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Milli Şef Edirneden 
.şehrimize döndüler 
Başvekil Saracoğlu bugün 

Ankarada beklenigor 

P'oto manabirtmlzın tayyar• 

6Önderdlği re.b'1lcrt Baıvelrilin 

ICar.talti tetlıiJrlerine aid intı6a• 
lar: Y ukancla Baıoehil Karda 

ve •ayın relilıan ile birlilıte vali 

konajından ıehri aeyrecl~ken, 

aıaiıda Baıvekil ıehri ge:ı,er·IHn 

Wilkie'nin Ankarada 
ziyaret ve temasları 

Misafirimiz Hariciye Vekilimizle 2 saat görüştü, 
Meclis reisi ve orgeneral Asım gündüzü ziyaret etti· 

Foto maltabirimwn tayyare il• •öndadi"i re.imlerden: Wilkie Haricı"- 'h 1ı·ı 
• •... "e ı imiz; oe Amerika 

•elirilc bir arad~ 
Ankara, 8 (Huıusi surette ci 

den arkadaıımızdan) - Reia 
Ruzveltin ph.ai müme.s$İli Wen• 
dell Wilkie bugün saat onda Ha· 
ridi~e 'Vekilimiz Numan Mene· 
mencioğlu tarafından kabul edil· 
_:_ ... :_ :fı,: ---· ...... Q .... !t'n;;ı;ı,., •• 
ta hazır bulunmuştur. 

Wendell Wilkie yarın sabah 

• 

lstanbul s (A.A.) - Reisi. aan .Ali Yücel ve grup r~b ~e • ~e retanbKır~larelidetge~ahatle: ~~~azC!:!~r=~:r~uv~tka~e~::ı: 
cümhur Milli Şef ismet İnönü killeri Huan Sakar ve Hılmı U- nnden ıs u a av uyur koyacaktır. 
refakatlerinde Maarif Vekili Ha· ran olduklan halde aaat 23 de mutfardır. (Devamı S. 5 fe) - Ziyaretler 

. Milli / 
mn.dafaa 
istikrazı 
Ankara, 8 ( A.A.) - Ha· 

b~r aldıiımıza göre bu!la~ 
tamamen milli müdafaa ıhtı· 
yaçlarım karıılamak ~ze~.e 
ihraç edilecek olan milh mu· 
daf aa tahvilleri 15 Eylulden 
30 Eylule kadar aatııa çıka· 
rılacakhr. 

(Devamı 5 inci •aylada) 

Stalingrad 
mu.hare besi 
Almanlar tepeler üzerindeki 
birçok mevzileri zaptettiler 

RUSLAR T AKVIYE KIT ALARI ALDILAR 

t 

Ankara, 8 ( A.A.) - Şehri· 
mizde bulunan Amerika Birle• 
§İk Devletleri Reisinin r.ahsi mü· 
mesaili M. W endell Wilkie, bu· 
gün öğleden önce Hariciye Ve· 
kaletinde Hariciye Vekili Nu· 
man Menemencioilu tarafından 
kabul edilmi,tir. 

(Devamı 6 inci aayladrı) 

9 Egliil 
Güzel lzmir bugün 
kurtuluş bayramını 

kutla yor 

Wendell Wilkie gazetecilerle ııörüıilydr 

Kış hazırhğı 
Şehirde kömür buhranını karşılamak 

Uzere yeniden tedbir ahndı 
Celebler kıpn ef buhranına meydan 11ermemeJr Ü.&ere fİmdiclen 

keaimlik hayvan •toku yapmaya teıebbiia ettiler 
l:ı:mir 8 (Huauai) - lzmj" ya. 

rın (~) 9 EylUI kurtulut bay· Dün öileden sonra Vi!P.y~te Va· mevsimine icada:-: ~~li>:~tı.~ faz~ -
raınını büyük törenle kıt.lulayacak.. li muaV'Jni Ahmed Kınığın nyase - Jar.ırılması da ıorutulmuıtur. ~un. 
tır. Şehrin muhtelif yerlıerinde tak. tıinde Devlet DenlzyolJ.arı, Liman • kü toplantıda alınan kararlar ~Jaka. 
lar kurulmut, her tard bayraklala lar, Tramvay, Şirketi Hayriye ve d• yüksek makamlara aaudılecek 
siislennıitti. Belecliye kı•d Müdürlüğü mü • ve kıt aylarında kömür buhranına 

(Deoamı 5 inci .ayfcula) mesaiBerinhı ifmakile bir toplantı mani ohnak üzere çalıımalara hız _ -. __ - - "°" yapıbnı,tır. Bu toplantıda ,ehrln verilecektir. 
~~er kömür ihtiyacının temini için icab Etiwwk kömür tevzi müesııesea~ 

Çirçll 
dlnbarb 

daram ana 
lzab etti 

"Yeni ticaret gemisi 
inşaatı torpillen.m~ 
miktarını geçmıştır" \ 

«Avrupada kurtuluş saati çal· 
dığı zaman, ayni zamanda ceza 

aaati de çalacaktım 

Londra, 8 ( A.A.) - Baıvekil 
M. Çörçil, buıWı Avam Kama· 
rasmda harb dunımu hakkında 
demeçte bulunmuıtur. 

(Devamı 6 inci •o..vfmla) 

eden tedblrl«in alanması drafın • f..muı tube.i müdürü Eyüb Sabri 
da aörütühnüt ve bazı kararlar ve· de kömür vuiyeıtl etrafında alaka· 
rilmip. cLır1arla temuianla bulunmalıı: üze.. 

Toplantıda kömür nakliyatına re Anbraya l'ltmiflir. Müessese mü 
bıbsia edilen vesaitin artırılarak kıt [Devamı 5 inci •aylada] 

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

~.iCl' .. bir· oınm ve ondanda l 
acı bir alakasızlık eseri 

Ankara - /zmir bi•iklet yaTıpna l.tanbul ekipini götüren 
Halid Tüccarbafl Balı"keairde vazife hapnda oelat etti. l•tanbal • 
bölııe•i tahai•atı olmadıjını aöylediğinden cenazeyi latanbula 
doatlarınua yardımı ile 1retirm•k zarureti hani oldu. . - --- -

9 Eylul İzmir kurtulu~ bay· Balıkesir yolunda iken kalb 
ramı münasebetile teı-tib edİ· sektesinden vefat etmiştir. Mü· 
len Ankara - İzmir arasa bi- aabıklar Bahkesirde bulunur· 
siklet mukavemet yarışma İt· larken bölge merkezinde ufak 
tirak eden lstanbul ekipinin bir krizden sonra hayata gÖ•-
reisi Halid Tüccarbaşı, yarıı (Devamı 5 inci aylada) 

~...................... .. _ _. .................................................. .) 

• 
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2 Sayfa SON POSTA 

r 
Hergün 

Misl.r Rooseveiiin 
Ccakboşı sohbeti 

Daiına ileri -~ Resimli !llakale: 
;::;::;;~:::;:==~~~------------...-, 

Sahaht#\n Sabalıll: 

Gözü aç o.'u -ıca 
Doyurnıak ve ondan. 
J nsanca hareket 
Beklemek saf !ık olur 

\.. Ekrem lJ§aklıgil_.J 

K ış aylarında değiliz. Fakat 
muhterem Mister Roose~ 

velt bir ocak başı sohbeti daha 

Çarşamba 
Rcıımi sene 

1942 

-------· 

iNAN, 
iNANMA! 

bte &leh ve Crerei'inln yapılına.sı) nı 
em.retti. Fakat Maarif Mtldiiriyetı 

malüm ve miltehakkıık a.ntlpa.ti saJ. 
kıısfle Veıtaletlo emrine ka:rşı yeni 

bir muıba.bere kapısı açtı ve netJcıttre 

bl~bir şey ~ıltmadı. Bu maruz:tıtm 
Veki.teün dikkat nazarına. arzedUme. 
sini ımıhwre.m ırazetenlzden sayrı,. 
larmfla dilerim.• 

~--- Burhan Cahid 

..................................................... 
Ramazan hazı~hkları 

Ramazan önümüzdeki Cumartesi 
günü hafla.maktadır, Evkaf idaresi 
ve Müftülük Ramauuıa aid hazır • 
lıkları .ikmal e'trnf tlerdir. Cami1er • 
de icab eden tedbirltt alınrnıı. Müf 
tülüık de Ramazan günlerinde ca • 
m.ilerde vazedecek hatibleri teablt 
etmi§tir. 

iRTiHAL 
Beden Ter'biyesi Umunı Müdürlüiü 

istabbu.ı bölgesi sa.bık sıotı ve mUıba.be. 
h.t servisi §efl Mebmcd Halid Tüccar. 
başJ.Oi'lu yurd l~de yapılmakta. olan 
bisiklet yarışına İstanbul ııa.mma ist.i
'r'alt eden kafileye riyaset ederken Balı. 
kesllrde bir .k.alb sekk'Slnden ?Cfat et. 
mlştır. 

:l\lehmed Halid TüccarbaşJOklnnu ta... 
!Dıya:n hesabsı.z dost.Ja.rı bu ö1üm haıbe. 
rinl lşl~tı!lderi zaman colt ~ clu.. 
Y:ıcakla.rdır. 
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9 Eylül SON POSTA Savfa ~/ l 

C Bava 
Zırhlılar o:rt &

7 lj'0 r 
( "Son Posta,, nın denizci nıuha"'r;ri yaı yor 

Her harbin ortaya attıiı ye
ni bir sil&h vardır. Bu ai.lah 
kendini, ilk defa, harb sahasanda 
gösterdiği zaman efkarı umumi-

v itaminler m:viyette mad· J hatilerin hastalıklara karşı mu -ı Bu vitaminin fazlası, diğer vİta· yenin heyecanını tahrik eder. 
de değişmesinin salim kavemetini azaltır. Göı: iltihabı minlerden farklı ola.rak zehir ei· Artık 0 silah korkunçtur. 0 silah 

Lir şekilde yarcma31 için gıda iş-ı meydana getirir ve neşvün~mayı bi tesir eder. yegane kuvvettir, 0 silah harbi 
lerinde en küçük miktar_:larda 1 azaltır. A vit~mini ~vere~ ana E vitamini: Y.ağd.a mü.ııh~l ve kazanacak yegane va:ııtadır. 
bulunması la:ıım gelen uzvı mad 1 madde san bır nebstı buya olan hararete muh:avımd~r. Bu vıta • Rus - Japon harbinin muhribteri 
delcr<lir. Uzviyet muhtaç olduğu «karotinn dir. Karotinden hay • minin tesiri beyaz fa"'cler iistün- ve büyük harbin denizaltı gemi
bazı m .. ddeleri kendi.si terkib ~- van uzviyeti • A vitamini. yapar. de araştırılmı~tır. Bunun noksanı leri hep bu tes=ri yaşatmı~tır. 
demez. Bunları hazır. bir halde A vitamini üzerindeki araftır- farelerde gebe!iğin devamına işte bu harbin moda silahı da 
hariçten almaya mecburdur. 20 malar bilhassa fareler üzerinde i.mkan vermez. Ve ı.ıkıt meydana tayyaredir. Fakat efkarı umumi
&ene evveline geliodye kadar yapılmı~br. Bu hayvanlara A vİ· getirir. Bütün yav ... ular ölü do • ye diğer silahlara kolay kolay 
hayvan uzviyetinin hat içten yal- taınininden mahrum bir gıda ve- ğar. ahştığı halde tayyarelere pek ka 
nı2 proteinler·, yağl.a.r ve karbon riline neşvünemauın durduğu ve 2 - Vitamin kaynakları: nıksayamarnıştır. Bunun sebebi 
1llaiyetleri almak ihtiyacında ol· bundan maada gışai muhati has· Bütün vitaminltır nebatlar ta• tayyarelerin yalnız cephelet' ü-

rafını hava bütçesine ilave etme- hala nnıhafaza edi!iyor. 
lidir... b - Tayyareler, deniz menfa-

