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Almanlar Taman 
yarım edasında bir 
şehir işgal ettiler 
Stalingradın mahallelerinde 
muharebeler devam ediyor 
Moskova, Stalingradın batı cenubunda 

ileri hareketi durdurulduğunu bildiriyor 

Başvekiiin 
köylerde 
tetkikleri 

Saracoğlu Bayburd, 
Gümüşhane ve 

Trabzo.1da tetkik
lerde bu'undu 

Gümü,hane 5 (A.A.) 
Başvekilimiz ve sayın eş!erl, 
dün sabah saat 9 da beraberle
rindeki zevatla Aşka!eden 
Trabzcma hareket etmitferdlr, 
Başvekilimiz ,Afkale • Trab. 
zon yo]u üzerinde bulunan bü. 
tün köyler balkı taı-af ından 
sevgi tezabürlcrile kartı lanın lf 
ve bu köylerde tevakkuf ede. 
rek köylülerle ihtiyaçları ve 
dilekleri hakkında konu,mu, -
lardır. 

Bayburdda 
Batvekllimiz, saat 11 de 

Bayburtq gelmitlerdir. Bir 
kıt'a aslrer, mektebliler, fut • 
bolcular ve tehir meydanını 
dolduran binlerce Bay.burdlu 
tarafından kaı1f ılanm rıt\ard ır. 
Küçük bir kız çocuğu bayan 
Saraçıoğluya bir buket vererek 
kendilerine hot geldiniz demiı·) 
tfr. (Devamı S inci. aylada) \ 

1 

Novorosiskiye karşı 
Alman baskısı arttı 

Krosnudorda Alman :fgali esnasında büyük gaz; depoları 
y12narken 

Berlin 5 {A,A.) - Resnıi teb-ı Stalingrad tahk0mli çevresinde, 
liğ: Alman Rumen kıt'aları Jwvvetli bir 

Taman yarım adasında hızlı bir surette müdafaa edilen birçok mo.. 
il«leme neticesinde Tamanskaya dem tahkimler almııtır. Düımanın 
ıehir ve llınanı İfgal edilm.i§tir. ikarıt hücumları pmkürtülmüıftür. 

Novorosisld timal batıaında. Al. Şehrin ılınalinde dütman pek bil • 
ınan ve Rumen kU'alarının hücumu yük piyade ku\'ve~leri ve zırhlı un
tlddetli aavaılar içinde devam edi· surlarla f8flrtma hücumları yapmıt
yor. NovorQISisk limanında 2 nakliye sada bu hücumlar püuürtülmüı ve 
vapuru atılan bombalarla hasara uğ 40 tan fazla tank tabrib edilml~tfr. 
ratılmıftır. (Devamı 5 i11ci :1ylada) 

ı:: Askeri vaziyet ::1 
--

Şark cephesinde ve 
Mısırda dttn neler oldu, 
yarın neler olabilir?. 

Yazan : Emekli General K. O. 

Mısırda 
mabarebe 

tekrar 
başladı 

İngilizler 
taarruza geçtiler 

J - $aı\: cephe.inde: I dildiğini bildirdlkten ıonra Alman. 
Diinkü Alman resmi t~blii'I Ta • larla müttefiklerinin Kafkaa dağla· 

! man yarımaclutnın prk kısmında- rının batı kımıile ı1mal orta kısmın.. 
ki Taman körfezinin cenub sahilin. daki ve Stalingrada kartı olan ta. 
de kiin Tamantıkaya ıehrlnln zapte (Devamı 6 ıncı •aylada) 

Bertin alman esirler arasmda bir 
liva kumaıidanınm bulunduğunu 

bildiriyor 

Kahire, 5 (A.A.) - Cunıarte• 
ai günü neşredilen tebliğ: 

Muharebe bölgeai üzerinde 
hava faaliyeti dün kiiçiik mik
Yaata olmuıtur. Bununla beraber 
bomba tayyarelerimiz düşman İ· 
•te kollarını muvafakıyetle boın
bardıman etmi,lerdir. Müttefik
ler tarafından Perşemlie, Cuma 
&'e<:esi Tobrukun şimalinöe düt
ınan gemilerine kartı bombalar 
ve torpillerle yapılan taarruz- ,_ 
lar esnasında biri muhrib ol
nıak üzere 3 gemide yangın çı- l'l 

karılmıı ve galib bir ihtimalle 
hu gemiler batırılmıştar. 

Uzun menzilli av tayyarele· 
t'İmiz Sollum ile Sidi Bcu•rani •· 

[Devamı 5 inci •aylada] 

Havzada 
seylib 

• 
inhisarlar Vekili diyor ki : 

Köylere elma 
büyüklüğünde 

dolu yağdı 

"Zamdan sonra inhisar 
maddelerine taleb azala
cak sanırken bilakis arttı,, 

Sellere kapılan 4 
çocuk boğuldu 

Bir ay sonra inhisarlar idaresi çekirdek kah
veyi 500, çekilmiş kahveyi 630 kuruşa, çayın 
ki:osunu 13 - 17 liraya satmıya baş:ıyacak 

Havza, (Hususi) - 30 Ağus· 
tos Pazar günü saat 17 raddele
rinde yağan dolu ve yağmur, 
tiddetini artırarak çok büyük 
miktarda bir aeylib husulüne se· 
beb olmuttur. Bu yüzden yüz
lerce hayvan ve birçok insan 
zayiatı olmuftur. 

Havzaya üç saat mesafede bu
lunan Hilyaa köyünde tarlalarda 
mısır beklemekte olan Abdullah 
Demircinin 12 yaşlarındaki oğlu 
Abdurrahman, 12 ya~larındaki 
kızı Munİşe ve ayni köydE"n Ali 

(Devamı 5 inci sayladn) .................................................... 

Bir müddettenberi ıehrimlzde 
bulunan Günuük ve İnhisarlar Ve.. 
kili Raif Karadeniz .kahve ve çay 
hakkında~ te:iUklerini bitlrmİ§lir. 
İnhisarlar Vekili dün İnhisarlar lda. 
resinde wnum nıüdür ve tube mü
düı-lerinin yaptıkları bir toplantı. 
ya riyaset etmlt ve bu toplantıda 
yeni inhisar maddelerinin tevzi vet 
İstihsalin~ aid bazı kararlar veril • 
m flİr. Top:antıyı müıeakıb Güm• 
rüK ve İnhisarlar Veki i bir muhar. 
rirlmize ıunları söylemi~t r: 

Çay ve kalıve i4leri 

Akd.enf z.:e bir 
mihver ticaret 

gen1isila bir muhrib 
batırlldı 

«- Jnhisarlarıo kahve ve çay it
leri zah ren bıraz yava~ fakat h:ı· 
kikatt.e mümkün olan ı!iral ve intı. 
zamla yürümek~edir. İlk mesele nıev 
cud kahve ve çayların muayene ve 
sat.n alına iti idi. V eril?11 bq. ann.\.. 
me adedi 6000 ! mütecavizdir. Ş'.m
diye kadar bunhrın hepsi Lirer bi ~ 
rer eklen geçiri miş, stoklar ~eshlt 

edilmiıtir. Bir taraftan da muayene 
· (Devamı 2 nci 3ayfoda) inhisarlar Vekili Raif Karadt.:niz 

Kahire, 5 ( A.A.) - Torpil 
tatıyan uçaklar İngiliz hava or· 
dusuna ve Avustralya hava ordu· 
suna mensub bomba uçakları 
Perıembe gecesi Akdenizde bir 
düşman kafilesinin yerini keş· 
felmi~ler ve şiddetli bir hücuma 
geçerek 5 bin tonilatoluk bir tüc
car gemisini batwmışlar ve bir 

(Devamı 5 inci fyfoda) --o---
Bremen'e 

şiddetli bir hava 
akinı yapıldı 

Londra 5 (A.A.) - İnıiliz hava 
ordussuna men.aub önemli aaytda 
bomba uçağının dünkü Cuma günü 
alqamı Bremen üzerine bir akın 
yaptığı haber verilmektedir. 11 
bomba uçağı kayıbdır. 

Berfin 5 (A.A.) - Resmi teb. 
liğ: 4/5 Eylul ıeceai, İngiliz hava 
kuvvetleri Brcmen felırlne bir ted.. 

[Devamı 6 uıcı •cıylcıdcr] ---o---
Belfasta hakikl 

bir sokak 
muharebesi oldu 
Londra, 6 (A.A.) - Dün Btıl· 

f astta hakiki bir aokak muhare
beıi olmu,tur. Polis ınemurtarı 
ile ailahh adamlar arasında ate§ 
teati edilmit, polia takviye ve 
zırhla otomobil ıöndermek zo
runda kalmıtbr. Bir yaralı haa· 
taneye kaldırılmıttır. Mütearrız· 
)ar yuvalarından çıkarılmıt. ıe· 
bir etrafında zırhla otomobillet-
le kordon kurulmu,tur. 
···················································· Pilevne harbine 
girmiş bir ihtiyarın 

beyaz saçları 
tekrar kararıyor! 

•• • 
Omer lnönü 

Uçuş ta~imlerine baş\arken ne!er duyduğunu 
ve neler düşündüğünü an!ü.t yor 

Mühendis mektebi talebeleri
nin Hava Kurumu vasıtalarile 
pilotluk egzeraizleri yaptıkları· 
nı, bu meyanda Milli Şefimizin 
büyük oğlu Ömer f nönünün de 
UÇU§ talimlerine baıladığını yaz• 
mıştık. 

Ömer lnönü bu uçufların ta• 
hassüslerini Hava Kurumunun 
neşrettiği (Havacıhk ve Spor) 
mecmuasında ~öyle nakletmP-k
tedir: 

Uçanlara ve uçmaya kıtrfl o.
lan sevgim, hatırlıyabildiğiın :n. 
hatıralar kadal' eskidir. Küçük· 
ken daima havaya, tayyareye, 
tayyarecilere aid hikayeler din· 
lert!ekten 'hoşlanırdım. 

İlk hakiki tayyareyi 6 yafın• 
(Devamı 5 inci aylada) 

a 

Ömer lnönü uçof talimleri 
esnasında 

Istanbnl cezaevinde 
mahktımların çalışacağı 

ato~yeler don açıldı 

-4.tölyelerclen biri 1aaliyct halİnd• 

Biga (Hususi) - Şehrimize 
bağlı Semedeli köyünde oturan 
Pilevne göçmenlerinden Mehmed 
Ali Bayrakdaroğlu ismindeki 
doksan beşlik bir ihtiyarın kar 
gibi bembeyaz olan saçları ke.
rarmağa başlamışlar. Buna rağ- Cezanın üç gayesinden biri de 
men gür ıakah, pamuk gibi be- <ıı.slah» tır. Hapishanenin zin
yaz durmaktadır. dandan, ıslah müeaaesesi haline 

pislıaneyi, ıslahhane telakki et
mek zihniyeti başlar. Eski, Ha
pishaneler Umum Müdür Mua
vini Mutahharm bu yoldaki me
saisini unutmamak, buı nda 11-:!:
ranla yadetmek bir vazifedir. 

Gayet hoş sohbet olan ve Pilev 11eçişi, garbda uzak bir maziye 
ne muharebeıinde babasının -Os dayanır. Bize gelince, sayın Ba1-
man Patanın bayrakdan oldu- vekilimiz Saracoğlunun, Adliye 
junu aöyleyen- Mehmed Ali Bay Vekilliii amanında teaia edilen 

(Devamı 6 ıncı •aylada) fmrab adasındaki ceza evile ha-
Bunları, dün, İstanbul cezac· 
[Devamı 5 inc:ı aa;ylada 1 
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Hergün "'Bestmn Balrale: = Küçük kelime, büyük si/alı == 
I 

Sa"'11htan S1t.lu1har 

Avrupa kd'asınz 
Korkunç bir kış 
Bekliyor 

Asya mi let.'erinin 
Mukadderatına tesir 
Edecek kadar büyük 
N .dic ~ veren 
Pek küçük bir hadise 
~·---- Elaean Utaklıail-

H37 yılı Temmuzunun 7 nci 
günü görünüşte çok küçük fakat 
neticeleri itibarile Aayanın mu • 
kadderatını tayin edecek kadar 
büyük bir hadise vukua geldi. 

Şimali Çinin Japon nüfuzuna 
tabi topraklardan ayrıldığı yerde 
bir nokta vardır ki Loukoutchti· 
ano adını taşır, büyük haritada 
bulunması bile güçti.ir. 

Bu yerde Çinli bir çete bir Ja
pon müfrezesine ateş açıyor. 
birkaç kişi yaralanıyor, bu· ba- Bir vapur yolculuğu esnasında l"Ok b~ b' v k . b' ]' h ' ga I k - :s asa ı ır genç agız av-
sıt ır po ıs areketitir ki.içük •ını • avgaaına dondiirerek «C Tuneyıı ... b' k . 
b. ' d' · C . • .. ır yumru rn-

-- ..... 

Hadisenin geftİği günün lerd aa•ında Amerikanın bütün ga
z.ete/eri dünya boks ıampiyonun u yumruklayan asabi gencin 
resmini koydular, mülakatını nef1'ettiler. Bu genç kısaca §Öyle 
dedi: 

~--- Burhan Cahir1 _.J 
H arb. ~nayii harb içinde 

yenı ıcadlarla kuvvetlenir. 
Geçen Büyük Harbin başında 
kullanılan silahlar harbin sonu-

na doğru yeni şekiller almıştı, 
edinilen tecrübeler, alınan netice 
ler yeni icadlara yol açar. 

. B_u h.arb de silahlar için bir çe
tın ımtıhan oldu. Harbin başın
da kulianılan tanklarla bugünkü 
ler arasında büyük farlclar var
dır. Afrrkada ilk Rommel taar -
ruzunda lngiliz tanklarının zayıf 
kaldığı görülmüştür. Bu farkı 
an1ıyan lngilizler derhal zırhları 
daha kalın, aüratleri daha fazla, ır teşebbüsle halledilebilir. Fa-ı mr. • Tuneyın kim olduğunu bilenler hadisesinin n t' • • 

kat halledilmiyor, Japonya Çinin merakla beklerler. C. Tuney sükunetini bozmadan ceb ·n~ ncesbı~ı 
·· · 1 'I" · d 1 kart rık k k d ı en ır uç şıma vı ayetın e e c geçirmiş 1 d "' arara en isini yumruklayan asabi gcnçe uzat _ ır- Tuney bir cümlesile karahterimi değiştirdi, bütün hayatım 
olduğu mıntakayı desteklemek e er: ır ve fOJI müddetince herhangi bir hadise ye maruz kalınam kalayım, 

manevra kabiliyeti daha elveris· 
li ve topları uzun menzilli tank· 
lar yapmıya başladılar. 

~İyetindedir, iştiha yemekle ge- - .Kendinizi tebrik edebilir•i niz. Ağır siklet dünya boks yemin ettim ki elim hareketsiz kalacaktır.» 
lır, Japon isteği arttıkça artıyor şampıyonunu yamrukladınız K l k d .. el En kuvvetli silahın yapamadığını küçük bir kelimenin yapa-

Muharebenin son haberleri a
rasında dikkate çarpan iki ha • 
dise vardır. Biri Rusların uzun ~~~::::~:;l~::~ça:~;:~ -r-. ·-.-~ h-i~;~?.'.7_. __ ll _____ ;J;u;'·~ 1 eri 

pon müfrezesine ateş açmamış, 

menzilli ağır bomba tayyareleri· 
le Varşuva ve Berlini ziyaret et· 
meleri, biri de Mısır cephesinde 
(General Graut) adı verilen 
ağır Amerikan tanklarının gö • Japon hükumeti fazla iştihasını GUmrükten çıkarıla-/ 

tatmine fırsat bulmamış, daha · 

doğrusu bu istihaya hiç kapıl • k il k İnhisarlar Vekili diyor ki : 
mamıştır, tahmin edebiliriz. ki C:! ma arın apa-
Aıman imparatoru ikinci Vilhel- tı".masına ı·mka"' n 
min 42 yıl önce bahsetmiş oldu· 
ğu sarı tehlike Japon gibi teşki- ·ı • k 
latcı bir milletin ıehberliği altın- verı nuyece 
da beş yüz milyonluk bir insan Vek~'ett le . .• i 
k''t] · ·ı A · · k aı en ge n emır uzer ne 

b~ ehsık~ e vı:-1P8 ıçın ço tan Mıntaka Ticaret Müdürlüğü güm • 
ır a ıkat halıne gelmiş ola - ..!:ı.ı_rd b!-!L all ı_ '---
k 

1 

nuue e ~en m arın çı .. ar11DU1 
ca tı. sı için gerdken bütün hazırlıkları 

"Zamdan sonra inhisar 
maddelerine taleb azala
cak sanırken bilakis arttı,, 

l Beşiktaşhlar parti 
kongresinde ne 
gibi dileklerde 
bulundular ? 

