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~·Almanların .Ruslara 
karşı yeni bir 

Hindistan da 
İngiliz subay

larına öldürmek 
hakkı verildi 

BOyOk bir zıya 

Dahiliye Veki1i Dr. 

laarruzu bekleniyor 
Fikri Tüzer kalb 

Kalkltada k . d f . bir posta se tesın e~ ve at eth 
Stokholme göre ~imanlar Stalingrada yap
tıkları hücumda zorluklarla karşılaşıyorlar binası Merhumun c::nazesl 

yakıldi bugün b_yJk 
• lk·inci 
cephe 
--

imanların 
hazırlıkları 

Şimal - batı sahil
leri mu :zza~ bir 

kala halinde 
lngiltereda 

yükselen sesler 
. 

"ikinci cephe 
ne zaman 

kurulacak?,, 
. -· 

«Her feye cür'et etmeli .. 
yiz. Bu harbde yarım 

tedbirler olmazu 

Tevkifler 
devam ediyor 
Delhide tramvay:ar 
işiemiye başladı 

törenle kalcurllacak 
Ankara, 16 (A.A.) - Te

esaürle haber aldığımıza göre, 
Dahiliye Vekili ve Erzurum 
Me'usu Firki Tüzer bugün saat 
17.30 da bir kalb aektesi netice 
ai olarak hayata gözlerini yum· 
nıuıtur. 

Merhumun cenazesi nümune 
hastanesine nakledHmiı bulun· 

Yeni Delhi, 16 (A.A.) - Roy maktadır. 
ter: Burada neıredilen bir emir Cena:z:.e töreni 
name, tasarrufları korumak Ankara, 16 (A.A.) - Haber 
makıadile, bütün İngiliz: Hindis aJdığımıza göre, Dahiliye Vekili 
tanındaki yüzbatı rütbesinden Doktor Fikri Tüzer'in cenaze tö 
itibaren tekmil subaylara cebir reni yarın öğleden sonra yapıla
kullanamk ve hatti. lüzumunda caktır. 
öldürmek hakkını vermektedir. (Devamı 5 İnci aaylada) Merhum Doktor Fikri Tü-:.«r 
Ayni hakla İll8İlterenin mütte- ---:-------------..--------- --
fiklerine mensub orduların mü-

Ro.tolun Almanlar taralınt.lan İ§g(1ll ıırttıın4a yapılan aokah (Devamı S inci ıaylada) 
muharebelerinden bir •ah ne 

Stokholm, 16 (A.A.) - Stok-ınin bir hayli yavatlamış olması· 
holm .Tidingen gazetesinin Ber· na daynarak Kurakla Harkof a· 
lin muhabiri Rus cephesinin ce· rasında bir yarma ile bat,layan 
nubundaki Alman ileri hareketi.. (D vamı 5 İnci ıayfada) 

--n---

l Alman tebliği 
Sovyet , 

mevzileri 
delindi 

Sovyet tebliği J 
Şldiletıı 
savaşlar 
oluyor 

Almanlar 
kışdan evvel 

sulh teklif 
edeceklermiş 

Polonya başveki!i 
general Sikorski'nin 

beyanah 

Dünkü at yarış~arı]da 
bahsi müşterekler taı~a 
birşey kazandırma.J 

Berlinı 16 (A.A.) - D. N. B: 
ajansı askeri kaynalttan aldıiı 
ıu malu111Atı vermektedir: 

1940 ilkbaharında, Alman or K fk d Al C 'V • b ·· ı • · ~~~ ~:;:0~:10 d~~::n·d~~tıJ~~: ~ asya a . man eroneı o gesın-

Londra 16 (AA) - Polonyalı 
askerler günü münascbetile Polonya 
mllli meclisinde bir nutuk söyHycn 
bll§vekll general Sikorski demiştir 
ki: 

r.~::ı:;~r ~~s::1cr~sti~~~.: va müttefik kıt'a1ar de Almanlar hafifçe Almanya, Rusyada elde edeceği. 
ni tahmin o~tiğl zaferlerden sonra 

(Devamı 5 inci sayfada) a.ları devamlı çalışmalar neti ·ı • 1 ·ı d•J 
linde muazzam bir müdııfaa 1 er ıyor ar gerı e 1 er,' 

Samsunda fakir 
.................................................... 