Na~ariyat doğru~1;1r· Fakat üç l atini yalnız başına k-'rtı}ama· 
seneyı b1;1lan harb ıçınde muaz· l maktadırlar. Bunun akr; o\"aY: 
zam lngıllere donanma~ınm a· dı, Almr:n hava ku,.vc-ti, lrnndı 
~aldığ~~~. değil, bilakis çoi!a!dı-

1 
deniz yollarını koruyc;biliı di 

gını ~onı;yoru7.. Buradan da çı· B;n.,enz.'eyh doırnmnnın 1 • 'VI 

kardıgımız d~rs şudur: .
1 

}; k t' · b" · · 
a - Maksad barb cemisirıin 1 e 3 a -~vve m n. . ': ...... st. 

b tm d ~ ·ı d · miHetin cl.!nız rnenraatı' azıı l-a .ası egı , enız men{ a.tİ· 
nin kaybolm masıdır. Jn<?ilt,.t·e· tır ve memlelcf'ti mağ:i·b 

0

} ~tc 
nin gemiler: batıyoı·, fakat <l••niz sürükler 
menfaati ve deniz hakimiyeti (Devamı 4/?.. de) 

( · 'So~ Posl 1,. nı .1 bulma r.: nr 2 3-<• 4ı) 
duğu zannolunurdu. Fakat son talıkları görülür. lnsanda A vit~- rafından meydan.:ı getirirler. Yal zerinde d~ğil seHrlıer üzerinclıe 
20 senenin ara,tırmaları vitamin minin noksanı ayni arau mey • wz bazı hayvanlar nebatlarda uçması ve bombasım orayR at- Bunlardan 30 tane<>ini hallederek bir arada yollıyan her 
denilen maddelerin hayati bir dana getirir. ön vitamin olarak bulunan bazı m~sıdır. B•munla lJ .. rahr tavyn- okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
ehemmiyeti ha:z olduğunu gös· B vitamini: AnHnevrotik İ5 • maddelerden A ve D vitamini renin en cok darlı~sini donsnmll Soldan sağa doğ 
terdi. Vitamin bahai be:tet·i mara- mini alır. Suda münhaldir, rtik· yapabildikleri fl'İbi, C vitamini vemektf'!dir. Bu h,. 1. bilhı.!1.,~ t--v ru: 
:ziyattan men~ini alır. Nüfus sek hararet ve kaleYiler müva- de doğrudan doğruya terkib ede- .,.,., ... ~iJ,.re, o kadar cazib r~ .. ii- l - Dünya si. 
çokluğu kıtlık harb hapis, ge· cehesinde tahrib edilir. NeşvÜ• bilirler. A vitamini kaı-oti:ıoidle- ,..:~-ki. bi" ı.-,.,,m k.,.f.,""' ,,.ı..·ı 1 --~ nemacılık nıerk~ • 1 
tni sefe;leri gibi tek :arı.ıflı bes • nema için e1zemdir. Noksam si • re pek yakındır. Bu madde yo •

1 

.c:t.:,.1eriı--i """"nmaların la~n:ı zi (7), Ha>Tet ni. , 
lenıneye mecbur eden sartlar al- nir ihihabları yapar. B v.itami • sunlar tarafından terkib edilir. kular gctürii:ler. da,;ı (2) • ' 

lında İnsanların luunkt~ristik bir ninin noksanı in~anda "Beriherh) Denizde yaşayan bazı Diyato -ı + 2 - Rilgin in • 
takını hastalıklara ,fücar olduk- hastalı~ını meydana getirir. (Si- meler de z:ya müv:ıcehe.sinde A Eğer h rlıanı:i bir devletin or- sa.n (8). 

ları görülmektediı·. Ay~i neviden nir iltihP.bı). vitamini yapabilirler. Bu vitamin du, donr.ı.nma veya hava kuvvet- J - Cölll•rde 

hasta.ltklar hayvımlarda da mÜ· C vitamininin noksanı insanda ler kücük balıldaı·ın vücuduna lerini ortadan kaloı-mak kolay bu.unur !31, Ak • 
•ahede edilmiştir. Bütün bu arıy ye bazı hayvanlarda skorbut de· geçer. Bu küçük balıkları büyük olsaydı, l?U anda, b'rçok d<.:vlet- deni.tc <:ökülen t.ir 
zal.arın sebebi olarak vitamin nilen hastalığı meydana getirir. balıklar yut:ır. Bu ı;uretle vita - ler gemilerini bağlamış hulm~a- nehir ı3J, { :ı.;ık • 

noksanı tesbit olumnustur. Onun Bu arıza uzviyetin zayıflaması, min büyük balıklaı m vücuduna caklardı. Fakat bugün devletlev lık n!dası •2>. ( 

1 2 3 

İçin bu hastalıklara <eAvitami • ağız gıtai muhatisinin iltihabı, geçmiş bulunur. Bazı b;~ktc~·ivot bir taraftan hf\.yat rnemat m .. ca- .ı ·- Y~uı h'm. 

nosen derler. dişlerin gevşemesi, kem;klerin müvacehesinde vii.amin A terkib dele~i yap!t.ı ken, Jif,'er tarafbn lerde.ıı r 4 ı. Bl:J' 

Muhtelif uzviyet cin~lerinin şişmesi, cild altında, ı::?alel~r ~1- ediyorlar. Nebatların yeı.'il yap- ela donanmanın ne ~ itil alacağı· lıırls !y::ın lf'mi ( ıı · - - --

1 
Pek muhtelif vitam:nlttre ihti • tında kanamalarla muterafıktır. raklarında daima A vitam="ni hu- nı düsii.nmek zorw1dadırlar. Sa<'. 5 -: lloş 0 mı • l 

R'eçtikçe vitaminlerin sayısı ço terinin ültra viole şualarmın te· Vitamin A nın mühim memba- 1,.ya atılan fikirle-r sunbrd1r: 5 - Ynk de.:-il il 
Ra ma ta ır. ız ~n ziyade e • siri altında ıstı a cı;ın en U$U e .arınd ... n birisi de balıkyı:ığıdır. 1 _ Donanmanın lağvı 1 

4 

Yacı olduğu tesbit edi-'n1İstir. Gün D vitamini: Bu vitamin e\•gos- lunmuştur. malar;nı hır1ık"rpk olur!\ak, or· yan raı. ----F 
~ 1 k d B' • 'h 1 • d h 1 1 (31, Bir tlc·a.r•t 

11

____ 1 

henımiyeti olan vitaminleri nla • gelir. Sütte de muhtelif miktarda A vi- 2 _ Donanma siyasetine de- gem'.miz (l). L 
,,. y V b" k · d t · • l 7 -- Teısi gök. ,•-=====::i===-=-=-======= .... ~gız. e muayyen 1r smıf uz- D vitamininin 110 sanı ınsan a amını mevcuddur. Yumurta l'r vam -
'7ıyetin muhtaç olduğu ve ikinci ve bazı hayvanlarda ı•Rachitisı) içinde A vit.nmini en çok ö.·dek 3 _ Cemi tipleri Üzerinde ta· 1e bulum:r (2ı, Anıba kull ııaıı (7). 4 - Mülkiyet eki r2ı. Fran a lıaş'"' 
d~l"ecede ehemmiyeti olan 'bazı denilen hastalığı husule getirir. yumurtas•nda bul• rimustm·. dilat yapmak 8 - Sıı.!lıınd.ır (2), So~adı (5). velı!li (5). 
~tarnin nevilenni anlatmıyaca - Bu hastalık kemiklerde kireç B vitamini nebatla~da çok * 9 - Da.mıırda..ı.ı mayi l3), Alan m. 5 - Şarici Anadolud~ bir yer <31. 
gı?-· Mevzuubahs etmek istediği- noksanı ve eğilmelerle mütera • münşirdir. Bilhas"a huhubatt.1 10 - Sübayların .:ınııu.:la.rında. balu • Yr:kık ye:r {6). 
mı~ 'Vitamin nevileri şunlardır: fiktir. Vitamin D de vitamin A bulunur. İnce un B vitamini i.hti- Donanmanın lağvını istiyenle•· nur C6l, ~ıık (3). 6 _ Ud çala.n (3 ), Bfr lımın a.ıeu {tL 

A, B, C, D, E. gibi yağlarda münbaldir. Onun va etmez. Mayalarda çok mik tayy~relerin, bug· n, harh gc;n;. Yukll' dan aşağıyıı do~ru: 1Jn . '7 - Kere.ste parç.a.tan (5), Bir em.lr 
1 - Vitan~in dnsled ve muh· için uzun iaman bu iki vitamin tarda B vitamini Lulunur. f.-rini batırmıı!ar~a İ.•tinad et· ı - l\faç idare ~n (5). C~ke bır (

3
). 

telif uzviye.Uerin vitamin ihti . birbil'ine karıştm1mıştır. D \'İ • c vitamini: Hububatın çim - '""\ekf:!ediı:! .. r. Madem ki "tl\yva.re- •rn:ını m. 8 - TlU"Ull 8.letlerinden (5). 
Yaçları: tamini vücudda ültraviolc şuala- lenmesi e~nasında zuhur t"'der. l ler gemileri batırıyor, o halde 2 - ··Pi.'kİJı ıınlnmm.L ::elit· (4) • Et 

A.. vitamini: Bu madde yağda rınm tesiri altında husule gele • Çim)enmeden evvel mevcud de- Lir gün gdecek Jcniz iizerinde sa.l.a.r (5). 9 - Uzaklık nidası (2). Yazı ka.Je.. 
\'e 'I · J d h ı · k 1 k f · · ' 3 Ekşi bir m~yva (5), Xıım.a.ra.nm minin m&d.eni kısmı (2), Bir nida (:!ı, 
b IY~ğı eriten maddelerde mün· bileceği için behemehal gıda ği.ldir. Yeşı çım er e me zu en gemı a :::nıyaca tır... yısı mı - · 

a dır. Bunun noluanı a-ıtai mu· içinde bulunman ıart deiildir. rDevamı 4/1 de] donanmaya kaldırıp bunun mas- kısa.ıtılmış şekli l2l. ıo - tnsaın (4), IAlıyik efler (:l), 
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Urlu yolda~ın kapısında bck
liyen iki neferden biri r.eğirdip 
beygirin dizginini yakalayarak 
çabuk çabuk sordu: 

-Agayı mı göreceksiz? 
Şüca Çelebi cevab vermeden 

koynundan birkaç allm çtkarıp 
uzattı: 

- Kendüsine haber ~erir mi
siz) 

Muhafız altınları kaparcasına 
pançabyarak bağırdı: 

- Hay benim müı·iıvvetli'ı e -
fendim, hemen yukarıya le~rif 
buyurun. 

- Haber vermiyecek mil!iz? 
- Yok, biz vermeyüz, nerdü-

ban batında bir yol~aş vardır. 
- t. .. 
Çelebi kollannı sallJya sallı 

ya eve ıirdi. Defterdar Ali Bey 
zamanında kaç defa geldiği se
lamlıiın her yanını kendi evi gi
bi biliyordu. 

Merdiven batında beli palalı 
bir sekbana daha ı asladı. Sek
ban dik dik bakıyordu. Esirci bir 
kaç altın u~atb: 

- Ağaya haber verir misiz 
ağa yolda,ım? 

Sekban altınları kapınca ke -
nara çekilip yol verdi: 

- Sofa üzerinde sol yandaki 
kapıyı (idakıı eylen Çelebi. Anda 
«bacı> vardır. Ağaya ne diyecek 
iseniz ana söylerııiz. Urlu ağa 
efendimiz bu'lda yeni taıınd•ğ n· 
dan şimdülik ıharem ve selam • 
Jı<Tı > birdir! 

