_..ıl 

-

.. 



24 Eyul 

[ Bir Anadolu Seyahatinin nottan J C Davac1l1.k 
Anadoluda temaşa Madagaskarın kıymeti 
Ve egv lence ha at ["Son Posta,, nın havacı mütahassısı yazıyor] . y 1 B lr müd.det evvel İngillz\~:·'n rafından ifgali takdir:nde Mlbvere 1 narlve _ Morondava • ~ • T .. 

~&nl ıle ~aılayıuı l\1adagu; ald denizaltı ve deniz üstü korrn lear • Behara • F. T. Daupbia • 
V kar harekatı bugıı."'llerdt• tekrar <:.· gemilerinin ikmal ve üslenme.inin 1 Diego suarez'dlr 
J azan : Halid Fahri o zansog l~ndi ve ihtimal. ki bu sefer bü. l önüne geçmek maksa.dile adanın ı Fransız prlô Amka bava koma. 

tun ~d~Ukarın ııg.ıt.le sona ere· behemehal İ§Bdl lazımdı. ~lığı Tananarivededlr ve a._. 
- 6 - komed1ai, nüktelerini bugünün takdir edecek bir ekııerixet pey· ~· D~nyaıuı:;. b~ .en büyük ada- Madqaskarın havacılık bakı- tayyare olarak harbden evvel 2 bö-

D 
enizlide kaldığun bir haf. zevkine gere itleyebilerı halk da olacaktır. O zamana kadar, ~eı:~ .. ke d lsıru h~~? ço~ ~ından kıymetine gelince; 616.453 lük kadar kuvveti vardı, bug:in iki 
ta kadar bir müddet zar· aan'atkıirları tarafından oynan· bu usulü, eskisi gibi devum ettir· sebebi go;y~· ~ :~ goruşwı iki kilometre murabbaı ınesahası ve misil olduğu kabul edilebilir. 

fında, bizim aevinıli Ahmed Çin. dığı için hotuma gjtti. Mesela Na mek zarureti var. ı ile vaı 1
: • .'rıl . unyanın barb 13.772.569 nüfusu olan Madagas.. Bugünkü harekatta da fngiUzle

tanm · kendisini evvelce bir ya- tidin repe~tüvarmda mühim bir Her ne ii e, biz bah-;cye girdi-. hatq ydan
1
.:'0 .k?JC en:Jdcn uzak ~u. : karda irili ufaklı 126 tayyare mey· rln daha büyilk bir hava kuvvetlle 

d kd. t · t' • N 1 • l d ~·· . . ~ • . d k B h ' ·nUfu gerı ue Frr.nsaya baglı danı vardı B '- d üh' • zım a ta ım e mış ım • yazo6ı· yer tşga e cu ::>urpık Dudu eskı 

1 

gunız e şar ı baylamıştır. a • ı b" k ', l d F k • j r. muar an en m ım- İf görecekleri ve Fransız havacılığı. 
k' i ld - bah d l de . "T" h 1 . • , . d l ••t •r ıt a o uşuy u. a at am hııırb leri. Antsirane Tanıat A d 1 ---'f • kalac v bl. n~ı 11 ıra ~tk•f. lQ ugu k çd~J e ti vrl ·~l gu -~ç cep e crını . canlı çdc;nm ydanl sı k o dmuş Svehmu .em~· I hiçbir muafiyet tanımadarı umul- ba : Anabalav - M luav-: • T• r • Din __..., vanyette agı ta I· 

a i. sana ar arımn ome ı e· P e-,n e gosteren mer.hur bir tu- ıyen oma ta ır. a nenın o· ad k k"' d d k d" . .. a • a rıg:ı - ana.. (Devamı 4/2 de) 
· ··ı · · k k I ı ı· t ~• t · ·· d k d k. b" dd ı m ı cıder e e en mı goste· rını, revu ennı, şar ı ve ra ısa· ua <'Y\Jn'1 .. ur. şte h\t oyun. ba· ı nun en ar a a ı ır taf se e , bT 

rını bir ge-ce bile kaçırmadım. Za-ına, DenizlideH_t<?nı~iMe daha kadar olan kısım birinci mevki· ı re ~;;;r. .. · . ~'S p b ~ 
t:n Ana~olı;ada haikm tem~f~ ve canlanma~, ha~ ~~'=' sonrnn "n~ n dir, fakat sedde.':' itibaren başlı· dMı bua~:::: =~:l~;:re; ~~, ı::: on osta nın ulmacası: 8 - (15) 
cgJcnce ıhbyacmı, hep, Vilayet taze esprıler)e donanmu ku'IV~t· yan klsımda en OllC oturanlar )o• ' sel • jk. bak d tı:ik a l° 'J 
vilayet dolaşan bu yorgunluk bil· li bir mizah eseri haliııde görün· caya kul·ulmuş gihi rahattırlar. eyl 

1 1
M ım kaan tet --'~ le ınt: -·-------------------· 

f d ı · k l k du·· s·ıh k · · N ı k" b" · · · -~ b d 1 - .. adagası tın sevKU ceyşı BWllard 30 t • • ha1led k b" d 11 h mez, c acar umpanya ar ar· · ı assa endısındr.n s:-<:> lf"r .. 1< uı ı ızım yerımızue u se · k 1 an anesmı ere ır ara a yo ıyan er 
§tlamaktadır. Fakat şimdi, eski- yazımda ayrıca hnhsedt:ıcl"k ol· d;.n başındadır. Ahmed Çintan, ! ıy;ıet • M ask hava :ıl ık okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
sine nazaran, bunfo.rın oyunla· duğum Hayri Özaksoy Sürpik I pek sevdiği bir arkada~ı g elirse ı k r-:- ' adag arın Solda:ı sata doi' 
randa az çok bir tekamül adımı Dududa bir harika idi. Şimdilik , ona ikram etmek =çin oraya 1\Çl· 

1 ıymetı. nı: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
seziliyor. Bir taraftan şarkı ve ~u .e~aalsiz halk san'atkarının l hr kapanır bir l!ezlong getirti· I 1 - Madagaskar, ~ap~yanın şar 1 _ :&1- kedi ii====:::;ı:ıı==;=::ıı::ıı::;ı::==-=============-
raks, diğer taraftan repertünr· : "mm• buraya zevkle ve iftihar I yor. Ben Denôzlide iken bu , ez- 1 ka ve ..,ı.. 1""":":' '.çln luz~ b~ 0;,,., (r,), Kn•d•. 1 ffı 1 1 ı:l 1 1 

ft 
larında tullıab ihmal etmemekle d~~~rak ~aydededm. Yazık ki, ı long her gece bana tahsis edildi. samaklarından birıdır. ~alumdur ki nirık b•r yer . t ı . ll-.ı--ıı--ı H 
beraber, yazılmış piyeslere de ol· ı bulun san abn~ rağmen, otuz se· Doğrusu pek keyifli oluyor. Jap~ya b~rekete evvela işgal ed_e· 2 _ Bir mı~şva 2 ----- ------- -
dukça bir yer ayırmışiardır. Bur~- neye yakın. hı~ zamandır hala Yalnız b!1 ~din önünde otur· ceği ulkelerı saran .~daları ele geçır. ağacı (9). -------- .------- -
)arın arasında M,-ıhmud Y esar•-ı seyyar artısthkten k~rtulama· manan b•r ufak mahzuru vardı: mek ve ~larda u. le( tes~s etn~ek- 3 _ Batan 3 
nin Sürtük, Reşad Nurinin Taş mıştır. ~oksa daha. g.enış bir sa- kahvecinin ·dalgın çırağı, bütün le b&Jlam:ftır. Garbl. dogru ~ı:.o· bir - ---- --_--

h d b ıh Ş h T
. 

1 

bar Aiıd d , _ _ v2.)>Urumuzuu ismi / 
Parc.e ,;ı aibi kıyml.!tli eserler de a a, 1 assa e ır ıyatrosu ihtarlarımıza rag·men. hazan a· ve antan a aıarının ifga. -• 1 llnd ,, M d (51, Nota rıı. 
var. Ayrıca ince komediler ve ba· gibi b~r mücssese.nin s.~h.~esinde 1 cele ve telaşından ihtarı filan u· en sonra sır~ Sey~n v~. • a a: 4 __ . \'alldeme 
zı revüler de oynayorla.r ki, bu daha ılk oyunlarıle buyuk bir nutuyor, koca nalçalı nyaldarile, ga:Ha_ra .gclınlfti. _Yaş! bükumclı IS), İsim (2). t. 

suretle, yav8.f yavaş, hakiki muvaffakıye_t k~.za?u· ve herke 1 İnsan boyunda cinsi görülmemi;; ı Hindı Çınlde yaptıgı g~l Madag.~· :• - Koşmanın, 
san'atkarların yelişmesine daha sin hayranltgını uermd~ topl~rdı. dehtetli bir ')ekh·ge gibi seddin karda ~a Japon~ara ıncm_aş.tt gos. acele ~!menin he. ( 
müıaid bir zemin hazırlanmış o· Üstüne atlıyordu. O zaman, ö~ terecdcb. Bunu onlemek ıçln İngl· ~ti (8). 

lwyor. Hiç ,üpbesiz, tuluattan, Şimdi biraz da bu zarif eğlen· nümden, bu tüyler Ürpertici he-l lizler .daha evvel davranın.ak zorun· 6 - Bir trMia 7 
böyle yazılı p;yeslere ve sistemli celi bahçenin gece hayatından yulanın geçtig- :ni görüvordum. 

1 
da ldı'et". • . .. "' le i ' 2) n- < 

J b .. ~ k hl ıı-ı ınüt. ana .... <t · • oc. t. 
bir tiyatro hareketine geçiş ko· bahsedeyim: M~amafih, müstahkem mevkii· 2 - Cenu 1 .ıwuı-l a .. r .. g raber t3). 
lay bir İş olmasa gerek! Maama· Her gece biz bahçeye girer· mm böyle gecede birkaç kere , tef!klere her husınh buyuk yar. 7 _ fstanbulıın E 
fib bu satırlarımdan tuluatın 8 • ken, sahnede artist bayanlarm ihlal edilmesinden ba3ka ~ik$.ye- ' dımla4"da 1-ulunuyoıdtı. Bu yardım· remzi 13). Orl.ak 
leyhinde olduğum hÜkmü çıka· şarkıları hatlamı~tır. Bu şarkı tim. ~oktu. Ahmed, oğ!ana her 

1 !arın ~üyük_kısmı d.Pni:zden VP Mo. ıS). 10 
rılmasın. Ben de İnanmışımdır ki, prelüdü mecburidir. Çünki.t, ha• geçışmde kızıp söyleniyor: rmbtıç. boıazı yolı ~ yapılm kta . S-Ters~ temiz. 
karagöz ve orta oyunu gibi, halk la, halkın mühim bir kısmı şar· - Şu çayını, gazozunu başka idi. Mad .. ga·karın Japontu tara-

h ık ·k 1 ·· • · k b. • t t ft ••t•• ı fı-,ı-n ı .... ~ıı ve ha .. ""sl<>• ·ı t • ley'ci bir tıoprak (5). 5 - AsDde (5), Bir Yemi.'! (3). 
zekasını ve a psı o OJ!sanı en ısız ve danssız ır tıya ronun ara an go ursene. m.m T u v" u ~: "!'IS e· 

k d"ln · h }" d b l 9 - Sahsya (5), (Verem) in alısi m. 6 Beslemek (il 
İnce nüanıılarile ancak tuluatta pek can sıkıcı bir .. ey olduğuna Diye çıkısıvorı:lu. Fakat çıra , ı 1esı a ın e u yo kapanm·ş o. - · "' 1 __ ,.... 11- Şad<9cla tekrar (7). Bir bati (2), ,. • 
hulabffriz. Fakat şu da muhak· İnanıyor. Anadoluda dolaşan biraz sonra gene '.>ild1?,-in; oku· acaıul. • - Demir1o1e (31. Neferlıer (4). 
kaktır ki, tulüatın da iyisi ve kö- kumpanyalarda tutunabilmek i- yordu. Doğrusu ömrümde bu ka· 3 - Madagaskarın Japonh,. ta- fYıabnchn !Lfl'iı.ya dotru: · 8 - Dahi! m, Btr ~ gmera.J. ti). 
tüsü, incesi ve kl\bll.31, faydahsı çin, ister istemez bu an'aneye bo· dar inadcı ve bu klldar aksi oğ- r<tfından l~gall halimfo Af ;k ya 1 

- ilıerleyif, )'iiksellş (7), K11a a.. 9 _ Tamamen mecnun ('1), y 

ve ZArJ\rlısı, zarif \:e zamana uy· yun eğiyorlar. Maamafih bilin· lan görmiis rt'"~ilim? bir sıçramayı veya b·•raya yeri ,e. mao 
121

• 
· ·~ köhnesi va..- mez, belki bir gün, tiyatro ile Bahçenin bir tarafı. duvar f•o· cek hava kuvyrtl~rl "h Afrika kıt'a. 2 - Evliya 1

4>. Bir zeytin nevi (4). <2~~ _ ü..:=.-m _ _._ (•), ~-. 
_; yunca sarmaıık, <i"~ yukarıdan aının trbıl1d edilme· inl önlemek 3 - Yetmek ('1), Bir renk (2). -- - • ..-.. 