ırünmeleri. Rusların Berlini bom 
bardıman eden tayyare1eri Ame
rikalılardan almış olmaları muh
temeldir. Anlaşılıyor ki harbe 
giren ve ha~b sanayiine geç baş· 
lıyan Amerıka bu gecikmenin 
acısını üç yıllık harbde kazanı -

• C. H. P. aemt ocakları kongrele- lan tecrübelere göre silah yapa
nne dün de devam edllınİflir. Dün rak çıkarıyor. Bu harbde büyük 
saat 14 te Bakıl"köy kazaaının Fi - rol oynıyan motörlü vasıta • 
ruzköy, saat 15 de Beyoğlu merkez l 1 k "' A · 

Avrupa Japon müfrezesine a· tamamlamıılı. Ancak bu mallardan 
t~ş açan Çinli çete ile Jnpon iş -

1 
bir kısmının çekilmesi için serma. ( Ba, taralı 1 incı ~yl.ada) ı Bu flatlar perakende fiatıdır. An _ 

tıhasını Çın sahasına yönelten yeye ihtiyaç bfısıl olmuttu. Bu maL ve tesellüm edilmelerine ba~lamıı· cak 17 liralık çayı paketsiz olarak 
diplomat için her büyük endüs- ların bedelleri, Ticaret Ofisinin em- ttr. Müfkülit bilhassa her eldeki piyasaya çıkaramadığımız iç.in bun
tri şehrinde birer heykel dikse rinde bulunan tabs.İ38t:an verHecek. çayların nevilerine ve Jnetı§elerlne ların piyasaya arzı belki biraz ge _ 
yeridir. 1 tir.· göre maliyet fiatlarının hakikatini cikecek~lr. 

kazasının Em' .... D 1...... Ka arın ası aynagı merıka ol-, monu em • ...,. • ı .. h d 
dıköy kazasının Bostancı ve Sarı _ ı duğuna gore am ma deleri bol, 
yer merkez kazasının, aaat 16 da yapı vasıtalarr geniş, icad kud
Bakırköy kazasının Avcılar. saat reti daima taze olan Amerika -
17 de Kadıköy kazasının Suadlye b üç yıllık ha b' t b" h 
semt ocaklarında, saat 18 de Ba • nın u. ~. ın .. 8 ıı za.: 
knıköy kazasının Anbarlı, Sarıyer metlcr!le y~rg.un duşmuş ve mu· 
medcez kazasının Yenjköy, saat 19 temadıyen ışlıyen harb makine
da Bakırköy kazasının Yenil>osna, sinin az çok kavşamış zamanın
saat 20 de Eyüb kazasının Alibey da bütün dinçliği ile sahneye çık 

J h t 1 Direr taraftan bu malları bazı bulmak, verilecek bedeli teshil et- Tesbit ecUlen bu fiatlar cari fiaL 
aponya a asını an amı;: ta- mek -ve ek rl im ot ı ·· .. ded' ç·· ._.. ıA 1 · · d bb'' . ' k:mselerin toplayarak kapatmama. sc yn çay o ıyan - arın üstün ır. UD!-lU ma um o • 

mır et~ıye e .t~e . us etmış, a· ları için bazı tc:dbirler alınmıpır. larla karrftırılmrı çayları ayırahil • duğu üzere balen satıldığı yerlere 
raya Sıyam gıbı hır mutavassıt Bu tedb' 1er d 'lk 1 ak • mekten ileri gelmi~tir. Buna rağ - göre çekirdek kahve flatları 515 ku 
ta koymuştur. 1 d ırldd'ar-:s~~I a,: 0 

ar J1
• men ba;Jıyan muayene ve teslim ruı~an 600 kuruıa kadar değifmek-

Fakat büyük hataların tamiri yasath~-~'--lıye rlılare ankınnılaı, k • alma ı,ı .. rı ikmal edilmek üzeredir. te ve çay flctları da malların nev'i-
köy, Kartal kazasının Yakacık, Sa- · hadiseler v ·· · l 
rıyer kazasının Büyükdere ve saat m:sı ye~ı. . e eurpnz er 

care aneaer n nıa ı çı arı ca • İk' • ele bu ll k tl · v büyük masrafların ihhyarile t • ı~cı mes ma arı pa e eyıp ne ve satıldıgı yerlere göre 1550 
·· k" d" 

1 
ır. inhı:-ar malı olarak tevzie hazırla.. kuTU§ ile 22 l'ra arasındıı temevvüç 

mum un ur. .. .. BunJa .. dan arta kalan k:51m da ma İ§I idi. Pakotleme i§lerini yapa. etmektedir. 
Acaba Japonya bugunun Şan &erb c~ olarak bırakılac:ak.!ır. Son cak aielyelcrin kurulmaJarı ve biran Her tarafta inhisar rna-llarının 

Kay Çeki gibi bir devlet reisini iki gün içinde gümrük depo'arından evvel ipemeğe ba§lrunaları ile nıe§- bulunınarnuına gel~ce~ 
t. tmi- ~ecek derecede geniş fe- beı bine yakın parça ithalat malı- gulüz. Yaptığımız tetkikattan tek - Bu vakıa ekseriya bertaraf edl'. 
dakarlıkları yapmayı da gözüne nın ç.'kar,lmıı o'ınası. bu malların nis zorluktan dolayı bu işin bir mesi elimizde olmıyan sebeblerden 
a1mış mıydı? Bunu bilmiyoruz. piyasada yapacağı tesirin ehemmi.. ~üddeı daba gecikeceğini öğren - i'eri geLnektedfr. Bunların birisi is. 
Bildiğimiz şey Japon teşebbüsü-! yr.ı:ni 

0

gÖtılem1ek~cdir. dik. Bunun üzerine yuNlun her ta ... tihsal :zorluğu, ıdiğeri de ımkliyat 1-
.. b d k'k k d --u· rafında tek flatın biran evvel tat - fİdlr Umumi surette inhisar malla-

n un u a ı aya a ar semere· • _ b~-' · · k k ·ı d ı · r ihı~•-· · · k ld v • u 1 •• d • nu ıçm açı satma aurctı e e o· rının s: BAi artmaktadır. Bı:ı: 
sız A a hıgı, se~er:~~~. kalınc~ as· J{U ar cez~evı:ıe lll inhisar mallarının &atıfa çıkarıl- Mart ayı içinde fiatlara :ı:am yapar-
ken sa aya dondugu, asken sa- 1 nıasına karar verdik. Bir ay sonra ken lstilılakin aza'acğını tahmin et. 
had~ da muvaffakiyetsizliğe uğ- ibfıkle eroı·n eski h~e devam ~tmekte olan sa. miftlk. Böyle olmadı, b.ilikis aza -
radıgıdır. tı,&..a nıhayet verılerek her tarafta lacalc: yerde arhnağa bqJadı. Diier 

Uzak şark işlerinden az çok f k lk 1 ~Y ve ~ve münbas!ran ~hl~ taraftan malum olan aebcblerJen 
anladıklarını sanan Avrupalıla - SOKmıya ~ mış ar dareier tarafından lnh~ Cıatla~L dolayı bilhassa kıı aylarında !ab-

.. . . le satılacaktır. Kanuna gore; lnhı - rikalar11nıa her tarafta tam randı -
Tın soyledıklerıne bakılacak O - E lk' .. Üsküd C .• snr maDarinln ne zaDl-'1 satııa çı - manla itllysnedi. Bu yüzden bazı 
)ursa bu muvaffakiyetsi2liJc iki d birv:'e akı ,Pf'1 balr ebzakevlın • karılacağını bir ay evvel ilin mec- mıntakalarda münakalat st{likları 

b bd .1 • 1. e v a o muı, r sa ı a ıya h . rd B '}A • d' 'dl B . .__ se e en ı erı ge ıyor. .. d il 1 d k' b' ı ı:nyetl va ır. u ı anı §ım ı ya • en . u •azıyet -rtısında fahri -
B. . . L -b J ıon er en eşya ar aruın a ı ır Pak ·ı I • d ·ı ı--ıik.. k lar t d ·ani •.1· b'I ırıncı serx~ aponya tara • 'b ikl C . . k 1 k pıyoruz . c. eme ıı e ı er l.'U a ın am ran ım a ıi"ıye ı _ 

ı r e ezaevıne eroın so u ma ed • k ,_ Jd l k f • 'L-'' · 
fından kesilen Birmanya yolıına . _,:.....ıı. ı..._ • • • çe t ncen açı satına Ka ırı ac?. . mes ve ı&tımRI an artması lçın esas. 

UlleıunLen IHlPlaane ıdareaının uya. t B' t tblk edil _ı_ I t dL!...:ı ld k B db' 1 mukabil Hindistanla Çin arasın· ki ~ · d • ır. r av sonra a ecea ı e uu- er a ı · u te ır er ve • 
d d . l k nı ıgı sayesın e •ı meydana çık • inhisar fiatları ,öyle olacaktır: rimli olacaktır. Ancak .ııldığımız ted 

a yarı .en:ır~o u, yarı am - mıftır. Her teraf1a siy cllcirdek kahve birlerin tamı,nıen tatbik tahasına 
?'onla 7enı bır 1.k:na! şehrahııım Müteaddid eroi1! kaç~çılığın • kilostı 500 kuruf, .çekllmİf kahvenin girebilmesi kafi zman istediği için 
ışle-T hır hale getırılmış olmasıdır. dan sabık mahkun1lyeti bulunan kilo&u 630 kW'UJ, Cayın kilosu iki bir müddet daha bu sıkıntıları çek· 

Amerika cumhurreisi Birman Mevlüd adında bir mevkufa aid ol- nevi olmak üzere 13 ve 17 liradır. meğe mecbur kalacağız. ı, 
ya yolunun kesildiği günlerde mak üzere eV".•elkl gün Cezaevine 
herhangi vasıtalarla olursa olsun bir küfe içinde muhtelif yiyecek 
Çine malzeme gönderilmesine maddeleri ıetin1ml, ve arama me
devam edileceği hakkında ver - morluğunun odasına bırakıln11ıtır. 1 
miş olduğu sözü tutarak veni Mevkufa bu efyaları getiren ıah
yoldan Çinin muhtaç bulunduğu •in bird~ ort~lardan .kaybol -
baslıca materyeli yollamıştır. muı . bap1a1me . idareslnm nazarı 

Japonları muvaffakiyetsiz • dick~I celbetmit· eaaaen ~ma • 
ı •v v 'k' • b b • 1• tiıl>İ tatulan bu maddeler dik • 
ıge U<Yratan ı ıncı ee e ıse ge-

ne bu iddialara göre Amerika • blle ve JePD yqin gözden geçi· 
rn.,,,.,mı 4/2 df!) rihnittir. Her türlii lhitlnalleri göz. 

ISTEii INA~, 
iSTER INANMAl 

- Allah razı ol•un! Kaça 
verecek•in? 
- Yirmi lira metre•İ. inan 

ol•un ki hir ,ey ka::ıanmıyorıu:. 
- Sar, bakalım I » 

21 de Eyüb kazasının Defterdar dogurabılır. Netekım MıPır kapı
Sllivrl merkez kazalarının semt o~ larında Mareşal Rommelin yok· 
cakları kongreleri yapılmıttır. Kon- lama taarruzundan çıkan mana 
grelerde Parti azaları alakadar ma- ile Rus hava ku t) · · y . 
kam,___ d'\m '- - bi k vve erının ar 

utnt arze ı e" uzere r ço Be ı· · ,. · 
dileklerde bulunmutlardır. Bu cüm. şova.ve. ~ ~n sefer!erı bu h~~ı-
leden olarak evvelki gün ak,am saat selerm ılk alametlerı eayıkıbılır. 
20 e lkfilrtaı kazasının Yıldız o. Geçen kış içinde Amerika 
cağında kaza parti reisi Zühtü Çu- harb büdçesine konan milyarla-
bukçuoğlımun da it!irakile kongre b k k h 

1 t B 'kt l 1 b k rın u ış tan ve tayyare a • yapl mlf lr. efl R§ 1 ar U OftSe,. • • ,.. 

de; birçok temennilerde bulunmuı • imde ha.t'b cephelerıne dagılaca-
lardır: Bunlar arasında, Tramvay ğı muhakkaktır. Para, insan, 
İdaresinin Amerikadn sipari, ettiği madde kaynağı olan Amerika -
otobüslerden bir kısmının Yıldız • nın muharebeyi de bir spor sa· 
Taluim arasına, tab&is edilmesi, Be- k t .. b" 
fİklat kız ikinci ortaokuluna bir sı • Y.!ll'a am enerJı ve tam ır rc-
nıf daı.. ilave .ıilnıek suretile hu· jimle netice almıya çalışt\cağı 
r1111ın lise haline getirilmesi, zaman muhakkaktır. Fakat Amerikanın 
zaman ze.ruri Al'ızalar yüzünden in _ bugünkü dünya muharebesinde 
kıtaa uğrayan ve Terkos sularının . 9 · · 
kesı"mesinden bir hafta ı..~ in netıce alması . 14 Cıhan harbın-

• 'U\' 
0 ıaz. d k' ~---1 k l ·· ı· 1 aa 24 saat evvel bütün ga:ıetelerle e ı •.K.aoar o ay ve surat ı o mı-

halka ilan edilmesi gibi meseleler yacaktır. Çünkü o zaman Avru
bulunmaktadır. pa kıt'ası üzerinde bir lngiliz • 

Heyeti idare bu dileklerin ala • f ransız hareket noktası vardı. 
kadar makamlara arzediteceğini he. 8 k" ·· başı Ame 'k 'l"h 
eti • blld' · t' B''~ u opru rı an sı a . y umuınayeye ırmıt ır. ı.a • 

hare kaza parti reisi ocak idare he- larının akmasını ve işlemesini 
yelinin bir yıllık meıai raporunu ı_ kolaylaştırmıştı. Bu defaki zor 
zab etmit ve fakat tasvib edilerek luk muharebe şartlarını ve sis· 
ko...,.eye nihayet verllmiftlr. temlerini değiştirmekte ve mut• 

Limanlar umum müdür- lak surette havalara ve denizle
re hakim olmaktadır. Alman 

IU lUnün b r · tavzihi harb makinesi vazifesini yaptı 
28/8/942 tarihti sayımızda, Birçok zaferlere ulaştı. Anglo • 

Oaküdara kömür nakli için .. 'kiman-
lar Umum Müdürlüjünün vesait Sakson iharb makinesinin nası! 
vennedlğini, alakadar bir dairenin işleyip ne imtihanlar geçireceği 
ifadesine atfen yumıflık. Lim.n • ni de bundan sonra göreceğiz. 

·····································-············· önüıxle WUlldaaran iclare memur. 

TAKViM • Eyl61 ları içi ayttnyağı dolu bakır bir lb
riii tetlm ederlerken bu ibriğin 

6 1 Arabi •no imal tarzından Üfpbelenmiıler, zey. 

Bir arkacl"'flmı::ı iktı«ıcli 
bünyemizi çok fena bir tekil· 
ele sar.an yeni 6ir zihniyetten 
bahsederken, muhtelif tiple· 
rin 6u zihniyetle nasıl konUf• 
tuklarını tesbit etmiı, fÖyle aı· 
ralayor: 
«- latediiiniz •adeyağı bul-

dum amma, tenekesine 10 lira 
diyorlar .• 

«- Yahu I Patlıcanlı keba6, 
pilau, komposto .• Hep bu, hep 
bu, bıktık, usandık •ayri/ 

- Ne yapayım? Batka hir 
fey bulunmu)IOr lıri •• 

lar Umum Müdürlüğünün biu bildir Krt'ayı 'korkunç bir kış bekli • 
diğine göre idare, eıaaen kömür nak yor. 
Ji iç.in vulfedar bulunmamakta. ö. 
tedenberi nakliyat aerbeat motör ve 

. 

S.uml na. 

1~ 

GONEŞ 

s. o. 
6 3'l 

llı 16 

() e 

1'151 Iİllyai1Dı batb bir kaba dökerek 
Pazar - lbrij; kırmıtlard ... 

Re11mi aene Hıur 
1942 l~' tki 1uıt bakırdan yapılan ibriğin 

İMSAK dıı kıt111ı açılınca memurlar bay • 
s. O· rette kalmıılar, buraya 50 gram 

4 48 miktarında eroin yerlepirldiğinl 
.ft1111tüısleRI lr. 

9 12 -~ • 
Bu vaziyet karf1aında hapisaneye 

Şaban 

24 
U:ındi Yatwı 

S. D. S. lJ S. O. 
bu beyaz z.ebirf aokmafa tqebbüs 

S. ıJ. eden meçhul hamalın aranması i-
v• 1b 12 16 MI 19 "' 21 1 l 

- Al, he birader! Böyle za
manda paraya bakılır mı? Ço-
luk, çocuk aç oturacak defi· 
liz af» 
«-Aradığınız kumaftan üç 

metre bir ıey kalmıı. Sizin gİ· 
hi hatırlı müıterileriıniz.e aak· 
lıyordulı. 

- il alem an da buluyor, 
makarna da.. Filanca bakkal 
el altmdan Ntıyormaı •• 

- Biliyor•m amma, pahalı 
vmyor. 

- Allah Allah! Alız tadı 
ile, deiifik yemek yemedikten 
sonra ne diye çabalayıp ltaza· 
nıyoruz?» 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iN AN MAi E. s 87 9 ıcı ~ 1 8, çİn aabıta.ya müracaat edilmif, 

1:::::a.ı::::.ı::::::.:=ıİl::::::::.=ıiıı:=m::ı-.:6:ıM ~ MeTIUd aoquya çekilmİf _. ~--------------------" 

mavıaala.rla. yapılınaktadır.. Liman .......... - ...................................... . 

ı.r ıdaresı bu serbest nakliyata mü- Mes'ud b:r evlenme tören'ı 
dabaJe etınemek itlediii '" ayni 
zamanda da bu•, vuife.i cümlesln.. 
den olmadıiı cihetle ve.alt vere • 
ınemekedir. 

Tasviri Efklr, hcıam ve Son Tt:lcral 
cueteleri bJAkJne teli Bay ZıG.nl IJıiıı 
ile Top'ıa&wkkl Niimıuae Baiı s:.Jüiı1 
Ba1 Remııl llılaiazalmıa km Bay&o llQı. 

Mes'ud bir evlenme me& Maia&almaa evleame törenleri, clil 
J1aıtıbe Okula tıiilekclll Hakkı ören'ln ÜllUD Yeni lloleu Salonu pzlııosundl 

.. _ ~ ören ıı.e. Guraba basianesi teinin t.ammış phslyeteri, cazetecller. 
~ Dr. FCJTuh Çelllı;ofhı'nu.11 1akın cıo. Ye a.trab1111m haaU' bulundu. 
ewleame törcııt din akpm Emlnönli tu çok samimi blır aile topluluiıı ieincJe 
BaDııeri ııa1oa-.... cibfııle bir b!ıı- ku'-la.nmlljtar. 

bıı.hk hU1E1ırile icra. edllmlştlr. Zihni lblma eşbaJ telM'lk Ue rahat, 
Twaleyne llllftdeilf!t' iemennl ederiz. buımr tıe ~ ~ 

...... , . ·- 1 -idlf 

--L'a...hıhr.ik__ecl'~~~~~~~~-=uu~r=...._~· ------------------------~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------------------.....;--.iiııiiiı.-.._ ............ ._._ __________ _. 