----o---
hesi kurmuşlardır. Deniz top 
(Devamı 5 inci sayfada) 

Sovyet donanması Sovyet uçakları k 
iki büyük taşıt bir Alman limanına Ö)üleri ef ensiz 
gemisi ile 2 kıyı hücum etti'er, biı: gömen bir 

Amerikada nazi 
davasını güden J7 

·gemisi kaybetti gemi batırdı· ar k 1 d 
hRİR kişinin IİS~0~İ s.,,n. ıs (A.A.) -Alman or. M_;.ova JG~A.> - Bu"'. ~~:~!>a-~.~"öm~• 

~ uzvelte verddı duları ba§komutanlığının tebliğlf babki Sovy~t teblii;I: ' adında bir mezarcının belediye ta • 
.. Kafkas çerçevesinde Alman ve Gece kıt ala:rımız. Kleslkaya nın rafından fakir ölüler · · k lla ıl 

dayı mutılefik kıt'aI.rı kuvv~t~ düıman cenub doğusunda, Kotelnikovo'nun mak üzere kendisine ;~~enu k:;en: 
. b. lar Amerikada «muaz• ardçılarının mukavemetuu kınnı, • tlmal doğusunda ve ayni zamanda lik kaput bezlerın·ı muhtelif ethasa 

rıı •r lar ve gittik e t b. h Min alnl V .1· Ç k _ı. • olarak" baltalama hareketleri ç ar~ ~ taarruz a. er ye O-.ıL. e; eı<K, Maık • saltığı. ve bu gibi cenazeleri kefen. 
ffkendi kltrn kurmak için (Devamı 5 ıncı •aylada) (Devamı 5 ıncı sayfada) siz olarak gömdüğü zabıtaya ihbar Dünkü at yarıflarını tkib eilen •eyircilerle koıulardan bir 

~:~~;~~ ~~;:0;::·1 - Mü . 1 Ask eri vaziyet ::J ç(Devamı 15 inci •aylada) hgökrünüı ~Yazoı .. ,1. ,3, 1 dedir) 
larak H ınd stcı Aınerikan pren. . a 1 şan m a u m ar 

~~:::;:::~:~:;:;.;~~~;. Sovyetıer şimallKafkasya .. · 
)'apt.ığı bir görüpnede fU haberi ver ı· mania k d Usküdar cezaevin:le çarşaf dokuyan katiller, kundura yapan muh-
~ı,tır(Devamı sinci ıaylaJa) ı . rını .sonuna a ar telis memurlar. ve eibise diken yankesiciler arası~da birka~saat 

mndaf aa edeırnkler mi? : Zencilerden mürek
~ keb hava filosu Salomon adalarındaki Amerikan· J~po:ı hare

Berne. 16 (A.A.) - Nevyork 
tan İsviçre Telgraf ajansın" bil4 katı hakiki bir esrar perdesi altında kapalı 
diriliyor- ' y E ki G K. G~ o\(\Uı-.. /-'!8_,.;.,,...enci pilo azan: me İ en ral Q. 
tu· ,\\\\ ya• "'6,sıt''n:ni bitir Şark cephesinde son 24 saat zar.I zlnin bütün güçlüklerüe birlikte Sov 

W• h\7:rne\\e \\er3e1\~\n3a " ,.· ... ;'"' 1 ~ yeni bir dcglılklik nlmaml§tır. yetlf>.rİn bu sahada §lddetleneıı mu. 
t\rtt> aa ~e1\C •• t..ıa~"' frjk_ada 1'ik AlmM, gc:rekse Sovyet kay. kavemetlerini ~ kırmak mecburl. 