' 4 - Madacukarıo Japon'ar ta- 4 - O'.oUl'IDllk (6), Valide m. 



r 
1 

- Bunda intizar eyleyeceksi.z başına kahve içiyor, elindeki çu- yahud vermi,ler İse? O zaman 'ı _ Benim Semahat!... ak_şam çok güzel sevgilim. Fa- Bu gece Ved d onu büsbütün 
Yoltlaşlar. buönnu tatlı tatlı tüttürüyot·du. kazdıkları çukura kendileri diit· B ' · · d d ~ · · · t" kat senin kadar Jeğil!.. teshir etmiş.ti. Ved.~d, alnına dö· .. - . d' 1 ır an ıçın e egı~ıvermı! ı. k 

1 1 Serdengeçt:ler ba,lannı sal- Mustafa Bey girer ıirme.z gö.zle- meyecekler mıy ı · Sevincinden kabına sığamıyor· - Beni ıımaı·tıyorsuu Vedad ı Ü en saç arını, geriye atmak i· 
ladılar. l>e i Ha~a•ı odnnın bir rini açta: Mchmed Patanın bütün umu- du. Çünkü, Semahal, ahenktar Sana çok §eyler söylemek İsliyo- çin, baıını arkaya doğru snrstığı 
kennrında duran demirden kü- - Hazır m1S1z~ du altınlardaydı. Baımı kaldıra· sesi heyecandan titı-iyerek: rum. Fakat sen farkında değil- zaman, gayri ihtiyari: 
çük bir sandıgn ilerliyert:k ka- - Hazırız benim sultanım. rak sordu: _ Vedad, göz yaılarımla ıe- sin galiba. Ben radyodan zillerin ·- Ne zarif, ne güzel adam .• 
pagını ı;ı.çtı. Sandıkla kırmızı at- Serdengeçtiler cümlE-ten -Ya, altınları tevzi eylemedi· ni dinliyorum, beni hatırlayışın sesini i~itiyorum. Snhneye dön· Tam bir san'atkarf 
las kesel :re doldurulmus <ısu· geldiler mi? . m"? bilmezsin ne kadar mes'ud etti men lazım! Bu gece bize gele· Demekten kendini alamamı .. tı. · . naz ı d " 
elik» gibi altınlar vaı·dı. Kcselerı - Kaffesi dahi içerüdedir. _ Edilmez olur mu sultanım? beni.. ceksiniz! Ve ada göaterilen bu alaka 
yerdeki halı üzerine öbekledi, ü- D' d ld t n d k ) Demi,. ti. Hayretle durakladı: karşısında, Adnan Bey ve yan-. - .ıva.n .o asını ne yo a a - Odaya adım attıklarm a ese er :ıc • 1 
çer beter gruplara ayırdıktan tt d ? - Niçin gelmedin Semahat!.. - Size mi geleceğız larındaki genç yeğeni, sur11.tla-zım e ır ınız • üle•tirildi. J b'h ettım" . 
aonra lwı,ını döndürdü: - Tarif buyurduğu•luz ~ıeçhı· ı " Ah f - Sen çalarken, eski hatıra- - Ben Gönü e tem 1 nnı umıtlardı. 

- Takarrüb eylen yoldaıım. 1 f d' - sen larla sarsılıp, göı: ya§lar~mın, Konserden sonra sizi ahp bi7e Adnan Bey, bala havuz hika-1 . l v e e en un. '· . . . . k B b b. . k 
Fedailer eöz erı par a::ı;ıp agız- kocamın, kı.zımın yanında bo .... n- getırece • eı-a er ır çay ıçıne yeaini unuutamamı,.h. Pek tabii l . - Patrona Halil için yapılan r- • • • :s 

ları sırıtaı<aktan yaklaştılar. De 
1 

- ı< İzalen emrinde muvaf- masa tehlikesine kat '<I Vedad ! .. ıstemez .. m .. ısın, . olarak bu unutulmayan acı h .. tı-• d ((İhram» ı Halil pehlivanın ve ... B k lb ı h ld ~ 
Hasan altın keselerıni kar a~ 1 ..ı k fakiyet memul eder misiz kethü- Konserini radyonun nakledece- - ulun a ını e.. O k e ra ile beraber kini de devam e-re'sinde saklu bu unuuğu apu · d' d h ı ı· f k b. Payı elti: d' · ? da bey? gw ini Ögrw enir Ögv renmez, ha&talık fınl 1 a a neş e 1 a at ır an diyordu. Semahatin sonra da önüne mi vazettür ınız . k ' 

- Dahi ihs.n ltuyurulacakhr _ Bilutfihi teala benim dev· ı bahane ettim. Böyle daha. ra~•!• e~el , sana avu~~."k için dalıa Gönülün hayranlığı kar§ısında, 
yoldaşım. - Beli. letlu efendim. doya doya ağlı?'~rak .~en~. d~?lı· suratlı ç~larım. Soy le Se~ahat, J V:edada olan kini, nefreti büsbü· 

- !. .. - !.. · S d b t k göğsü yorum. Elektrıgı sondurdum. sana. neyı çalayım •. Ha_I~ ıst':~~- tün alevlenmi~t). Yeğeninin Gönü 
_ Bu kalla, ;;deklerden kat'A Mehmed Patanın yüzii birden· 9: raz~.~- d8.!'ru , e ra~ . l Karanlık odada başbaıayız se- se bıle, yalnız aenın ıçın bulun le kartı zafını da 

3
ezince, genç kı 

havEeylemen, aiz fcvketlü padi- bire duvar sıvası reneine gırı- üzerıne duşur u, g~en gunl g~ • ninle... ruhumla, bütün 3an'atımla çala- zın, onun yanında böyle alenen 
,ah ekmeii ekleyliy~n serden· vermiıti. Dudakları bir feyler diği zam•.".: :< ~re ~ara! araa Bir yıldız akışı gibi, ruhunu caiım. ~?yle .. sevgiliın! . Vedada kar,ı şüpheyi ca1ib bir 
geçtilersiz. [Gözlerinı devirip mırıldanır gibi titre) ~p kıpırda- nesn~ .Y~nılup._ı~ıl~~z · ı• dtye,~~~ sıkan ıztırablar• .ı, cndiıelerin 1 - _Mumkun olursa «Benı s~- alaka izhar etmesine sinirlen
aağ elile havada hayali hir şey fiyordu. Ya, muvaffak olamaz- kendısı ıçmedıgı gıl>ı yanında,,..- birden kayıp yuv.nli\ndığını en- ven hır kadın varth ı, yı Vedad •.. mişti. 
keser gibi yaptı] Cümleten ve larsa? Ya, Patrona ve arkadas- lere de bir ((kupa u ~crbet içirt- gin bir meserret;n bütün be~liği- - Ben de bunıı istemeni b~k- Ne çare ki, fikrine i!tİrak d 
bir elden kılıç üşürüp pare pare Iarı meseleyi e~elden sezmisler meyen «Patrona Halilıı in VP.ısve- ni istila ettiğini duydu. liyordum. Gözletİnli kapayaca· memek için hiçbjr şey söyleye· 
eylers:z. Dahi gôziinüzi• budak- ise? Ya gizlice saraya alınan sesini dütünüyordu: Böyle dğ- _ Çok mea'udum Semahat f ğım. Çalarken 5eniu yanındayım memek vaziyetinde idi. San' atı 
tan aakınman ! serdengeçtilerden b1ri veya bir den nem k~pım .. b~~ .~da?1; kol~y Şimdi piyanonun başına çılgın Se~ahat!.. Ese~ biterken <seni na laf söylenemez, pozisyonları· 

Kapı dışarıd en u su!cA tıkardı - I kaçı ııağzı karalık .ı edip te üze- kolay tuzaga du~urulebılu mıy- bir net'e ile dönebilirim. Seni sevıyorum? » dıye mırıldenaca· nın zarafeti, ıiiriyeti inkar edile· 
jı için kethüda Mustafa Bey ve rine bu kadar diişülen g:zli 11 tcr· di? göremeyince, .ne kadar Aüzüldü· ğ!m. O d~k~~a~a ban~ ~en de ay- mezdi. Halkın büyük sempatisi 
Jbrahim ağa koştular. Gelen tibatrn Patronaya haber vermif, (Arkan ıuar) ğümü bilmezam ! Bana hala dar- nı şeylerı soylıyeceksın · • en kuvvetli mütaleasını bile, tek 
sadrazam Mehmed Patanın çu- gınaın, beni affetmedin sanıyor- Ziller çoktan çalmıı~. ha~k, ·~- zib edecekti. 
bukçu ool !" nı idi. Mu•tafa Bey A k " F b -k 1 u dum'. tirahat salonundan donelı bır l 

• $ eri 8 r a ar mum y d d Saadet Hanıma ge ince: o, er kapıyı hafifçe &rahyarak alçak • Telefonun öbür bumdan hül- hayli olmuştu. Telaışla e a ı a · V 
· h ön sırada ve edadı tam karıı aesle sordu: Mu"·d ... rıu·· öu·· nden. yalı bir ses cev.ıb verdi: rıyorlardı. Nefes nefese aa neye dan gören bir koltul..""ta otur uyor 

- Bizi i araraız? .LJ] - • _Bu mümkün mü Vedad!.. gelmitti. Bir saniye bile, çarp.n-
- ki" ed du. Konser biter bitmez, sahne Ç

ubukçu og·tanı a yni sesle mu· • Mu.'hendı·sı" Alınacaktır. _ o halde neye kaçtın ben- tısının geçmesini be ıyem en . - y ··k k I at d b ı ye gıtmeğe, gene gece aparta lcabele etti: u se nşa d ' kendini piyanonun batın a u -
en··· manda kalmasını t-eklife kara - Sahibi devlet efend·m;'l. t:mum m•<.au· ~ıu .ı-•:ı~ nıı>rı..- •-ı.:ıa ınd.ı istihdam edilmek uzere aşağı.de. _ Sana olan ha:ırctim daha du. .. .. · · d 