[ B 
-1 b • • 1 1 Doi•usu çok nazôk davrandı· _ ir A:.~ado n seya a ının no arı E:rı:~r~.:~~::.·.:.:;~;~ ~=:~ 

Trengolculudu, biletganlış/ıdı •ekiy~;~:!~:~.lE:~:~:::~: 6 o dam laf anlamazsa? • r 

b • terleme /ıı· 1-a""yesı· gon-:n~;~a~i~~~·:·t;;:n1ımdi ,."'. 1 ve ır K Ayni h1z ve telişl.ı tekrar va-
. ıroaa döndüm. Trenin k•lkması-

yazaD • Halid Fahri Ozansoy ~. yar~m A·~·t .~~-r ... Fa.kat beriki 
• muşterı hala gorunurde ~ok. Yal 

_ 2 _ \ kıaa seyahatinde bile kendisine ı darpaşaya çıktığımda müthi, hir j otz, tepemdP- D-.mokle~in kılıcı 
Maurice Constantin • Weyer, ilk soracağı sorgudur

1
• . . .,._ a!c~~ vardı. Fak~t 

1
edli':1dc bile •. eihi ha"ulu dm·uyor. Benim ba· 

seyahatlerinde b h ed ken: 1 Ne tuhaf! Bu seya lattm111. ı~ ltm.ıc va&onumu QU uguın esna- vuiuu yanında ... 
«Allah.ıml d~ a 6d .. er bana yazısını, Denizliye giderken tı·ea da pek rahattım. Çünkü Ada va- Da1'ik.lar geçti. Beş dakika, 

ıyor, unya .• d d ~ H d · ·· 
niıbetle ne bi:iyük ben ise ne lrii- de yazmış ve vagon restoranın !>urun . an ogruca .•Y arpa.ş.a oo da kıka, on beş, yirmi... U • 
çüğüm. Tren tr ' , tl~ tik oto· çocuğu ile posta vagonuna yol • ıskeler.tne çıkmış ve hıç terleme- züntüden bunalacak gibiyim. İs-

' anı;a an ' H lb ki D · l.d b' · · M • 1 k mobil, buudlarından ancak biri- luıuıtım. a v enız ı e ır mı~un. eger ter eme aaıl bun- tasyondaki telaşlı koşmam yü, -
sini azaltıyor. D·~ 1 i ise insan hafta kaldıktan sonra ı~tanbula dan ~onra olacakmı,ı Ne İse, U• zünden terleyiıim, gittikçe bir 
için gene ölçüle;::; ralde kalı • döndüi~de. ~ektu~w~.u .d~ ~~- z.at.mıy~lı'?, ~agonun bilelçisi .. e· f~liket halini almakta. G?mle • 
yor. Bir yaşa gelince §UDU anla • raber getırmıınn. Çunku ıkı gun lımdekı bıletın numarasını go - ğım sırtıma yapıştı. Nıhayet, 
yoruz ki surat bizi birçok ınan· sonra «Son Posta)) da matbaaya rünce yüzünü buruşturdu: trenin kalkmasına on dakika ka-
zaralarl~ karşılaıtırsa bile, ?n~a: u~r~d·~~m zaman, yazı iş~eri mü - İyi amma, _de~\,. biraz ev • la, tekrar istasyon ı;;efliğine koş: 
rı bağrımızda sıkmak zevkımız•ı duru ııulerek habe~. verdı:. vel ~aşkası ~eldı. Sızın numara- tum. Tekrar ayni teselli ile gerı 
yok etmektedir.>> - Yazınız da dun geldı ! ruzı ışgal ettı. yollandım: 

[ şte ıon Anadolu seyahatim • Doğrusu hayretler içinde kal • Şaşırdım: -· Siz gidin yerinize ı 
den döndüğüm ,u anda ben de dım. - Nasıl olur? Tekrar yerime döndüm. Şimdi, 
böyle dü,üniiyorum. Kulaklarım· Tren yolculuğu İnsana daha - Orasını bilmem. Ouun da elimde gazete, hiç durmadan ı-Üz 
da hi.la birçok sesler, düdük ses· neler öğretmiyor! Bilhassa ter ~ elinde ayni numara var. Daha karlanıyorum. 
leri, demir sesleri ve hepsinin lememeyi. .. Yoksa terli olmıyan- demin bavulunu blraktı, çıktı. Hele şükür! Trenin kalkma • 
üstünde, hepsini bastıran insan larla başınız derde girer. Maa • Birazdan gelecek. sına üç dakika kala, o meçhul ve 
sesleri çmlıyor. Sonra, gözleri • mafih hunu izah etmeden, aklı· - Acayib şey! Ilaı'a bu nu • rakibim olan yolcu geldi. iyi a
min önünden, birbiri arkas1 swa ma gelen bir fıkrayı nakledeyim. marayı dört gün evvel Köprüdeki dammış anla§tak. Yanlışlık ol • 
devrilen iskambil kağıdları gibi, Fıkra da değil, mesh ur Fransız Yataklı Vagon bürosundan 'er- muş. Başka bir vagonda yer bu. 
gittikçe ufalıp gittikçe minya • muharriri Georges Courteline'in diler. lacakmıs. 
türleşerek, dağlar tepeler, kırlar, Hortana, Doğur! isimli hos bir - Ona da oradan vermi~ler. Oh! dedim! Fakat asıl derd, 
dereler, ağaçlar geçiyor ve şe· komedisinin can noktası: · - Peki, ben şimdi ne yapa • tren kalktıktan sonra başladı. 
hirler, kasabalar, köyler geçiyor Kirayı veremediği için, müste- yım? Vagonda Ankaraya giden bir 
ve nihayet, çetid ~e.id insan çeh· cir, kiracısına evi tahliye ettir • - Gidin, gişeye :iÖyleyin. musevi tacirle Rum karısı var. 
r:ıe~i: kimi gü~el! ki~i ç~rkin, meğe gelmiştir. Adam bakıyor Canım burnumda, ofla va puf- Bir de tren kalkıncıya ı,adar ya· 
ktmı du~gun, k:mı asabı ınsan ki, çare yok, hemen, gebe karı· laya vagona çıkıp kendi bavulu- rım saat, pencereden iki ada· 
çehreJerı ... Telaş ve koşuşma, sına ... , emri veriyor: mu da rafa kovdum Sonra urar t d - b" · k .. k 1 1 h • · .. ...- · .,. mına, yap ır ıgı ır evm un .. 
vagon a~a atıma epsınm muş- - Hortans, doğur! g;y,>İ, tPl"-sla, ,.-j~ ... ve kMtum. Şu- leri, kapıları, bacaları hakkında 
terek bır ~~oru: · · !.alnız • dur • Kadın da soyunup boylu bo- nu da ilave edevim ki, hizim va- uzun uzun emirler vermiş olan 
gunların, yuzlerı degılae bıle, el· yunca karyolaya uzamyor. Artık v.on trenin ta ucunda. . Demek bir yolcu daha... Ben onu .usta
leri ve ayakları bu tempoya uy- haddi varsa, ev sahibi, doğum ki peronun ta nihayetinden geri başı sanmıştım, fakat sonradan 
makta ... Buna, bu asırda, tren sancıları çeken kadım döşeği ve dönmek lazım... kendisi mühendis olduğunu söy-
seyahati diyoruz! yorganı ile sokağa fırlatsın! Gişeye yaklaştığ-ımda benden ledi-

Ceplerim, acele küçük kağıd· İşte onun gibi, bu seyahatim ter boşanmıştı. Tabii, sıcaktan Kalkmış, gidiyoruz. Ben tam 
lara yazılmış notlarla dolu ... esnasında benim de, lerlinin ha- ziyade sıkıntıdan... Baktım ki rüzgara kar~ıy:m. Üşüdüm. Pen
Bunların hepsini harcıyabilecek linden anlamıyanlara iki defa gişenin önü mahşer.. Ne İse, ön cere açık, koridora açılan kapı da 
miyim? İmkanı mı var? O halde ıöyle haykıracağım geldi: taraftan, elimdeki bileti kl\laba- öyle ... 
bu kargacık burgacık satırların - Terle! lığa göstererek sokuldum: - Müsaade ederseniz, dedim, 
hatıralarını bir tasnife tabi tut- Evet, terlesin ki anlaaın! - Müsaade edin. Bir dakika şu pencereyi kapıyalmı, terHyim. 
malıyım. Fakat bir taraftan da Bakın, bu hadise nasıl oldu, için Bir yanlışlık olmu§ da. .. Şu cevabı aldım: 
zihnime hücum eden diğer ha - §İmdi onu anlatayım: Gişeden şu cevabı aldım: - Peki, biz sıcaktan patlaya· 
tıralar... onları hangi kanalda İstanbuldan yola çıkarken, doğ - Biz karı§mayız. İstasyon hm mı) 
zaptedebileceğim? ru Ankaraya gidiyorum. Yatak • şefine müracaat edin... - f yi amma, efendim •• 

Bilmem ki bunların hangisini lıda yer bulamadığım için dört Bu defa şefin odasını aradım - İyisi böyle ... Siz benim ye· 
feda edeyim ve hangisine kıymet gün evvel birincide nnmarah bir ve derd yanarak biletimi ve nu· rime geçin. Rüzgarı ben alırım. 
vereyim? Bu, bir şeyyahm, en· 1er almı§bm. Hareket günü Hay· maramı RÖsterdim (DerJamı 6 ncı ıaylada) 

c PO 
Bugün yap lac k 

futbol maçları 
İstanbul futbol ajanlıiı yeni 

me\rsİm lig maçlarının 13 Eyliıl
de baflamasma karar \'ermiştir. 
1942-43 mevsimi lig oyunlarının 
açılışı münasebetile ajanlık tara
fından bugün için zengin bir l\Çı· 
lış programı hazırlanmııtır. Eski 
milli takım oyuncuları araların
da hususi bir maç yapacaklardır. 
Birinci lige dahil olan klüplerin 
içinden seçilecek iki muhtelit ta-
kım da bu münasebetle bir maç 
yapacaktır. Fenerbahçe ,tad.nda 

yapılacak maçların basılatile 
eski spor idarecilerimizden mer· 
hum Sedad Rıza ve fethi Tah
sin Başaranın mezarları inşa edi· 
lecektir. 

Futbol ajanlığı açılış şenlik· 
leri için şu şekilde bir progra.n 
hazırlamıştır: 

Saat: 15 de klüplerin geçid 
resmi. 

Saat 15,30 da eski milli takım 
arasında bir futbol maçı. 

Saat 16,30 da iki muhtelit ara
sında bir maç. 
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Yukandan aşa.ğn·a do~ru: 

17). 6 - Banana ta.kıla.n 15), l'zaklık oı. 
!3). dası (21. 

1 - Ünive~lte (10) 
2 - Kurumun bir n,.v·ı (?.), \•ücut. 

ta.ki :şiş (2), Su ortasındaki ka.n1 (3). 
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Kadın Şuca Çelebiye F et ihtiyat üzre bulunmak 1 muhabbeti emri muhaldir. He -
yürüdü, kulağına tclislı teli.slı ~ ,, e buyurırlar. Biraderinizl men gece ve gündüz endifeleri 
bir feyler fısıldadı. E::rcı omu~- Alı a1ra ve Şüca Çelebi cenabına- ümmeti muhanuned zarar eör -
larını kaldırarak aardu: zm «İzale» itini üzerinize almak medin hekimaoe tedbir ile vü -

- Oç dört defa mı geçmit iated(iinizi aöylerler ~i. cudları izaleaidir ! » 
idi? Dedi, auatu: Bakalım Halil _ Hoş, eyü buyunnnz. Ya 

- Beli benim ekndim. Üç ve- pehlivan ne cevab verecek diye bizzat bizimle ~örüşmekten im-
ya dört defa. bekliyordu. On yedinci orta e•ki tina buyunna.lan ne manayadır 

- Ya, pencerelcr.i tecessüs e- çorbacııı hiç tereddüd etmeden aultaeım? 
der mi idi? • kk 11 ki d 

-
- Bı"r ba,.tan b;... ba.....,. •-··-•· aoau an ı ı a sor u: - Sahibi devlet lun:retleri el-

,.. ... :ır- ~ - lıB kalım sullanam, bhim bet • 
ail.t ederek aeçmİf :di. Bahçe ka- dahi an amak istediğimiz cihet bunda teşrif buyuramaz idı· 
pusı tarafına 1rittüğini dııhi &'Ör- vardır: <Sadrazam hazretleri - ler. Siz dahi görülmek muhata • 
dille Sonra bir dahi döudü. nin pkiler ile zahir haldeki ha- rası vardBır debyubdtaşrnb>:a. çıka • 

S d • k thüd. ·· le k 1 - b"" 1 nuızsız. u ee e en 1:ı:ı irsal a razamın e as soy - re et en « ugate~ mey ve b rd 1 tilenlerden bir feY anhy ... ~dıiı muhabbetlerinden nıi, yohsa ik- uyu ~ a~. . 
için bön bön bakı)·ordu. Şüca tizayi vaktü bal riayet içün mi- - Liıkın kendulcrınc ruberu 
Çelebi sağ elinin tombul ve yu- dir?ı> Kerem eyleyüp izah bu • söylenecek nesneleı· vardır. 
muk pannaklarile çenesindeki yurur mısız? - Bize söyliycmez misiz? 
seyrek aakallarını taıa~arak Halil pehl"van udrazamı a • - Mazur görün sultanım. 
udayeı> kadının yüzüne bakma • çıktan açığa ihtilalcilere yüz ver Kethüda Mustafa Bey ayağa 
dan bir daha sordu: meklc itham ediyordu. Mustafa kalktı, sadrazama gidip gördük-

- Bu ademin şemaili nasıl Bey hemen elini kaJdmp teminat lerini ve görüttüklerini bir ayak 
idi Te üzerinde silahı bulunur mu verdi: evvel anlatmak İstiyordu. Oda -
idi? _ Andı-n vıma el~m çekmen, dan çıkarken dönüp aordu: 

«Daye» hatun alt dudaimı birftderim Halil ağa •Sarayı J>ll• - Kendülerine mülaki olma-
büktü: di~ahide otuz yıl perveri ain olup dan bu lir bq edilemez mi der-

- Yok sultanım, silib ta,ıya- silahtar ve pad;tah damadı olan siz? 
cak adem değil idi. Daha ziyade bir Temrin eşkiyaya meyii ve 
bir meclrese yobazma bcn:ı:eT, 
sakalı köse ve gö::deri gö:ı:liiklü 
idi. 

- Kaç ya.Jlnda var idi dersiz 
bacı? 

(Arkası var) 

Münaka~at veka~eti devlet liman'arı işletme 
umum mü ... 'ürlüğü:ıden: 

- Çok yatlu görü,ıüyor idi A ça:lb'ıd ·.Pııb'.ll2.neıı Akçay, .&.l::nıya, Amasra, Anıtalva, AJancık, Bandırma, 
sultanım. Bariln, Bodraın. Boıcaada, Bıırblınive. Cide, Canakkale, Mbdll, F.caabat., 

Esirci hafka bir fly ~ormadan E~ Fats:ı, Fe'Jıt.re. Finike, GeUbolu, Gemlik, Gerze, Giresun, Gölmva. Gö. 
başını sallıyarak yürüdü, Halil r \n. Hopa, lınro1, i:mııt Kar.ıblc.ı. Kara.nı.iirsel, Kmadası, Lipşekl, Harm:tra 
pehlivanm oturduğu odaya gir - El'!' .ıs·. l\I nn r Mcr.sJa 1\luıJ:a.nra. Mürerte. Rr, Ordıı, P.ıyas, P~a.r. Rize, 
di. Selinaa sabaha lüzum gör • SUhri, Sinop, ~w..nene, Ş rköy, Taşııcıı, Teklnla. ... , l'lrebelu, t}nye-, Z.DC'ul. 
meden mesele üzerine kon~- da • A,.Tw.hk. is elelcri miiruri}c unfeleri bu kere tadil edilmiştir. 

ğa başladılar. Kethüda Mustafa 1 bu tarl!e hükumtr.rin 1 942 ta.rlhlndeıı i&a.reıı t&ftNık olu. 
Bey P.atrona Te arkadatlarının ~ fliD elun r. 
ortadan l•aldırılması ifinde Ha -
li1 pehlivanın ne derecelere ka -
dar muvaffak olabileceğini an -
la.mak istiyordu. Çünkü, teşeb 
büste muvaffak olunamıyacak o
lur veya if becerilemcden yarı
da k•lınıa, ibtHalcilerin büabü -
tün gemi az ya almal..rt, padip
hı da, aadrazinıı da süpürüp ber
taraf etmeleri korkulaTı pek 
çoktu: 

- Sahibi devlet hazretleri bi· 

1 evlet Oem • olları işletme U. M. den: 1 
l\luhammen b deli 2104 ltk bin dirt. ym dört) Ura 59 (elH) kanış olan '2100 

(llu bın yuz) 'kDo en erllp mela.lı Zl.9.1942) Pazartesı l'ibıti saat 114) on «ört.. 
te Ha)daıı>aşada Gar bın:ısı J]ahılindetd '°"ııbymı tarafınhn açılt eksiltme 
usulile sa.tın almaeaklır. 

:Bu ite ~ınnek i.ılteyenicrin 180 (yiz sckse11) Mıra J4 (ot.az iörtl kuruşluk 

muvakkaı temhıat ve ltıuuaııun ta.,vln eıttiti \oesa•ıe blırllkt.e .ekı.i!tme güıaü 
saatine kabr k.omisyona mül':leaatları liumdır. 