Sekbanba'Şı Şüca Çelebinin 
çekindiğini farked·ncc sırıttı: 

- Çekinmen sultanım. Vezir 
aar,;ıyında c!eğilsiz I 

Ko~up aralık kapıyı vuTdu. 
((Bir çelebinin ağayı görmek İs -
tediğirii > söyledi. Az sonra kapı 
arahiuıdan Urlu göründü. Ko -
ca adanı beyaz entarw ve Buna 
terliklerile sünnetlik çocuklara 
benziyordu. Esirciyi ilkin tanı • 
yamadı, dikkatli bakar bakmaz 
hemen sırıt rak b11ğJrtb: 

- Vay benim ef end~m, siz mi
aiz yoldaıım, (ISelma» ile dahi 

,...,._.,..~__,-,-.......,~~--.;--~~~-:--:-":'"rır~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,.,..,.....,..._.,...,........,l"rl<~~r---..•rfY"~~o~ 
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E'rk8ği .kadın · 
1 N~t;~:T~~A eaş-KUN iYaratır 

timdi cenabınızdan söyl~şür 1 Urlu ile esirci göz göze gelip gii-1 E 
uş u er. idik. ı·· t••t ı vet yavrum, bir gün 

Elini uzatıp Şüca Çelebinin e- U 1 k d" . .. l b" k gelecek, başını çevırıp ma-
l . . r u en ıune l'UZe ır a - · b k v b ·· 
ını tuttu, kıracakmı~ cihi sıka- d h d" d ş·· Ç I b. • zıye a bgın zaman, ugun 

raktan içeriye çekti. ~n. e ıy~ v ~ .en ~ca . e. e ının sana koskoca bir ıztırab abidesi 
Öğle üzeri Patrona Halil ile nıçın geldıgını tabu b~~yordu, .teklinde gözüken bu aşkı, tay • 

ahttıkları büyük aofadan geçip •ormayı da aklına getirmıt de • yareden yer yüzüne bakan bir 
içerlek, kuytuca bir o•ya gir • iildi. .~ve. çubuk içtiler, Şüca insan gibi küçücük göreceksin! 
diler, ((ballı §eftaliı> yi defterdar Çelebının eniko~u Urlunun :ra· Daha g~:tçsin, hem öyle gençsin 
Ali Beyin ipek döşemeli sed 0 rleri nında kalıp geçırecek zamanı ol- ki, çocuk denilebilir aana ... O -
üzerine yanlamış buldu!ar. Giizel madığt için ihtilalci sekbanbap nünde upuzun bir yol var. Bu 
Selma efendisini karş1~mda gÖ· ikinci kahveyi ısın.arlarken mani yolda seni bekliyen neler var, ne 
rünce sıçrayıp elini öpti.t Şüca oldu: sUa-prizler, ne aa.adet1u, ne sev· 
Çelebi genç kadının omuzunu ok ·· 1 giler var çocuğum. - Mazur görun au tanım, içe-
fiyarak aedir üzerine oturdu, miyeceğiz. Sarayı hümayun va • Herkesin hayatında böyle de• 
$elmanın ıözlerinin içine bakıp reler olmuştur, olacaktır da . 
sordu: lide sultan hazretleri için iki ca- Ben beyaz saçlarım, aözunde 

Nasıl aia efeııdinizden riye aatmış idük. Anları bu gece büyüttüğün san'atımla bir gün 
memnun mısız kızım? mahalline iraale çalışsak gerek. gelecek sana biç bir şçy ifade et· 

Selma kıntarak başını eğdi. ( Arkaaı var) miyecegım. Gençlik, gençligin 
çılgın aevgisi bu ihtiyarı. unu.tu
racak yavrum sana ... Sevecek • 
sin, bugün sevdiğini zan.oettigi -
ni düşünecek, gülünısiyecebin ! 
Gençlik gençliji arar ve ister Fü
siin ! Seni, senden çok aevdiğiıni 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Yaııılaoa.lt işler Jılııhammen fim.inatı 

bedeli 
Lira Lra 

İh&le tarihi 

2J281 1747 1'7.IX.1942 .Perşemb~ cü- farzedelim. Benim olahilir mi • 
sin? imkansız değil mi? Y asnn 
seninkinden bir m:ali fazla ... 
Hatta daha bile çok. Bir gün ge
lecek, ben yerinden kalkamıya• 
cak bir ihtiyar olac:a~ım. Sen en 
olgun çağında bulunacakun. Ve •• 
sana aaadet verdiğinı aandLğın 
adam, b:r baş belas1 halinde gö
zükecek .. Ruhun, heyecan, z~vk, 
taze sevgi a.rıya..cak. Aşktan, 
hiirmete münkalib ohn hisleı in 
cihilliyetine hükmedene, ı; f"nİ 
macera aramağa kalkacaksın! 
Bunu yapamazsan ölüncive k<t -
dar, ı!İnirli, huzursuz, bedbaht 
bir kadın olarak yaşaman mu -
kadder. İsterdim, seninle daha 
açık konuşabileyim, Lüzum da 
yok buna zaten... Sen zeki bir 
kızsın, ne, demek istediğimi an
lıyor, uzağı görebiliyor.::un ! Ben 
hayatımda bir defa fokisara uğ
l"adım, hali da bu inki-sann te
niri altındayım. Kırık bir adam· 
dan saadet doğmaz yavrum. Bir 
gün, unutacaksın! O T.aman bel
ki b<ııın senin muhitinde bulunmak 

tine 32 Jta.lem madeni e-:ya nü saa.t 15 ~. 

Üçuoeü ~ hu~ıkl.vı ıdl:ıl. ln:>ss 1544 17.IX.194! Per.Jenıb .. ııü-

~ 25 kalem tahta ee711. nü saat 15,30 da.. 
Yııkanda yazılı iki iış Ünkers(te Rektörlük binasında. k.a.palı zarfl°' eksilt • 

m~e konulmuı:tur. İah!lklUer tetc1lf urllannı ihale ~ü saat 14 te relı.ti>rlıize 
w;nn s olmaları J,'ı;tc ve Ş-artollme Kek ör:ükte görüfür. tc92'7b 

[ fslanb~. ı an arı ı 
ls~a;Jbu. bele ıye Riyasei:inJen: 