't ' \l P ..ıe k. d .. 1 a ~\ercl\t• (\e" "':\( reh\'C ık a ı e. gı.rından çıkım en son habel"ler ~e~ile karşıla§mış olduklara haidc 
ee •

10 
2-enc:\\~f :\ 0\~ ıa'Yes\\etdu. lcad leınların yukarı Kuba'nın gnrb taam.ızlarını ılerlelrneğe uğreştıkla. •"°\ • p\o\\\\a~ bütlin Mrıdaki Kafkns dağları yamaçla rını, Sovyetlerin is .. bir taraf:nn AL 

\\~ · ... ayni za iıtaa\napa, Novorosiski, Tuapse, nıanlarla müttefiklerinin Lu tazylk-
•• g.:ıerde-ki köylü. kızm~·mkün olursi'\ So1ıumkale lerine kal'fl koymağa çal~ıklarını 

.catıic de ilgılcnİyor, on. miyeı limantarını ele geçirmek ve bUnunla ayni umimda olmak Ü.. 

ı 2cn.k,li~e çıkarmak için durma. fi k ve çok tal')t bir dağlık are. (-DeuaA.•ı 6 ;nci aaylaJa) 

• • 

• • 

.. 
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17 Ağuıtoı SON POSTA Sayfa S/1-

A syanın içyii.zü : 

Gandhi imdir? 
Dünkn at yarışlarında bahsi moşte
rekler fazla bir şey · kazandırmadı 

; 

il• d • t detı• İ •} • } } t .., 1 At yarışlarmm altınc' haf la 1 yukarı yaşta saf kan Arab at ve ID ıs a.na av ' ngı ız er e yap ıgı koşula~ı dün Veliefendı yarış kısrakları arasında idi. Yarışın 

mu .. c'!:ladeleler, meti;,hur O""ur.ları va netı• ce-=erı· mahallınde yapıldı. Son hafta- mesafesi 2800 metre idi. 
~ T .ıııı. T ,. larda oldukça sürprizli geçen ya 1 - Tomurcuk (3.25), 2 

• rışlar dün normal bir şekilde so Sava, 3 - Tuna. 

Çeviren : lbrah:m Hoyi na erdi. Yarış neticeleini tahmin Baştan sona kadar başla gi-
hususunda en ufak bir hataya den Tomurcuk kuvvetli rakibJe-

- 4 - dan did'iınqordu. Öyle ki 1917 yı_ teğılle .~taat edecek, bir muarıza as.. düşülmediği için sürprızle karşı- ri arasında yarışı kimseye ver-
Cidgide gelişen, fiıkirlerj olgun. lına d1oğ-ru, kend1siniJ seven, sayan la hakarette bulunmiyacak ve unuL laşmıyan meraklılar bahsi müş- meden dört boy farkla birinci 

laşan C:~~dhi ~oliıtika ha~atında bi.r e~ b ir kütlenıın ·içinden kopan İ ~a·n H ·ndlı''le·rtn tec·\\'Üzunc uğr:yan tereklerde fazla rağbet kazan- geldi. 
ço~ duşup k.Mkmalara _ ugramış ol. bır Jsteıkle ona artık Mahatma (bü- lngiliz memuıflarına Yard:m ede • mağa imkan bulamadılar. Ganyan, 250, plase 100 kurut 
maiklla beraber, böylelıklc halkı ve 

1 

yük ruih» cLenmi..fe başlarmıştl. 1 cekti. * vermiştir. 
kitleyi iidare Qbmeğİ', onları isted[ii 1914.18 harbi sona erip de, Canıdihiı İngitizlerle olan müna • Birinci kofU: Üç yaşında yer- Befinci kofu: Üç ve daha yu-
gİbi kuPlarunayJ öğrenmişti'r. Her • H1ndılileır urn.dukları, bekledikleri sebatLnl kesti . \'aktıle kendisine li yarım kan İngiliz erke-k ve di karı yaşta saf kan lngiliz at ve 
llan~i bir prensip uğrunda hi?b.ir fe. ı is~i'lı:lale ~avuşamayınc_a. 