.... • -~ ~ A~ ..-....., 1 ı J kul vermışti. Bu ihtirasla titrıyor u «haremden • teşrif buyurdular. ki şa.:tııu ~ 'nde ücreUl bir yuksek inşaat rnüher..disl alına.ca.ktır. cok biriksin diye.. Terlemiş, saç arı a mna 0 • • 

- Ya • irndi st>fad& mıdırlar? ı. _ Mcrnurın Jr.anuıuıııun 4.cu mı11J.jt.'SJnde ~azılı evsafı hah bulımm:ık. • _ Semahat seni seviyörum. müştii. Mendilini 11.lnmda1! geçır- ·-·-·--·---···• .. ••f.~!.~~ .. ~!!~.~ ... 
- Beli, kahve çubuk içerler 2. _ Mcc-bım asker~ ,a.ztfe ini 1fa etımş buhmmak. _Ya ben seni nasıl seviyorum di; zarif bir baş hareketıle saç-

sultamm. 3. _ ven~k ucret 3ı;:; ı; ~)ılı kı:.nun huk:ünılorlne ıöre te bıt edıl~kt.ı.r. biliyor musun? Radyonlln yanın- larını geriye att~: . .. 
Mustafa Bey ardmda, oda or- Miiraca4Lt edeceklerin sarllı ve .olmıııa.klı adT"eSleıi 3-azıh :lilekçe•erlne :ı.satı.. daki şezlongdayım. Yanı ba,ım· Memnun, mustcrıh gorunu-

tasında altın üleıen serdengeçti- da yazılı yesfkalan l>akl.l.yaealdardır. da, ~yalnız benim için çalıyor· yordu. .. . • . .• 
)e

re bakıp •ülümseyerek OOlldan ıldı!ı. Sllftll •anki Adeta aöz göze diz Bu tahavvullerm hıç hırm Me- Karı"katu··r Albu""mu·· e. A. _ Uuvijet eüıdanı veya muı;ı1 sun ., .. ' .. • .... d k 
çıktı. B. - bi donmı mıu.b'.&.iası dizeyiz Vedad ! .. serret Hann~ın f ozun~ ~n y. ·~ı~-

Artık ortalık iyice ağarıyor, C. Okul şaM.detnamesi nya musad•lak sureti t•Y'3lxırı.('ı memlt>kr.tt..• tahsil - Ben de yalnız senin u;ın mayordu. Fa at u anı egııı ı- Ç 1 K T 1 
pencerelerden günlük itlerine P."İ· ~...L. olanla.rın 3(58 ı;a.yılı kanuna r:örea.lm.akı.rı ik~ eclm yuliek muherı:Iis. çalıyorum Semahttt! Gözümün ğe hiçbir mana "erem.iyo~du. 1 - ·ı de bu1ab. 
den hallun ~öyleşe .gülüse ~okak- ,.... 0 .. nünde yalnız senin hayalin.. Gö.nül, locanm kadı0fc$ıne da- Bütün muveuı er ı-,1 d ilk ruhsa.tnamelerLı .ıslı vey:ı musaddıalı 9Ureii. k 11 ı d t 1 U 'niz Fiatı 25 kuruıtur 

1 
t an aeçip gittikleri görülüyor u. _, Halkı görmüyorum bile.. Bir de yanmı§, başını o arı e es e <· rsı • -. ,.. '- D _ A*eriiılı: ierlıis \es.İkası veya ntusaddak 91..,.,.I. • • I d d J 

.ı.. Kethüda, sadrazamın her saban E: _ Eneke ~WU..rı ,-erlerden aJaakW.ı borıaerivslttlıı aslı Vf'Yı& •mad. seni bana hatırlattığı için arası- lemiş, gözlennı m·pma a!'1, 8 • 

Boiaza kar•ı keyif çattığı «!O- . ra Gönüle bakıyorum. Kızın bu trlD ve hayran onu SP.yredıyordu. "t' dOZ3S. 

ORHAN URAL 



24 Eyfıl SON POSTA Sayf /1 

ç a zi 
Maçkada tramvay caddesi üzerinde 110.20 
metre cephesi 156.10 metre derinliğinde 
ifraza ınüsait ortasında sefarethane binası 
olarak yapısı tamamlanmamış büyük kagir 

bir bina ve ayrıca iki ufak binası of an 
mahal sabhyor. 

Emlak ve Eybm 

Arsa ~ frz 

de nlıcıya bim. "e a 
Fada iz hat ma'k bteyenlerin 

ilin nur. ııoıso) 

c 

JS31Z. M2 Ura 



4/2 Sayfa 

Bir tarla yii.:ünden iki aifcnin 
araaında kanlı bir kavga oldu, 
bir ki~i öldü, 3 ki:tide yaralandı 

Bigadiç (Hususi) - Kazaya 

Ka.aba ihtiyaçları aiiratle gide. 
riliyor, yeni kaymakam umumi 

nokaanlan. tamamlaımya 
ÇcWf')'Of" 

bağlı Çekirdekli köyünde tarla Zile (Hususi) - Zile, Sivas • 
yüzünden köylüler aı-a&ızı.da bir Samsun şimendifer hatb üzerin-
arbede olmuf, 3 kişi yaralanmış de bulundup "' 
bir köylü de ölmüştür. ıçın hareL:etR 

SON POSTA: 

Havacılık Gayrin.e.ikul s~t ş i" anı Bergin - Tunus, Nis, Korsik.a., nida. 
( Baf tcırafı 3/ 1 de) Kütahya İcra Memurluğun- ları ile çınlayordu. 

dfr. Bu~ bava kuvvetlerine dü.l dan: (Baı taralı 2 nci &uyfada) Halbuki Tunus ile Nisin, adı 
ıen lı İngiliz ihracımı mani <?lmak.. \ Bıl:r bıJıııct.a.n tfo!a..n lıaczolıınup sa.iti _ Roma haJkı hükumet şefi ile yoktur, Eğer. nakil esnasında u-
t01·1 Bunu yapamayınca ve bılhMsa nnsına. sıra geleııı )iord.ın mj,jıillesinhı tam bir görfü; ve his birliğindey-~ nutulmamış ıse bu, Fran8ayı ka.. 

ego Suarez ve daha bazı nıe:r· ı M. 1 

1 

· k ·· "d · ·ı A ı d lar 1:.J k 1 .. ' ı:ı:.a la. c\.' a.ı·md.ı ve t.;ı,puııun Aırn:stos di, kararı büti.in kuvve tile alkıs- zanma umı ve zaruretı ı e ı-u• 
an e·~en çı l! dan sonra mu- 940 tarih ve 13"/121 • t f d .. f"k" .. ı 

him bir işi kalmamaktadır. · . .," nunJuaa.ulııb ka_ ladı. Radyonun Quirinal meye n:ıanya .ara 1? an mutte 1 1 uze-
Mad"g-·'--rda hır" t -'yya.re ınek- y~;Jılıı 689,50 1\1. ~ ve .şaeka.u Hacı Tos~rı d d al k od k dar rınde brr tesır yapılmıs olduğu• 

"' - ... ba.hçe.ı.i, şima.hm Şerıfc bahçeı;.i t:ubcın anın an ara ama a .. . . 
tebi ve 4 aero klüp vardır. Mekteb - · ' · d·~ · ~ l l" k nu gostenr. 
merkezdedir. Fransa bu n"ekıcb ve hacı l8ma.tl b:ıh~i. ceııullen Yeşil Il:.t_ getır ıgı ses ugu tusu e an u .. M .. k"J k l ~ 

• Iu bJ.hQcsi ile malıdud b.ılıçe 3/11/9t'? laklarımdadır, fakat aradan iki ısırın musta ı a acagl eh-
klüpLerde bilhusa yerlilerde•1 tay· _ _.L · l "h ..ı·ı· k S .. ..... .,.ıllıl? mitı;adı.ıt Salı güHn ::.aa.t 14 dıen yıl üç ay geçtikten sonra ayni emrnıyet e tasrı euı ır en ü • 
yareci yetlıtlrmek hususunda istifa· k 1 
de etmektedir. 16 r.ı. ka.dı;ı.r dairede. açık :ırLı.rnı~ ille Quirinal meydanından geçen iki veyş . ana mm ne olacağı müp-

Dl-o Suarezl ele g.....: .. en İngL· sll1ıılaca~t.&r. Şa.rlnamesı 23/ 10/ 9l2 tarı_ d t b .. f s ltı halde n ko hem bırakılmıştır. Bu da Süven .._ -Y- hinden •''ibaren herk.es far;ıfnd-A.n ı;öı:-ii os un ugun ı ı e - .. . f 
!izler bir miktar dah:. cenuba indi- ıebUlr Bu •. • ... • . . - nustuklarını duymak isterdim. munasebetıle Almanya ve talya 
l . di I M . ıv ... rnuı.dıa .... ~ırm ı bedelinın · . d h .. ka ,A b" l 
er, ~ım se ozaınbik boğazı sa- ~-.ru menkul'(' h.hnıiıt oluna.u kıymetin Maalesef buna imkan yoktur, arasın a enuz t ı ır an aş• 

hiUerinl ele geçlrmeğe ~alışıyodar. % 75 ni burtm&dııiı ta.kdlnle en çok ar_ buna mukabil is.itiyoruz, ki İtal- mıya varılmamış olduğuna dela-
Müttefikler adaya hakim ddu1<ları 1 t d 
takdirde Seylan ile beraber Aden r ı:..ı.ııım maıhhfu.l·ü bı.ki ~lm:ı.k ~tile ıo J ya hükumeti harb hedeflerini e • e er· 

Ve Amman denız" f .. rlııe, daha do1i-_ !:'Un d'.ıh:ı ıızatıla.rak 13/ 11/ 91 .. Cmna l • . k"ld t b"t ct' k ltalyanın harb hedeflerini gay 
" ., günü a<)'n.1 s:ıı;lt't~ en gok artır'a.ıı.-ı. iha_ gayrı resmı şe ı e es ı e ere . A •• 

Çekirdekli. köyünden Öke soy bir _tehir hali • 
adını taşıyan aile bundan 10-15 no g~tir. 
aeııe evvel arazinin ucuz ve pa· Şimendifer yo • 
ranın alım kabiliyetinin fazla ol- )unun iti em iye 
dnğu zamanlarda ayni köyden açılıfından ey • 
Keskck na.mile maruf Qemircan vel Zilede dur
ailc.ı-ir.deo bir tarla almıştır. Keı· gun bir hayat 
kek ailesi evvelce sattıkları tar • hüküm sür • 
ladan Öke ailesini zorla çıkar • mekte İmİ§. 

rusu 8a11t"a ve Kızıl denize yapıla- lesi yapUac.:ıık:tır. Arlırmaya ıiş!~ı. e_ ,gayri resmi şekilde en fazla gÜ• rı resmı su~.ette anlata.rak muda· 
:/ c2k tehdidlere karşı birer IJeri ve denler•n 1.3.htoin olnna.n kıymetin "b 7,5 vendiği dört gazeteye hususi şe- faa e~.e~ do~t muhar~ı~ arası.nd~ 

yan mevzi tutmuı oJacl\klıtr ki bu ıııı~be'inde pe_v pıra.sı ~lıoır. ı:iatış pc k'l<l b"ld. . b ,.t 1 r en muhımmı olan Sınıor Vırgı .. 
mak ve ellerinden tarlııyt geri al· Bugünkü Zile Kaymakam 
mak mak~dile Mehmed Demir· bu b-at boyunda Necib Soydan 
can oG-1u Mehmed Demircan. Ha· lcuru)muş olan şehir ve kasaba -
lid Demircan ve Adil Demirt:an ların en müterekkisidir, denile . 
taYlayı sürmiye başlamışlard1r. bilir. 