Bde:li'Ye şuıbelerlndeıı ruhsatları alınnıış ve .b.a.len de~am el.m ·k~ bulunw~ 
o :uı 'iil$aa• ve tamlr.ı.tıı, lu:ıumlu çimenıo lçln y.a.p1 ve ta.mir sahihlerinin di • 
le e!Cl'lne ll.i i'lr. ve fennı mes'uliyet! dl'lrUhd.C etmiş mühendis veya mim:ırlar 
ta.mfıntl-.ın ta.n%im kıhnaıı çimen.o m1L:taınnı ~ııt.erlır müfredatlı bir keşif ile 
ald o."ıhmlan kaz~ \a.ym ka.ın Ye be1eJiye şabeleri müdurliiklerine murll<!aa.t 
eylcm:.•,brl 4mumu ılan o u UT. t9812) 

~~~~~~----~ 

oı. 'Ye &ama.ıı fi2 la..'"ln n 10/8/942 tarihinden it baren bütün mevsim milit
deliince ı:~bi olaca ı fı:.ı. lar aşa#ıcl:t gösterimi!) şek~ ta.yin ve tesblt olundu 
ğu Tx~iret VekiileLi tu11fJrubn ltlhllrlLmiştlr. Keyfiyet Da.lmi Encüm4.'nl~ 
ıo/8/14% UUribll kararma. te~ flkan iUn olunur. 

ı - Dö'<me hıı.linde iyi C':n~ ''C t~. 1runı çay11r ol.ımun klll>su 7 ku~. 
Tel ~alı iyi cfırıs tem.iz ve kuru çaylir olunurı kffosu 10 kuruş. 
IBaly.a.la.nmış lyi cins ve temi,; samaıın kUosu 7 lwnuytın-. 
! - Bu fiati&r isUh~al ecıtldiklerl mın~m en yıılkın iskete, t&ta&yon w 

ııllier teeıim mahallerinden Dlb&i tepl"n -.&ış !Wbndır. CllIU 

fÖyle dursun, dünyada Lile ol~ Evvela Füs.cu uğw lndık. 
mıyacağım. Kalbinde hafif bir Şimdi, ondan kal~r. ) egane iz 
sızıdan başka hiç. bir ıey bula • tek hatıra, rıhtımtl :ı yrıla.ı va 
mıyacaksın ! Mazıde aana k.uv • purun üst güvert ş den sal! ar 
vetli bir ışık iÖzükmiyecek.. tit • bir mendilin hayalidir. Zavallı 
rem bir mum ziyası halinde sana Füsun• derin bir ı rab ·\ · de 
hatıralaı: uzanabilir&e, İşte hepsi &ODSUZ, bir yolculu a ç ktı B~ 
bund~n ibaret! öyle bir gidİf ki, ne sonu, ne ü-

Bır dram oynuyoruz midi, ne tesellisi var. B
0

1"Ç'J ·,. S"'Y· 
ter bırakarak, birçok şeyl-'-r ta· 

Dehıetl ~e~e~an. saadet, a : pyarak, hiç Lir :..-y bekle...-· ye -
zab hepsı bırbıruıe kanpyor. İki -k ·- k · : .. t. r-::.... ..... .. d.. L ...... , ---.yara g ..... UUYCrLe • 
cun ur, uütün bwıları.n tazyiki • lcl v d • nan .parma ıguaa ayanını ... , ge-
altındayım. Bırbirine b11 kadar · · 
zıd hialer arasında kalmak, • mı Y••q yavaş nbt!11ld n Eyn 

hun h • · • be · di- · · tana lırken, gözlerile bizi ve f sh.n bul't 
angısını nımae gmı • . _ 

Yın• ebnek o" ı or ki Bı' ·· son defa kucakhyan hayalı hal.J 
Ye z ••• r gun L f .. d d•-.:11· • 

İçinde hem muztarih ş,aatler ya- wı;a amm ıçın e •ızutn. 

şadım, hem de bu azabh aaatleri, Son gecemizi hatırhyorum. 
daha korkunç., fakat bana balı _ Ona, kendi ıztıt'ıt.bımla tıiisli 
tiyarlık; yıllaNia.nberi hureti çe- yerek verdiğim U%un konf ~an!. 
kilen bir sadete kavuşmak şek • dizlerimin di'bind.a, göz"'e,.in 
linde gözüken, dcık.i.kalar tak.ib kırymadan dinlemişti. 
ettl. Öyle heyecanlıyım ki... ' O kadar dalmı,, k~ndimdeı 
Zihnim perİfan... Lakin intiba- ifeÇUÜttinı ki. birdenhire dudak 
larmu s1eağı aıcaj'ma deftere a-e- lanımn kanulduğu.ou h;ss,..Uiır. 
çirmeliyİm. ( Ariuul. var) 

Müsabaka ile sic11 memuru 
allnacaktır 

Münakalat v;kaleti devlet limanlan işletme 
umum müdürlüğünden: 

Devlet lima.nlvı işletme mnıını nriid~ merttez kadro unda :ın · hl!! 
memuriyet musa.bakas-mıa. sfrdJllmek lçtn: 

1 - Memur vasfuıı ha.iz ve .ruı askedlğlnl Japmış ve 35 Y<L.)ını teı; :ı. uı t. 

memış bu unmak, 

2 _ Yüksek iktı.s:MI ve Tlca.ret JD"'...](td)i:nde.n mezun olma.Jt. 
3 - YaJ)lITııl.a.eak t.ahklka.t netl'ceslnde aeeiye ve llh!ii. durUDo Uib ~•le 

mıa.Uub evsafı balz ııı»ıınmak, 
, _ sıııbhi mınumınUA, •ireceğl Jıl~te elvail&U oldun ltldmc baş d.ok. 

t.orJuia r&POrile sabit buhınma.k, 

Be nsafı llaiz olanlu, tahriri imUhana iilıi tutulacaıt\ır. 
lıdfıh&nb nuwıılfak olıuılıu'a, kalıili)'etı anlaşıld!JC'ta.n sonra barem Jı.amı. 

n• •11ıetblnce aylık vertıeoektiı'. ' 

Milra.caa.'br 19 Ey iil 19H Perşembe l'İİDÜ aqamına kadar dllekt.e u, " ~n
lacalttu'. Dile;.çeye dör~ ailed fototı':lt ve istenilen vesika.la.rın asıllan , ya 
nc'-erllkoe mi&addak sureUeri baıtı balımaeak~.ıT. 

t.mt.ah3n 11 ~ 19U Cuma. cimii 8aM 15 de Uııı11Dl Kadiirliik binasın • 
ilıılır. 4197 51• 
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E ede J Boyabadda. (Ba~ tarafı 3/ 1 de) ı yapmak imkanını verir. Biz bu 

Donanmanın b~günkü şeklini imkanı, gemilerde, iki türlü ön-
muhaf aza etmeıane taraftar o-• leyebiliriz: J[a,r Ah 

4 leci ltaza oldu, bir arabacı, 
bir fİmendifer memuru, bir 
köylü ve l::r ~ocuk öldüler 

Birhirini müteakih üt cinayet 
oldq, bir köylü JXNUYa dci1üre

rek hemffl]ıriaüıi öldürdü, ôir 
çocuk arkadafını, ln.r erkek de 
karı.ını lto.çırmak i:ıtİJl•n adamı 

yowaladı 

l~lar deniz yollarının selameti· a - Gemide yapılncak tadi-ı a, me 
nı y~lnız harb gemilerinden bek lat. --------
leyenlerdir. Onlara göre gemiler, b _ Donanmanın t kk"ı·· Hayraboluiu Yanık Hüse•,,in 

kibleri 
zırh .. t J • d 1 k . eşe u un• . • b' • ' reşin ilk devresi bitmit oldu. Or 

taya çıkan sekiz pehlivandaa 
dördü galib ve, dördü mağltıı. 
olmuştu. Mağlub ol&lllar §tm

lardı: 

İzrnlr (Hw.usi) - Birkaç gün ev 
vel İzmir, Öd~ ve Torbalıda 
dört feci kaza ohnuflvr. Bunları b.il 

gu:v~r ~ erın e . yapı :'ca. de yapılacak tadiiat. ıyı ır pehlivandı. Usta ve, elli 
u~ak tadıht ıle, kendı kendılerı- Gemilerdeki tadilatın malcsa- ayaklı idi. İsmail ağa. Kara Ah-
nı hava taarruzlarına karşı koru da ka' fa' gelm'ıyec - . . .. ! . mede soruyordu• 

b T ı B' cgını soy emış· • 
ya ı ır er. ınaenaleyh tayyare· tik. Faka• bunu b" , .. ,.. · h' - Ahmed, yorgun musun? 

dirlyorum: .8o)tabıııd (Hususi) - Kaz.runız den korkmak d - b. . d > - ·ı- • U3jJu.un ıçe 

d
. ogru ır 1~ egı 5aymak da dotru ·görüleme7. - Yoo ... ·" Zağralı Memo .• 

Çapraz Hasan .. 
Serezli Mehmed .. 
Kılkişli Ali •• 

Bend:mıaya citmek üzere s-,. k~lerinde biroirln.i mütt-.dcib uç ır. G ·ı ' Y d F k t L. h '- .. . ~ cm: eran gene zırh güverte a· - oo.. eme epeyce yorul-
mahane l'stasyonundan hareket ede- oınayet ~. Bwıları h.ildaiyo. a a ız u n~ıı;ta u:r.:nnue dec!i çogalacııktır. dun!. 

de durmuyoruz. Dıyoruz kı: Ma- E d d G rb· t h · · ·1· rek Ka111yaka .ista.syonuna varan nan: .... 
1171 sayılı rnarfandiz katarına )-Ük Koz ~ koyuadeu Melamed Sa.. 
vagonlarını l:e.ğlamak için manevra rı ile Mebmed Karagöziin arası bir 
yaptırıldığı sırada vagonların ara.. inek ııne&desindm do!ayı açılmış
aından geçmek İst.İyen gard dö fren tır. Mehmed Sarı nihayet r~bini 
E,ref oğlu 59 Yft.flnda Mehmed Eş.. öldürnıeğe bra .. v~ml~. pu~ kur
rcf ,Sclmhnaz, bir va.gorıu:n tekerlek- ımıftur. Mehmed KaragÖz vicadaki 
ler1 a1t nda kalmı,, vüc-o!du iki par- ol'Jll3.ndıan ceçerken mavzer tiifeğile 
çaya hiçilmek suretıle feci bit· ,..Jı:i)_ aief etmi,, öldünnii"ür. Tahkikata 
de ölrniiftiir. • eıl koyan sorgu hakimi ~hacl:tm 

dem ki tayare yeni bir harnız .... sas ava; onanmanın teşek tu.'rdu··. a ı ıye epsını sı ıp gÖ· 

d ' . külunde yapılacak ladi'attır Bu Bu dört pehlivan mağlub • 
- Yanık Hüseyin de galih duklanndan tamamile meyda.n

geldi. Bu herif de sakardır •• eğer dan çekilmiş oldular. Galib ge
buna düşersen dikkat et ha!. len dört pehlivan araaında tek-

Ayni gece aürücü Ahmed O-da. Güven İle jandarma bölük komuıa. 
nın ldereı.Rıde Kar,ıyakaya gibnek·ı nı All ~ücalp .m~~nıru:ı; .yaptıkla. 
te olan iki sayılı tek yük arabası rı t.Mcikat netıceeim.de •aitJn Meh· 
Turandaki gaz depo)uından bira~ med Sııırı olduğunu :me,dana çıkar
ileıid~ arabanın yardan ataiJ llÇ)lla· ı DllfW, kat:ı1 jand~ bu-afından 
r.ile a~ba 0a1lında l!almı,, ezHeıek sıkı bılr ~"le takibine b94lamntt-
öbnüıtiiT. 1 tır. 

Arabacının uyuduğu ve bu strada Boyalı köyünde Mehm.ed Kara. 
beygirin kendi bildiğine ller1erkeon manın 13. lafındaki oih.& Oam.an 
yanlan yuvarlandığı tahmin edllL Kanun.an ile ayni köyden Hüseyinin 
yor. ı 16 yaf):a.rıruf.aıki oğlu CelU Dağcı 

Öd :... K. -'-~ _!._L.. D koyun otlı:.tınak üzere dağa gİbnİ'f· 
em"S'.e ıra.z n.....,.,.e~ u. le!- akat d arla b.ir 

"murcanlı köyünde Mı~ B<x.ıikurt a-1-~1-f. ---~~._.__f~.ı ar~~~-~atd-
d nd 16 n.d • 11--. ut-eıııet.ı.llU.ef'.u&e1etı a.nu.arın a 

ı a YU§I a hır çocuk toplu ı~- km t "'-}!'~ • D w bel' 
bk tabanca il k . L--- ..ı ı a.ay~ çı lof ır. \,,C cıu ogcı m. 

c oynar en ıauança-oa, deki b w eker k O Kah 

vasıtası ır · o halde hız hunh.'" . . .. ' • 
·ı .. . • d k. • 1 • . ··1 rada f,kırler uçe ayrılıyor Bir 

gemı er uzenn e ı tesır eı·ım o ç • 
l . kısım zırhlı ve tayya~ gemiieri-

me yız... · J k . 
nı mezce ere müşterek bir ge· 

Tayyarenin ! mühim va•fı mi tipi in~a ettirmek istiyorlar. 
sürattir. Gemilt'!rİn 10, 15 misli Diğer hir kısım da tayyare gem~
olan bu sürat tayyareye bıı:skm si adedin; çoğaltmak davasında