1 

~er yer ve~ ol~n nişanları ile birlikte şi taylar arasmda idi. 1800 met kısrakları arasında yapıldı. Ya· 
dakaı'lı.klta bulunmaz, kaya g'l-bı se~t. ayaklanmalar oldu. Hına nasyona- uımumı valıye yolladığı mektubda relik yarış şu şekilde bitti: rışın mesafesi 2400 metre idi. 
bu hususta en küçük noktaları bıle lll>ıt~erı hareık.ete ba~lad:lar ve gru _ «Hatadan hataya. düşe.1 .bir idare 1 - Meneviş (2.05.2), 2 - 1 - Özdemir (2,25), 2 
ilhma1 eltllJilyecek, arayacak kadarr t~- PU'n ba~ına Gandhi geçti. Müslüman ile iş ortakl:ğı yapamam .ıı Dedi. Tiryaki, 3 - Kader. Çobankızı, 3 - Komisaj. 
tİtlıd\iır. Cancllhinin en çloık uğraştıgı 1.ar bile ona kat . .Jdılar. Gandhi u • Kongreıniın diktatörlüğünü eline al. Koşu Menevişin iiyük farkla Birinci ile ikinci arasında üç 
i~lerden biıri «perhiz)) meselesiydi. muımi b'ir g-rev ·i lan ettirdi. Der _ mıış bulunaın Candı yepyeni b;r ka. kazanmasile bitmiştir. oy fark vardı. Özdemir uçuncü 
ea.y'•sız toecrülbelerde11 sonıra, tuzlu gl l.en 1914 Nisanında mahd ve ga _ rarf11a orıtaya atıldı (Öz yurd.Swa . Ganyan 100, plase 100, ve hafta da birinciliği rakiblerine 
dayı, çay İçmeği ye akşam yemekler:i ~ılb .. Aınıratsar racias!1 otdu. Bu' raj). Nasyonal is~ 1 lindli:ler, lngiliz 125 kuruş vermiştir. Bu koşuya vermedi. 
nli1 bıraktı. Pazartesilerini sükut günü lnıgıl ıız geıne·ralİı hiç lüzum ve se .1 ma111arıına boykot yapmayı, çocukla. 1490 liralık ganyan bilet oynan Ganyan , 150, plise 250, 365 
o}arak ka:bullendi. Keçi sütünü de belb yolkken birılcrcP silahsız. ve h;ç rını de-vlet meıkteblerinden geri çek mıştır. kuruş verdi. 
ıı'kendli 'kendlisıi•nı- ce'bıı:ınefsıı (BrahJbir v~çhi'le bncl·isini müdafaa c•de. megı. mahke:ne!erden çekilıneği, ikinci koşu: İki ya~mda yt>rli Çifte bahis 140 ve 150 kuru§ 
maça•rya) adetint tel"\·ice yarıya.n cek bıır vazJİyettf'! bulunmıyan H1nd devlet memuriyı-Llı:ıinden ayr:lma. saf kan İngiliz erkek ve di,i tay verdi. İkili behis 590 kuruş ver 
ideal bir gıda diye içmeğe baslad1ı. li kad·ın, erk1'k çoluk çocuğun üze. yı. veırg·~ ödemenı~i. her türlü un- lar arasında 1200 metreHk ya- di. 
İşte 1914.yıl.ı.nda; 45 yaslarinda o~ rine ~teş açtırdı Vt". bunlardan bin..,van ve imıtiya:ılaıı ger; vermeği, ve rıştı. Dünkü yarışlarda Hızır ile 
larak Hınclıstana dönen adam; lerces1 yaralandı, öldü. H~ndkıtan bütün bunların iistünde, el ile örüL 1 - Hiimayun (1.14), 2 - Dahi berabere geldikleri için hİ· 
böyle garib tezadlarla dolu bir şah- ayaldland'ı. fakat bu ayakl:ınış. öyle müş pamuklu (hadd~r) giymeği ara Pulat, 3 - Darat. rinci sayıldığından bu netice 
siyetitL velvele, şamata i~e olmadı Ancak' larıncla kabul ettoİ!er. Bu hareket Yarış heyecanlı oldu. Prens bahsimüsterekte ayrı bir rol oy-