Bu vaziyeti haber alan sekiz Zilenin umumi nüfusu 55 bin-
l·işilik Öke ailesi tecavüze mani 1 dir. Bir nahiyesi 'Ve 128 köyil var 
olmak üzere tarlaya gitmişler ve dır. Bu köylerden altmı.ı; adedi 
o sırada oradan geçen Yürücekler nah.iyeye bağlı bulunn;aktadır. 
köyünden Cemal Aksay ve kar· Şeh.ırde ol~uğ~ gibi köylerde de 
de~ İsmail Aksakal iki kavgacı geç~m endt§e~_1 kalmadığı mem • 
ailenin a!."alaranı bu§muş ve köy- nunıyetle muşa.bade olunuyor. 

. • • Kazanan her yanında hakiki bir 
Ierıne gıdcrlerken Demırcaa11a • k Ik ·· h d 1 k 

d D 
. ı< a ınma ıı mu~a a e o unma • 

rın babalan Mehme emırcan t d B k"" 1 • h k' ff l · a ır. u oy ertn emen a e· 
ce mış : .. . sine tekerlekli vesaitle gidiliyor. 
.. «-.. Ne d!1'"uy~rsunu~, oldu • Yeni kaymakam Necib Soydan, 

run kopekler•! " dıye bagırmıştw. her vesile ile köyJünün irşadına 
Bunu üzerine oğlu Mehmed De- bilhassa ehemmiyet atfetmekte, 
mircan tabancasını çekerek ilk bu yolda gereken himmeti ve me 
attığı kurıunla Mehmed Öke)'İ saiyi esirgememektedir. 
göbeğinden yaralamış ve çıkan Necib Soydan, Zileye gelince 
kur,unla Mehmed Ökeyi tutmak muhitte birçok noksanlarla kar
ta olan Halid Dem.ircaıu da bile· tilafmı,, bunların telafisi ve bo§• 
ğinden yaralamıştır. lukla.nn doldurulması için alına -

Mehmed Demircan ı .. açmakta cak tedbir ve ka~aı:lar1 tetkike 
iken elinden tabancasını alan ba· koyulmuştur. Bu ıhtıyaçlar ara-

b M h d D 
. tt v s ında hükumet dairelerinl ayrı 

ası e me emırcanın a ıı; ı b" 1 d b 1 k 
k 1 d l b lın ayrı ma ar a u unması, ay -
urıun a a ara arını u tya ak 1 k ·ı b 1 d" • ltl m am ı ı e e e ıyenın a ı 

çalıtan :zav~llı aracı Cemal Ak • üatlü bir bina içine otarmu<1 ol -
sakal yanagından yaralanmı~ ve ma.sı, umumi sıhhatin korunması 
dİ.fleri dökülmüştür. Her üç ya- köy mekteblerinin artırılmıya 
rals da Bahkesi.r memleket has· muhtaç olusu, kendir isitihsalini 
tanesine sevkedilmi, ve yaralı - artarmak gibi çok ciddi mesele· 

da Mıh ·ı 1 h" b" L '- t . . • ı e ı ırmıs ve u gaze e e - . G C . . ve«ı er a ey in<? •r nare.ıı;;e şindir. lha.J.cyi mütea:.db takrıbt ol::ı.rjtk : • • , nıo ayda urnalıya Dıtalyada: 
olacaktır. Ayrıea Madagaska~ lptİ· '>O cıün geçmemek üzt'1rc altcı.ya. mürııasib 

1 

de ayrı ayrı bırer muharrırın ım· B d • .1 
d • dd h d d fik M k l l l 1· d - u program me enı mı ~ 

:u ma e u!usun a a mütte - bir mehil l'mi~illlr. »eltaliyı• masrafı zasını taşıyan ma a e er la ın e l l . h" b" . . f l . 
lere faydalı olacak değerdedir. ile alıcı na.mma. tıescil ve Cıe.:ılim mas. nesre ttirerek zemini yoklamak et erın ıç rrhın me~ aa~ eiıno 
. ...................................... !!.: .. lf.:.... ra.rıa.rmın sa.tış tute.rında:ıı ödenereği. t_! ist~mistir. Bu makalelerden an - ~rprnaz, mun as ıran . er a ve 

M t O k f 
ı>ot.ek sahibi a.Laıca.Jda!l'ile diğer af.ika _ I .: .. l l . k karda Avrupa vesayet ı altında 

az ıar smanın on eransı d~ gayri menkul üıeriııdeki hak. laş~ld ı.~ına g~r .. e ta ~t~·~· ıste . kalması icab eden milletleri ilgi~ 
Üsküdar Halkevinden: la.ı-ım. busu.sile faiz ve masmfa. da.lr id_ lerı şoyle hulasa edı e 1 ır: lendirir cümlesini kullanmıstır. 

27 EY'hll 942 Pa.mr saat 16 da Eviml ı. dia.1.:ı.rtru eVl!a.kı müsbitt-Irrile 15 gün - «İtalyanın Afrika impara• B d' h"" · t · t"kl·l ·d 
f 

.. . . ~ . . . • u a, urrıye ve ıs ı a e-
sa.ıonımılıa Pi"() csör ~ıa:ı.tııı.r Ur.mıı.n ( .... f'_ ıçı•nrme ttb.ireye b::ldirııı.elcrl. ~'tı.i h.a.1-dc torlugu gen verılmelı ve bu ım- ·ı · y l A l 
tan -'-'r ı...~ ... •-•.a.:o .• -) ha'·'-····•~ bir . .. •. d d nı en s,eyın anız vrupa ıya 

....,... ...-wu--..-ı ,..J\Lt,._ harkllU'ı t:l.P1Wı sa.b•i olmadtkç.a sa:tı;; paratorluk Çad golune ka ar e- ı· "k ·· · · ıd··.., ·· ·· b d k 
kon~ ~eıkttr. Herke<; gelebillr. beıcle-linin paşl.a.şm:ısından hariç kala. ~ • • • .., .., ayı goru ugunu, oyun uru 

cakları 1'e t'a.zla. ma.lüınat almak. istiyen_ rınl~ştırıler~~ ck>gr~dan dogruya altında yaşıyan Avrupa dışında~ 
Bir Kız Çocuğu Almacak leııin daireye müraoa:&.tlım lilzum.n ilin Afrıka sahılıne baglanmalıdır ... ki milletlerin 'bütün laflara rağ .. 
Yazıtıa.n:rde oria hlr;~li görüp sa.tışa o~wuı.r, (942/ 445) «Akdenizde İngilterenin ışı men ne mihverden, nede Anglo-

da a:lı.5tm!:aca.k 12.14 l ·aştaı-md. lbi:r loz yoktur. İngiltere Süveyş ile _Ce- Saksonlardan hiç bir şey bekli-
çoou.k alma.caktr. Üsküdar Asliye İkinci H kuk 1 k b ak k Akd u · be üttarı ı ır ara enız - yemiyeceklerini gösterir. . 

Dlı; .Deposu J.\lehm.eıl İbrahim ııem_ Hiıkim.ıtğ:inden: m~n, Yıeni PosLa.ne. caddesi Mercanur . den çekilmelidir.. * 
Han. Kad&i>yünde Ikbaliy~ ma.hall~ Bo_ «Cebelüttarık lspanyanın ma- 194-0 yılı Haziran ayının bir 

~~lak ~~ N~;-~3 del Aa.lnıeh~reney lıdır, Mısır ise müstakil kalacak· sabahında içinden gelen hamle 
lık müstevli derecede değildir. ·- ........... n """"""'' .... .,. .. meı ey 1ne a. 
Bununla beraber Zilenin sıtma çılan ~ da.vasm.ıla.n dola;yı ika • tır. kuvvetini susturmıya çalışarak. 
mücadele mmtakası dahiline ahn rnet.gihım:o meçhul obnasıııa ~n ısİ «İtalya bu suretle serbestle • yalnız hesaba bakarak, önünde 
maıı faydasız sayılamaz. Kuza- 91942 ~t H die muailik bulunan ınah. miş olan Akdenizi_n serbestliği- açılan devreyi bir millet ıçın 
da frengi mücadele teşkilata bu· h~ie hasır bu.hı.nma.sı için ilii.nen ne hürmet edecektır, fakat ken- 5000 yılda bir defa tekerrür et,-
lunmaktadır. ya.pılımı ılıebTt:ııtıa. ra.ğnıen mahkemeye di selametini temin için Malta . k b" f t . .. 

Kazada bir orta, beş ilk ve relmemiş olduğundan duru~ma. 20/10/ • ik h , mıyece ır usa sayan sınyor 
köylerde sekiz i.lkokul vardır. 942 sa.at 15 şe talik edller~ giyaben ıle Kors aya mu ta~~ı:. n Mussolini harbin çabuk biteceği 
Köy adedinin fazlalığına, saha- mahıkıemesine deva.m edilmesine kıaır.a.r Sulh masasında degılız, İtalya hakkında yaptığı hesabda da ya• 
nm vüs'at ve nüfusun kesafetine .~ v-e c1Jaıb da.v~tiycsinin bir UrÜ!!I_ nm talebleri arasında ı:nuhik o • nılmıştır. Harbin nasıl biteceği 
karıı bu adedi herhalde pek eh- hası ın.ablı.ıeme sa.fıonunJL talik edilmi., ol,. ilanlarla olmıyanları ıncelemek hakk da ya tıgı" h b 1 

· · ·· k · kt b dı~"- ııı1: 1 --~ı l . . y l ın p esa ın nası em"!1yetsız g~~e yenı me e ,_uı ruı yevm Y_~ .,..._ m.ezkil.rda srrası da ge m-ernıştır. anız gö· ık w • k d' · d daha 
ler ınfasını dusunen kaymakam mablrenıede tsbıttl vuoud etmediği tak_ •• .. b" "k" k ç · acagını ıse, en ısı e 
Soyda L •• ....::.::!- k'"tü" rt .. ~_.._ -ı---·· --'-•--- d edi rzumuze çarpan ır 1 1 no taya olduau halde bütün dünya an .. 

D 10 ...... UlllUU • 0 şa • ...... _,. t>Y~ ~w.r::ye C\'3.M • • d r • ;' , .. .., • 
udan Mehrned Öke hutaned'=' ler vardır. 