Ba lfe a1cJ p.rtnameler komisyondan .vaneız olarak cJatd,i1mak.1.a4ıı', (9519) 

Bugüne kadar da bu suçum 
bana hiç ıztırab verınemişti. Za· 
manla yayılan yağ lekeleri ci -
bi, vicdanımın üatündeki bu leke 
gittikçe beni lazib ediyor. Hiç 
JÜphesiz, ayni 1rü'nahı devam et
tirmeğe Semahati zorladığım 
için ... Enitteme, yılana benzi -
yen bir kadınla ihanet ediyo • 
ruın. Bu kadın için, bu ııünah 
değmezmi4. 

Bütün bunları, yenı bir 1rüna
hın "apısı eıiğinde olduğum için 
mi dütilnüyorum? 

Hali, Füsunun kafama ve 
hislerime çengel takan teıirinden 
kurtulamıyorum Yarabbi.. Ben 
ne iğrenç bir inıum oluyorum. İğ
reniyorum kendi kendimden ... 
Yüzümü &ören bir insan, gözle
rimdeki vahşi ihtiras parıltıJa • 
rmdan mutlaka ürkerdi. Yüzün-
•... yarı aralık gec~liğinden cö
züken 1röiaünde, çıplak bacak -
larmda hali ıözlerim takılı. Ka
fama asılmıt. türlü diifiinceler 
beni frenlemese, belki küstah bir 
harekete geçecejim. Hayır Ve • 
dad! Bu kıza acımalıaınl 

Ah, iç;mde konuşa~1 şu cılız 
st-si bir dinliyebilaem l Acımalı
yım bu kıza ... 

Bir ÖpÜ•ün bile, bütün ~aya • 
hnca bu çocuill •apacağı fena. 
hiı heaaba katma hvım. Kol111 • 
runın arastnda mai?l\ıh olmasi i~
oden LHe olrnı f'" bu · ""' cor•ı~, 
h ... ni de ayni mağlubiyete sürük
fiv,.rııak. 

Adile.fille Lu kadar Vedad! .. 
Gittikçe inhilal eden insanlı

iın harada bir neles alsın! Rir 
.. ., eTVel Füsuna .aa't'lnalaaın Ve
dad ..• 

- Haydi Füsuıı. diyorum. Ya
nn daha u:ı:un ltonu~uruz. Uvlru
su7. kalma; odana R'İt ! . 

Geldii'i dakikadanberi. ,.;;~ • 
aüııe ~ü"iik dunn ba'1nt k111dı • 
nvor. Cözlerind~ki dAmlaları 
~örüyorum. 

- Sin 1'.ah&taız ebneuem, 
"1raz dalia kalayun. Siai dnya 
.\121a ıörmek _istiyorum. Öbür 

gün vapur varmıf. Yarın siz bel
ki gene İstanbula inersiniz. pek 
az görmüş olacagım. Rahatsız e
diyorsapı, gideyim! 

Gitmek için dogruldu. Sesin 
deki ıztırab kalbimi sızlattı: 

- Peki, otur! 
Dedim. 

yorsunuz, yalnızı fUnu unutın 
ym ki, bir daha sizi rahat ız 
~ek imk~nın_ı hiç bulamıyaca 
gım. Hatta, aız bir zamanlar si 

Ah, çocuium, bir an "!vvel u
zaklat buradan... Belki sana 
saadet gibi a:jziikecek biı facia 
oynıyabiliriz. 

• aıkan bir inaan oldugunu unu 
cakaınız. Ben çok uzaklarda ol 
ca.iım, derdimle, hayallerim 
batbaıa •. Biliyor mu•unuz bu 
l'~Z~ bir fCY Vedad be~! Si 
duıı;merek, fakat biç bir ,ey be 
lemıyerek, uzaklarda, ta 
yapraklannm birbirinin üstü 
dütütünü ıörerek yaşamak 
hoı bir şey.. ( .Arka•ı var) 

Müsterih, tekrar kendisini aan 
dalyaya bırakb. 

Gene uzun bir aükut. 
İrademle hali pençeletiyorwn. 

İçimdeki İğrenç arzu, kafasına 
birkaç darbe yediği halde hili 
debelenen bir akreb gibi. Kalk
tım, pencerenin önüne gittim. Ba 
tımı aoğuk cama dayadım. Hayır 
alnımdaki serinlik kafi değil. 
İçimi kavuran harareti belki rüz 
gar söndürebilir. Camı ararak 
panjurları araladım. İçeri hqin 
bir rüzgar ıirdi. Baaımı rüzgar• 
verdim. Oh, çijerlerimi dolduran 
temiz hava, ruhumun mikropla
rını da temizliyor. 

Omuzumda biuettiğim bir te
maala doğruldum. 

Füsunla ")'iizyüze, sözıöze ıel 
dik. 

Hiç bir teY söylemeden yamm· 
dan uzandı, evveli panjurları, 
sonra da camı kapadı. İtini bitir
diği zaman, uzaklatmad • Ben 
arkam cama dayalı duruyordum. 
O da hemen önümdeydi. Bu mu· 
kaaai aükiıtu bozmak için, lif 
arıyorum. O, benden evvel dav
randı: 

- Kendinize hiç dikkat etmi
yorsunuz. Bu havada pencere •· 
çıhr mı? 

- Biraz hava almak ihtiya-
cını duydum. 

Batını gene ıöiaüne bırakb: 
- Sizi o kadar mı sıkıyorum? 
- Füsun! 
Sesimdeki sitemi anlamamıf 

ıözüktü: 
- Biliyorum Vedad bey! Be

ni müz'iç bir mahluk telakki edi· 

Kütbya Hukuk Mahkemeleri 
kitabetinden: 

KutaJıyaııın l\laruf mah:ılles!ruJ n 
T'&hbn otlu Ahmed KAUa.ıı U"ııfın 
lı:a.rısı Kütalıya.nm Paşam.sultan ma 
lesinden ~U'P ha.len ikametgahı meçh 
buhınan Yımus Aluned kızı Z hr ale 
hine ikame olunan boşanma da\ası 
muhakemesi aonımda: 

Ka.nunu nıedenlnl.n 130, 138 142 
150 inci Dıadclelerl maclblnee taraflar 
boşlLnmalarma, miidcleaaleyhamn b r s 
ne bsşlraslle evJe~ıne ve 1758 k 
1'llt masar1fl bıabakemeuln muddealel 
baya alcltyeGne 25/5/9'2 tarih nde 254 
395 numara I~ fliYaben kıı.ra.r \-erild 
tlnılen hıııkuk usıulu mabkemele-rt kan~ 
nanun 40'7 ine) m:wl:fesl mucibince iş 
ihbarnamenin ilin tarihi fcrdısınd 
ttllbaren on ~ sıin içinde tem~ iz ed• 
medtti suret&e hukmün iktisabı k:ıt'I) 
edeceii khıı.- makamında kaim olm 
ibıe!'e ihbar ve ilin olunur. 

Oaküdar Aaliye İkinci Huku' 
Hakimliğinden: 1 

&ad Aııclıerin ıarat'mdan Ko ı 1 
kiidaı'da Paeaılıaıanında &oprak so~ 
1 No ela Sakin Adem Akderin ale') bin 
açılan boşanma davasından do l. 

aleyblın it yada okhıtu an~ ı d ıtmdao 
ili.nen teblicat icrasına t.&hldk t n 2!1 
9/9'9 sau 10 a t:ıllklne karar veri 
ve bu lnpfa )'Uılan davet.iye ile da 
ll(.ida6ı suret.i divanhaneye a ılm ol 
ğund n M. aleyh n 20 cuıı sarfınd:ı d 
va.ya CC'ftb vermek ..,e yevmi mu ne 
de mahkemeye C"elmek üstte: v tebl 
ma.'ıtamına kaArn olmak üzere kt'yfl 
llia olunm 94217'18 
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Ba beddua İzmir için nke yılları ınittim. O sayede bayııtrnı kazanı.] ğa urnrak ö le fırla 1 '• 
aonra tutmuf okla, lzmirin en nıa. yordu iKlocisi oyun dakl '-I 'J'ı--~ L· yıı arla fıkır. 

ahall 1 · ' · · · l11. arı o ...-uu ıu bu ad 
lnUI' m .e en yanıp kül oldu, fa.. ı Zeybek havalarının hg>1İni. haL nanın ::lak se.s!le lıa.rek anu zur-
~t bu ~~dı~n, tersine, bir hayır- ı ta köçek h alarını vi:cudunun her ı bir. ç~· zenberek haline ete t"~~~ .. ta~~ ~e ce:~~ 

1b• .yanı~.ı ~ül ~lan/ parçasına öyle uydurıııu~, bunları j Ve o zam.an kendi~ de geo ınr il 
mıınn yerul'Ue o- mt.'<lent asn §C k :1· ı w • ._ •• l ~ . yun e 

hir vücuda geldi. Deınİryol~ mahal t"en ! vıı.ı: ıg_ıre or e ~ak bırleş 1 me~t olarak gitti.kçc çıldırır ve cı 
lesi yanmadı, klmbilir ora.da ınıısıJ 1 rrm~ş ldı ki ne I:ı:mu <lelikanlıları. neş elendikçe ı;eyrooenler bir türlü a, .. ~· olan n cıvar zeybclden bu sahada onuıı.. doyemıyarak «Hep böyle devaır 
yuregı yanmı~ birisinm bu bad. la müsabakaya çıkama::Iru-, rekabe. etse!.n diye oyunun $0Da erıneme 
duas~ oraya ık.ad~ le5rini gö~ürc· te kalkr§alllazlardı. Hnttn o uı.man sini ö:ı:lerlerdl • 

Z U ki l 
medı. Belki bugün yine umranını İzmfrde pek ıneı;hur olan ekerci 1 · -· • v nznn •· Ua/i"d i .tJ a şa zer: mergubiyetini muhafa4:8 etnıdrte -ı bir yahudinin kırları lı" b ~d .. W '" zmırde bır "tdet vardı: Kurban 

.l (JI. u ır:ı 1 3 6 dir. nün ba·lıc 1 .' be~ . ~gu • Bayramına tek-ddiim eden recede 
~ a unsur arından ırını teş.. ç ak d 

le hep aka:mere umaınasJna artılc j Ba±a1arı gibi .,..birde hus • .. kil eden ı-'-' kle-.ı· ' ·ı . d or kapısı mey anının çınarı al. 
3 _ c.· ı- .. ~ us.ı mu· n.vçe nu, sana. erın e tınd b · d lI b. b 

Evet, gÜzel lluanın hayat:a tama- alışmıştı. Yirmi befini.. iOnra otu- nasebetler tedarikine imkan hula.. [onun payesine ulapnıaı:lardı. Diğer k da ırl avu a ır zurna aı aha 
nılle ınes'ud olmasına mani Olan bir f. ~ zunu attıktan, bde timdi otuz beŞ.. I mıyım güzel Ihsan birkaç kere bu. Li hususiye~ daba vardı: Z~ek ta ar ç~ ar. v; etı:afı yarı aydınla. 
deı·di vardı: İste ne za}llanÜanberi Rf.; ne el atlıktan sonra nihayet, a.lqam. raya da uğramağa cesard etti; fa. havalarile oynarken, mübala~." et. ri11' J~~ ~~enn "tıyuı altcndn sıra 
ann~inin yılla;ca devam edan gay. rıı.klsile ve mezelerile, çctld çqid kat ya kapıdan çevrilerek yahud mlyerek, ifrata varmıyarak bunlara e ~ ~ ı ar oyuna çıkarlar, ~a. 
r .i.Le l"ağmen evlene;:ııenıiş olmak; öğl~ yemeklerile kendisini düııyanln içeride kendisine lltlfaı. edecek bir ara sıra köçek kıvraklıklarından ili fak sokesıye kadar oynark:rdı Ci. 
yalnız evlenememek değ-J, nu•I ta• en babf.iyarlartnd:ın biri saymağa kız bulamıyaraık her defasJnde mah veler bile karıttırarak 0 ağır oyun· J var.da koyun sürü\eri kendi erine 
bir etmeli, §İmdi o:uz bcfİnİ aşnılf ~şlarnı~ı. Onun izdiv~ ba§ka ZUD m-ah:ı:un. yarı sarho,, sende1eyeı lara bir fetaret çepıis; kalardı. muntazır olan a~ıbeti A düşün .. yor-
n{cn hali. bir bakir erkek sıfatnıda bır derdi daha varoı. Bu. izahı bi. sendeleye ve "Hiı.li ailzurımı duy. Onu oynarken görmeliydi. K~ larmışçasına ~du~ ~eliıl uyuklar. 
kal ak l'aZ ihtiyata liiztnn gösteren bir me. sa cihan, rahmedüp nğia bana hep havalarına pek nadir iltifat ederdi KE'n bayram arıfesının bu neJ'es.i 

~ıu.:.~n mürüvvetini eörmek e-- teledir. 18.fıkamı prl<ısmı çirldn sesile ınirıl. asıl ihtisası zeybek havalarında idi; dalgalana dalgalnna etrafa :yayıhr-
melile annesinin uğratmaları _güzel Her diyarın her febrİndc olduğu d~ mırıldana Kemer caddesin- ~e Duolardan biriniJ abdal havası dı. 0 z~lan Fettn1ı sokağında evin 
İhsanın kur'ası çıkınca haılamıştı. gibi lzmlrde de cinsi ih!lye~ııı den geri dönmii§ ve f'ett.ah soka. dıye tanılan biı· oyunu pek sever. d~ yatagına glrm~-:! hazır1ıman Gü. 
O henüz yirmi yaftada iken hem tat~ . vea•eler~ çe!id çeşiddi. ğında «Çapkın oğlan yine nereler. her. ~na ~ıkışız:Ca zurnacıya ~mir zc İhsan d:l bu zurna davul ;l'~ini 
bedelini vermek:. hem oaa ev barlı KC?dilerme hususı fdtlllerdi! müııa-' de kaldı?» merakile uyuyamıyan. verirdı: «Bır ab<ial havası ıslc. duyunca dayanamaz, tekrnr ~ne. 
sclıibi etmek if;iıı yavol§ yav~ birik.. 9"...bet:ler yaratan erit~ler pek çol annesini öptüık:en sonra y::. tağıruı rlın! •• n derdL rek dışarıya çıkar . ve, solufu Ço. 
tirdiği para çdcmını a~tı, içindeaı ohnakla beraber bunlardan başka f uzanarak tasavvurda kalan hulyr.sı- ı Bu oyun, bütün diğer oyunları raJt kapısında ala:-ak, sabırsızlıkla 
elli lirastnı ayırarak her ~den f:Y· -pt. ~ ıfli- ~ yine her diyarın her şehrinde oldu~ nı derin .bir uykuda ltm.-;_m etmi§ti. arasında daha barlı hünerlerle onu meydaflln oyıı:ı,...cl"rd~n bo, knlına-
vel fu askerlik ifini iesvlye etmek .,, -~~\,.-~4' ğu gibi iz:mn.de de, fdırin biraz u- y-L...ı L,_ d L. K rd bo d ~j bulunınıyan hu üstad payesine 51 dakfkasmı beklerdı. Za~en onu 

__ ._..ı b .,.. -x w d T ıun z uıı- e:n:1 o on yun a .. kel . , __ d O .. d •. .. .. h 
istem ipi. O zaman na&aİ e.:lel o1a- ~·7 zngtn a epec::iık bölgesinde, Ke.ner bi gaiinoda kı b" . t • 1eın· yu ~ tmlf owr u. nıın vucu un. goı- •r gonnez, e'l"kes mev 'RT\dan 
rak ya elli lira verilir yahud bun• ,.. müva.kif'ıne yakın bir nok1nda ve d r bı' L.ndsa ır '!re ak m- da öyle bir fıkırdaklık. kollarını· çekili!-. :rumacı ile davulcu bi' .. u.n. 

--•· ,_., __ 1. b • b" • ..ı_ l ,__ • en sonra r aa o ge.ınere - o:a. k ı.ı . ..ı k' A k" B . . "-mUKaou muayyen evıwuJ ııı:ı 1r ucm ryoaı avaruıda olduğu için sa. •tın ~ bazırl il-ı - T 1.:1__ ;ıı:;ı•r•sır..ua av.ıı arını atışında.. taj 1 ona: « uyurun, ıızı o"' 'iv-0. 
"ft al L-Lu} ..Jt• ili dl c·· l d d • ol • ya gJ ege anan aJd CVım. ••w .. d -'-- k b- .. •• d d k • l -1 d" Ü ' • çı at ınıp K.11D .,., ır sr u.ze ece enury u diye anılan bir nıa ] &" rka~ çocuk .h. 1 gogsun en ~ra utun vucu unu ruz .. . )) en1e 1s ener ı. ttll 

İhsan bu irinci sure~te bir meııfaatjdi Böylece yıllar geçiyor, Güzel lh..lballe vardır ki muhtelif derecelerde \ .. :. aN 1 ınabe. d gbı· ıhyav~-.kapladı~an ve bacaklarından .süzü.lbu ad:ım oyunlarının bütün J?:~r. 
·· .. l · ı· 1-L d • l · d d -' .ı •• 1-- m s-• • " e 0 ur, nı e eı~ er go. 1 k _ _._._ -'-1 k l • · tr f L nl ki · "'n~m - ~ ve o surete ıfi bl:ir. sana ya -'AllloUlnJn ei.:l etın en o. u.wı.-..... matnur, kirgir evlerden' ı·· i 1~- ll ? d" ere topwuarına. parm~ arına a- ermı e a ini rıavra ı a r ıren 
. id' H A '--· --'I " la la ı . L!!.1-=-_ ._._ı ··--~..ı-eb ı.:..ı..__ ur&en z ne uuımge r " ıye... d . - l hl h nk d L_n___ •• _, • •• •• •• m:.ş ı. alta 1JU vca e ue Pa 

1 
Y pepn M&mU11D veren a.unr SO· mul"al& -""'""':r aokak:an teşekkül Sesind .. l b" bar"" ar ınen oy e r a e suyu var ı ---..ııın go~en onune ser~· ı. 