Ana vatan kokusun•.ı bir kere Saıqyagraha'nın muclzeH tıı) ~·mıt ta en ücra köylere: varıncaya kadar Halimin Hümayunu yarışı üç nadı. Tomurcuk da dördüncü 
daha ciğerlerine sindLren Caru:!hi 1 ile vukua gel~d;, De't1lcr ıki Gandhi yayıd:h v.e İngil iz ithalatını felce oy farkla galib olarak bitirdi. kosuda Savayı mağlub etmek su 
b"r yıl seyahat etmek, ktimai işler işte hu Amnil~ar faciasından sonra uğrattı. ~öy i:ktısadiyatını canlan. Bu yarııa 1139 liralık ganyan bi retile bir fevkaladelik yaptı. 
görmek, bu suretle Hind i~lerine ya. 1 nıihayet İngilizlerin aleyhine dön. dırdı ve kongreye de bk ün.iformıı. let oynanmıştır. Son yarışta Avni Ayna aid o
kın.dan karı,şmakb vaktiıni geçirdi.! müı~tür. Amr:,ısa·r haJ:kı heyecana i:le bü aılameü farika sağladı. • Ganyan 100, plase 100, 150 lan yenişik ayağından sakatlan-
1915 de A!hmedfıbad yakınlarında get!İ•roli. Esaseın kökle~mi-, olan sivill I 1921 de fena halde tehevvüre kuruş verdi. İkili bahis 225 ku· ması haftanm belli başlı hadise-
Sabyagraha. tekkesini kurdu. Bu itaat~liı.lik poı!,tikasını daha hızlan- kapılmış b~r tıakım l lindliler bir po. ruş verdi. leri olarak tesbit edilmi~ oldu. 
S~tyagraha kehmesİ•nL bizzat Candw d:rdı·. MemLe;h•t blr ihtilal arife • il?s müfreze~ı:,ni pusuya d.üşüriip, yak Üçüncü koşu: Üç yaşında saf Ômer Bc•im 
hı ıbulmuştur. Dilimizd~ .. hakilki sinde j:di. Gandhi bu mu.cizeli Sat. mak sUTetıille öldürünce. Gandhi kan arab erkek ve dişi taylar K"" k • 
ga.,.ret• yaı hakıkat k 1 h • l'd w k d · h' k H' dl J • arasında ı·dı·. Yarı" 1600 metre ure campıyonast 

J • ' uvveti, ve- yagra asını ma0nev1 -0 ıugu a ar sı müt iş sureUe ür ·tü ve ın i erın ..- 'iı' 
yahud ana kuvvet manasına ge. yasi bir siıah olarak ku.Uanıyorciu. daha Satyagarah<ı mefhumunu kav. dahJlinde yapıldı. İstanbul kürek şampiyonası 
lirse de, sonralar: ayni kel'me .ıade. İngilizler şaşırmı~lardı. Hapishane. ramad·klları,nı ilan ederek ~ivil i:a. Ko~u ba§tan sona kadar heye dün Yenikapı ile Samatya sııı.hil
mi ilştirakıı, «pc..sif mu•kavemetıı ve lere müracaat ederek kendi istekle- atsizlik cihadını durdurdu. ve haL canlı bir şekilde ce1·e}ım etti. )eri arasında yapıldı. Sert bir ha 
(<siıvil itaats'zlikıı anlamına alınmış. ri:le hapgoffuinma!arını istiyen; hiç k·n bu şiddet günahını Tanrısının Hızır ile Dahi baş başa koşuyu vada yapılan yarışların netice
tır. Ga·nıdihi tekkesi.ne, iç.İnde ((doku sesini ç:lkarmadan, engin bi.r tevek- nazarında affettırmek için ilk bü. bitirdikleri için birinci ilan edil sinde Galatasaraylılar İstanbul 
nullmaz1arndan da bir grup bulunan kül ile boynunu büküp, büsbütün yük orucuna baş!adı. 1922 de tevkif diler. Bir boy farkla da Rind ü. kürek §ampiyonluğunu ~azan
fakıhıleri get~rd:ı. Cenubi Afr:ikada heykeıl1eşerek, esrareng?zleşerek dö. edilen Candh i. kend'. sini sorguya çüncü sayıldı. Derece iki dakika mış oldular. Alınan neticeler 
Yaiptığı gibi sevgi ve fakirlilk aık' de. ğülüp sövi.ilmeğe Tazı -0lan yüz bin- çeken hakim ;ıe d~ saatlerce mü. 54 saniye kaydedildi. tunlardır: 
srne dayanaın bir kolonıi kurdu. İcad lerce Hiındliye ne yapılabiJir.di~ naıkaşa et:ı.i ve en ağır cezaya çarp. Ganyan, 110, plise 100, 100 Kıdemliler: 