Muhit sıtmaya gayet 
olm.aaına raimen, bu 

larım hır parça gerıde bırakınca leceii -vre lüzmn gorüleıo kazar itd.hıu ışaret e e ım. cak ıstıkbalde ogrenecektır. 
müsaid bu düıüııceyi tahakkuk ettirecek eıliBeoeli 1ıthliğ mıaka.ııım:ı u.ım olmak İtalyan meclisi harbin ilk gün- ı:;;; / '7 ı /L . 
hasta· tir. eere lh oluıulr. (H!/ıtlSH lerinde harb na.kaTatı olarak: L.-kce11,ı lA,.,Vak "'i]tL 
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' 
TeleEo Ve_ Telsiz Haberleri J 

BU SABAHKİ HABERLER "~ü.kiy~ bir ıahze 1 Japon Amiralleri g1·111·ler· 
~~~~~~-~~~~~~~~ b1le harıçten gelen 
A l m anlar R. J0 ev , de şiddet ıı· tazy:kler k . rşısında K..!!::a'~i:'~!ri"::e~y/;:';:ıy - ha~kındaki fikrini sordum. 

b. ura. una nazar teraaı-....ıı-, .__ 'ı•e DÜral hararetli ltir Jiaaala fU 

b e •t boyun egw memi~tir ıçı)"Ordu. Amiral No:::a, diker cevabHverdi: 

lr taal~ruza geçtı er Y '' vatandatlarına niabetle daba u- - arbden sonra Türkiye ile 
Z"- bo 1 • • • Japonya araan.daki müna·-La • (Bot tar«1/1 1 inci •>·lada) .- . Y u, ırı vücudlu, rnütebea- -aıl'IKI 50 ·ı - 6 tın çok senif mikyada inklfaf e-__________ _,.,....,_=-~- =- t ettirmek azminden hiçbir va- d ~~·.. .. ı a O yatları arasın- ~ec.eğine kani bulunuyorum. Bu 

Vişi ve Romaya göre Stalingrad harekaAtında kit uzak.lapnanııftıt. Bu ,ıyaset ev- n:n~~~~~·bÇo~ naziktir, ömrü- •k1taf belki sizin tahmininizden 
velce dokor Refik Saydam tarafın. · 1 duyu L~ bısmını engia de- d. aha önemli olacaktır. Bu •esı"le 

terakk~ var, A:manlar alınan yerieri temizlı·yorlar !":ar~:!ı:'!::'.; =~·:: ~~~=A~~~ı=~kç~be:;;=i;-:: :!:nr:..-: ~:r~~~;;y~':r-~i•.!~.i 
L-L • ..ı•ım-•~--11· H--L• ._._ an mıra , ta rı en ıki sene • b" . • " ·-a3.a eu1 -ııı:ıuır. ..-Utn uuLlf*• d .... _ . k ır aeınpahsı vardır.> M. K-
fı da .. ilen taM • ..::11~ T .. rki eauerı aradan ayrılmamı§ ol- -Y 

Londra, 24 (A.A.) - Stalin·ızinin temizleme iti ile meıg•I· metodlu bir surette hÜ<:umlnt"ına 0
1_ pr bul y,,.......,.).._-L-•.:'_..ı:ke-i muma rağmen daha toprağa a- Mi•alirler ırittiler 

• ırad merkezime varmak için düt· dUl'ler. d m t kt d" l H f ye aomfU unau menı caeunuc 1 d • 1 J Amiral Nomuranın rh.·a·.-..: al-
ı . d K fk teva etme .e ır eri • der tar&ı dıp' lıoınMik f--llyetle..;.. med .._ ce. d•f-.-dıgı an atı ıyor, gözü hep h d ., .,.. ... 

inanın •emereaı
0

z te,_ebbiuı erı e- a aayada Alm•n ta .. rruzu a d Al - ·- .... n a .,._..,. Cumad b · .. .. .. eş ve oz yıgını a tın a u. . f .__. ı.___ b"'-" L--' enız e... •-Y-- an crı ınem-
'\'am etmektedir. Şehrin banliyö- celi,riıektedir. Ruslu birçOk stra ı h · ı · · a r.ta'"me ve.,.,., uaumet meraeme· O·ı - leketimizde misafir buluna.a Ja-

l . fh .. mk.anlar §be. rı b~evre ~yen ıshh· rinde yapılan iddialara raimen Tür l !ı~n l"Uletın~. bol ziyası b 
aünde çarpıftD• ar çehn aa a· teJik ehemmiyete sahib tepeler- am arı ırer ırer suı:turmakta· ki 

1 
. • h . d h" bt d a tan._ potada erımıı cümüt ~- pon ahriye heyeti dün alqamki 

lar arzetmektedir. den eeri çekilmitlerdir. dırlar. Bu istihkamlar, bu harb- • ~~filen : veç eaın e ıç r e· bi parlayan Marmaranın sula • e~apreale Sofyaya hareket etmiı-
Son Sovyet resmi tebliği Sta· Voronejde Rusla.. taarruza de şimdiye kadar rastlanan istih- gf j,.. ı~°aJı b "t fi k rmı bana göstererek: tır. Heyet, Sirkeci istasyonunda, 

Jingrad ve Mozdokt:ı kanlı çar· geçm·~ıerse de iyi bir netice e\de kamların en sağlamıdır. Bu si :: .. ~ı:ı:a bl' b"ta f - Şu manzara ne muhte~m Japon büyüle elçisi Kurihara a-
pıımaların cereyan ettiğini, di- edememiılerdir. Beri in, 24 ( A.A.) - Son gün- l kt ,_ .Y muscT .. k" rl 1 rcaka • değil mi? diye sordu ve devam taıemiliter albay Tatcişi ve ~e • 
ğer cephelerde Lir dcği~iklik ~u- Romaya göre lerde Rjev yakmında Rusların ~ dır. 51•1~

1~ası ki ur ıdyen nt an etti: farethane erkanile Alman sefa-
kua gelmediğini bildirmektedir. Roma, 24 (Rady.·.) - Stalin- taze kuvvetlerle yapmıf oldukla- ~n dı ~tıkdolpdra ıu:~ndafa aarruza - Dün gece, mehtabm zeTki- rethanesinin b"r mümessili tara-

Teblig· in ilave5inde Stalinwra· gradda harekat büyüle bir sürat· t J k k ı k b ugra ıgı a r e mu aaya geç- · d t tt k M h kkak ki fından uğurlanmı~tır. 
"' lrı ak~rrubz arkço 1 an ' ayı lar· mesldlr. Böyle bir siyasetin bugüne nı el ka ı. ·. uk a k tabiat, M 

dın aokaklarmdaki boğuşmalar le ink~şııf etmektedir. Almanlar a a ım ıra tır1 mı"tır. k d t d .. f 1 b. r· 
1
.. . mem e ehnıze artı ço cömerd İsafirlerimiz dün şehrin te-

ihakkında uzun u:r.adıya tafsilat ----::-~::------:---------------_:______ _a ar. esa ~ 0 .~"~~ ın ur u sıya- davrar1.nı•tır. maıaya değer yerlerini gezmi• 

St I • d ~ p· · · sı ve iktısadı muıkuller arasında ve 0 .. b 
1
• " 

verilmektedir. Düşman tayyarf!- a ıngr~ da ırmç komitesi Valinı·n T·· ki . t b" b ı il - n eş sene CVYC ıne naz.a- ve rpübayaatta bulunmu~lardır. 
lerle, tanklarla desteklenen hü· - ur yenm a eı .r çem ere çevr T .. k" d f k b 1 
cumlarda bulunmuş iae ele bu hü· .d ..Q riyas ti altmda toplandı mlı olmasına rağmen bütün muha. ran ur ıye e ar u uyor mu- y rd . 
cumlar tardedi1miştir. ~ı ~eti sav...:ış~ar riblere kartı tanı bir dürüstlükle tat sunuz ?T b" . . . U IÇİftd8 İStih:;aJ 

't ...,. ' (Baf taralı 1 İnci aayfada) bik edilmlı olması ancak Cümbur- -. a ıat a~ı t~bııaltir. An- il • 
Volga üzerindeki bahriye filo· ( R--· de iki taraflı imıl olmaktadır - ;..~t • ı ı .. ... .. 1 b cak ınsanlar degıfmı~, hayat de- ar .rı,ıyor 

tilJası harekata ift°t'ak etmİf ve -...aralı 1 inc:i sayfada) .-e1sı sme nonu m:n ve onuna e- -· . h" r . 
üç Alman ve Rumen taburunu mıılar, §iddetli muharebelerden lar. Tüccarlann dediğine bakı - raber çalıpnların gösterdikleri azim f''m'.t:h~ ır 

1 
ge ışmış, 1kıaac:•i (Bq tarafı 1 :nc:i .ayfoJa) 

~ra ~e1nli bir J'olu ele l'eçir· lıraa, bu vaziyet önümüzdeki a· ve iyi göriif sayesinde mümkün en 1 .Yar amı.t•~·. atan u bia dekarlık arazi ııadaa edil 
imha etmiı>tir. mıılerdır. Mozdok boı1ıeainde rın ilk haftasına kadıu• ailrecek • olabilmiftlr. Bu lraıfi bitaraflık ılya.. gençletmlf. Jlk gelı11111d~ hen~z .ma.tir. Zirci kombinaJarın lıalen 

Stalingr~d !)İm&ii garbisinde Ruslar, peııaıı·a piyade kuneti tir. O vakit, yeni mahsul gelmeğe ietlnin, mütemadi ve detfımez bir ~ıyafet kanunu kabul edılmeaut- 231 traktörü toprak işlerin'de ça· 
Ruslar biraz ilerlemişlerdir. gelen 40 tank!n yaphj'ı hücumu baılıyacaiından bueünkü hal landa, bir praftan Alman • Türk h~~ .~~raf= v~. h~r ae~~te lıflD&kta ve halk ~ihaali.ne bu 

Mihverciler Moz.dok kesimin- püakürtmiitlerdir. lnmdilitinden zail olmuı ola • doetluk mual.edesı1e, bir cihetten de • ucum ıı_ıa ar, gu • auretJe geni.f ırardımlarda butun-
cle taarruz~ ıeçmi~lerse de bu Korkunç muharrbeler caktır. Ancak yeni mahsulün lna-iitere • Türkiye ltifaklle elifine ;:t::.eyşd=~~r h: yeşd d tı~~al~r maktadır. Kurum bu maıisadla 
teşebbüslerı ~ardediJıniftİr. Londra 23 (A.A.) - Stalin • süratle •e hemen piyasaya sr.vki muvaffak olunmıuıı da kayda .e tak la •• elle . ş~y k egı§";:~' cece çabıma ekipieı·i tesis et • 

Voronejde Almanlar 75 tank- crad muharebeleri hakkında için tüccarlar bir teklifte bulun- dire değer bir hidise addedilmek ~r tel' ~ut~ J""tL 1d~· f n al ray.k 1.ç mİflir. 
· d k h mu•la......ııır Hu .. kA t • h ı 1 b _...1_ sormemıı ım. a e a o aıa zı- D ,_ . . la takviye edilen ~ört pıya c a- kor unç ve ayret verici tafsilat T nı • ume yenı ma su ca ~. t u· Şeb . k" . ev~t zıraat ışletmeleri dft-

layı ile bir hücumda ınılunmu~- alınmıtır. Caddelerde, yan so • pirinçin o/o 10-20 kumına el koy- Muharebenin Kafkasya ~e Ka- ~~eb·t ı;i!:.~ rı~ ea n kazıye- likleri 1942 ~nesi için yüz ·bin 
laraa da dört ~aRt s·~r~ çarpıt· kaklarda, mckteb!erde, majaza mu~tur. El konan bu klSlm nıüs- radeniz sahillerine kadar ilerle- nı. 1 

mek 
1~~me :ore, mu ahyeil - dekar arazi hazırlamıı ve bu •· 