Tevfiğin bir de oldukça kaba latl-ı murtarak ba,'arını çeviriyOPI~, ya. ederdi. rd k" eb oylare o- t~ uz •. m~nbeası ~ ônı• ha~n 111111.<:t bir raks n•s:~!'!sl ı İşte Dem.iryolu mahalle ; ... -! .. ce.. 
f · 1 · ed ler O b • bud - ~ _._ e ;ı_;:.•• j Bu __ L_n .. , vıı ı ı azu ının iıCuvve~ı nıa • L-1~ • .__ rd H l 1_ ·~ • • 

e51n. nvaye! er . u ~esv..ye -.esaı VIWID4l Villl&I~ ~~• s~. ııJ&U&Uenln hükumetçe tanıl 'nd .. ~· olan Pala T vflk DC" l'lg'fttme tım,tırı ı. op arKen,. revan et~t!rl rıvayet olunan .. aka 
auretinl haber alınca: - De.,fet bu ler ufak b;r arq.tım:ıadan J-Onr.-ı ana, 

1 mış ve sıhhi. İçtimai sebeble.rle mcv u .. c ~~~ d d e .. oradan oraya 51çrarken, simdi dü.. onun•bu oyun nn•atinden il ri gel 
~elede kir etm.İf. SeıN alacağına ~ IOD .özü aöylemek aalahlye. cudiyeti ka.bul ecl.i.l:nıq nl..ın husu- go;ı; uc• e 1 .. 

8 ~1?411 a reymı feCek, yere serilecek V'"'~mini ~rir- 1 mi, bir hadise idI. 
ikı a._t _abı~ış ... Dem:,_ Güzsl lhaan ti.ne maHk ol.an vel" .ki"'l is~, hldtmi siyetinl ifa.ret el'Jneğe lüzum yok. aldıktan sonra dort. klfı laudoya ~- ken biribiri ardınca dizlerini to:ıra.1 H. z. 1Jşakl1gil 
hu latıfer..n altında pek gl.dmcmi yecek bir bahane icadüe taleb= aL 1 Bu ev]-:.. ka ıla 1 h 1 1 rulınu§lar ve Deınıryol..: mahallesı. 

L • ....... P r er ge ene açı _ . . 
yen manayı da anlamamı, olmakla J.ZLtrvorlar.dı. mazdı onların etrafınd.t d ı ne gıtml§lerdl. En evel d\iiündüklerl M •• k , ... , y k "l i • 
beraber Pala Tevfikl~ ... ~zuşınai'ı .. Öyle ki ~ geçtikçe ve bep, de!ille;e, yahod. oralara t:anı~a':. İ§ kemancı_ kıpti Cevdeti buldur. flDB a a e a e l: 
muvafık bulmıyarak gülümsemekk böyle ~er menfi ne~lce ver- bda,lar1n relaka~ne Hıtyaç vardı mak ve evın alt kat odasında ser. Devlet Denizyolları Umuın Müdürlüğ~n 'e'l: 
geç-"Şirmiş imiş. . melde devam ettikçe an~ de Gündüzleri oraya gidenler nadirdj: maye kızları toplayarak Kordonda 

0 tarJhleQ 'b.a§Jayarak annesi pa. fütur g4:lmeğe batJanut, YJlV~ ya_ ı Bunlar da görünmek!en sakınarak' başlayan İfl"et alemine devam et. 
çaları sıvadı, arkasında veld\rmesı VClf oğ!U~~ miirüvv~i görenıe. siline alline, g~eler çek.ingenliğil~ me!-' olmuftu. . 

İzmir ~t> muha.s"be~nde 1'?0 lira aylık ücretli blr m0mur'ı.Wt açı r. 
Mdh~ işlcrimk çaiış~ ,.e bar(':m derl'cesi ııycun ve asurliklr ill f1ti 

1ra.1m.ıHnış ta.tiblerin v51ka\arile birlikte Deni%yolt.n za.! İşleri muclur u ne 
müıraeAatlan. (9565) yii;:jjnde 0 zaman hmirin sofu ka.. d.::1 ~~ d~ya.dan _ıoçmek actsıaı yola düzülürlerdl lakin geceleri ffte bu gecewn teJakki larzina. 

dınlarının kullandıkları sert kıldan ym-cgıne fmdinnfı~ Kemere giden ıı-enit caddede sık göre acı yab.ud gülünç bir hikayesi 1 
siyah peçe, nerede kocaya. varacak ~ti ltenıU~i ~ muva~a~ıyctüzü aık. içi, ~~'eli ~ılar söyleyen, ~~r ki ~ızdan ağıza dol~ış! bü:ı-1----------------------------hir kız varsa oraya seğirtir, kendi lerı nu1l telakki eder midı?, O esas ekseriyet uzere rumr.a mani.lcr bağı. tun tehıre yayılıuı,tı_. Bu hıkayeyıl stanbul elektrik, tramvay ve tÜnet İŞ et-
tabirince ,1iz.mir lc:azan ben kepçe>) I uebebi annetıi de keşfetmez, yahucl ran gençlerle dolu lan<lolua tesa.. anlatmak için Güzel Ih~anın bir bu. me'erİ umum mÜdÜrlüg"' Ün en •. 
diye oğluna münas'.b bir eş arardı. keşfe yakın bir cezm hasıl olba bile düf olunurdu. susiyetinden bahsetmek lazımdır. 
Bulamaz mıydı? Bulurdu. E~hett.e onu sarahatle gönııe~eğe ~~~ıı.~dı l O zam.an İzmirde baPııyıp _etra. * 
anıma . . . Ekseriye~ üzere sarih hır aKuzguna yavrusu güzel gorunur». fa ve İsta.nbula kadar yayılan bu de Tabia~in bu adamın yüzünden 
ıuleb vukuunda ya: 11Kızuuız henüz Belki de kadıncağız oğlunun gÜzel türkü vardı: ııYanııın İzmir yansın. güzelliğe yaklaşabilecek hE.r ,eyi e-l 
pek genç ... n yabud «Vah vah! .• lakabını doğru manaslle kle.kkil demiryolu ~ olsun!n Diye hem sirgemiş ohnasına mukabil ona iki 
Bqkasıııa &Öz vermif buhuıduk. ... >> ederdi . İzınlre hem lzmirle beraber bu ma güzel kabiliyet verm~tl: Birincisi 
kabilinden bir bahane ıle seçi§liri!ir G~el Ihsan bu izdivac;; iPoin böy halleye beddua eden bir türkü... pek güzel bir yazı, ki bwıu söyle. 

ı. - 'M'ıı!ı'tclif ~ malzeme pa.zarh'.k ın>u1:. ile imal ettirılt"CCk'tiT. 
2. - Mırrakkat lemin:ı.t mal.1.ua.n 465 lırııd r. 

3. - Pazarl~ 11/~/94'! Cum gtlnü sa:ıı. 15 de ~l~tm lhnmın 5 lncı ıra. 

tında. tQplana.cak ol!ın Kom· on burı:ımnda yaıııl:ıca.lctu. 
(. - Bu husust:ıki şartJtawel!'T İdMeıün L~·ıı:z:mı Müdm·luğundc 11 .::1su 

ola.rak -da,ğıtıhnaii.c>dır, (9: IJ8 . 



ru:9~:~:!~~;ı;~::!kı. mükerı:~i~:~i~! tabi 
(.- - - ka.lmıyaa-ak kendi pilotlarının k ı k• Vrlada f Bergamada idaresi altında birçok bombar· amyon arın sev 1 

__ clıman ve av uçağı göndermiş lstanbul Vllayethıden~ 
Bir köylü bir karı ltocayı Köylü bir ana "1ba lteıtdilerine olduğudur. ı - Bllfunum .kamyon ve kamyonet. 

öldürdükten 110nr11 ~lerirM ,ece uyku.ana rıyutmıyan 5 Çinlilerin Japonlar karşısında tere t:a.tb!k edilmekte olan ucreUi 1$ mu. 

64z dölftü ve kuliiOe ile berem. Ol'lık yavrula~~ .. la~!a afyon en uyif tarafları uçak yoksullu- lr.cllcfiyetınin Ilı.inci devresine 8/9/942 

yaktı ffr"e1"ek öıdiircliiler ğudur. Şimdi bu kusuru da dü- Sah ıünü ~la.nacaktır. 
2 - Bu devrenin ilk post.ası olan &!la. 

İzmir (Huau$İ) - Udada Ba • İzmir (Hueuai) - Berpmantn zcltmişlerdir. tııta plika IJllDUU'8.la.n yazılı lr.a.myonlar 

bk köyünde AJıımed çavQ4 ve Turanlı nabiyeslnin Göld>eyli kö • Uzak şark işlerinden az çok 0 ıiin saat ıo,3t da suıtaııahmed meY-

b.r~;ıa Hwiyeyi taammüden bıçakla yünden Ha.an llldlaya ve karuı 20 anladıklarını iddia eden Avru - danmda ıtopl&nacaklımlır. 
öldüren ve sonra suç clelillet-lni or- yquada Aytte Kmalı, bet aylak pa.lılarm Japon muvaffaıkiyetsiz- (Birinci devreden mükeüet'i)'efJnl her 
tadan kaldırmak için ıazla c~ : çıocı4&.r111ı lluden öldüımekle suç liklerini başlıca bu iki sebebe ne ıdd>le olıunııa olswı yapmamış bu. 

lel'ini ve ohırdukları bağ kule91111 altma .ıı ... ıflardır. atfetmelerine mukabil bizzat Çin hma.n veva ma.1d>ul mueretıertını t.evsik 

kaaden yakmakla suçla NUl'l Enru._ Gökbe,rli köyünde ga,et ıalri• liler kendi muvaffakiyetlerinin eık9neatiş ola.n kamyonlu ıb a.yuJ pn 
Urladan ,ebrimiz czeaevioe ıetiriL bir t.ayat sürmekte olua bu b.rı ko. l beb' . b'" '"k J kuv- ~edde toplanaeaklar ve mu. 

• Ağırceza mahkemesine •e.. ClllMll bundu bet aY önce çocaldarı ası se mı uyu apon . ıreneı~:rete tabi tutuıaealr.lanbr. 
~~ .v~ Nuri Erkut ulen lmıirlL cliinyaya ıelmif ve aileyi meserret vetlerinin Çin den çek~~erek. Sı . • 3 _ Sevk c-iinü kamyonunu &'eUnne. 
~· 1f·ırİJi;yilı: Fettah mahallesinde içinde bu· ...... ifttr. Bir çocuiun na. birya bududlarına gonderılmı~ ,..en TMrta. sabfblerl ha.kkmcla. Mllli Ko-
3;2 ~:ci sokakta 25 .amanlı evde ati pırtlar alttnda böyiiyeceğinden olmasında buluyorlar. na.- bnunu ahkimına ıe-rfibn D-

otunnaktadır. Ce'taev~ laakların bihaber olan bu aaıa ~ )l&vnaları Çunkingden gelen haberlere narü taktbM yapı!M:aktır. 
dada idam cezası ~lyenleft aid yer. küçiic Senibanın ıeceleri cıyak cı. inanılacak olursa Birmanya dö- 4 - İkinci maddedeıkl nsıt.al:a.nn ııa.. 
de mubaEaza edilmeldedir. yak bağırmala~~dan Ye sabahlara vu·· ünü idare edecek Singapura filtı8t içtima rUııü olan 8/9/942 Sah ııi. 

b"k" ı· · · b ütbl kadar kendllerıns ~Mfftdan ş .. k l niı seai 14,30 da hareket edecütir ve 
Urla sorgu a ım ll'h ıı m f bf olmutla d girmek şercfını azanmış o an bu kafileye o sat.ta kadar l$tirAk ~me. 

ve tüylet" ürpertici cinayeti ltlemek- urA LL r ır. uk1ar kar meŞhUT Japon generali Y amaşito :rerı vaıntaıa.r ~ aynca bir ıuı.rue ter-
k maznun Nuri Erkut hakkında ha- na u.uanın çoc ına fi 1 d S'b' h d 

L.:ı - _Lt-'kat ---•-ını Tüdl bir ao~LJulı: duymakta oldukları bile bugün er e ı ırya u u • tib dllndy~tinden kam,.vonla.rın mu-
zır.ıeutgı bmal ~ • gua _ _ı.. ,_ k · • ı· b' J :t1ta. tffilme8' tı\ı.nndU' 
ceza kanununun 450 iacl maddesi. köy balkıntn nazarı dikkatini celb dunda ~ ~harıdaşı ıs~~ .. ı1 ~= t .. a- a.yyen na re · 
nin dört ve bqinci bendlerine aöre ettiji sırada 30 Ağustos günö Se- lpon kararga ın goru muş ur. s - İŞbıu ı.an t.eblll'at mahb'etllıdedir. 
'd m cezasile cezalanchrrlmuını iL 1 niba ölmüt ve çocuk doktora mwa- Bu komutanın Rus hatları kar- 3746, 3754, 3766, 377-&, 3776, 3'790, 

~i;eı-ek fzmir Ağll'ceaa mahkemeıi.. yene ettlrl~eden_ d~fned~lm~~.r ... ışıaında dolaşması Rusl~~ h:sabı· !817, 3819, 3896, 3995, 3911. 3923, 40'1. 
ne venn:..tir. Çocuiun o1ümu tüpbeli prüldu- na pek <<fali hayirn degıldır. 4047, 4088. 4102, 4108. 4113. 4126, 4199, 

'T' 1 ~13, 4%18. 4%94. 4ı96, 43&5. 4315. 1334, 
Suçlunun, Ağırceuda büvl~~ iünd~ ~ tahkikata batJanmı': Çunkingden gelen haberlerde un. 3407• 3411. 3'14, 3424. ıu.ı. 3435. 

teabH edilmit ve m~e~eil ~ tAır. KiiıçükK 1 Senibanın ge~"--~nesH 
1 bu münasebetle bir adım daha 3449, 3514. 3518, 3520. 35%2, 3523. :ısu. 

de 18 Eylw olarak teault cuı mıpi.r ne ına ı yavrusunun, _.ı a. . . "d'le it J nların Rusla- 3534, 3538. 35'71. 3580, 3585. 3635, 3650, 
d .... ··1er-'- "lciür'"len aan İldatyanın vurduğu bir tokat ılerı gı ı re apo 

4 Puıuya UfUTU ea o .. ı__ u neticeainde ··1c1··-·· .. itiraf ~--t.._ ra Stalingraclın düstüğü gün hii- 3664. S665 3701. S'l02. 3'711. 3'71 . 
Ahmed ÇAVUf'ID Ki.zım Gu1CDÇ a. o ugunu e~ .. -r kl . d. h' "dd. d'l ······-·············•••••••••••• .. ••••••••••••••••• dında bir üvey ~ğlu vardır. Kazım tir. cuma geçece erı a ı ı ıa e ı - h . . 
Güknç bundan bir müddet evvel Diğer taraftan Hasan Jlklcaya ver mektedir. Bakırköy ayvan sergısı 
ka"::J1 N~inin genç karısı Melek ile eliği ifadede çocuia bir fiske bile Acaba iddiaların hangisi doğ- Bakırköy kaymakamlığının ter-
tanıpnıı ve bir'ikte karı koca gibi vurmadığını, ancak çocuğu uyuta - du ) Şimdiki halde bunu kes· tın ettiği 6 ncı ehli hayvanlar ıer • 
y ..... mıya bllflamıtlardır. bihnelc için fazla miktarda ham af- r~. r · t k kabı'l deNildir Mu- gisi dün Vellefendi çayırında açıl • 

.....- • • diki 1 • ·· 1 • t' tırıp a ma t'> • 
Nuri Erkuı· karııı Meleğın kendı- yon v« er nı soy emıtlmır. O hak!Jcak olarak . görünen şey de mıttır. 

sinden kaçmasını, ~bmed ÇAVUfUn Cesed mezardan çıkarı ıftır. • . h b' . b" t' e Sergide Bakırköy kaymakamı 
yazdığı bir musk'aya atfetınlı ve topsi neticesinde ölüm sebebinin an. Çın-Japon ar mm .~r. ne ıc:y Bahir ÖJıtrak ve diğer davetliler ha. 
bundan dolayı kin bcSlemİye batla- laıılacağı ürnid edilmektedir. varmadan ?,eya~y .et~ıgt .vb? 1~;: zır bulunmuflur. Sergide birinciliği 

Z ,:1_ ı-=..• "p --~··-o- başlar.ken soyledıgımız gı ı ;M/ kazanan hayvanların sahlblerine mıpır. amaa g~uaçe -.uaı ve fU • ,... • • •• .. ·ın 1 • 
hesi arıtan Nuri, kalkıp Urlantn Ba. lzmitt9 kaVUR karpuz yılı Temmuzunun '. ınc~ gu_!'u mükafatlar verı ~ ttı_r._ 
lıklıova köyüne gitmiı; gece bağ I d vukua gelen ehemmı~etsız ha - . . .., 
kuleıinde bulunan V'fl yatmak üzere ucuz a 1 disenin Asya milletlen mukad: Patrol fış1erı dagı1'1ıyor 
olan Ahmed Ç&VUfU bıçakla ökl:""- İmıit ( H~ ) -. Şehrimizde deratma tes~r edece~w ~dar bil-, Belediye iktisad müdürlüğü ay • 
mÜf Ahmed çavutun karısı Hunyt: kavun, karpuz fiatları rusbeten ucuz vük bir netıce verdıgıdır. Bu - dan aya verilmekte olın petrol tev
fery~a baflaytnca zavallı kac:hnı lamıpır. Karpazun kilosu 5 ve 7,5 nunla beraber hayret etmiyelim. 1 zi fitlerlnl dağıtnıağa baflamıttır. 
da öldünniiJ, sonra korkın!J4 ve ku. bvunun da 7'!' ve• l O kuruta s~tıl- Asya milletlerinin tarihi hep böv 1 Her vakit Olduğu gibi Eylw ayı fit
lede bulduğu bir rn.ikdar ıuı ceted- maktadır. 1~ halk~ kavun ve arl": l b". ··k neticeler veren böyle (teri de ayın 9 undan itibaren kulla.. 