Taksim, Galatasaray. 
11 puvanla Galatasaray birin 

ci, 9 puvanla Taksim ikinci, 6 
puvanla F enerbahçe üçüncü bl
muşlardır. 

Kıdemşizler: 
Tek: Galatasaray 

Taksim, Demirspor. 
(10.43), 

İki çifte: Galatasaray (10. 
21), Beykoz, Demirspor. 

Dört tek: Fenerbahçe (9.33), 
Taksim, Galatasaray. 

11 puvanla Galatanrny birin 
ci, 6 puvanla Taksim ikinci, S 
puvanla F enerbahçe üçüncü ol
muşlardır. 

Kızlar arasındaki yarışlarda 
Galatasaraylılar yalnız kalmıı
lar ve 15 puvanla birim:iliği ka
zanmışlardır. 

Kıdemli yarıtlarmda ibrincili 
ği kazanan Galatasaray ve Fe
nerbhçe ekipleri gelecek hafta 
Marmara kupasına İştiı·ak et
mek üzere Tekirdağına aridecek 
lerdir. 

Gazhane sahasında 
Dün Gazhane sahasında muh 

telif maçlar yapılmıştır. Bu me
yanda İleri spor genç tAktmı ile 
Fındıklı spor genç takımı aı·a
sındaki maç herisporun galibiyi 
yeti ile neticelenmiştir. 
···················································· 

Amerika kimya 
harbine hazır 

Nevyork, 16 (A.A.) - Kim
ya harbi şubesi reisi general Por 
ter demiştir ki: 

Amerika Birleşik devletleri 
herhangi ölçüde olursa olsun her 
yerde ve her an lüzum görülür 
veya icabederse kimya harbin~ 
hazırdır. 25 ıenelik araştırmalar 
ve tecrüeler teknik ve mııı.lzem~ 
bakımından çok kuvvetli bir ser 
vis yaratmıştır. 

ettiği Sabyagraha kelimesi bütün Mahatmıa.ının emri böyle idi: Sivİ'l tırınması:nı istedi. lngiliz hak.imi de ·e 250 kurut verdi. Tek: Galatasary (11.54) Tak 
Hı~nıdistana yayıldr. Gandhi ayni za iıtaatsilzliği kabul e.deo her HJnd'li i~11)f.at'ta Calİd'hi'den aşağı kalma ~ Çifte bahis, 160 ve 150 kuruş sim, Demirspor. 1 
nıaında muihtelif bölgelerdeki köylü. kııımıyacak. küfretmi.yecek, siınirlen dı. Bir ihüJküm ilamından ziyade verdi. ikili bahis 180 kuruş ver- İki çifte: Galatasaray (10.45) 
leımn duruımlarile de ilgileniyor, on. miyecek, taarruz, tecavüz~ere kar - bir kahramanlık destanını öven bir H. Taksim, Fenerbhçe. Buıgün sayfa 4/t dediı 
ları liter\·il,1i~e çıkarmak için durma. fi koymıyaaak; te.vlki flere gönül iıt. (Oevan1( 4/2 de) Dördüncü kotu: Dört ve dftha Dört tek: Fenerbahçe (8.44), '--------------1 

Bulmacamız 
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17 Ağustos SON POSTA Sayfa 4/1 

Ça ışan mahkômlar ("Son Posta,, nın bulmacası: 30-ıılı 

1 Ağustos bilmecemizde kazananlar 
- 1 - j tarken, §Üphwz ki, bu iki büyük • Bunlardan 30 tanesini haU•dnek bu caada yollryarı her 