1 rd b hücumlar larda, evlerde, batta odadan o • tahsil tarafından le$liın edilme· mi• olması M1sırda y p 1 n s .eyı anca ır vrupn §e n e razinin k" • 1 • b ) 
ma a an so"r• u "'1 1 ' 1 kda ı a .. h~ • yapabilirim. t y de ım ııhenlı:f."! -~' an~Jf· 
ta..-dedilmi.ttir. daya, çatılardn oldui:•.ı kader dikçe geriye kalan kısım ~erhest vaş ar, ran ve ra a mu nn Sam" • etl ..• ,11.. ki ır. ur un mu te ı bolıelerıne 

Az sonra Almanlar yenide.n mahzenlerde d,1 c;upı~malar J•· bırakılmamaktadır. Eğer hükii - miktarda lngili:ı: kunt:tlerinin b h ·~~y b~ ~,.Auyorum ' dağılmıf olan tohum ialih liret • 
lıücuma geçmi~)e!!'se de bu hü· pılma'ktadır. Bu l:uu b~e piyade- met tüccarlardan taahhüd ala • tabtid edilmiş olması gi'bi hadi- h ~1'e. ~nız . ~rçob ~-ru~a J!: · me ve deneme istasyonlıırı bir 
cum da tardedihniı1ti:.-. n;n yaptığı en kanh ve mahiyeti rak, el konan kısım teslim edil • seler, §Üphe yok ki yeni bazı va- dır en.?ı f~1 

e. ıra aca • taraftan çiftçiye yühek vasıflı 
KaUc.inden bah~edilmemekte- itibarile en ş11 . '1"lıcı muharebe meden mahsulün bir kısmının pi- ziyetler ihdas ederek Türk mil- dar Aguzke • demız vke n~ubentaz.a~- tohumluk tedarik etmekte, diğer 

b·1 R" d d b d k 0 
• • l • · d h b"" '"k b" kk ır. n ara an ço mus t ıntı- t f d d l ı·ı l dir. Fakat buna muka ı ıev e e ura a cereyan etmektedir. yaıaya sev mı temın ederse sı • etını a a uyu tr teya \l'Z• b 1 lll ld ara tan a ev et ~ ı e yapı -

Alman•ann yapmıs oldukları şid- Generali~,. arcmnd~ ihtilaf kınlı bugünlerde giderilmiş' ola- la hareket etmcğe mecbur edebi- a :r ayr~ ı;:· . l Abe d makta olan istihsal işinde kendi 
detli taarruzlar ileri süı·ülmek- Londra, 23 (A.A.) _ Royterin caktır. lecek mahiyettedir. Fakat bugün u desna a lmırab 

1 
e mJa- hissesine dü~en vazifeyi yapmak 

ed. T k"" • b ._ k d" b'l" . samız a yer a mış u unuyor u. t d B d b ,_ h ı . ..: t ır. askeri muharriri yazıyor: üccarlar tarafından yapılan u vazıyete a~ıı.ra ıye ı ırız F"kr" . 1 k . ke d" . d.. a ır. un an aşn.a aren::nn 
Vi~iye g öre 

Vişi, 24 ( A.A.) -- Stalingrad 
ıehri içinde AlmAF'l kuvvetler.i 
daha ilerlcre 3İtmitlerdir. Al
manlar, ~md:, elde ettikleri ara· 

Hl 1 l b t kl"f ı·k d 1 ki Tu'"rk m"ılleti0nı"n kend1°sm
0 

e racr- d.1• moı adma 1.çn .n.ıaıtlne on- muhtel0ıf werlen"nd"" -adas '-apı -
t er e gcnera!lerl arasında ye. u e 1 a a a ar aı- tarafından h b .. . ki b"l . .. um. a aynı samımıye e mes· l lr: k" J iL 

1 
"" •• t " 

nldea ihtilaf çıkttiı hakkında haber dinlenmiıtir. Keyfiyetin Ticcı.ret !°en, akr. e. surud enhe. ı mb.eaıne lekdaımın sözlerini teyid etti: arza. e tımVe k'!~şt~nmı! .'r·. ti"h l 
let aebne<M ı.. ... lamıır.t•r. Bu ...:ı..: Vekaletine bildirilerek piyaaamn ınanma ıçın orta a ıç ır se- T •-"b l l 1raa e a e ı genış H sa 

• e- W""f :s • • .._ b b d d ğ"ld. H - R - a~ı en on a tı sene evve .1 b"" - t k"l" L &iiçliikler, fiiphertz ilk defa olanık pirinçsiz bırakılmaması karar e me•cu e > ır. atta ua b d 1 t b ld bu! t gayretı e utiin eş ı atını uare-
lt 1 Karadeniz filosunun Türki- li- oen k~t s an ~! a L- u:d·ımuşKum. kete -inni•, İcab -eden direk-baı göstermiyor. Fakat bundan ev• a ına a ınmııtır. .,- 1n ve e-7 "' 

manlarında enterne edilmesi me- b" va .~ddgençt ~d~ul Y bım.bqıaa tifleri vererek yı1hk ekim,erini ~ı Aim.. --'karmayı lbtmat Ancak, •u kadar var ki, bu ır mu e e aıo ın an u a 
...,...., ·J T seleaı· bı"le me•zUlt baı..-oı ..... _ An- la iL L!:L. •t takd. . L- - artı-alan-· :.t--ıs· t.U. Bu faa· ••••••••••••••••nu•••••••••• .. •••••••••••••••• .. •• tavsiye eUJlii halde HitLer tehlike- huauata .aali.hiyet sahibi bazı ze- • aa __, u aıa ~ • - .... .. ~-

M ~da~askarl!' )eri aöze aleyordu .• Şimdi lae vaznret vatın iddiasına oöre, latanbulda kara hük\imetinin milletler arası rlriı. drııuzd.' a a en ırın • liyetin önümüzdeki m&hwl yah 
,;& H • "J • k · d l t "\e • et t k n e ır. and · · eticeler vereceği • tersinedir. Hltlet-ln plinı büyük ve şehrin birkaç aylık ihtiyacına ye- aı e ere amamı rıay e me Amiral 'Nomura aöze kanıa aon a •Jl • 

merk .,_z·J alındı kuvvetlJ mii&tah~em bir m~afaa tecek miktarda pirjnç vardır. fa- suretile bunu haH~eceğinde tüp rak: - _m_u_l_m_a_k_t_a_d_ır_. _______ _ 
hattı tesis ederek çok yon.elan w tanbula pirinç aetirtilmeai temin he edilemez. - A~ sarf kendi 1ıençlijin • 
büyük kayıplara uğrayan tümenleri, edildiii takdirde, .relen ınallar Bofazfor cleo laaluediyor. ilk 1atanbula ( T l l' AT il OJ.A• ) Londra, 24 (A.A.~ - M.u:Ja· 

aaakar adasının merkezi Tana· 
narive dön saat 1? de fn&ilizler 
tarafından iual edilmittir. 

lmkin butl olur olmaz istirahat et.. da, diğerleri gibı dcpoalh edile- Türk efkarı ıımumiyesini esas- selitimde ben de genç bir su - . -
t~mıdc gayesini h~ef hltuyor. Bun. cek, kara borsanın peaçw bun- lı bir surette meşgul edebilecek baydım, dedi. RAŞİD RIZA TiYATROSU 
dan batık• Hlder bii)rük kuvvetleri lara da yapııacaktır. Bu müta- yegane tehdid membaı Sovyetlc- Amirallerin, maziye a.id bu HALlDE PİŞKİN BERABER 
batıya nakıetmek taaavvurundadir. leayı makul bulmak gerektir. f s- rin Boiazlar üzerinde enıpeTya· sençlik iddiaları kar~ıs1nda gü • Harbiyede, BEL VO bahçesinin ala 

Hitler Rume11 başvekil 
muavinini kabul etti 

Buna mukabil Alman genel kurma· tanbul, pirinçsiz kalnuş değildir. liat ba1:1 jddialarda bulundukla - lüftük. tmb kımıında, bu gece 
yı böyle bir hareketi imk.inaız ve Fazla fiatı veren, iat@diği mik • rına dair yapsla:ı ifta.at olmu,tur - Harbin ne vakit biteceğini saat (2ı,3o) da 
çok ~likdi oıduPndıa ısrar edl. tarda, elaltından pirinç temin e- ki bu tehdide kar~l da l.ondra tahmin ediy..-.una&, diye Amiral BiR. AşlK LUlM 
,or. Çtiııti ortada henüz ma&bib debiliyor. Binaenale)'h. bu nok- ve V*fi~ton derhal Ankaraya Momuraya sordum. Vodvil 3 perde 

Berlin, 24 (A.A.) - Hit1erin 
•mumi kararc&IM.d• kalHal elti
ii Romanya lıııa...-ekil 111 ... vını 
Profesör Antone&eo ile 1rörü,me
ai iki aaat aümıü~tür. Bu cörüı· 
IDede pnün bütün meseleleri 
tetkik edilmi,ti!. 

ecHlmemif büyük bir Rua ordusu var tai nazara uyarak, f stanbula, gcı· teminat vermekte •ccikmemitler Evvel& •iiliimaedi. aonra cM· 
dU". Alman komutanlarının kamıa· tirilecek pirinçlerden, ucuz ola- dir. Buna raimen Türk ve Rus di ve sakin bir eda ile ıunları 
tine ....... Rus orduları ımı.a edllhı- rak halkın f aydalnnabileceğini münaeebetleri m"lhaa.sa '\"Oft p~ - Miylecli: 
teye kadar taarnna devam etmek hiç zannetmiYoGruz. pene karfl yapılan suika,.J faılle - Harbin ne vakit bitecejini 
liatmdll'. :rinin muhakemo?M esnasında ol • kestirmek tabii mümkün detil • 

Verilecelı brar ne oluna olsun Mi;·,i ~orunma kanunu dukça miifkül Jartlar içinde ce- dir. Fakat şahsi kanaatim~ 
Aim..ı.rın tatba etmek zorunda reyan etmittir. Almanyaya gelin- ki, uEun :ftirecektir. EsaMn ••-
kalac•!dıarı atnııtıeji ehlikelerle dolu. ( hc.ı larafı 1 inci .ariada) ce von Papen Tfö·kiye harbe gir- harih dt!Tletlerin bazırlıklan da 

ı . . . dw. raaında babaedilmi, oltluiu hal- meii kabul ettiği lakdh•de Al • bunu göstermiyor ınu? 
ngıJterede hır gemi Von Bock'"' i.zut 11erilmi• ~e hemen heme'n devamh hir au- manyamn kendisjne Suriye, Fi - Amiral Abe iae, daha veciz hir 

t "h d k• I 1 Sh*hc>lm, 23 {A.A.) - Svena- rette cezaların asgari hadlerinin liatin, İran ve h·akı vadetmiı ol· cevab •ererek, dedi ki: 
ezga ın a 1 ame e er ka Dqbladet guetesine ~ılın• hükmedilmekte olduğunu bildir- dutu hakkında ln&İliz &·lZetele - - Biz -ancak temennide bul11-

grev ilan ettiler ~· Hlıtler,_ t~I balta öne. Von Bocka m~te ve.:c}ıakim cezayı kanunun rinin haberlerini kat'i auretle ya nal:»iliriz, i>ilen Allahttr. 
u:sn vermiftir. tayın ettıgı hadler arasında tat- lanlamışhr. Gene von Papenin, Muhterem misafirlerimi7.le ve-

Berlin, 24 (Radyo) - fnıril- StOkhokn. 23 (AA.) - Svenı· .bik hususunda tnkdir hakkına vaziyet ne oluna olsun Alman • dalapnadaa revırel Amir&I .No -