• •• • L-....:.:.... dök kllo ile satıldıgını bu MDe ıa e uyu - L--•-•Aakt lere kulerun oleslfte, __.e e- pmun .. ___ 1_.._..ı• W!-.::1, hadiaelerle doludur. nı~a --t-"- ır. 
rek atePemif, İzmire ~iftır. clefa olarak ıorme&u:ull'. ·~u.. 
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K:ıraAhme 
Ahmed gali b mi, değil mi ?ı 
- Usta! Ne yaptın be? 
- İsmail ağa, hiç iater miyim 

böyle olsun .. Ahmedin hakkı kay 
bolsun ... Fakat ıörmedim ben, 
aen ıördün mü? Allah için aöy
le İsmail aiaJ 

Deyince, İamail ağa! durala • 
dı. Ve, doiruıunu 5oyledi: 

- Ben de görmedim. Çünkü 
bana ters ıelmiıti. 

İsmail aia da doğru adamdı, 
Allah tan korkardı. E ! . . . O dev
rin adamlarının hemen hepsinde 
Allah korkusu vardı. Kardqleri, 
babaları olaa yalan aöylemekten 
çekinirlerdi. Çünkü yalan aöyle
mek, gıyabda bulunmak en bü -
yük günahtı. Allah adamı rızkın
dan ederdi. İamail ağa bile: 

- Ben de ıörmedim. 
Deyince, laf kalmamıflı. Bu

nun üzerine cazgır, derin bir ne
fes aldı. Çünkü çok aevdiği Kara 
Ahmedin de, İsmail Ağanın da 
lunldığını iatemezdi. Olabilirdi 
de Ahmed de yanht ıörmiif o -
)urdu. V ti, yahud da açık düıtü 
diye tel&.şla söylemit ~lurdu. 

İki pehlivan ayakta kapııtık
ları zaman, Ahmedi tutan ıeyir
ciler bağırdılar: Memo, alta yat 1 

- Sarmaya gel! 
Doğru idi. Memo, altta idi. 

Mademki yenilmedi kararı var
dı. Öyle ise Memo, tekrar alta 
yatıp hasmın sarmasına gelmeli 
idi. Fakat Ahmed, ofke ile bunu 
unutmuıtu. Memo kurnazlık e .. • 
dip alta yatmıyarak ayaktan gu
reı tutmuştu. Bağırtılan duyan 
Ahmed, derhal kendisini topar• 
layıp, Memodan ayrılarak: 

- Alta yat! Sar.t yı veri. 

Memo, ıaıırdı. Hemen alt 
yatıp durdu. Kara Ahmed, h 
mını sarmaladı. Fakat Ahmed· 
kanı beynine vurmuıtu. İçinde 
§Öyle dua ediyordu: 

- Allahım, hakkımı yedil 
Sen, bana yardımcı ol t 

Kara Ahmed, batımına aımıı• 
bir aa .. ma geçirdikten aonra kcı 
)unu kaptı. Memo, kolunu kaptı 
mamd için çırpındı. Zorlandı 
Fakat muvaffak olamadı. A 
med, kolu kapıp büktü sarmayı 
abandı, yüklendi. Memo, top 
lanmak için uiTaıtı. Fakat Kar• 
Ahmedin zoru karıtısında deri 
nip toparlanamadı. 

(Arkan var) ..................................... ·-··········~ 
Bono sahtekarlığı 
suçluları serbest 

bırakıldılar 
Bund111D bir müddet eTTel g 

mlkyuta bir bono .ahtekirlığı y.., 
pllmlf ve e si kadın olmak üzenı 
14 kiti 4.30 tene arasında bap 
mabkam eclilmlJlerdi. Suçlular bl ., 
ıahare mahkeme karvını tan • 
etrni§ler ve yeniden 2 nci ajırce 
zada. durufmaya lıapanını,tı. B 
dan evveld celaede heyeti hikime 
temyiz karuına ittiba veya ademi 
iltiba hakkında bir karar verilmek 
üzere ınhkemeyi talik ebtÜft:İ. Dün
kü celsede, temyiz mahkemeslnhı 
bozma kararına uyulmll§ ve bu yol 
ile suçluların tahkikatı işgal l"Clecek 
bir halde bulunmadıklarını. tahli • 
yelerine ve dosyanın iddia maka • 
mına tetkik edilmek üzere veril • 
mesine karar verilmi,tlr. 

Dedi. Diınya.nm ta.rıh sayfasına ilk de. 
Memo, oralarda olmadı. Bu - fa geçecek fWllUlde, derin arsmh. 

nun üzerine bağıranlar çoğaldı: J.aı- re~ son günlerde ınılakl:ıra 
- Memo, rezalet yapıyor. eın ook akseden kelime şudur: Uça'ı: .. 
Cazgır olduğu yerden tekrar Uçak .. Karaların )WnH orcl111arı, 

sıçradı. Meydana geldi. Memoya clenlıderin eet!k ejderleri ba s1!ihın 
hiddetle bağırdı: önünde sık ne diz ı;olanekWir. Biıı 

- Bana bak! Doğru dürünt de göklerde kuvvetli ve yenDnıez bir 
güreıeceksen güreı. · · Yoksa millet haline ıelmek yolandaid ra. 
meydandan atarım v allah !. .. yat lışma.lannuza hız verelim. 

a'8ğı! Ver hasmına sannaYJ .. ·1:.-------------
Haydi. 
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._Telgraf, TeleEon Ve TelSiz Haberleri -

dogru g•den taı•tıara muvau .. 1o. H b . . 

1. d .. k .. R 1 yetle taarruz etmi,lerdir. ar e daır bır hesab Halbuki inaanlarm sünliik yi-

ımanı uşme uzere, us ar Berlin, A~(~~!~~ğ~ Resmi Geçen harb •ona erdiji za· r:.~:i ~~y:..ap:rima;;:: 

k 
• 1 k 1 d 

1 
tebliğ· hasebe':~~ b~un um~i ~İr mu- k&rlıkların yanında sölsecle kaJ. 

te nıe mevzı ere çe ı• ı• er Mıa~r cephesi kesiminde, luRİ· 1914 • 1918 ~ utıyenler, ~aktadır. Bu heaaba yapanlarm 

r ar ye _ . . . ::~:::. ··~ı:ı;~_::.-;:;··~,!:~:~ t::ı:: .:=t~d~;:; :ı~=·~~~=d~~-;: 
Londra 6 (AA) _ Karade • dan dogruya ıehre mbkal etmıt·ı tankların arkasında topçu mev· hucum teş.ebbuslerı akım kal· te yarım metre yükseklii· d d O . • yar 200 mıl-

•ia Rua limaai.;._dao Novore>- tir. Çarpıtmalar evlerde, sokak- zilerinden müteşekkildi mıttır. Dütman önemli ka)•ıhlar 30 aantimetre kaJmı..~ duı -~ ve r:.: yı~· sktüate bırf adamın •iiD· 
· k · ı 1 d t k'I dil b "k dl d ' b' .. _.. ·· · · lir Bu -.m a &1ba- yece maara ı (50) kuru, aıa ıçin tehlike artmıt bu un - ar a eı ı e en arı a ar a Alman kuvvetleri bu müthİf ve. ır--. yua eaır Termış. : dan bir duvar İnfA edebil k olara\ kabul edil k 1 • 

maktadır. KuVTetli Alman kol • yapılmaktadır. hattı dört noktadan yarıp l'eç • eaırler arasında 6 ıncı y ~nt Ze· mümkün olurdu; demiflerdi. unu sanlann yaf&Jllak ~ i,:~sa ın· 
ları şehre ıimal batıdan ilerle • Rualar Stalingrad önünde müt mi ... Jerdr landa levasının kumandanı da netice ltazı Amen'kan 'kt' d u~nda t ki çın gazları 

h. d k ... · __ ..1 ' ı ısa cı· •- - yap ı an maaraf bir-
mektedir. Yapılan sıkı haTa ve 1f enec~ tekilde müdafaa Kızıl Yıldıa l'•zeteai StalİnST• varuır. lan tarafından elde edilmitti- birini ortadan kaldırmak ' • • 
lıara hücumlan akebinde Ruslar hatlan tesıs etmiılerdir. Bu mü- dın muazzam ehemmiyetini te • Bu harb, biç. fÜpbesiz hem • yaphklarının ancak üçte ik~fum 
)'eni mevzilve:~!elri•~itlerdir. ~~faa. hatlannm sonuneuau mo • barüz ettirerek her ne pahasına 83ŞV8kifin köylerde beb olduiu harabi, hen: de mS:. müsavi gelmektedir. e 

-r-,- t~~le.~ı ç~.ka~~~f ve topraklara otursa olsun müdafaa edilmesİn4' tetkikleri cib olduğu maaraflar noktasın· Şayed bu heaab doiru sayıla-
Viti 6 (A.A.) - Stalingradda gom~~f buyuk tanklardan, ve isaret etmektedir. dan geçenkine niapetle rok daha cak oluna milletlerin muharebe. 

Alman zırhlı kıt'aları şehrin gar· ~ ~~.-....~ - - - - - - - - - - ~ıııııllllıı - - - (Baftaralı 1 inci .aylada) ~ h · k 

~i.::i .;;:a:.::.:.:!~:mcie~:: - _K_ a_ -b-ı· r--e·~ ..... ı ..... n...--.a·ç·ı·k~ş~~b""'-ı· r-~ Halkın alk'!lara .aruında yü~~ • :!;a~ı ~~tf.1::1'.!~8:::ı·ar~:~ ~~ ~:;: •• e:.ti .,:;! .. :erv;!!:i:;:ı; 
l yerek Halkevme ıiden Ba§vekılı • nazaran 1939 • 1940 1 . . • mumkün olduiu gıni kendileri· 

etmifler ve bir kışlayı Ve mühim ""\ • J miz Bayburdluların bu heyecanlı de harbin muca'b ld •~e erı ıçmf ne bir miktar da dit kirası hedi-
tepeleri işgal etmişlerdir. Diğer • ı a d • ı • • t • sevgi tıezahürlerlne H .. evinin bal- lar .... ,"'_._ b.... m'I o uTgürk~ mal.sra - ye etmek kabil olurdu. Bu hesabı 
Alman birlikleri Ruslar tarafm· 1 n e 1 m es s e .-ı. ·ı .~u.: 1 

yar ıraaı-1 1 nıy Or konundan ter-kür etmek sureta e nı aşmıthr. Bu rakamın ifade et- ya~an mütahassıalann eld".ettik 
dan büyük bir şiddetle müdafaa mukabelede bulunmuı)ardır. Bura.. tig" 'ı "'th" .. .. d lerı rakamlara vaaıl oJabılmek 
edilen bir mahalli i4ııal etmi~lcr· d k b' "'dd !.&!--L mu 1' mana onun e durak- · · d d kla 

k a ısa ır mu et ~atten ve lam·-ak mu"'mkun"' d _ "ld" ıçm ay.an ı n esasların ne-
dir. Alman çemberini kırma alk vlilerl - egı D' Hal ı d 
için Rusların yapmakta olduk • R H e e temaatan sonra gene buld 0 tariht hen" S R er en ıbaret olduiunu bilmi)IO-
ları te'4!bbüs ve mukabil taarruz t ~~ 6 (Radyo) - Beı·ut • iatemiılerdir. Naha.s Paşa vermİ§ halkın cotkun tezahürleri arasında ya ha b d e d ~· ~"!1et us • ruz. Fakat her heaabda olduiu 
larm hepai akamete utramıtlır. an 1· a er verildiğine göre Mu.ar olduğu cevabda Jng\!iz askeri Bayburddan ayrılmıtJardır. meri~ ı~m be1 ı. kır lmaetik A· gibi bunda da me.cud buluna· 

Londroya 
6

öre par ~mento asalarından birçoğu • . . • • . GiimÜfhanedc .. mu are ye ah mıt- bileceğini aandığU1Uz yanlqhk 
Londra 6 (A.A.) - Stalin • ve yu~sek ıahaiyetler Nahas Pa- ıdaresının Kalurenm açık ıehll" Saat 11,30 da Bapekiliınl:ı: Gü. b. Dunya!'ı tetkil eden bet kıt'a· hiueaini bir tarafa bırakaak cla-

b rb' . d Alm şayı zıy.aret ederek Kahirenin a· olmasına hiç bir zaman rıza aöa- miifba11e7e gehııiflerdir. Burada da n!'1. ~yı kaynaklan, bugünkü hi gene geride kalan mildar kar-
grad cenu u ga ısın e an çık_!~•r olarak ilan edilmesini ·termiyeceiini bildirmiştir. bir kıt'a asker meldeblller ve halk gıbı, bir hedef ve bir makaad uf· fHJDda dehtete düpıemek müm-;.E:; tE.:;~::~:n:E: A~m~--;n~l-a.-r.~T....-a·m-.. a .... n~y...-a .. r7m~a...-dw.-a...-s...-1~n~d ... a ... ~ ~:.tt!~.!'~; ~~..:. ..:..ıs::--~;: ~~ .:;:;.:~~·~ b~;;;i. ~~;.::: 
yet 'tebliği Stalingradm cenubu • .J i öğle yemei1ni banda ,edikten son. b d ıraama ml§tır ve n .. .ı alb~dan kal~ılmaz ı,;,. .l\ğır 
garbisinde Almanların kütle ha· ra ... t 11 de lialk1n tesahürleri a. kı';8 a, bara~ı::' yanan ve Yl· bk olacagını, buRünkü J. .. ·ablar 
linde ve bava kuvvetleri ve tank , ruında Tramona hareket etınitler· bil ·~:=,ur zaral"ları da- daha timdide'a bize anlatmıt 0 • 

(B"flarolı 1 inci •aylada) man kıt'aların1n halı cenubclan ce- dir. • luyorlar. - ** 
larla yapmt' oldukları hücum~ Gündiiz ve gece hücumlarında, AL len kıt'alarla irtibat teala ettikleri Tra620ftlla :;:.-------------....:.:..::..:..:.:.:.:.._....=...:... _____ _ 
Rusların anudane mukaveınetı 1 t b 1 • d h kartısmda neticesiz kaldığını bil man kuvve~leri VolganJn prkında· askeri bir kaynaktan bildiri111or. Ttbson 5 (A.A.) - Vilayet hu. S an U CezaeVJll e ma ku"" mla• 
dinnittir. ki tqıtların ve hava meydanları • Sovyet tebliği hudunda vali, helediye reisile parti 

Rus topçusu büyük bir faali· nın tahribine devam etmitlerdir. Moskova, 5 (A.A.) - Sovyet »a,kanı ~e meb'uslar tarafından ia. rJD çalışacag") t•• 1 ı d •• 1d 
yet göatermiftir. Her noktad~ A! Kaluıanın cenub batısmda çetin mü gece yarı.aı tebliği ekinde denil· tikbal edıleu Batvekll Şülaü Serac· 8 0 ye er UO aÇl1. ) 
manlarm şiddetli ve tehltkelı dafaa avql.rı devam ediyor. diğine göre, Stalingradın batı şiw otlu ve sayın etleri. dün saat 19 da 
hamlelerine kartı mukavemet e· Medinin fİmal batısında ve Rje. malinde §İddetli muharebeler ce· tehrimize gehni§lerdir. Baıtvekill • (Baf tGTalı 1 inci ıaylada) Cezaevinde, timdiki halde 
dilmektedir.· vln cenub batısında Sovyetlerin reyan etmektedir. Almanlar bu miz §ehİr dııında mülki ve askeri vinde, bir aslab müessesesi olma· kunduracılık, marangozluk, ter· 

İki hafta tiddetli mukavemet· zırhlı tankları ve çok büyük hava keaimde ıidetli bir taarruz yap· erkan, bir kıt'a askerle mektebliler ğa doğru atılmıı müsbet bir adı· likçilik, trikotaj atölyeleri tesis 
ten sonra Ruslar Stalingradda tefl<illerinln desteklemesile yaptık. mışlarsa da bu taarruz Rus kıt'a- ve caddeleri dolduran binlme Trab mın, yeni bi~ şuurun kar~ısmda edilmit, şüphesiz küçük çapta 
hala tutunmaktadırlar. ları mükerrer hücwnlar akim kal· ları tarafından püskürtülmÜ.§tÜr. zonlu tarafından tezahürlerle karşı· hatırladım. Üsküdar cezaevinde zamanla genitleyecek. Şimdide~ 

Röyter Rus müdafaasmm art· ~ıı~ır. Gene.dütmanın bir hava üs. Almanların Stalingrad batı ce· lanınıı ve halkın alkışları arasında açılan atölyelerin, maddi •ıe ma· askeri dikim evinden 1500 ia· 
tığını 25,000 den fazla Mihver su muvaffakiyetle bombalanmıştır. nubundaki yeni ileri harekeli bir müd.det yaya yü~üyerek h_alkla te ?e~i ma~kfım~ar için. ne kadar kımlık çamaşır siparişi ahnm•!· 
aake;inin öldürüldüğünü, günde . lhnen gölünün cenubunda ve Le- durdurulmuştur. mas ettıkten sonra ıkametlerıne tah. ıstıfadelı oldugunu, bır h~fta ev- lıeride bütün san'atlara yer ve· 
vasati 50 Alman tayyaresi dütü· nıngrad önünde diipnanın hücum. Novorosiskte sis edilen kötke gitmişlerdir. vel bu sütunlarda yazmıttık. İs· rilecek. Mahkum vatanda., tem-
rüldüjiinü b:ldirmiftir ları akim ka)mııtır. Finlandiya kör. Novorosiskin batı §İmalinde - -o---- ta~bul cezaevinde d~ d~ açılan bel tembel, seviyesine ıör'e, ero· 

Maamafih Novoroaiakin içinde fesinde bir Sovyet mayn ıemm Sovyet kıt'aları diifmanm sayı '-kdenizde bir mihver atolyelerle, burası bır zmdan ol· ini, hırsızlığı, intikamı evini ia-
bulunduğu tehlike atmııtır. Al • bcvnb.Janarak huara ujratı~ıt • bakımından üstün tank ve- maki- • maktan çıkarak bir ıslahhane ol- b1tbalini dütünerek ka'ra dü~-
manlar, topçu ve hava taarruzla· tır. neli piyade kuvvetlerine kuıı lıcaret gemİSİl8 bir mak yolunu tutmu,tur. celere dalmıyacak. Nitekim bun· 
rını mütealnn ilerlemeie batla • Doiu cephesinde 3 ve 4 Eylôlde müdafaa savaıları yapmıılardır. muhrib babr&'dı Adliye Vekilimiz Hasan Me· lan, Hikmet Onat, kısa ve veciz 
mıtlardır. Ruslar yeni me'\"'zile1'e bava ••atlarında ve Uçalr. savar Novoroaiak cephesinin b&§ka nemeacioil1maa emri, i.tanbul haabıhalinde mahki'imlar• çok 
çekilmişlerdir. ba1aryaları tarafından 182 diipnan bir kesiminde Sovyet kıt'alrırı • (Baftaralı 1 inci NYlada) Cümhuriyet Müddeiumumisi Hik güzel izah etti. 