dır. Uçüncii bir kısım da zırhlı-
ları büsbütün kaldıran yalnız tay 
yare gemisi yapmak istiyor. 

* 
lzmit adliyesin e va 
tababetin~e tay:nıer 

İzmit, ( Husuai) _ Şehrimi- Fikrimce yukarıdaki münaka-
zin yetiştirdiği yüksek tahsil ıalar normal olmayan fartlar al
gençlerinden Aliettin U!u,oy 1 tmda yapılrnaktad&r. Çünkü bu
Kağızman hak!..oı muavinliiine.. 1 gün. mücadel~ . ~edn grupların 
Enver Elbeaan da Mityu C. denızle olan ılgıh ba~ka ba~ka 
müddeiumumi muavinliğine ta- ve buna göre si~ahları da ba~ka 
yin olunmu,tur. bafkadır. Mesela Alınanlar, İn-

Diğer taraftan tebrimzi mer. giliz ticaret iemllerini batırmak 
kez hükumet tabibi Hikmet Ser- için denizaltı gemisi yapmağa e· 
dıtr Beşiktaş hükiimet tababeti- hemi?"~l v~rirken, İngilterede 
ne, İzınitte serbeat doktor Celal kendmı denızaltılara karşı koru· 
Pınldar da merkez hükumet ta- mak için, muhribe ehemmiyet 
bibliğine t.:yin olunmu4lardır, vermektedir. Binaenaleyh bu 

bulwnn m('.!"milerden .biri ate, a]. 1 ıçagı 9 C:: sınan r:"' 
ntlf çıkan kurfl.-n, oraan dW'Ml aL 1 ma.nı kamından ~·r surette bıça«· Gebzefi'er yolsuzluk ve 
l :nda Ş"I .. y . iki L:ımı~ır. Ya'l'ası rıgır olan Osman, , "k 

mevzuda yapılacak bir mukaye-
se veya münakasa bizi daima 
yanlış hedefe g~türiir. 

"~d~."ş .. tur" 5 .. ~!°11. tule:_enmeA(tur • S«n:>p memleket ha11tanesint' gönde. IS!kçızhı<tan Si ay9tçi 
ut 1JmlUf • ~u .u uu"IŞ • l'tlt.mit Celal bab.ıs H" . ' 1o 

Torbalı kazasının Dağkrzılca na.. ~ 00;; ·;. us~; y~ Gebze (Hususi) - Gebr.e halkı 
ka!I ortas na isab~ ederek heme-n lerdh· eye t.os mı 1 mı§- aenelenlenberi çekt&leri yolwzluk 
b:lyeıin.de oturan Hasan ogwlu Meb· • ._;__ 1-1!-!!......ı '- d .. ,,_ ~ ve elaktrtkabliktea çok milftekidir. 

.tt.Dl'1U' .... ,.yunue .... a ın yuzuuuen ler Kasaba na _., b uK 
nıed Ali Demh·, köy civarında top· bir cinayet l)denmiftir. ~ak köylü. . yo rı :. °.z • ve 
ra.k lr.azarken üzerine devrila'l bir Ahmed dört çıoeul' btd:ası olan Re-' ~~ızdw, geceleri ıse istisnasız 
yığın toprak ve ta§ altında kalarak eb -ı H" • • karı 1 •• ~ır yerde Mr •tık görmek müın-
ölmiifm- ~-- <>&' ukaduseyırrunk.. ~L.. s nka k go:r:,. kim de&-i'dh-. Be.z:.n bir Mlırnlık 

• _,ymtq ını oye g~re açır- rnıe!lllfedeıı bir inısıa.uı .• _ı_ 1_ıı_A 
1 • · K" ı d bu gomıex um;an 

ıııAk .stemı~. oy c varın a - sız hale gebniftW HaYI; alik d • 
Murathda b;r çocuk Mıe.n Hüseyine köylüler haher ver.ı ların bu iki büvük derci .. a ~d 

• ı__ H" • d k k t j uznm e bo "'g uldu ~ter. useym e arwnı ur ar- l~ butunma.!arını ve m" b~ 

- Ne olursa olaun gürefec:.e- rar l'Üreşler olacaktı. Bunda 
ğiz?. Ben, şimdi bunu düşünme- sonra da büyük arta ba,ma gii
yorum.. Şu büyük ortayi bir çı· rqe kalanlar arasmda bir çift 
karsak.. güreş yapılacaktı. Galib geleD-

- 1nşallah!.. ler de funlardı: · 

D w k ı d F'l'b 1• - Kara Ahmed, emege a ma ı, • ı e t Meh y k H" · 
d K ık . l' · 1 - anı uaeyın, me , ı ış ıyı a tına aldı. Paça ( ·\rf 

kasnakla açtı. Kılkişlinin kurtul- ' uıa Utrr) 

Kedi yüz~rnden 
bekçiyi tokathyan 

asabi karlın 

masana imkan yoktu. İyiden iyi
ye askıya girmişti. Yere düşüp 
fena vaziyete girmemek için der 
hal hasmının baldırına vurarak 
pes etti. Kılkişli böyle yapmamış 
olsaydı. Sırtüstü yere dü§erek 
biçimsiz vaziyette kalacaktı. 
Pes etmesi doğru idi. Bu suretle 
Filibeli Mehmed de galibler ara- Dün iye 8 İDc.i ceza nwdık. 4 

sına katıldı. Filibeli Mehmed, meainde bekçiye tokat atma bir '-' 
Kara Ahmedden sonra bir saat dmıın d~ına, başlannııftır. 
kadar daha güreşmişti. Yani 0 • Suçlu Maıib. hadl~eyi fÖyle ımllıl 
na nazaran yorgundu. Güres kı· mıtttr: 

mak üzere ko~ zaman kadınını b-,.1ım g&rermelerlni beki:~ • 
Muradlı (Hu~uai) - Muradlı cebren götüriihndc istendiğim gör- la;- ., 

nahiyesin;n A,ağı SevindikH kö- müpir. Buna mani olmağa çalı~tığı -::::::· ==s:=:::a::==:::ı:ıı::a====== 
yünden Hüseyin oğlu 10 ya,mdeı sırada harnlt olduğu bıçağı çekmif, cbm Snop memleket hastanesine 
Ahmed Köaeler Erl[ene suyunda Hüseyini Mü yerin.den yaralamı§tır. I blcUrıb:ıu,tır. Ahmed pkeleomlf-
yıkanm.akta iken boiu~pa~bJır· H~ J#UI ~ı.r olcJuiım.l'Tır. . 

iki maksadlı gemi yapmak, 
fikrimce, gemileri her maksad 
için de zayif düşürür. Yani hem 
zırhlı olacak hem de tayyare ge
misi olacak bir tekne; hem zırh
lılar, hem de tayyare gemilel'İ 
karşısında zayıftır. Yalnız zırh
lılar tayyare ıemisi kar~ısmda 
zayıftır. Yalnız ta yare gyemile
ri de zırhh ve tayare kominası 
karşumda zayıf kalır. Binacna· 
leyh bunları münferid olarak de
ğil beraberce kullanmak lazım· 
dır. Şu halde bize göre istikba
lin donanmasını zırhlı ve tayya· 
re gemilerinden mürekkeb filo
lar tetkil edecektir. 

F. L. 

ran kırana olduğu için du~ma- «- Be.y .~~! Benim. Şeri ismla
dan üstüste gürefeceklerdi. fili- de~ sevd:igını bir ~edım nr.KeQ. 
beli de hemşehrilerinin yanında dislım ? kad~ sevcrım Ye kıskan&. 
istirahate koyuldu. -Ortada kala rım ~- sokağa çıknıasıllft bile ta • 
kala bir çift ç;üreş 1'aldı. Dıra· hammiil edemem. Bu sab.h penc. 
malı Kula ile Çapraz Hasan... ~en ~en keclinıi ııo4mkta gÖ&' 
Çapraz Hasan, usta bit pehlivan duınw ve lçerı almak için .., kılıp 
dı. Her ne kadnr Dıramah Kula, sokaga çnktım. Fakat o strada ora. 
güreşi bitirmiş vaİyf!tte idiae de daın geçen Mr bekçi beni gördü " 
Çapraz Hasanın idare3İ ve ma· «:- Bu kılıkla sokağa çıklhnu ,... 
nevraları güreş~n uzamasına se- nı karakola götüreceğim» dive ,... 
beb oluyordu. Dıramalı Kula, bir· kama yapıftı. «Ben: ((- Kedinıl 
an evvel hasmını mafrliıb ederek yakıdıyayım gideriz) dedim. Bekçi 
yorgun1uktan kurtulml'lk İstiyor· fn:anmadı ben de l<urtuhnak ,.e Şe.. 
du. Nihayet yarım saat güreşten riyl yakalamak için kendisini roket.
sonra Dıramalı Kula, l1Rsmı01 ladnm.» demittlr. 
tek çaprazla altına aldı. Ve, şak Suçunu bu Jekildc inkar eden ka. 
kündesile aşırarak mağlub etti. dm, sabıkalı olmadrğındao dolayi 
Bu güreş de neticelenmi~ti. Bu 30 Ura ağır para cezasına mabkUm 
suretle büyÜk ortaya tutulan ıü- ~*1"A· 
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duıumuııu izah etti 1 1 e ve aşve ı 

., 

BU SABAHKİ HABERLER 

Stalingradda Rlıslar yeni 
müdafaa hatlarına çekildiler, 450 
bin sivil müdafaaya iştirak ediyor 

L d 9 (AA.) _ Dün ge·1ı muhabirine &Öı·e Stalingradda ma ceçmiı olmalan :yüzünden 
C on ra d:l Soonret teb • muharebeler en aon ve kat'i saf- vukubulan büyük tank muhare-

e yarısı neıre ı en ·ı · • • • "'d b · k dil · Jiğinde Stalingrad yakınlarında hasına gınnııtir. Sovyet mu a - eaı en er~e. umdukları fay-
kanh çarpıpnaların halç devam faası sonuna yaklnpnaktadır. Şe- d~la~ı v~eınııtır. Ruslıınn püs-
ett. · d" - plıelerde bir de· birdeki aivil halk tamnmile se - kurtulmeaınde Alman topçusu 

ıgı ve ıger ce k üh · 1 
ğişiklik olmadızı bildiriliyordu. ferber edilmiftir. Hu sivil halkın pe m ım ro oynarnıştır. 

En aon alınan nıaliimata göre miktan 450,000 dir. Bu halk 1 Alman ta~ar~leri R~s müd~ • 
Stnlingrad bntı~ıncla Alman tay· muhtelif kesimlerde muharebe- faa hatları u:r:erı.nde bır an bıle 

) · · h eI,etı" ile destek • durmndan uçmakta ve durma • yare erının ar ~ lere iştirak etmektedirler. d b • 
lenen bir Alman hücumu kartı • Stalingradm her tarafı enkaz: an bom alar. yııgdırmaktııdır -
glnd,. Ruslar yeni bir müdafaa h l'nded. V I ı_ d I • b' lar. Tayyarecılcr nncnk hamu • .. k 1 a ı ır. <> ga uoyun a u :r I 1 · · I k • . b" 
h tt Çekilmek zorunda a • k f b 'kal d b .. b" e ermı a ma ıçın ıraz tevak • a ına ço a rı ar an ugun eser ı- k f ı. 
m lardır l k 1 tı u etmetde, rıonradan derhal 

ış • . .. e a mnmıs r. h l k k '-- b 
Cenubda Alman hamlesı pus· ava anara te ra.r uom ardı • 

d n Vİfİye göre 1 d k d' kürtülmüştür. Novoroshk e .,.us man arına evam etme te ırler, 
hatlarında açılan rahneden son· Vİfİ 9 (Radyo) - Romadan b~ tayynre hü:umları bir .dakika 
ra çetin çarpıımalnr devam et • bildiriliyor: Alman askeri meha- bıle durmak bılme~:ktedır. 
rnektedir. fili Stalingradda Ruı>larm gös • Baltık den•zınde 

Kafkaayanın ~:ma! doğusunda termekte oldukları çok çetin mu- Moskova 9 (A.A.) - Tas a -
Ruslar bir nehri geçen Alm~n • kavemete rağmen bu'l'ada vazİ· jansının bild;rdiğine göre düş
lara imha muh:ırchesi verdır • yet mukadder akibetine d ~ man Baltık deniı:inin bir nok -
mcktedirler. k' f . b"Jd" ogru tasına bir çıka'l'ma hareketinde 

Romaya göre in ışa ettığini 1 _ırmek • bulunmağa teşebbüs etmi~tir. 4 
Roma 9 (Radyo) - Stokholm tedir. Ruslar ~talıng~adın düşman ~emisi batır.lmış ve ba-