ERTUGRUL SADi TEK 
Tiy .. ıwww 
Ba ..,._ 

Bqlkta,ta Şen sinemada 
PAŞA HAZRETLERi 

Vodvil 3 perde 

OERMOJfN 
reftr. Derintıı i\llaktnmllllle • 

~enBenmeshte h1-net. 41!r. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 
tereııin en büyük aremi teacihla- ka D.,w.det gazetesine söre Von maliktir. Bu takdir hakkım kul- yanln Türkiye il~ sulbü muhafa- muraya, Türkiye ile Japonv" a 
rından biri olan Vickers Arms- Bock'un cenub doiu ordutu bafku. )anan hakim suçun vahametini za edeceğine dair olan beyanatı raaındaki mün.uel>atan inkitafı 
t~°"I amelesi gre_, ilan etmi,ler- mancl.nlığından 11hnmaat sörüt Ih· nazarı itibara alml\ğa mecbur • da bu •aziyetin mütaleuı esna - -----------------------------
dır: ~reve aebeb arue!e yevmiye- tUafından çakmaktadır. a.. pzete- dur. Bu vahamet suçun icra va· sında ayrıca kayda ıayan eörül- ---- Şöhreti iı1keleri 8J8D lhtifamı dillerde dolatan 
lennın arttınlm~m'' olmasıdır. ye ıör"e Von Boc:k, ayni ~anda sıtalarına, mevzuuna, icra tar • mek İcab eder. İ M EM N U M EY VA 

Stallftlnela hücum edilmek.izin, zma, suçtan zarar sörenin ujTa-
Amer · kanm Türk.ye kuvvetleri K.fkaaya barekan1nda dıiı mağduriyetin at•rlıiına, ka• Har· ciye Vekilimize 

S&faret'ı memurlarından toplamak iltlyonlu. Von Bock. Sta_ dm doiurduiu zarara, suçlunun 
liftıl'1'8d'm Almanlara çok ~ fn cürmü İflemeaİoe Mik ulan se - ame "iyat yapı!dı 

bircnİ hamil t&JJ1r8 d ;ı~tÜ Nn byıbına mal olacaiı kanaatin- beblere, aeciyesin{', cezai ve adli 
:JT de idi. aabıkaaın•, suçtan evvel ta1'ib et-

Viıi, 24 (A.A.) - Benı~ tiği hayat tarzma, suçu iılerkeo 
(BQf taralı 1 inci sayfada) 

/irinci ameliyat 
ıellbelrte olan ve Amerikanın R ada teşr"I iktid ı ve iıledikten sonraki tavrii ha -
Ankara büyük elçilik katiblerin- Om'ı11J r reketlerine, ferd, aile, cemiyet 

Ankara 23 (Hususi) - Hari
ciye Vekilimizin busiin yapılan 
ameliyattan aonf"a kendisine Ö • 
nümüzdeki günlerde ikinci bir •· 
meliyat daha yapılması lüzumu 
teabit edilmiştir. Almanyadan ge 
len mütehassıs ve a.istanı birkaç 
R"Ün daha şehrim::1:de kalarak bu 
ikinci ameliyatı da yapacaklar • 
dır. 

dden birini taıı1an uçak Akdeniz- sellh;yeti Antenoskoya bakımından va:ziyetine velhasıl 
e düımüıtür. verı'ldı" suça hususiyet veren, cezanın §a• 

Bulgaristan üzerinde 
Rus tayyareleri 

(Baf taralı 1 inci aayfatla) 
:rutiyet hükümlerine mutabık o· 
hap olmadıkları hakkında ali di
vanın karu verme salahiyetini 

uçmamış kaldınnaktadır. 
Lond Ka~arnamed~ e::ı:cümle ıöylc 

R'Ü ra, 24 ( lt..A.) - Birkaç denilmektedir: 
n e'"'eJ Bul h" 1 • ·· B ·· k" rin~ R &'a.- ıe ır erı uze· « ucun Ü Romanyada meıru-

boını,.,.,t• uçaldıın uçbıgu ve tiyet Yoktur ve bu bakımdan ali 
kınCl•ki ;."'.,anda bulundqu hak- divanın meıruliyet yüksek nıu· 
!!len teltzl ... er)~ ~usko•ada na· .laafı:u olması sıfahnın bir ma • 

edıhnı. ı blmamııtır.» 

hıslandınlmaaına yarayan daha 
birçok hallere talluk eder. Ceza 
nın muttaı-id bir surette aag&ri 
haddinin tatbiki diğer kanun • 
larda olduğu gibi milli korunmm 
kanununun tatbikini de zafa uğ
rahr. Bu tatbik hı.rzilc hiç bir za
man devletin bünvesi, iktrnad ve mini için cezalann şabr.ıleıtiril _ 
milli müdafaa bskımından liyıln mesi lazımdır. Bu blllamdan suça 
veçhile aiyanet edilmez. Bugün- vahamet veren ~ilerin iyice a • 
kü fevkalade ~artlar içinde fev- rafbnlarak teabit, izah 'Ve ınü
kalide tedbirlei ihtiva eden bu n.kabe edilebilmesi tamimen bil
kaauadan beldene• gayenin te • dirilir~ daailmektediT. 

' 

BARBARA STANWYCK • HENRY FONDA'nın 
Biitiİll kalbleri dile gettren 

Bütin gönüllere heyecan veren aon filmleri 
A 

BU AKŞAM: LALE'nin • 
lstanbul bal~a hediye ettiği ilk san'at incisidir. 
Pek az kalan numaralı yerlerin kapatrbnaaı. Tel: 43595 

' Yarın Matinelerden itibaren il\ 

TAKSİM SiNEMASINDft 
Yeni ve ,görülmemiş 2 eüzel filın blrdeq: 

~~r!~~~~~.~~;~~! li K ~ ~~uu~ ~~,T 1 
tara'fından oynanmış : son derece giilünçü -ve Mf'H 

Macera Ye C..ualuk filmi • süzel bir komedi llbni 



fJ Sayfa 

OiKKATf 943 MODEL 
ŞIK 

ucuz 
SAc.lLAM 

Radyosunu 
Plyuaya arzetmekle ORION iftihar eder. 

Türkiye Umumi Acentuı : 
TÜRK Rt DYO Vt. ELEKTRiK L TD. ŞiRKETi 

Galata poıt.a kutusu 1557, telefon: 44032 

Kız ve Erkek kısımlan 

BOÖAZİÇİ LİSELERi 
Ana smıh - ilk - Orta - Liıe 

B6"ü.n k•ımiu'da del'9lere İlldeşrinln 1 inci Ça.ıışambıa, ıünü ba~la.na.caJdır. 

Yatıb ve yatısız talebe kaydına ve eski talebenin kaydınuı 
yenilenmesine bqlaıvnıftır. 

_ARNAVUDKÖY ÇİFTESARAYLAR - Telefon: 36..210 

FENNi 
EMiN 

SÜNNETÇi 
Fi DAN 

Evlerinde sünnet yapılınaıı müsaid olmıyanlarla 
tafradan bilhuu ıünnet için gelen ve gayrimüslim 
lerden fennen bu ameliyeye \ibttyacı olan Y:llflarl 
büyilk, küçük olan ameliyatları muayenehanemde 
kolaylıkla yapılır ve istirhatlerl temin olunur. 
KAB 1 NE B~ildaf Erip apa.rtımanı. Tel: 44395 
EV t: Suadiye İstasyon arkası No. 17. Tel: 81773 

.-.OAKTİLO ARANIYOR~ 
Büroda kasiyer ve daktilo olarak çal19mak üzere framızca mü. 

kem.mel bilen bir Türk bayana ihtiyaç vardır. Kefalet verilmesi 
,arttır. Talihlerin Yenlp0$lane kar9ııında Mimarvedad caddesi nu

mara 26 ya müracaatleri 

İLK - Ol\TA - LİSE 

Lisesi Yatılı stiklA.l Ka: 
Erir• Ya.tuns 

Talebe kaydı için her cün müracaat edilebilir. 
ŞEHZADEBAŞI, POLİS KARAKOLU ARKASI 

Telefon: !2534 

Devlet Demiryolları lşietme U. M. den: 

Mıahammen bedeli 3787 (üp lııin JMI )'ÜS &ekılen yedi) lira 30 (otuz) Jruruş 

ohm muhtelif eb'ad ve mildarla.rda. drmk l'IJlljel&, ca.lvaınlse rond~ bakır 

rende!& ve 111Plly.a. t&a.hhüdünü ifa edemiyen müteahhidi nam ve hesa.btna 
(UStrine!!t.esı:in.1942) C11:ma ıüoö ı-aa.t 1( (on ılörtUı) Haydıarpqada Gar bi. 
nuı da.Jılliııııclekl k.omleyoo tara.fı.nda.11 D&arhk surfıC.ile aa.tm alınacaldır. 

lkı ite rlnnek 1*yenlerin568 (bef,f }'iis aıt.nuş ıtrir.İs) lira. 10 (on) .kDrUIJ.lull 
W'i temiııM ve lıalluaun tayin etött v~kle birtate puarWt l'ÜDÜ aaa.tbıe 

kMlır.ı' tııo~a. müracaat.lan lizımılır. 
Jkı ite aid p.ri.nameler llomisyondaa JJ&l'&SJS olarak atıtıhnaktadtr. (11021) 

Qiniileo lüzum üzeıoine 25/9/9'2 t&rihJj Cuma l'iinilnden tnbare.n aşı.iı. 
llMıl banUri k.aıtaı1lan hlza.lıı.ruııda. )Ullı olan ı.ıa.,onı. aııasında. ielemlwel'ek,. *· ~u edeııleırl.n ı.t.aı;ıyonla.rdan iıaha.t llllabllecekleri ilAn olunuı', «10349-

Tren No. Si 

24 İlfalıbul • K. Çekmece 

29 1(. Çelmnece • İstanbul 

ız y~ • it. Çekmece 

18 • » 
u • • •• ı.ı ... • 
o • • 
48 • • 
IS J) 'D 

!7 it. Çekmece • Yeşllköy 

11 • 'D 

:n • )) 

İst. C. Müddei Umumiliğinden: 
İstanbul reu ve t.evkif evine ald si.it, yoi'ul"t ve et eksfüme<tl !!5/9/94.2 günü 

lara edileçeii. 22/9/912 ciınkü ra:ıe-teletdıe ya.zıh olmad'ı.ğ1 görüldıi~ündeıı ~u. 
lı:a.Jıı;ıla. ya.zili lbliyaçlarrn eksiltmesi 2:i/9/942 &'iinü sa.at 15 ıle yapılacaf"ı tav. 
zlban ilan olunur. ulO-IOOn ........................................ ·-·········--·-................................... _ .. _ ...... . 

Son Posta Matbaası: N~at Müdiirii: M. Sami Karay•I 

SAHtaı: A. Ekrem UŞAKUGİL 

SON POSTA 

Devlet demiryolları mes_Iek 
okuluna talebe alınacaktır. 

Devlet demiryolları umum müdürlüğünden: 
Devhı& Deıniryolları.nın muhtelif ihtisas tubeleri ioin memur yetiştlrilmek 

üze~ An.kareda l>lr <ıDomityol meslek okulu., lıe9ia edilmiştir, l\lekteb yatılı 
olu.p tıeckis müddeti üo senedir. Talebenln her türlü elbise, yiyecek, yata~ 
ve tedri.s malzemesi idarece JNlrasız temln edlllr. 

İebu n:ııekteb mezuula.n devlet demir7o1Iarındıt. lise mezunla.rın.a. malııus maat 
Ye balda.ra l&hlb oıurlal'. Askerlik mükelletl~lerln.d• kısa hizmete ~bi t• • 
tu:ıuırı.r. 

Demil')'ol JllıeeMık okulıuııı t1ı derecelenh lll""-ler arasında. yeyahud mes. 
ldı: ha1at.mda ~ eb.ll7et söst.erenlertndeo ecnebi memlek.etlenle ld'are he. 
Mbına Tiiltlek tahall ve lht.lsatı J&ptmlma.k imeı'e her NDe NTtoa t.a.lebe Ye me. 