«- Allo, evet burası. Ne dedi. ten ilham alrnıı.ı. okayacumuza bir tı.tliye takdim edeceğiz 
nİz, 10 çile mi? Fak t, 10 çile uedir lif Soldan sağa doğ 
ki ... Yetişmez. Zaten bir kısım tez. Üsküdar cezaevinin dokumacılık l 2 8 

1 Ağustos tarihli bıımecemi.7!:lc Sıılbe Derler, İstanbul 44 üncü okul aıi.hlarımız bofla, bize daha fHla atelye$İndeylz. İplik51zlik yüzünden 
iplik temin etmcli:Uniz, Miisyö A. mua~tal kalınıt birknçı müstema, bsanan okll,J'ucularıını:un i&imlerl a.. 3.B den 283 Taceıtın, lst.Lnbul Lale~ 

p.iıda 7&2.llıdır. ıstnnbulda bu.lu.n&D o. Tayyare apa.rtımanları 1/11 de Engtn 
~aywularrmum. hcd.iyeJeriai raurt-1. Çetiner. 
~ siiDJ.erl iıledea IOllJ'A ~ 
Wareba.ııemlzdcn alm.:ıhrı JUımdır. 

nestl.. tezgahlar hummalı bir faaliyet için. 

![aşrada ltıılana.ıılaruı ı.edizeleri poaı.. 
Oe adreslerine riiwlerillr. 

Bir düüne luırfUll Aalem 
Afyon DeWıet J>emalr7olb.n labe ~fi 

8aJunerdan Avıatan gfl11 İsmet AJiu. 
tuı. 

<ı- ·· · · · ·· · · !?» de. Mahkfunlar, adeta birblrile yarış 
Kokulu ıaban <(- Eve; evet. Kuzum karde. edercesine çalıııyorJar. Aralarında 

(Son Posta Hatıralı) tim, ihmal ebneylniz. İplikler yarı. tanıdık simalar da nr. işte. bun • 
Boriiyii.k Ciimhuril·et meydanı Emin. na ~adar mutlak ~urette gönderil. lardan biri de veznedarın ka:ili; ha. 

ab cadde5i ~a. berber salonunda m .. li. _Anlatıldı mı· Haydi, adiyö pishane firarisi AbtUllab. Fakat, bu 
Mwta.ra Kwnral, lzmJt Wikeri p06ta efenclun.» satırlarL onu, yani «mUİ•l deki Ap. 
l7G%, şube 2 fık J'UIC& Sefer Çal, istan. Y ~ımd~ bulunan arbdaıım bdlahı size tanıtmalı: için yuıyo • 
bal Yenlpcıısb.ne lıarp;& • ·o. 40 da Sec. Ferda Önere, usuka: rum. Yoksa, fimdl kartımızda ne 

Bir Atatürk tabloıa elet. K- Sakın, dedim, yanlıt ıelmlı bir katil, ne de bir hapishane kaça.. 
İ&iaüul Kaı&&iari~ erıa okala sınıf Alüminyom barJalı olmayalım. Baksana, telefon ke>nuf. iı var; batti biraz daha ileri gide -

l.E elen &Ol Filuel.. (Son Poeta H.aaaralı) muına. Hapiahanede mlyi:ı, tica. rek, dlyeceiim ka sadece iılih ol 
Bir fİfe lıolon~ Buna Ve.lecülıar&7 mabM&e.sı ç._ ret=~-mi? ı) ha h1Uf bir mabldim~ deiı1, hir <ı imanı 

istaınbul Kadıköy Bahariye Mine a. IUbll No. 19 da Nedime htzler, Blleclla ~im da benim kadar Y· Ümib le kartı kartıyayız. Aptul • 
parıtu--. Ne. 4 tık İlıbMa Alkan. Gaafpqa m&b&lidl htaattııl sokak No. ret ve tereddüd içindeydi: Wun ıözlerJndeki le.attan ve feY· 

lliirelıltebli lıalem ıı de Flrd.es G\hıftl., ~tanbul Karacüm «- Kim bilir, dedi, bellı:i hapis.. lanetten kul!ıulmuı, iyi hakıılarda 
rtllt Kara1ıaf Helekhoca caddesi f3 Nca. hane miidüriinün ikinci bir İIİ da. hen hu «hiletıı e rastladım. lt~e, 