den bildiriliyor: Sovyet Rusyad.'l şimnlinde muka~ıl hur.u - reket püakürtülmüştlir. 
Stalingrad ve diğer c:ep!ıelerde 
tehlike yaklaştıkça Ang!o·S?k.ion 
gazete muhabiYleri vazıyclt sa • 
rahatle bildirnıeğe bnşlıımışlar • 

(BQf taralı 1 inci «ı)'ftıda) B(~av:k''!ı'"'alAı ! inci •ay_l_aa •. oJ ISaracoğlu müteakiben A""kaleye 
M. Çörçilin bu demecindeki e· ~ ... ı n~a J .,. 

k l Anbr 8 H r~ya onuyor • hareket ettnıitir. A,kalede bir 
sas no ta ar ıunlardır: ı:..·-tı.--:-~ b~ ~:_•!?_ - S-. vı - müddet tetkiklerde bulnan Baş-

Maltaya son gemi kafilesinin ~ -a.ıue r -.-..-- aeyahatı ya- kT • 
varması, bu kahraman kale ada- pan BaıveldJ .S.l°Al'll>ftl ve 1 ımız aaat 22 de oradan ay-

( ı....-.::......) --T-"e. unun yarın 1 d"" b h E • nın hayatını ve mukavemetini u- ,....... An.karaya dönmesi bek _ Tı mı,, un aa a rzıncana mu-
zun aylar için temin etmiıtir. El- lenmektedfr. BafY'Ckilin ıehrimiz _ va.afat etmiştir. 
de edilen neticelere göre, donan- d~, ~fir hvlvnmak!a • olan Wil _ Şülaü Saracoflu seyahatleri es -
manın verdiği kayıblar fazla ol- kie Y1 kabul edeceği anlaııbnak. nasında yaptığı temaslardan çok 
mamıştır. tadır. memnun olarak Kemaha vannıılar 

Dieppe akını, .harb uza~ıkça Ankara A9 (Haııu~i) - Buraya ve Kemah~a yarım aaat kadll!' kal-
sayısı artacak çetın ve vahıı çar- gelen .malumata gore doiu vila-,dilı:tan ·~ ··-ıe .. . n· ·- l 
pı~mal&Tdan birfoi -olmu~tur. Ben, yetlennde tetkiklerde bulunmak nlİflerdJ ;.~ ~Ut"J wnge ge -
Dieppe hücumunu, tam genişlik- ta olan Batyekil Şükrii Saracoğlu . . r. 1 ıslasyonunda :lcen. 
te harekitın mukaddemesi bir evvelki gün !rabzondan Gümü~-ld.llerin.i k&rfl'ayan halJc:la i!1tiyaçları 
hareke't: gibi telakki ediyorum. haneye gelmışler ve bir müddet 1 etrafında konUfAD Ba,velcil yol!arı
Düşman, limanlarımızdaki faali- iatirab.Atten aonra Bayburda ha- na devamla Çet.İnkayaya gebnqler 
yet baklcmda ve Amerikan tü- reket elmİflerdir. ve f5;asyooda Sivas valiaile ıneb'us
menlerinin devam?ı ve aüratli bir Başvekil Bayburdda binlerce ları tarafııclan karıılanmıılar ve 
surette gelişi hakkında birçok halk tarafından karşılnnmışhr. Ankuaya doğru yollarına devam 
malUınat ve emare elde edebilir. Bir müddet Halkevinde kalarak ctm

0

slcrdir. Başvekil bugün Anka. 
Fakat düfman ne zaman ve ne- Bayburdlularla nörfö~en Şükrü rada beklcnmek~edir. 
rede hücum edeceğimizi bilmi- ---------
yor ve bu husuı;ta lngiliz ve A- w1·ıkı·enı·n Ankarada , .. ,, ... 111 . daf 
merikan tefsirleri ile yardım gör u • ·ı a 
meme~~:~~et gemisi İn§aatı zj yarat ve temasları . I~ liKr Zf 

Birleımiş milletlerin yeni tica-
ret gemisi intaab, torpillenme (BQf taralı 1 inci .6aylada) (Baş tarafı l ı; ........ .>1'4da) 
mikdarmı kat'i olarak geçmiş ve Wendel Wilkie, Amerik.a bü- Bu tahviller faı.zlı ve ikrclmi-
torpillenme mikdRrı üzerinde yük elçisi ve refnlcatindcki zevat yeli olmak üzere iki nevidir. F'a
durmuştur. Denizde kayıb!ar dai ile birlikte öğle yemeğini Şehir izli ~ah~illerin. !ai~i yüzde 7, ik
ma cok ağırdır. Fnkat Temmuz- lokantasında yemiş ve öğleden raın:ıyelı tahvıllcrm faizi ~ üzde 
da, Ağustosta ve Eylulün ilk haf- sonra aant 16.30 da Büyük Mil- 5. dır. İkrami.yeler içinde knk 
tasında bundan evvelki aylara let Meclisinde Reis Abdülhalik b~, .on .be§ bı.n ve be, bin liralık 
nisbet1e bir iyjlik vnr.dır. Rendayı ziyaret eylemistir. b"!yuk ıkramıye~c~ vardır. Jkra· 

Mıaır cephcai Saat 17.30 da Genelkurmayda mıy~ler senede ıkı defa çekile-
"ki . . ·o 1 A c·· cektır. Mısırdaki ba§komutanlıkta ra ı ncı reıa rgenera sım un- H J • • 

dikal deg· i,.iklik.Ier .,.. apılması ve düzü ziyaret elmittir. . a kımı.zıı:ı ıstıkraza geni§ 
~ " H · · V k"l' · • · I · mıktarda t"hrakin"ı t · · · orduya yeni bir hareket n<iktası arıcıye e r ımı:ı:ın zıya ctı ... emın ıçın 

dır. • 
Nevyork Timcs gazete5İnm ___ ,.. ___ ve yeni bir lider verilmesi icab Ankara, 8 (A.A.) - Bugün t~hvillerin mühim bir kısmı 20 

(Baş taralı 1 inci sa)lado) ler üzerindeki birçok mevzileri ettiği açıktı. Haı·b kabineai, 8 in- Amerika büyük elçiliğinde M. h~alık k_upürler lıalinde ihraç e-
kanh zayiata uğramış olduğun- elde etmiılerdir. Çok kuvvetli ci ordu komutanlığına General Wendell Wilkie şerefine bir dıleeektır. Bu kupürlerden baı
dan :!İmdiye kadar ancak 6.758 bomba uçaklarile kısa mesafeli Cott'u tayin etmek üzere idi. Fa- kokteyl perti ve akşam da Mar- ka ~.00•200,SOO ve 1000 liralık Amerika Fransanın 

notasını kabul 
etmJdi 

Londra 9 (A.A.) --Vaşing • 
tondan bildiriliyor. Amerikan ha 
riciyeai, Amerikan tayyareleri • 
nin Fransız şeh~rlerini bombnr• 
dunnn ettiklerinden dolayı Fran
sanın Amerikaya tevdi etmiş ol
duğu nota.yı kabul etmemiştir. A 
ınerikan tayyarelerinin Fransı~ 
haJkına zarar ;ras etmek arzu • 
aunda bulunmadlkları, f aknt 
Franuda Almanya hesabına ça· 
hşnuıkta olan fabr:kalara m\isa
rnaha edemiyecek1eri tebari.i:ıı: et
tirilmektedir. 

Japonlar iki lngiliz 
gemisi batır .:lılar 

Roma 9 (Radyo) - Lizbon • 
dan bildiriJiyor: Japon denizaltı
ları Mozambik Rçıklarında 2 İn
giliz ticaret gemisini torpilliye
r-ek batırmışlardır. 

Berut -Hayfa demiryo'u 
işlemiye hlşladı 

Londra 9 ( A.A.) - Bir aja.ru 
haberine göre, Beyrut: - Hayfa 
demiryolunda dün ilk tren iıle -
meye başlamıl!tır. 

Son zamanlarda Süveyş kann
lmda yapılan bir döner köprü ile 
de Beyrut Kahireyc bağlanmıf 
bulunuyor. 

--o--

lnglz harb konsey·nde 
H n 'li eza 

Londra 9 (A.A.) - fn~iliz 
harb kabinesinin konseyine i§ti • 
rak etmek üzere ileri gelen iki 
liindli dün fngiltereye varmıJ -
lardır. 

Mısırda vıziyet 
.. Londra 9 ( A.A.) - Röytere 

gore Berlin radyosunda söz alan 
Alman diplomatik icmalcisi anud 
Sovyet mücadelesinden sitayi,le 
ba~setmekte ve tunları söylemek 
tcdır: 

«Şimdi kartımı.zd" bir tahri • 
bat çemberi içinde çarpıtan as
kerler dünyanın en nıüteaıısıb as
kerleridir.» 

Ziraat Vekili 
şehrimiz le 

L Bir müddettenberi İzmit ve 
ava)fsinde tetkiklerde bulunan Zi

raat V1*ili H t.ib -1 d" A,, __ .... 
feh' • 8 .~u un~ 

l1lniııe eelmif.tır. 

esir alıomııtır. savaş uçaklan ordunun hareka- kat bu esnada General Gott faal mara köşkünde Hariciye Vekili kupurl~r de .var~ır. 
d kl • 1 d" · h · h0ızmette 0··ımu·· .. t:-ır. Ben bugu'"nkü· Numan Menemenc:o<rJu tarafın- .. Ydenı95tahvıllerın ihraç fiatı Şimdiye kadar alınan rapor- hm este emış er ır. Şe rın ce- :>' • yuz e d" M ıA 

20 
ı· 

1 b . k h b l nubunda Voloa nehn· u··zer"ınde tertibden memnunum. Ba,.komu- dan bir akşam ziyafeti verilmİ§· ır. e~.n ıra ık lara göre, ırço ar ma zeme- ., • bir tahvil 19 liraya satılacaktır. 
si haricinde olmak iizere 14 zırh- bulunan köprüler geceli gün- tan General Alexander, 8 inci tir. yeni tahviller umunıi ve husuai 
lı tank, her çapta 90top, bir zırh- düzlü bombardıman edilmiştir. ordu komutanı General Montgo- idareleri ve belediyelerce yapı-
lı tren ve birçok gemi znptedil- Doğu cephesinin orta kesiminde mery ve genel kurmay başkanı Kış hazırlıg""ı lacak arttırma ve eksiltme ve 
miştir. yalnız mevzii savaşlnr olmuştur. tank mütehassı~ı General Mnc'er mukavelelerde teminat olaı·ak 

Novorosisk çevresinde h:ll~ Sovyet tehliği dy ekibi, ihtiyaçlarımıza uygun (Bastarafı 1 inci say/ada) ve milli emlak abşlarında sahJ 
kendilerini şiddetle müdafaa et- İ M~ova 8 (A.A.) - Gece yn. olan ve elimizdeki ekiplerin en dürü bir kaç güne kadar çchrimize bedeli olarak üzel"indc yazılı 
mckte olan diqman gruplarile rısı Sovyet teb!iği.ne ektir: iyisini t~şkil eden bir • ekiptir. dönece!rtlr. kıymetle kabul edilecektir. 
sava_şlnr yapılmaktadır. Tahrib Stalin,,,"'l"adh, batısında bir Sovyet Ar;ıerıka .u.çarl~alelerı hava Alakadarlar ihtiyaç sahihlerinin Bu tahvillere aid fniz '\'e ikra-
tayyareleri adeta yere sürünür- birliği düşmanın aıka arkaya yap- harhınde yenı ımkanlar açmıştı~. en çok lkinclto...şrin başına kadar miyelerle itfa bedeHeri her türlü 
cesine alçaktan uçmak suretile dığı dört. ta~m 11ü:kürttü!sten Mosk?vada .ben ve M. _Harrı- kömürlerini alabilmeleri içln çalıı. vergiden muaftır. 
Sovyet kolların·n şehrin cenub .sonra yenı mev.ulere çekilmek zo - ma~, reıs Stalıne Mol~tof ıle .he_r maktadırlar. Halka beyanname tev- Bu tahviller, faraza 20 lira
doğusundaki sahil yolu Üzerinde nrnda kalmıştır. şeyı açık~a ve .tam hır . samımı- zilne devam olunmaktadır. Şimdi- lıklar ihraç fiatları olan 19 lira, 
bulunan ta§ıtlarmı bombardıman Stı-linıtTad'ın eenub batısında bir yetle tetkık ettık. Rus zıma?'dar ye kadar beyanname ,·erenlerden ya t§lemit faizleı-i de zammedil· 