mıır seçlleoek.Ur. 

KATI» VE KABUL SARTLARI: 

1 - Türk olımıı*. 
2 - ı..z.emı. hekimleri ıarafuııla.a fa~ •thı...t Ye prlkoteıkn~ muaye. 

nelıerinde 11hh•Ue ol.d.uiu anıa.ılmak, 
1 - lf yquıı cloldurmq n ıs J'l'4Llll bAttnn.eml.t olınM. 

4 - Aodaoak müsaba.b lmt\banııı4a lı:au.nmak, clmtlhanlar türk9e, ma.te. 
maıtlk, ve tahiaıt bllclslnden 1apılaoak&ır ... 

5 - En az ol'ta olto.l mezunu olmarıt. <ıtabsll ~vi.r•l ortadan yiikııek olan. 
laman meelıell okulunun birinci sınıfına bbul ohınurlıı.r.ıt 

MÜSABAKA İMTiHANLARI: 

---------------------Ankara, i&ta.nbul, (<Hayda.r(la4ll. ve Slı:'kedıle.. Eskişehir. Balıkesir, Afyon, 
İıımir, Kayeeri, Adana., Malıı.Lya., Erzurum, teJıirkırinde işletme müdürlüklerin. 
de l.Birln~n.9t2 Perşembe e-tinü ya.pılacakıtır. 

Ta.libler nlbaJet. 10.Eylül.942 tarihine lı:adar lmttha.n olmaf.t ısl.edlklttl te. 
hirlercldtl demleyolları ltletme müdüriÜlderine b.irer d11ek9e ıle miıraoaai et _ 
melidirler. 
Dl~lere illstirilecek ve:ıtkAl.ıı.r tunlardır: 

1 - İsteklinin burilnkil haline llYlım fototrafı taşcyan niltus hüviyet 
cüzdanı. 

2 - Mekteb cllploma&ı veyıı,lı.ud tasdtknamt18i «ıbunlara. ya\)ıstırılan foto • 
ğTaflıanb. Webınıln buılinkıi halini ı:-östereoetttr.~ 

3 - tyı huy kafl«h. 
4 - Aşı lli.Pdı. 

~letme merk.61erinde buluıı.n is1.eklil« yukarıda 1'Ö5terllen dlltıkçe Te ve. 
alkalaruıı bizzat lşlet.me müdürlüklerine &'Ö8tlererek bir ka.yıd numarası aJa • 
caklarCTır. 

Dlter yerlerden relecek L<ıteklller, 20 den Z8 Eyl'iUe kadar en yakın demleyol 
lıda&yonuna. g-elerelt lşbıİ dllek:9e ve vesikalarını lsta.~on şefine rlisterecek ve 
dlLek.çelerini ka.ydettirdlktıen ve ı~tasyon mühürile mühürlettikten 90nra ~ya.. 
hat edecekleri trenin, tarih, numıı.ra. TC saal.l.ni yazchracald&r ve bu vesika ve 
dlla.çe llıe trende ikinci me>'kide parasız seyahat ~tıeklerdl_r, 

t,bu isteoklller müracaat et.tık~ isld,.ona rö~ en ya.kın işletme merkıezine 
gıfdettlk ora.el& imtihan olma.ta. mecburdurlar. 

Ancak müracaat tarihlerindeki tren va.ziyoet.i.ııe röre ,..ıdeeekleri en Jakıo ı,_ 
Jet.me merkezine 30.Eyliıl.942 tarihinden evvel yetlşemedlklerl ~a.~dlrde bu ta • 
rihıten evvel yeUşebllecelllri dijer işle'me merıke.zlerlnden en yıı.kınuıa. rldtı -
rek orada imtlıhana. .ı:-irebileoeklerdir. •rüeıbe ;rolda. loontrol t!6Jl3.<ıında Wıerle • 
rinde bu,lundunı.cakla.rı işbu vesika.lan kaAar memıırlanna rösterecekltrdlr. 

istaayontardan ı.u suretle l5letme merkmlertre relıen ta°J.ebe derhal işletme 
müdürlükleıtne m~t edt'relı. yanlanndaılri v«iikalal'l yukand:a yazıldı~ı cibi 
blzzaıt alakadar tşıotmeye verecek ve k"1ed nwnan.sı alaea.kla.rdır. ist.asynla.ra 
mü.raca.at edeceklerin, reNık t.renleri belı:lemdt mere, vakılıt Uşbetmemek ve ra. 
ıı:aıtsn OOnıama.k ve rerek yukarıdaki tarlhlerd·e isletme merkezlerine yetfşebil • 
mek için t~n vazlyeUerinl evvelden tahkik e!mt>lerl menfaatleri icabındandır. 

i'ltıeklllerin lflletme merkezlerine mılnı.cu.t. ta.rlhlerine göre mü~ba.laulan 

eıvvel veyahtıd müıı.aba.k.ı.daıı sonra lşlt"tme müdürliiklerince tesblt ed&lecek 
tarih ve sa&tlerUe sıbha.t heytrllerlnoe mua.:rı-ntlerl yapılaca.ktıl'. 

Miisa.ba.ka imtlhanmd..ı.11 ve muayeneden &onra istekliler, net~eyi 
mekslrin '4!etıne müdurlüklerlnden alaoakları parasız seyatıa.t müsaadena.ıue. 

Mırlle ıeldikleri istasyona döneotklerdir. Bunlıann ar:uıında. netic~yl hu'~ban 

ya.11.ıan selıir1'erde a.lmil.k Isıt.eyenler buhınıı~a. bu arzulannı ve orada.ki ad. 
rcslerlnl dll.e~çıelerlnin altına. y:\7:dll'Jnahlard1r . 

Ancak bunlar mektebe kabul edilmezl..-rıoc döne-cekleri yerlere pa.rası.z seya. 
ha.t haldunı kaybederler. Sıhhat muayenesinde ve müsabaka. imtihanında ka. 
za.nanla.rın a.clresRrtne teblitai yapl.lU' Ye Ank1'.rıı.ya kadıı.r parasıı seyahatleri 

~-rıca temin olunur. 
İşbu meslek okulııuda tahsil edenler beş Sf'nf"liı' me<'buri hizmete 1abt t.utu. 

l&caldarından mektebe ~lreriten retlr.-eekle-l'i notırrden musa.dda~t ta.ahhüd se. 
nedinin niimunesloi i:>lı-:imt müdürlük erinden tedarik edeceklı-rdlr. 

«7822 - 91175ıı 

Devlet hava yolları umum müdürlüğünden: 
Kili me'V'Simi dola.ybile 22 Eylül 19-t:? brlhiııdoen iUbanm ha.va. seferleriııJn 

harele~ saatıeı:'lııde a.'JilfLdaki değişiklik yaptlmıştır. 

Anılııara. ,e11ıı l'den otıo. 
Ank'.ıra meychn T&.f. 
YetilköY meyda.n n,-. 
Ye,;lilköy Tren 

Sirkf'Ci tsta..<1Yon 

Ankara. teıbirden oto. 
Ankara meydan Ta.y 
AıJanıa. meydana Tay, 

Aı'~n:ı 5ehlt'e oto 

«Pazardan mu:ta herıün .. 

Ankat':ı • isıa.nbu.i 
Sa.at Dakika 

13 30 Sirkeci Tllen 
H ıo Ye:şilköy .iıflaayon 

16 20 YeşUüy meydan Tay. 

17 Aııkar-A meyd.ı.n Tay. 

11 39 Aıi<&ra ıtrhire oto 

c<Paı.a.rdan ma.\da. herıün .. 

Annra • Adana 
Saa~ Dakij(a 

13 3G Ai!aııa şehirden oto 
ll Adana meydan Tay. 

16 Ankara mey.ı:tna. Tay. 

lti !O An.lura" ,chire oto. 

saaı Dakika , 40 
ıl 30 
8 45 
10 43 
11 15 

Saat l>akika 

il 
:s 30 
10 45 
11 15 

Ankara _ Elilzık «ha.t' a.da. üç cüu .. Eli.mi - .ı:\Dka.ra 

R-aılı. Pe~ ve Cuma.ı tt-ııi Pa.m.ııte.<ıJl. ÇıU'6amba w Cuma 

Saat Dakika Saat DakJlı:a 

Ank.ilra. şe-hirdeo oto . LO 30 El&zığ ı;ehirden oto. 6 at 
Ankara meyda.n Tay, lL Eli.zıt mey'(lla.n Tay. '1 ao 
Elizıt meydan11 Tay. lt A.n.kal'a me-ydı:u:ıa. •ray. 10 45 

Eli.zıt ~bire oto 14 40 Anlııarı& ~bitt ot.o. 11 15 
«1027b 

Toprak mahsulleri of~sinden: 
Otomatik telefon santralı alınacaktır. 

O L 45 tipinde Ericı;soıı marka otomatik f.ı.>Jdon santralı 32 dahili aboneli. 
3 Ila.ı'ici aboneli 
5 mii.lııaleme devreli «AYlll anda on ma.kıine beraber konu.pbıllr.ı Jıa.riı:i ela. 

hile batlayan mn!.a.l-assıt t.elrfon makinesi, klln& ıredresör, hnli nazım.ı ve 2 
adt!'t 24 vo?ıluk a.künılaw>ı- ba.t.uyesile komple. 

İsteklıllerln sa.ntııa.Jı ırornıl'k ü&ere uınmn müdürlükiimiize miiraca.at etmeleri 
ve 30.9.912 tarı.bine kadar~ t.ekllfleriııi rörıderıneleri '18.n otunur. d0219» 

Eyliil 24 

·~~~ 
• • GOZEN KREM 

r<'.t ~"" HakLki güzelü.k lm.mi 

GÖZEN'PUDRA ~ (" en ince tutan pudra yeni renkler 

~~ -
Gözen Briyantini • Kmtalize ve Jile.it 

Yağlı • Yağsız 
1 • 1 

Güzellik Sütü - Cildi gençleştirir. Kadife 
gibi bir ten yarabr 

GÖZEN ALLIGI cazib renkle Lavanta Çiçeği 
SEV BENİ 
OYA 

GÖZEN'iın dört kokulu !.oayonları ESMER 

HOL YA 

GÖZEN'in Du-laktan Ka'he parfumu 
Itriyat depoları Gözen mittısseıeıl Büyük Postane caddesi No. 5 

~-- İST ANBUL ve TAŞRADA 
Kitabe.Bar, Gazeteci~er 

ve bilumum gazeteler bayilerine mahsus 

MÜBİll İLAN 
Badema: Almanca ırünliik gazeteler, haftalık rrslmll harb mtcmualJırı, 

kadın ve nuıda mecmuaları 

SIGNAL: AL'UA.""'iCA, İTALYANCA. FRA.VSIZCA 

INGhJZCE ve RUl\lC.\. 

Gaz~ w m~muala.rını. teslim şar&larmı ve fiat Usıelıerlni ancaj( aıattd&kl 
Türkiye için umumi bı.yl!ndf.'n teda.rik ve temin edebilirsinh::: 

Umumi bayii: J OH AN N B AY ER 
I:SKİ GÜMRÜK SOKAK No. 38, GALATA - İSTA.'\llltL 

1 

• 

Posta kutuıu: 1580 ______ ,, 

Resmi dairelerin nazarı 
dikl<atine: 

Evvelce mevcut ve Maarif Cemiyeti 
reket eden (Resmi İlanlar T. L . Ş.) 
girmi9 bulunmaktadır. Bmxlan sonra 
netredilecek Resmi İJRnlar 16/ 9/942 
den te,ekkül ederek iıe baş.lıyan 

ile birlikte ha.. 
tasfiye haline 

gazıetemlzde ' 
tarihinde yenJ-

Birliği Re mi Türk Basın 
ilanlar Kollektif Şirketi 

tarafından idare edilecektir. 

Gazetemizin bundan evvel ilan neyine vasıtalık 
eden 9irket ve teşekküllerle hiç bir alakası kalmadığın.. 
dan bundan böyle ilimlarımızı; ayni flat -ve Ftlar 
dahilinde lstanbulda 

Ankara caddesinde Kaya Hanında 
Türk Basın Birliği Resmi ilanlar 

Kollektif Şirketi 

merkezine yollamanızı ve bedellerini de ayni adre.e aön
dennenizi rica ederiz. 

T. 1Ş BANKA:;. 
iL TASA.RIUJW 

ll&SANAMI 
ı ikl.ncitefria 

ııtefldesine aJT1IM 
lkraml1elerı 

ı Mel ı ooo llrablı: 

1 1 r>ot 1 

1 ı Ht • 
H ı 

it • 
.. 1 

lOt • 
fi • 
u • 

QO • ıt • 