Kafkasyada Alm-lar ilerli • uçait d6fihiilmiifliir. 8Afka 5 uçak yeni müdafaa mevzilerine çekil- muhribi de muhtemel olarak ba· m~t Onat, Cesaevleri Umum Mü· Bir memlekette adalet, .uçlu-
y4!blemitlerdir. da yerde tabrib ~ilmlflir. mitlerdir. tırmıtlarchr. dür Muavini Salrip ve Cezaeyİ nun yakasına yapıfır. Cemiyetin 

Romaya gör• Almanya üzerinde Sokak muharebeleri SOMER SİNEMASININ Miiclürü Hüanü Konuğun gayret- huzuruna bozan li.J'lk olduğu 
Roma 6 (Radyo) - Stalin ı- Dün gece Sovyetler merkez hü· Stokbolm, 5 (A.A.) - Ofi: Yeni mevsim hazırlaklurı lerile teaia edilen atölyelel' dün, yere gider. Fakat şuurlu bir ad· 

gradda muharebeler arhk doiru- kiimc ve doğu Ahnanyası üzerin. Mareşal Von Bock kı~aları Her &ene oldutu &ibi Siimer Hnema. mahkumların yarattığı bir bay· liye aiatemi de, ne olursa oban 

R Lond,.a de iz'aç akınları yapmıtlardır Ge- dün alqam Stalingrad fehrinin 81 Miiıllrlt'et.i. ferah ve ~lk. salonunun ram havası içinde aÇtldt. Burada bir vatandaıı kaybettirmemeli, Usyanln • ı:.: ..a,~1 atı'-- bomL-'-- L-ıı: ara. ka. labahk mahallerine girmişler· yüzlerce mahkô.m çahtacak, ça· onu cemiyete faydah bir uzuv 
Uf& •- ıan UIUilC ..._ yeni mevsim açılış ha&U'hklanna başla.. 
aında bazı hasarlara ve maddi ha dır. Burada sokak muharebele- hıma en büyük mürebbidir. Ay· olarak dönd&rmefe bakmalıdır. 

elÇI• sinin nutku sarJara sebeb oLın1flur. Dü ~ ri •. baıla~ııtır •. !J~ suretle ~u bü- -= etı lla&ara ieab 1aı ni zamanda buraya küçük yaşta Bu sistem, memlekette auçlan, 
·~-1. •---L...-

1 
. 

8
. 

1 
.~ yük çelık tehrmm alobetı taay• s.nı.--! b '" .. . ....... ~._0 ak .. marm düten tufeyliler birer san'at ka- cemiyette auçlulan, hapiahanecfe 

B 1 ~_,..._. .. tür iZ 4 ~ kay " • 1 b'l' S ı· d ............ u.ua .111UŞ ...... _ ve ıoze alı. k d·- 1 • b' !ı __ • ·--~ l • ltı c- h • Londra 6 (A.A.) - eyne • bettir. · . yun etm~t sayı a ı ır.. ta '!'Si'• nan lıüriık maı· fedakarlıklar zanara , ıger en, ıruunıı pa· mJNJtr en aza r. um urıyet 
milel ıençlik toplantaaında Al it . . eaaMD bar harabe halindedır. Al· sJnemanm faal 

1 
iidlri eti· :. ratınen, ralan olarak cemiyete faydah •i adliyesinin bütün memleketteki 

Maiaky fU demeçte buluıımuttur: ':"an ıl! alan bırlettiler man memhalarmdan reamen bil· km ~1 seli~ Y • biy~ rer vatandaı olarak dönecekler- cezaevlerine hu aiatemi soktutu, 
_ Şimdi inunlıim ntukadde· ~lin 5 (A.~.) - Stallagrad dirilcliiiıae ıöre Snyet mukave- leddA w lell&'ln rııW:-::~ te dir. zindanı 11lahhaneye çevirdifi 

rab men:uubahiatir. Nazilerin keaiminde a.tı timaldee selen Al· meti timdiden lurılmqbr. mln etaıete 11111\'&ffak ohld. ve • Bence yalnız cezaevinin dün sün, vazifeaini yapmaktan mil· 
kuvvetleri gerçi büyüktür. Fakat •• 

1 
Bu harikalar .sıeriftnin bazıların bU. yatadığı bayram, menfi ruhlar- tevellid derin hir nefes afmaia 

Öy~': ~nç sanılacak kadar Omer ~~ .. nü Havzada seylaAb ıllrfYGPm· 
1 

da miiabet akisler yapacak kıy· hakkı olacaktır. 
degıldır. D /;;: ."7 / ~ ( 

6 
Başıa: • CIUJILES BO'l."ER 'Ve llUR- mettedir. Renkli grepon kitrd· Nusret Sala Co,ltan 

Şimdi bqbca yük Sovyet Rus· ( Bq ıai'Jı I in 8 'ylatl.a) (Bq t-olı 1 :-,· •a··..1-da) GAaET SllLLIV AN taıalıadaa t larile aiial•nmit atölyelerde, te•k 
• d d" U aman d "k - -.. r• '1ar& •- 1 1 - h 1 .. 1 B t1n79 Q."d.let'" b" )'anın üzerın e ~.r ... zu~. z . • a ı en gördüm ve o gün uçtum. Demircinin ~kiz yatlarındaki tan AŞK.SIZ Bia GECE Süper fil 1 11 e ça ıımaga azır anmıt yuz ~r· remvn yl \1 1 1r 

geçmeden bu yu~un muttefık Çok ~ı~a ~üren bu gezinti bende kızı Döndüyü seller götürmüş, DEANNA DURBİN'lıi sen be;lalae, ce mahkıim gördük ve bunlar ha k td 
lerle payl~~ılacaıın.•_.umu!oruı;:~ p~k.~~lık ızler bırakb. Hatırlaya- Hilyaa civarındaki derelerde ÇO• AŞK. ÇİÇEGİ ve SERBES izntv~~ Hikmet Onat, atölyelel'in gırıf va a mı yapı 1 

. Ben İngılız gençhgıne hı~~~. bıldıc~~ tek fey dünyanın dı_,ın· cukların ceaeclleri buhmmuıtur. şm.laıaııeamlnden •ua masUe CARO~E kapıaında kordeli yerine geril- (Btq ttnWh l illa Ny/mle) 
clıyorum ve ~vyet • gençlıgı~~ ~~~. ıçınden daha iyi cöründü- Ayrıca Hilyas köyünden Yunus LOMBARI> ve CHARLES TLADGH.. miş beyaz •reponKiğıdı t•Hayır bit akını yapmlflanltr. Yüksekten 
onıuzlanna yuldenmlf, olan yu sudur. Kayanın sekiz yaılanndai kıaını TON .tara.fmdan oynaııa.n Bhl AŞK lı olsun!» temenniaile keserken atılan YllftCln Te talıırib homhaları 
lriin payla~yorum. Bundan sonra fasılalarla tek- da aeller aürüklemit, fakat cese- FACİASI. GA&Y COOPBK 'le BAR ı<- y &fUJn kanun mümeı&İIİ· ezcimle mit•ddld lıiliaeler 'Ye ..._ 

• • rar tekrar uçtum. Bu uçuılanın di bu1unamamlfbr. BARA STANWYCK. ıarablltlan ATES mizh ~ aitr bir~ İ9allet •· 
H :ndıstan1a karışıkhkJar hep kapalı Y?lcu tayyarel~~n~e Dolu ve seylib Arslan çayırı, BALOSU. LOltlr'l"l'A YOUNG ve RAY Diye haykıran mahkumlar, mlfllr. Geee avcdaJ\na• ~ ... 
Sofya 6 (Radyo) _Hindistan old~. Hal~tı uçnuuıın en büyuk Mısmılağaç, Salanç ve Bekdiğin MiLLAND'm KM>IN tSTllBSB. MAU. yeni ıuur1111 ilk tezahürünü geis· ._. bataıyalarnnb 11 ltomba açlljı 

da kargaşalıklar sUndeıı süne ~v ~ aç; ır tayya~ede anlaşı· köylerine de oldukça büyük za- RDN O.ıui.A'Dllt ibda eıUıi.i Arjan. termit oldular. diifürmiitlerdi. 
artın kt d Karıatahklar bil • D • . 11 i 1raab bana. ılk d~a. N. rarlar vermittir. Sular ha"W"nıan• tin Tan&'O .e Rambalanrun flı.t elan 
has a r.: ;..~._ Dombay Lihur, d'e~ıraH tayyKarelen verda. Şım- lardaki bütün samanları sürmüş, TANGOLAB VLost. M.UU..BNS nt. 
~ a . -. .. .. ~. . ı ue aTa ~u ba Yolda elma 'büyüklüğünde dil§en dolu· ETRİCH'ln GECE GÜZEI.t. BAaa&RA 

Y.enı D4;1hıde hiiküm aurmekt~ ılerl-:_1!'eme •eaıle oluyor. Öğre· lar mısır somaldarını yerlere ser- S'l'AN\vk:K"in ALTIN G'IBt ~Qı:tıK. 
dar. Pohs .ka~a~ollaı:,ma hafıf nece~mı pek çok pey var; anıma mit ve birçok harmanlardan da RiTZ BİRADERLERİS • ARJA~Tts 
tanklar verılmıştır. Lahorda ye· bepsınden evvel ılk yalnız uça· b -d d 1 il .... ~ .... ~w--+ ·· 1 1d .... G ... tn · .. • ı k 1 · t · .. .. 'bekli arpa ve ug ay o u ÇUYa arı ~..-.. sue :rı ıs J.l'lı .... 

;• 1!1uma.!ıt er: ~ "!a ~e -~ış 1~ cağım gwıu yorum. götürmüttür. BElt.GMD~ SONSUZ AŞJ[, Boll7. 
;..'! ıs numayqçı erı agı ma Cemiyetin • ho•ukluldartadan Seyfabdal} ka&MWa daha ~zı WIOM"• en mükemmel dans ve .._ıra 
.,..ın ateş açmııhr. uzak, sonsuz bll' hareket Mrltest· k" ı · d t h 'b ta - heyetlerlııfıı tııtinklle f"'rl._ ld(lRCL . d.. b' • oy en e a n a uaıram•pa 

liğine malık, unyayı il' tarıh da, -yiat miktlan heniz teabit DANSÖZ, cRhatir iBIDfNS Dmı.liS'llD 

Dikkati SABA. Y Sineması 
Y mi alnema mevsimini 

10 EyW önümizdeld Perıembe alqanıı açtyor. Açılıt progr ... ı: 

SAADET GECESi 
ORHAN URAL 

Karik ~ur albül1U 

kitabının son yapraklarmı karıt- edilememittir. Sivrikise, Aralan ÇALINMI$ PUBl.D. CART GR.A:SD 
hnr sibi seyretmek ancak hava- çayırı ve Hav:ıaa ar .. ındaki yol· ve REBEKANIN aımtaıma:ıı 'l'tldm JO. Türqe sözlü ıaheserleridir. 8llt RoUen:leı 
dan mümkün olabilir. larda dolunun irtifaı 75 aantmti AN FONTAhıı"E'ln St1PBE.. GLORiA ....... CHARLES BOYER ve JEAN ARTHUR 

• Oç ııenkli bir kapak 
İçinde yüzden fazla 

karikatürle yakında 
çıkıyor. 

• Fiatı 25 Kuru 

Uçmıyan bir milleti naa1I bir halmaftur. yollarda ltiriken do· JOAN'• B&llAK SARK.ISl, JANE 

IOftUD iteklediğini akiden ifitir, lu yığınlanndaa vesaiti nakliye FRAZER'hı BAVAY ÇiçEKLERi ve •••• 
fÜpheyle disUerclik, gördük, inan iıliyemez bir hale plmitiir. K3y- saire ve llllİft

BU SENENİN EN GOZEL 2 f1LMI B1RDEN 
dak. Tay)'IU"e vat-.. müdafaası· lüler kapalı b.ı..... it• yoilar· Şunu ela haiaer verelim ki en mühim 
nan en eaulı bir unsurudur. dan bin müıkGlitla •eçip kaza ve aılikü• film WALT D~'"EY'io p.n 

Şimdi uç_an bir insanuı kalbini merkeaine gelebilmitlerdiı. Mil Yarat:ıbiı (PAKUlt PBENSE8'1nl 
uçuı zeTkinden bqka, yurd mü- bntün tdwommWI 'ft lbUşaınmı --. e. 
daf aaama biraz daha hazırlan· mühendialer artık her vazifele· ckn renkU, eaah resimltt şabeseriıal d~ 
mıt olmanın verdiği ruh hafifli. rini b6 ideali pzönünde tutarak bn !dntımadıı ıoöl't'<'e1uık,lı. 
ği dolduruyor. yapacaklardır. st'twRR ~İVFMASJ. Yl'nt Slnemı. 

Uçan bir Tiirlriyenin çekirdek- Y .. ilköy: 27 Ağustos 1942 m.f'V$imfaıe 8 Eyliil Sa.it ı;ı.lıia.mı b~lı. 

1- KLEOPATRA (Türkçe) 
2 - HADiN HAKiMiYETi (Renkli) 

BUGON 

LALE Sinemasında 



6 S.yta SON POSTA: 

C Askeri vazıret Bir Anadolu seya
hatinin notları 
(Baı taralı 3/I de) 

(8afbnCı 1 inci sayfada) tedir. Bir noltta da.ha k11tvdedilnı~ Yerimizi deiiıtik. Fakat im • 
ıırruz1arının fuılaaız bir surette de- ğe değer, ki o da Ahnanların, kanı yok! Ter vilcudumda soğu
vam ettiğini. Kaluga cenub batısın. bundan evvelkilerde olduiu gibi bu maia batladı. lıte o zaman, Allah 
da yeniden ağır bir müdafaa mu • defaki Sovyet bava akınında da çok razı olsun, o Rum kadını imdadı-
harebesi yapılmakta olduğunu ve az tayyare düıürebilmeleridir. Bu ma yetİftİ. İri yap1h pehlivan 
f lmen gölü cenubi le Leningrad ö • lauaus, Almanlarca Sovyetlerin bava mühendiıe: 
nünde Sovyetlerin mühim kuvvet. akınlarını bu SUJ"etle temadi ettire- - Bari, dedi, biz dışarı çık· 
lerle tekrarlachkları fiddetli taarruz. ceklerlne ihtimal verilmediğini ve sak da, bey, fanilasını ve gömle
ların yeniden p~ürıüldüğünü ili· tariô Alnıanyad~i bava müdafaa ğini deiiıti.rıe . . . 
ve etmektedir. tqkllatının da o kadar kuvvetli ol- Öteki artık buna itiraz edeme-

Sovyetler de dünkü tebliğlerin<le madığını cö.terir. di. Üç yolcu koridora çıktılar. 
Novoros18ki ıimali garblsinde, Moa.. 2 - Batı Avrupa cephesinde: Ben de koridora bakan pencere· 
dok bölgesinde ve Stalingrad önün. İngilizl« dün cece, Almanyanın lerin perdelerini çelterek hemen 
de çarpıftıldarını ve Almanların e.n ıuübim aanayl tehirlerinden biri bavulu açbm. Doiruısu, içimden, 
taze ihtiyat kuvveterlnin de iftirakl- olan Bremene kartı çok tlckletli o kadına nasıl teşekkilr edeceiİ· 
le yaptıkları yeni bir taarruzu dur. 'ft çok ayiata sebebiyet veren bir mi bilemiyorum. 

ıoııerıKoıtJ ER~E~ ~ısMI 
lebek. Tel. S& ... 3 : ft ft ft 

kayıtlar kapanmışllr. Leyli ve Nihari bütün 

DERSLERE 25 EYLÜL PERŞEMBE GONO BASLANACAKTIR. 
' 

Leyli talebenin 24 Eylul Çarpınba günü alqamı mektebde bulunması lazımdır. 

TECDİDİ KAYIT: Erkek kısmında 22 Eylül Pazartesi ve 23 Eylül Salı günleridir. 

Kız kısmında: 23 Eylul Salı ve 24 Eylul Çarıamba günleridir. 