etm•ştir. çok fİddetli Alman taarrudarı püs • larına kayıblara ve fedakarlık- miihinı bir kıamı kömürlerini al _ mek suretile ve yalnız 10 kuruş 

Düşmanın 100 tayyaresinden kürtülmiif~. Düpnana ağır kayıb. lara bakmadan mümkün olduğu mıı bulunmıaktadır. komisyon mukabilinde Ziraat 
65 i terek Üz«>rind~ yapmış oldu· bı- verdlri1?1l§tir. . --'-- kadk sür~tl~ Rusya~ı';J~~ır_ı:ıı· Kıı için ke.milik hayvan •toku Bankası ~ubeleri tarafından her 
ğu neticesiz bir karşılık laarru- Novor~ çıevres~de A~m~ na . o~mah kkuı\dur.u?. a d ur11u.ıst yapılacak z~man ~&milinden aatın alına· 
zu eanasında yok edilmi '>tir. Sovyet mevzilerinde bir gedik açına azmımız a ın a ılinıa le mı K lmind ebri • kat bılecektır. 

Stalingrad 1cale~i bölgesinde ğa rr:uv"'ffalc: olmUJlardır. ettirdik. Moakovayı ziyaretim- •t men . e f n etsa • Yeni tahvilleri satın alanlar, 
Alman kıt'a1nrı düşmanın inadh Mozdok y~tınlarındıı Almaruar den sonra zihnimde belirmiı o- ~ın.' t~m için ~epl:- fe - istedikleri takdirde, bu tahviller 
bir mukavemetine rağmen tepe- b"r meskiin yerden çtkarılmı~ır. larak kalan keyfiyet, Rusyanın 1 b::~ =en = 1.~ ayv~ mukabilinde nakid yerine amor· 

Acı bir iliim 
( BQf taralı 1 inci •aylada) ı merhumun cenazesini lstanhula 

ferini yummuı olan bu değerli getirebilmek Üzere yakın dost
•por idaremizin ölümü sporumuz larına bat vurmak mecburiyetin
heaabına büyük bir kayıbdır. de kalmutır. Aile ocağından u-

Merhum Halid Tücca~afı se- zak bir mahalde, ltendisine veri
neler((enberi spor İ.flerinde iyi len bir vazifeyi büyük bir dikkat 
bir idareci olarak çalı~mıı ve ve hassasiyetle görürken ölen hir 
nihayet pek sevdiği sporun en adama karıı gösterilen bu aola
§erefli bir vazifesini ifa ederken kasızlık herhalde spor tarihi
son nefesini vermiıtir. • mize ıeref verici bir hıidise ola-

Kendisinin vazife baJmda a- rak geçmiyecektir. 
ramızdan ayrıldığını teessürle --
yazarken, bu münasebetle mut- g EylUA ı 
tali olduğumuz acı ve hazin bir 

alakasızlığa da iıaret etmekten ( Baf taralı 1 incı ı.aylatla) 
kendimizi alaıtıayncağız: 

Halid Tüccarba~ı Babkesir Şehir bugünden bayram gÜnÜ 
bölge merkezinde vefat ettikten manzarasını arzemtektedir. Civar 

vilayet ve kasabalardan binlerce zi-
sonra federasyon mümeaaili va- .,.._....; • .-ı...ı · ım· ı 
ziyeti Umum M""d .. ı··- ı .. --~· r-ııu ınıze ge ı~ r. 

b l L • • ~ ~r uge Ve $- y arln sabah şehidi er abidesinde 
tan u a ,uıldırmııhr. fstanbul L!! ük bl t•• 1 ak T·· 
böl · fi" b" . ıuuy r oren yapı ac tır. 0 • 

gesı, fere ı ır vazıfe esna- renden kah rd ·· 
d ··ı b" ·d • 90lll"8 raman o ımun uç 

·~. ~ o e~ ır. •. arecınin cenaze- koldan güzel İzmire girlfi sempo. 
s! ıçın butç~ın!n daTltğı dolayı- lik olarak tekrarlanacaktır. Miıtea • 
eıle herhangı hır yardım • apa- lcıben de za1"er alayı •eçid 1 • 

- b"ld" d'·· d • res nı mıyacagını ı ır ı.gın en, ailesi yapılacaktır. 

aonuna kadar Hitlerizmle çar- st d 1 
•• get uzere a a. tisman sandığınca §İmdiye kadar 

pışmak pahasındaki aarsılmaz 1 dka a.rlaraC 
1 
blnıuracaak tt:ıc~;rmınu1tl~r- çıkarılmıı olan tasarruf bnno1a, 

azmidir ır. e e er ifln n at zor ugu rını da verebilirler. 
Çörçiİ, nihayet fu sözlerle de- yüzünden rula hayvan getirilemiye Yeni tahvillerin bütün banka· 

mecine son vermiı:tir: ceğlnl ileri sürerek ..,.k vilayetlerin. lardan tedariki kabildir. 
M. Ruzvelt, · mü5takbel nesil- den betirecelderi Srüçük baı hayvan Halkımızın, hasılatı tamamen 

lere unutulmaz bir ibret olmak sürüleri içfo k~ime b.dar yiy«ek ordumuza tahsis edilecek olan 
Üzere Nazi mücrimlerinin feca- venlme1İni istem'tlerdir. Belediye bu isf.ikraza, devletin diğer İs· 
yin yapıldığı memleketlerde mah İktısad MüdürJüğü bu müracaati te! tikrazlarında olduğu gibi, büyüle 
kemelere 'Sevkediteceğini reımen kik etmektedir. rağbet göatereceğinden eminiz. 
söyleıfliıtir. f ngili.z hükumeti bu 
sözlere i~tirak etmektedir. Av
rupada kurtuluş saati çaldığı za
man - ki bu saat muhakkak su
rette çalacaktır - ayni Zftmanda 
ce:za saati de çalmn olacaktır. 

~R.TAGOR~ 
GİTANJALI 

(NE FESLER) 

[!BR~J~en~~ 
Yeni çıktı 
50 kuruı • 

YARIN AKŞAM 

SARAY SiNEMASI 
Yeni Sinema Mevsimini 

CHARtES BOYER - JEAN ARTHUR 
gibi iki büyük dehak&r ..-tiat tarafından yaratılan • 

SAADET GECESi 
TÜRKÇE SÖZLO 

Kuvvetli, Afk, Macera ve lüks filmi ile açılıyor. 

11 Eylul Cuma günü matinelerden itibaren 

T AKSiM SiNEMASI 
Bu Akşam ................. ._ ...... ..._ 

TEP EB AŞ 1 Be!ediye BAHÇESİNDE 'ı 
Mevsimin En Büyük Müsameresi 

Amet'lka ve Avnıpada aylarca göstedlen 

ONCEADALET 
(1 AM The LAW) 

Filmile yeni sinema mevsimine baflıyor. 

Büyük Revü 

Kemani AH JJf ET YA TAi AN'in ıan'at hayabnın 30 CU yılı 
bütün müzisyenlerin iıtiraklerile saat 3 e kadar devam etmek üze.re kutlulanacaktır. 

EDY/ARD C. ROBfNSON - BARBARA O'NEIL 

A.LAB 
*: ___ _ 
1 

1 Prof. 
tarafından yapılan hüner ve marifetleri seyretmek için 

- BESİKT AS BAHCESl'ne kosuvor 

SUNGUR 

İki l'ündenberi Bqikta§:ta binlerce halk 
e.rıı.salsiz Türle san'atkirı 

ZAT:t 
30 kişilik küme saz h~yeti 

bir çok oyun}.,, danal.;r, varyeteler ve sürprizler; fiatlara zam yoktur. Tel : 42690 ---· .. • 

• 



.. 

. 
6 Sayfa 

Meşhur Singer 
Saatl~rinin 

Çok aranılan iki yeni modeli gelmiştir. 
İki kapaklı gümü~ cep saati Lira 45 
iki kapaklı altın kaplama saati Lira 50 
SİNGER saatinin kalitesi yüksek müba • 
yaa ıeralti faidelidlr. 
Bu fırsattan istifade etmek isteyen latra 
nıüşterilerimiz bedel il.! birlikle pe§ln posta 
masrafı olarak bir lira ilave olunur. 
SİNGER saaHerinln her türlü tamiratı 15 
sene zarfında meccanen yapılır. r 
S(NGER SAATLARI MAGAZASI i Z MIR DE 
lstanbul • Eminönü No. 8 Şubemiz yoktw·:_ ANKARA PALAS 

TU]K DiŞTABiPLER CEMiYETiNDEN: o TEL 1 
Şimdiye kadaır ASRi DİŞ DEPOSlJN;DA..'IJ k&U9Uk almış bulunan meslf&d.aş. 

lata iK.iNct TEVZİ olmak ii2'8e yeniden altışal' yaıpraJı; ııı:ş kauçoiu verile. 
celdJr. İsta.nbulda olııp unvan tezkereelırf Ceıoiy«e mübürleteru vize muame. 

elnl yaptırnus <>lanlu, d-oğruca ASRI DİŞ DEPOSUNDAN yeniden altışar 11\P. 
rak buç,uk ala.caklardr. ANADOLUDA buhwıa.n ve Cemiyete talebmıme gön-

41eren mes:lıeıkda.t;la yeniden müracaat eıC.meden adresk!rine kauçukları ASRİ 
DİŞ DEPOSU tıan.fı.ndıan 'POS1a lLe cönd.erilooeldlr. 

lzmirin en temiz, en modem 
ve mazbut aile otelidir. 

HükUınet karıııında denize 
nazır ve gayet havadar, lokan

ta, pu~ane ve kıraethaneyi 
cami ve ~rvlıi gayet monta • 
zamdır. · 
Telefon: 3438 

• 

• • • ADEMi iKTiDAR . -. VE BEL GEVŞEKLIGINE 
KARŞI 

NURUOSMANİYE caddesinde hususi ' 1 Telgraf: fzmir Ank~palas Rıoçne •Ll!.SAtıu• 

~-~ftKO~uıı~--K-U-~~~-T~U~-.y-u··_N_D_E_N---... -1--İs-t-an~b=~=D=e=n~iz~-K~o-m~u~t-a-n~.ı-gv-ı-n~d-a-n~:~-· -
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA I<. 228 

YUV A - ilk KIZ - ERKEK .J Y 
..,AST"'r ..,.O""'' a-u YATA.. ..._., ____ ... h k I•• ve hem de I Yaşı 32 den fazla oimama.k üzere yedek sub:ıylarcLı.n ki.bul fmUhıuı~ Türkçe • Framızca öğretim. Yu\•ad:a yerulik, bu yıl orta kısmı da & ..-. .a ....... Aı'W, - •ııa.ua~ em esen .... 

ıhhat· · BlR KUŞTÜYÜ YASTI .1 2 LlRADI ·> muvaffak ola.nlard!Ln yinnisı deniz or.d11SU için hesab ve muamele mem.111'11 ~----· açılacaktı&. Her gün kayıt yapılır. 
5 

fayd~S:::. " il ye~ştlrilmek üzere alına.e:ılttır. 24 Eylfıl 942 tarihine kadar müracaaL ed.llmesl 

Ya.tak, Yorıra.nlv.ı da pek ucuzdur. adres: i.ı.tarıbul Ç:ılc.maJc:ıia;- San. ı l&zımdır. istt'kllJerln kayıd ve kabul şartJ&rı hakkında malinııat alm.a.k ibeN 

~ü~r·k ~uhafaza ~ =~el I o.n~ta .. lık ~-~~b~a·c•~mr~~~a·k~~~e·r~~~1ı·o·t·~~K··~-~-·~· ar•a•~.·~a· .Tae•~·f·oo~:~2.~B2•7~ , ~~-m_~_~_ı_$_m~~-a_m_üra_c~~u_~-~~-~-«_9_~_ı_.~~~~~-~~~~~ 
Satınalma l(om · syo11 unda,1: 

Muha.m.nıeo tutan İlk teminatı 

Lira. K1H"U$ Ura. Kunış Saati 

İJllli'l daı!ıreden verilecek 126 15 12.9.942 Cumartesi saat 
11 de 9894 çift ÇON.p bna.lıl; 1681 98 

300 kHo va.zeliıı Pür 1197 89 'l'8 Lı.9.942 Cunuwiaı.i Ba3t 
12 de 

Y'Ukanda ya.zılı ıün ve saatlerde JJd işin parr;aırh(ı ,.apılaeaktı.r. 

Çorap nüımune ve şar..namesi kmnisyonda.dr. İslıetlilerln kanuni vesilcala.rı 
.-e ilk tembıat makbıu.larile Galata. • Munılıane oaddesi' 5' No, lıı d.a.inideld 
1ııom· yona celmelerL ı.9'170» 

İstanbul E"ektrik Tramvay Ve T Jnel 
lşletme~eri Umum Mü üdüğJnden: 

1 - Takribi ke!jif t.edeli 2089,95 lira elam. lt~ede 15G No, h muha.v. 
"rile merıu.•;ı;i lıı.'jası işi açtk ~61Kııne 11BUlü i~ ihak edilecekt.M-. 

2 - Eksiltme 14/ 9/9-12 Pacıaırlesi g-ünü sa.a.~ 10,30 da. Metl'o Hanınw 5 hıci 
katında ya.pıla.caktır. 

3 - "'luvakka.t t.eınina.t 1836,7.> !imchr. 