Yeni ve eski bütün talebenin bugünlerde son kayıt için müracaatları gereklidir. 

durur gibi olduklarını bildirmekte_ bava hücumu daha yapmııtardır.Bu Halid Fahri Ozan•oy 
dfrler. Dünkü hususi Moskova ha. barhin batJ.*ırıcındanberi Brenıen -------------------------------...;;..-----------------
bWl.eri i&e Almanlarla müttefikle • \Derine yapılan hücumların doksan İLK - OJtTA - J,i F. •••••••llllllllıı. 
rinin, qağl Volganın büyu'k çelik dokuzuncusu olan bu ağır hücumu Kn ı t • kl A} L • • Yatılı 
sanayii teiıtlne kartı 25 tümen, dünkü Alman tebliği yeni bir t~hİf Erk-ek S l Cll 15881 Yat-
1000 'tayyare ve pek çok tankla hü. hücumu diye kaydeylemiftlr, Hiç Talebe kaydı için her gün müracaat edllebillr. 
cum ettiklerinden, 4 gün evvel Rua fÜphesiz, Alınan bava kuvvetleri de Eslcl talebe kayldlarmın ye:nilenmeslııe 10 Eylüle kadar dernm eclllecektır. 
hatlarını yararak derinliğine bu bat- bir iki gün veya gece içinde lnıil • ŞEHZADEBAŞI, l'OL1S KARAKOLU ARKA [ 
lara nüfuz -lemi• olduklarından terenin Bremen'e mv.adil bir ıehrine 

-ı ..,.. Telefon: ZZ534 ı&•••••••••'" ve Kafkas dağlarının fimal ortasın- bir inti<am UÇUJU yaparak bir çok 
da Alnıan kuvvetlerinin Terek neb. haıarat ika edec~klerdir ve İkinci 
rini ceçers Grozni petrol sahası iı- Dünya harbinin en ziyade teessüre 
tika.metinde llerl"2lteğe baıla<lıkla. §Ayan olan bu safhrsı, yalnız !İm -
rından bahsetmektedirler. diki m uharib nesiler için değil, on-

Bütün bu haberler bir araya ıeti. ları takib edecek diğer neılller İçin 
rilirae Sovyeo:ierin. tark cephesinin de bir facia tepkiJ clmek ıuretile de.. , 
me~ez ve Pınal mtatakalarında vam edip gidecektir. 
endirekt ve neticesiz yardım taar _ 3 - Mısır cephesinde: 
ru:larını durmadan devam ettirme. Bundan bir hafta evvel marepl 
ledne r~ bu cephenin cenub 1 Rommelln El.Alemeyn ile Katlara 
mtnbd<asının her iki kımıındaki du 1 bataklığı aruındaki İngiliz cephe· 
nımlarının son 24 saat zarfında bi. sine karşı !efebbüs etmİf olduğu bir 
raz daha ciddllettİği ve vahimle, • taatTu~ hareketi iki üç gün devam 
tiği anlaf ıhr. etmekle beraber umumilefellletnlf-

tiı-. Ronunel kuvvetlerinin durduk -
4/ 5 Eyliıl geceai UZ\VJ ıncn:ıilli farını ırören İngilizlerle müHeflklt-ri 

bombardıman tayyarelerinden mü. ise bu kuvvetleri daha ziyade sar • 
rekkeb bir Sovyet hava kuvvetinin sıp hırpalamak makaadile ,idcktli 
P~ıe, Viyana ve Königııberg ıehir. hlr bava faaüyetile müterafik mü -
lerini bombardıman etmek suretilc teaddld mev7.İİ kar§I taarruzlar yap 
ıııda Abuanya ve Macaristan üze· mıılard ır. Dünkü Alman tebliği; 
rlne yeni bir akın daha yapını, ol İngilizlerin bu taarruzlarını 4 Ey • 
ması da dikkati ehemmiyet!e çeke. lül gününde de Mihver cephesinin 
c:k bir hadbedİT. Dünkü Alman cenub kıamına karıı tekrarladıkla
tebllği dahi bu akından bame!m ek- tını , fakat bütün bu taarruzların 
te. bais oldufu hasar ve telefatın İngllweri mühim zayiata uğratmak 
pek az oldu!unu ve akını yapan ve onlardan, aralarında bir de Ye. 
tayyarelerden bir tane inin diişü • ni Zelandalı tugay k. bulunan bir. 
rüldüğünü bildirmektedir. Sovyet • kaç yüz esir almak ıuretile püskürt
lerin hu hava akıuları, garbdekl Al- tüldüğünü biklirm ktedlr. 
man endii1trisine kal"fl lngı1izlerln Gerek mareşal Rommelin, ge.rek. 
yapmakta oldukları hava aktnları. se general Alekaandr'ın çok önemli 
nı Almnnyanın ıark kısmında ta - ta.lcviyeler aldıklarına ve almakta 
mamlamak bakımından olduğu ka- devam et~iklerine fÜphe yoktur. 
dar uçnıı bakımından da ehemmi • Şimdiki halde her iki taraf birbiri. 
yedidir. Zit-a, Sovyetlerln en yakın hİ yoolamaktad ır. Hangi taraf da· 
hatları gerisindeki bava meydanla. ha fazla takviye almıtsa bunun insL 
rından harekd e<\en tayyarelerin yatifi eline alarak bütün kuvvetlle 
Peşte V"' Viyımayı hombalayabllıne hasmına taarruza baılıyacağı gün 
leri için 3000 Km. den çok fazla de uzak değildir. 
bir UÇUf yapmalaı·ı lazım gelmek- K. D. 

Pilevna h ~rbine girmiş b'r "" 
ihtiyarın beyaz saçları stanbul borsası 

te. rar kararıyor 1 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

rakdnroilu, o muharebede ken· 
diıinin de gönüllü olarak asker 
yazıldığını ifade etmekte ve aaç 
}arının böyle ansızın 11iyahla,ma
ısı hadisesini soranlara da latife 
olarak: «Fena mı? Günden gÜ· 
ne gençleıiyorum» demektedir. 
Bu saç kararma olayı, buradaki 
doktora da sorulmuş, fakat bir 
mana Yenlememiştir. 

Çok z;nde bir vücuda malik 
olan bu asırlık ihtiyar, fevkalade 

5/ 9/ 1942 a.çılıs • kapa.JU!j flat.lart 

•• il.a "H ' / 

r:dr• ı 81erlla 

"•w.l'm iM Dolar 
ıınre tN 1niıre ft. 

• d rld JH rf'te&a 

hol• l Of t~Hf &I. 

Rlr altın lira 
U a) arlık bir rram kial~e 

altuı 

F.atıanı "" Tab·"'it 

132.20 
30.365 
12.89 

30.72 

33.20 

460 

·-~-~~-----~~----kahve tiryakisi ve bekardır. Baş· İkratni)ell ~ s 933 Ergani 
ka hiç bir mükeyyif,tla ijlfeti ı. 

2%.05 

yoktur. ~------------------------~ ···················································· Bakka.lar ekmek 
itA D Y O 1 

PAZAR 6/9/6HZ ' 
8,st. Saat ayarı, 8.32 : Ma.rı,;lar lf'I.), 

8,40: Ajans laaber:erı, 8,5j : Uvertür vıı 

marşlar (Pl.), lZ,30: Saat ayan, 12,33: 
Kımı;ak ıırogTaını (Pt), 12,45: Ajlllls ha.. 

herler• , ı .. : Sa& ~led ve şarkılar, 
13,30: H.a4yo •lon orkeskası. 18: Saat 
a,-An, 18,13: Radyo dans orkcstnsı, 

18.45 : Şartnlu, 19: (Ziraat saa.Ul, 19,15: 
Türküler, 19,H: Saal ayan ve ajans ha.. 
berteri. 11,45: Serbest 10 dakika, 19.55: 
Fasıl bf")etıi, !l,15: (Derdlet;me sa.ali), 
20,30: Btttheven'in 1>la.no 1K1natıarından 
Op. 53 : ıı: lF.'fin ııaatl), Zl.15: Karışık 
ma1ıa1t1hlı'Cbn ,,arkalu, 21,50: İst&nbul: 
at yanıtbnnıın neticeleri, ız: Genç bes_ 

~l'br sertshaden, 22,30 : Saat aylll'ı ve 

aja.n h l>erle!'L 

SADi TEK TİYATROSU 
Bu rece 

BeylerbP.yİ iskele. sinema bahçesinde 
u iÇ GÜVEYSİ » 

Büyük komedi 
3 perde 

karnesi mukabilinde 
un satacaklar 

Fi at Mürakabe Komisyonu va .. 
zifesini cörmek üz.ere faaliyete ge. 
çen belediye daimi encümeni dün 
un tevziatına dair mühim bir ka • 
rar venniptir. Un tevziatı ıimdiye 
kadar yalnız fırınlarda yapılmakta 
olduğundan tevzi günler; halkın 
tehacümü yüzünden birçok güçlük • 
ler ve aksaklıklar olmakta idi. 

Daimi encümenin yeni kararına 
ıöre haftanın her Pazartesi ıünü 
kame mUbbllinde halka 600 gram 
lık ekmek yer.ine arıu edenlere 
16 kurut fiatla 422 ııram un her 
semtin baJclcalında M!rbeıtçe sa~ı • 
lacaktıt'. 

Bakkallarda un satıtlarına önü· 
müz.deki Pazartesi günü batlanacak_ 
tır. 

r 
Dr. 'brahim Denker 

u~!:d~~~~~K;ım 
apıdaki muayenehanesinde 

, rgün hasta kabul ve tedavi 
'9 eder. I 

B&lıklı nutanesi Da-hlli7c Mu1e. 
b ısı. Her ~ saat 15 len sonra 
~7otlıı • Ata.camU. Ba.kı.saiacı 
cactcl ı CoıtWikÇf'fllte ı-ıNak No. 13 ,i __ 

Telefeo: &Hil. --··" 

···················································· 
Son Po&ta matbaası: 

N~yat Müdürü: M. t;a.ıuı Kara7el 

BAllİBİ: A. Ekrem USAKLIGtı. 

Tutan 
Llra 

1 25.000 25.000 

1 10.000 30.090 

5 5.008 25.000 

20 uoo 40.000 
60 ı.eoo 60.000 

120 500 G0.000 

600 100 80.000 

880 58 40.000 
z.eoo 20 48.000 
8.800 10 80.000 

80.000 3 240.000 

91.809 •.• Tekfın ••• 720.000 
bilet 

Ereğli kömür havzası sağlık komisyo&1u 
başkanlığından: 

Doktor eczacı ve hemşire 
araıııyor 

1 - Sajlık t~llatma balla Zonguldak merkezinde çalışmak üzere <·2~5., lira 
aylık ücretli bir yedek b cklm ile 225 lira aylık ucretU Kilimli mınbkası 
~in bir bekim. 

2 - Sathk teşkilata KandilU hası.aha.nesi &çln «300ı> lira UcretH bir dahiliye 
mü1ehassl81. 

3 - S&ilık teı;ldata dl panserıerl lcin 150 şer lira aylık ücretlJ t eczacı, 

' - Sallık t.eşktıa.tı hasta.hanesi lcin bilhassa llıırlclye, Xlsalye ve ntum 
lılel"vfs161nde ça.laşm!.$, ikı diğer servlsk'r için de 3 ld oeın'an 5 hcın,'jlre 

atıaa~k.t.ır. Aylık licret 70 llr&dır. "Oerot.ler ü:zeinc a.yrıca levkA.~e zam 
ddmıııektectlr. 

Tallbl~n sıhhat s:lcll numar.s.!.uını bllıd5.rir ltlSa tercliınel ballerile birlikte 
dildı:çel«iru 15.9.9!12 Salı (ünll11e kadar H a.vu Başhckimllğ-lne göndermeleri. 

•9447» 

Kırıkkale hususi muhtelit ortaokul 
müdürlüğünden: 

1 - Olwl11ı11111Ma. 140 liraya kada.r ih:rotli uTarih..Ooğrafya» -Almanca» cFI •• 
z.lk.Kbnya.. cMakmAUkn ölretmcn1ik.lcri açıktır. 

2 - O!!ta okullarda. ötyetmenllk vasııflıııılll ha&: lıstdılilerln 15.9.912 gününe 
kadar diploma., nüfll8 cüz.danı. Askerlik vesikası, şimdiye Utlar bulmı. 
dukları vazifeleri ıöst.eren sıcll özü. !yl hal kağıdı ve 9 vesika foloiratl. 
le btr!Uı.te dilek~lerlnl okulumu& Müdürlütüne «öndenneleri. 

a9682o 

r MiJrKüySA'çd· EKSiRil l.: ___ Kullanınız. tesirini derhal görürsünüz ••• :J 
Çeva:ye satın ahnacak 

Münakalat veka.eti C:evlet linıan •arı 

işletme umum müdürlüğün 'en: 
l.'ıllık Uıtiş:ıç ol.arak 15000 adet E retll 5000 adet kok, 3000 adet ort.ı pasa 

\ '.c 1000 adet kiiçük pas:ı rev.ılyesi satın alınaea.khr. Talıblerin 15/ 9/ 94% a.tşa_ 

mıruı. lkad:ır nümunelerfle b rllkte 1<telle sanlm:ık suri'd.ile tak.\i) e edilmls çe. 

v~e telıl"fl~i tercihruı t etkik edllecekUr. Te!ıliflerinl idare m erkezlndekl ıe-
t'!lzmı mü4u:rlü une te\-dJ etmeleri l!An olunur «9703» 

T. iŞ BAN~A ... 
K. TASARltU1'' 

HESABI.ARI 
2 ildncitepin 

Keşıde ine ~rılaıı 

ikramiyeler: 
1 adel lOOD liralık 

1 » 50G it 

ı ,, ıso • 
ıc • 100 ,. 

H » M • 
.. • H • 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 29/Ağustos/1942 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

K.-: 
Altın: &afi kHocn.m H ,616.476 

sanıcno' . • • • . . . 
Ufaklık • · • • . . . 

D&lılld.~ mu'hablrlen 
'rtlrk Uruı • • • • • • • " • 

Bartotekl mab.abirldı 

Altın: san kl~am 23,9!1R.Ol3 

.ll~ına talnili bbU" İe~ d6. 
t111er • • • • • • • • • 
Diler dö'lisl.er ft borelca Klirina 
bakiJelerl • • • • • • • • • a.-.. ta1a'fillertı 
Deruhı• edilen emw aakd1" 
kar'lllJil • • . • • • • . • 
JtantınUD 1-1 inci m&IJdelertM 
tevrıUD BuiJı• taratı.ndu v&kl tedl:J•' . . . . . • • • ti s-•• Chia&l• 
'l'icar1 senetler • • • • • • • 

EslaUI .... tabrillt c:Waıut 
< nenıbte edllen evrakı natdl. 

A ( 7eniD t.af1llı!ı esham 'N 
t tabTil~t <IUbar! kıymetle> .. 

B < Sert>eSt Esham Y1 Tahv11iı: 
.a......ıarı 

Altın n döm Uz.erine anm , • 
T&hTill\ tızertne • &'faDS • • • ı 
Buinefe tı.sa va.deli anıu 
BaMıeJe S850 No. lu ununa r(ın 
açılan aıtm taraılıklı anna • • 
Bl-edarlar: • • • • , , , 
Mub\elif: • - • ~ • • • • • 

Lira 

• 
... 

,, 

Lira 

» 

Llr.r. 

D 

Lira 

Lira ,, 

Lira 

• 
" 
'> 

JOU5f.O 13,0!ll 
Lira 

7 ,537 ,G89,-

212,083.81 112, 703,715,90 

456,92'?.36 456,922,3G 

33,684,796,38 

5"414.806,47 18,099,602,85 

158,748,563,-

24,221.621.- 13-1,526,942.-
il 

347, 187,031,39 347,181.031,39 

'4.927,379,93 
10,506,4!13,45 55,433,823,38. 

3,096,31 

5,906,651,47 

-.-
250,000,000.- 255.909,747,78 

4,500,000.-
12.856 8 42.33 

'füta l,011,GH.627,99 

Serman 
tııu:rat alı:eeıılı 

AdJ ve fevtalt.de • 
RUSUIS 

. . . ' ' . . . . .. ' 
TedaTlildelı:I bıınknolları 

Deruhte edilen evrakı natdt1• 
KAnunun • - a inci maddelerin• 
tevtik&n Haaine taratınd&n n.kS 
tedlyat • • • • • • • 

Deruhte edilen tnaa ıı&kdl7e 
bako>esl • • • • • 
ltarşılı.tı tama.mm altın .olarak 
lllvf'ten tedaYille vuf'dılen . . • 
Reeskont mulı:&bW 111...eten teda-
'f'Üle YalledJJen • • • • • • • • 
Haainf!'Je npılan aıtın tarsılıkb 

an.na nıukabtıt J902 No ıu k&nUD 
mucibince ll&Teten ıed&Y1ll• nse. 
dJlm ••••• •• 

lmVDU.&Tı 

Ttiı1ı: 1 ırası 

A1tm: Safi kllocram 877,UZ 

31Se No. lu kanan• l'in haslnı-H 
açılan avaıuı makabtll ieYdl o,._ 
nan altınlar: 

Safi kllogra.m 55,5.U.930 

D6ris TaahhUdatn 
Altına tahvW Ubil dOvtzıar 

oıter dOvizler n alacath KLr. q 
baki1ele.ri • • • 

Muht.ellf • • • • • , ı , • 

Lira 9,412,135,73 
)) G,000.000.-

Llr.r. 158,748,563.-

J) 24,221,621.-

Lira 134,526.!142,-

J) 40 000,0CO.-

• 288 ,500,000,-

• 152.500,000,-"' 

Lira 117 ,556.o'l 5,85 
J) 1,234,164.0 ... 

» 78.12!1,167 ,90 

l,lra. - .-
• 27.284,101 42 

Yell6o . 
.1...'hma• 1111 ~ l&al&nas İ*•'- 1aaM ~ • altm ....... a..-. 1' 1 

Lır.ı 

15,000,(108,-

15,412.135, '13 

. 

615,5!6,94!.-

118,790,2:1:9,H 

'71,124,167,tt 

27.28t.ıouı 

141 .537,0U,M 

l .011 .674.62'1 ," 