of. - A!;l'a.ti 20.000 11-Talık bu nev'i l>lna inş&altı y&pmWj oldu!'una. tla.Jr va9ika. 
lbra:ıı !azan.dır, 

5 - Ll.ekl!d ırin pUa.stz -olarak verilınakte -olan ıprl.na.nıelarl Levazımda.o al,. 
ma.ları ve kanuni \"csiı.a.Ia.n ve muv.:lkla:ı.t teminn.t1arlle llan edilen g-ün 
ve r;:ıa.tte komlSYonda hazır bulu ınna.ları. c9683ı> 

Şiie J l n _,arma Eölük Komutanlığından: 
«43h llra !142,, dört yüz otuz dört llıra kırk iki kuruş bedel ke~lfli Şile Jan

da.r.m.a. Komut.a.nlığına. bağlı Teke jandarma. karakolıınun ta.mırıı.tmm pazar. 
l la YllPılmıısı.na. karar vl)("ilerek e!ks:Umenln 21 .Eyliıl.942 Pazarle.~i günü sa.at 
lı5 de Ştle Jandarma. Itnnıul.a.nlığı dairesindeCd kA>m!Syonda. ya.pılac::ı.ğında.n 
taıllhleri.n eksil .meye zirebilmcleri için kaınun.o maJ}l nısta ibrazı lizan gelen 
veı.-ı"Jııalaırla 11 3.?:lSıo ıturu, temin.a.t akı;ıesinin mal sandığına. ya.tırmıılan. Fazla 
lzaJıa.t ıliıf.eyenleriin komisyona. milTa.ca.a.Ua.rı ilan olunuır. ((97 34 . ., 

Kadı f<öy Vakıflar Direkttlrlllgü ilAnları 
MUhammen Muva.ıüa.t Semti Mahallesi 
kıymeti temlııa.tı Sokatı No. n Cinsi 
L. K. L. K. 

~3 40 ıı 26 üs.kücl:ı.r ~ıa.mfa.11 Düklıan eski 1enı 
Kü'lha.n O 31 2 odaaı ahşap 

218 24 
111 20 

16 37 
1 'M 

• İoadiye ÇJ~e balkal 
bahçeli ev 

'17 » ıt 

2 88 

• Selimla.li Şetaret 66 68 Takribtoın 90 
metre murabba.ı 

a.rsanın ta.m a.ını 
» At.ikv.Llde Ab3.<'ı dede 3'7 57 ı> » 38 33 

1345 60 100 92 » Murat Reis Sflfihlar 95 87 Ahşa.p baJıçeli 

Q)ahçe evin tamaml 

Yukanda. cinsi ve mevklleri yazilı ga.ytıl menkııilrırıfu mİilklyetl ıı~ln para ile 
sa.tı1maJı: üzere on b •ş giin müddetle a.ç&k m'ttll'mıcya cıllarılmışhr. İhalderl 
2.l.9.N2 Pazarlesl gii'nıi saa.t 14. dedir. ttekllleriıı müdürlük akar:ı.t k:ı.Ie.miııe 
mürac:utı.a.rı. «9617» 

0 -::vers!te rektörlüğünden: 
Geçen yıl askerlik dersi deva.m m üdde' inl dıoldıırınaml.'J kn tatt-be için 

a.<4.Eylül942 de başlamak iızere 15 giinlük bir kurs a.çılacütır. Talim ta.bmu 
komutanlığm:ı 11'.l!l vumlım.:\51. ı 9722) 

... 
is tan but borsası 

-····-
8/ 9/ 942 açılı' • kapanış flUlan 

l • •~ •. r..~ 
Al' . • ·~ . 

l odfa J sıerı :n 5.22 

· .. w.Yorlıı 1H Dol.u 132.20 

l '"',.. 
lOO tn:eu n. 30.365 

-..: idı·tıi ı~o r eteta 12.89 
~hol.na 110 inet "'· 30.72 

Bir altın lira. 33.15 
24 a~·arlık bir cram Jıcüloe 

a.Jtm . 460 

Esi an- ' " 
İkranılycli % 5 933 E rga.ni 21.80 
Sıvas - Erzurum 2. 7 20.-
9.U Dcml.ryolu il 19.70 
İslıanbul S u Şi~tt 5.30 

... 

I 

1 

. 

c TIYATBOLA ~) 

H 

RAŞİD RIZA TiYATROSU 
Halide Pi,k.in beraber 

arbiyede, Belvü behçe$inin 
alaıturka kıeınında bu gece 

HABiBE TEYZE 
Vodvil 3 perde 

a DERMOJEN 
y 

c 
A.:"11R, CATLAK. EK.ZEI\IA ve 

İLD YARALARINA Cevka.lfıde ~i 
lir. Derinin tazelenmesine ye ge 

yenilenmesine lalrmet eder. 

t. RF.R EC.7.ASEDE BULUNfJR. ~ 

Do kior Hafiz Cemal 
(Lokman Hekim) 

nyolunda 104 No. da herııün 
hasta kabul eder. 

OiTa 

Telefoa: 21044-23398 

i_tan~u. Cumhur.yet l\ıJ..ı\ . .h..a! UmumiLğın-.e J : 

M'Ubammen bedell Muvakkat T. 

cınsıı Kilo Li"ra. KıırUıŞ Lira K. 
- -

~a. pirlnd 300t 3300 00. 2·1'7 50 

Roro:ı fasııl.yest 751 262 56 19 69 
Nohut ?SO 337 50 25 31 

Sa.bun 200 164 50 12 31 

Tuz 400 28 00 2 10 
T·ur yait 40& 900 00 67 50 

4:992 00 3i4 41 
Yuka.rıU. ch:ıe " mlkdarl.an yazılı İsta.nbol Ce:za ve Tenlf evi Jıaetab.ı.n.esl.. 

oin 942 mali yılına aici erzak a(I* ek&iltmeye lton.mu.ştur. Eksiltme 18.9.942 
Cuma c-ünü .at 15 de Sultana.ıımedde Cma ve ~vklC eVi.nde ya.pılıv-...a.ktır. 

İs'eklUeri.n bu hueuataki prina.me;ri ıa:1ıl}den 111aada. her &"iin mesai c;aa.tiı cıa. 

bll!inde medür müdütfükte &"örebtlirler. 
.lstelıiftlerirı yu\.anda. 78dı günde kanuni V(Sik&la.rile blrllkte komisyona. 

müra-OWıt~rı aAıı olunar. <·9~3• 

':~ ~' 
.,., 1 1 

..... IY • ,, ~I ,.~ ,.~~ ~ 1 : 
...ı • - . 

"' ·~ •ı il 
. fi. il • ı l• 1 11 ı'i ·'-' 1111\'ft ~:. ıl • , ~. ·n: 

1 . ·ı 1 ı ~· " ı ~· ir ı ....... ıt ·~ f l'.-11 \.: ' . 1. 

il • ı• ı : · 
J ' ' ' ' ~· 1 .,. 

I; ·~ : • 1 ~ : ••. j 1.1 . ~ ırll ,ı 

' ........ '1 il;: il il 1 • :ı . ~ · 1 • ,, 1 ·Jt· . "-" 1 ... '~ .. ; :ı: 

i; !":° r• li :ı ıı; • 1111•11.•. ı:u • 1 l' ; ı•·Jıl lfU ıi k • f :ı ..; '·11 • ·ı~ •J 1"'1 ' 

lstanbulda Lise:er Alım Salım Komisyonu 
Reisliğinden: 

Cinai Bt:hf'r k.Uo T. Mikta.n İlk temıoa.tı Şa.rtna.me bedeıt 

Fır.ıtı Kilo Lira R.r. 

Ekmek (adedi) ıa 570000 5810 456 

Toz şeker 110 83SOO 7337.50 G09 
Kesme şeker 130 23000 

pirinç 110 56500 4357 .50 311 

Sa.bun birinci nevi 85 13800 ~mı.;:; 

Ka.rpuz - 13 57000 
Ka.\' UR (Kırkatl1.9) 18 57000 2321 155 
Üzüm (Çavuş) 45 29500 

·nı:mgal Jı;ömii.rii Ht,5() 34000 21i7.M 

Komisyonum.um. t.ail;'ı (; yablı lisenin 1942 mali yılı luLiy~'arı ola.n ve le~ 

ferriia.tı yukarıd.\ gösterilen ylyet.-ek ve ~a.kaca.kla.rı ka.pa.lı zarf u.su' ile eksilt. 
meye konm~tur. Eksl!tmı- 10/ IX/19'12 Perşembe günü sa.~t 11 dt! Be:;roii"lunda 
ı.Jselıer sa.tın o\lma. KomL<ıyonunda. ya.pıJa.ca.ktır. İstekliler temln:ıt makbu.LU, 
194.2 yıh Ticaret Odac;ı vesikası· VI' ~kUflerini havi kapa.h zarf1ı1.nnı sözü r:e. 

ç.en saatten Mr saa.t evveline k:ıdar komisyon .reislitine makouz mukab111nd~ 
vermeleri. Posta:lı. ola-0a.k recikmel.er ita.bul edil:me:ı:. Ti!wina.t yatırmak ve 
şa.rtnamelerl a.lmak istel"Cnlerin Gala.tasa.ray lJsesinde komisyon kitlbUJhıe 

müra.ca.a.t etml'\leri. (89ll) 

Münaka'at vekaleti dev'et limanları 
işletme umum müdürlüğünden: 

Ka.pta.n, ~çı, şoför, yağcı, &"emlcl, a.teşçı alına.ca.ktır, 'Ma.tlub oemltl hm 
olanla.rm Galata.da. ıdare merlı.eziOOeki ha& en.c;pektörlüğe müraca.a.tlıı.rı llan 
olunur. (9599) 

Nişantaş Kız Enstitüsü ~üdürlüğü ,den! 
lOO X 80 X 60 eb'a.dmda bir rırınh, 4 ocaklı musluklu bakır su dePoSU ve 

bir kül sa.ndı.lı ve 1 M. metre kalınlığında saçla yapLlmış ıs aded mut.ba.lc ye. 
mek sobası a.çık eksiltmeye konulmuştur. 

1 _ Muhammen bedel 3750, muvakkat 282 liradır, 

2 - Eksiltme 1942 Eyliılünün 21 mel Pa.ııarl.es'i rfinü saat U de Yüksek 
l\Ieıttepler :Muh.asipl.i.i:'I binasında toı>1'.'nan komisyon tarafından yapıla.caktır. 

3 - Sarlname ne krokisini ı:-örnıelt lo;leyenlerin okul i:darl'Sine ve f'kslltme • 
ye ~irak edeceklerin de bn Lsl yapabilecek ehliyeti haiz olduklarını ı1,e,.,,Qc e. 
den \"e..'>ikalıırı ve Ticaret Odasının )942 yılma aid kaywl vara.kası ile birlikte 

b elli gün ve s'la tte koınisyon:ı mÜTaea'l'lan. a:96Gl • ........................ . ·················-···-........................... -...... -... .. .... S~~··~:~;a Matbaasİ: Ne,riyat Müdürü: M. Sami Karayel 

SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKUGİL 

fi 

Jyice hatırınızda turun. 

O~ bütün dUn!ada şöhret bulan ve milyon- ı 
larca insanın fztirabını· dindiren. onlara şifı 
veren Alman ilaçlannın alametidir. n8.a.,eh 
ilaçlarının her ambalajında bu aJamet vasdır. 
O •t• d-• ı ıma m remzidir: 

Devlet Demiryolları işletme U. tYi. oen: 

l\.lııha.mmeıı bedeli 2404 liki bin dört yitı dört) lira 50 (elli) kuı UŞ oııı.n 2101 
(iki bin yiız) kilo enlerı.ıp melali l21.9.1942J Paı.arlesi gtu1u saat (14) on dö~ 
te Ha.yd.aı"paşa.da Ga.r bınası dahilindeki bımisyon tarafından açık eksiltme 
usulile satm aJmaca.ktır. 

Bu işe girmek i&teyenierln 180 (yüz ııelale-n) lira S!l (ot.uz dört.ı kuruşluk 

muvakbt teminat ve kanunun ta.yiu eti.iti ~le b1rllkte eksl~tıne gün.il 
saatine kadar komisyona müııwaatlan l&zımdır . 

Bu işe a.id şartnameler komisyondan para.t>ız olarak da.tıtı1mıı.k.tadır. (9519) 

İl.."incl lşlet!l.tle memur ve müstalıdemlni fıçln kumaşı ile :ı ta.r ve ka.zalinJ 
lda.reden verllmek, teli, düğme, sırma., ali.met& farika vesalr blılün buo ve 
ma.sr.ıı.rta.rı müteahhide al.d olmak ü.ı.ere diktiı-ilecek t.akrlben 17'l'l lakım resmi 
ell>ise, 910 aded palto ve 18fsl ade;J It:ısketln lmali~eU işıl kapalı zarr lL'!Ull ile 
ekstltımeye konulmuştur. Ekslllme 21 Eyl61 942 tarihinde Paurtesl &"linü sa.atı 

16 da An.kara ista.'lyonunda. ikinci işletme bbı.a.smda toplana.ca.tı: komisyonda 

yapıla.ca.ktır. Muhammen bedeli 24914.30 yirmi dert bln dokuz yii:ı on dört Un 
otırz kuruş ve mm-akk.Lt tem1na.h 1868.58 bln sekiz yüz altmış sckJz lira elli 
&ekiz ltUl'Uı)tur. Bu işe g ırmek isteyl"n le.En kanun ve şarlnamewn tayin etdil 
vesa.ikle muvakkat teminat ve tekliflerini ayni gün sa.a.t 15 e kadın komisyon 

reisliğine ftrımekri lazımdır. Şartna.me ve mukavele, projelert Ankara., hm.Af 
re Strkeei lşle~e müı:lürlüklerinden parasız alma.bilir. (7334.9415) 
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