(Son Po.ta Hatıralı) Feluaı Köbal lla vardır. lbtlmal, ticareı erbabın. biraz ötemizde de latanbul zabrtası. 
N..,..... BdııNıe --' otlıı Nenad clanchr.• nın bir umanlar kendisinden yaluı 

Al.._. k=nW .Aı...ııa ~ Avna O :W..!%. 
N , M Zllml Ka.r ~ :latanit..a Dıa.qd,pqa. oria okulu S.B skicl.r ceuninin nuilr, müte. aa-..ğl mefhur Bahriyeli S.Jlm. Ştm 

: .e o. Sel.-- N 'ı:t a. JLtmal den 21'1 lllahir Varan, :lat.anbu. Beya. TUi ve mahkUmlartn cıbeba» tibi. di o da, cemiyete kazandırılmıt iyi 
1 

_._ • .. nl SaiMaia. 1Mr' 80bk No. 1': de Os.. rlne liyJk miidirii .ha,retiıınlzin bir ..aa.dllflır; fnlribıntn befında 
Dit 1aı;- ...... o.aır.-, lstaDbul s .... ltcımnak fuk111a Ylllllll~ı. Telef.,.. kapa.. çarpf dulUJor. Kendi lrenclime: 

(Son POlta Hatrralı) _ n inci e'k-ul •nt 3 den 19 Tevfik Gir. clllmn......, •ızc döndü: «- Müaıulıriia olsa da, dedim, 
Jlal _... ,..... 1111 aıaqillt& ..,. «- Hayret etmekte luıksts de. S.ıimin IU hallni, OIRB'I eski ..Dye.. 

•' « lliıllll .... • t ·• ÖriM:i. .Aıl.. l(!•ab fllmiz clecli. f".-L~ - matma.. tini hilen ahıta lmlrlel'ine aöder-._. ..... ,, b& .... ~ .. J -. :r---
7; ' :a-a& ..., ... eaııWea N•. w t1e )'la IEi, plflllla esasana miat.nd -.. Ha,retten ........- llll'trlardt.,, 

-. 1 • o' F Zllııml eitı. :n.- AlaJmeıi - Deiılr. .._ 8eUml,.e ı cıeaeYlert ayni zamanda lliçiilı bl. O. strada, ııtnftmazt çnireo mM 

ru: 
l - Darülfunıın 

(10). 

2 - EUne eldı. 
1 

tını kıl'an, beCCS"ik 2 
<;b (5), nı:ıe kom 

şu bir memleket 3 

I 1 

(4). --t==i 

3 - Dalea lf). 4 
Aane (Jı. 

4 - Ta.bani et_ 5 
Utta (6). 6 

5 - Felikd (f). 
S - Bir ba)"Qll 

7 (5), ~as I•). 

7-Blr RDILS 
ııı, Bir anlti ati 
(7). 

3 4 

9 
1 - Bat.ırlamall ---+---.ı---!---" 

(S). 10 

s 6 7 g ırı 

1 - Hültadele !.iııım----~iıııısa.i::::mım:ıiı=::a:=i::=------=====-======-IJ 
,,...._. m. Bir renk m. s - t:rlııek m, Miiabd m. 

11 - Zl7a -.retmell (11). 6 - Artta (3), Arüca beraber CZJ. 
Y .......... -.aPra Mtn: 7 - Kınldenlale bir 7~a <'), 
ı - Kıilder ,...... (11). APo lılıbnm npUtı (5). 

! - Ai .. .._.., (il, GslWea ha... 1 - GeUr (f). Ylı•~a ......... 
lts ftl'ell (1), Tmaek (1). ~ (1). KPı ıtıwlbıı W1 (2). 

1 - ot.mall (1), • 11itik ....,_ f - ~ ....... (!), Gintia iri,. 
(1). ............. (5) • 

t - Bir tııilfiml W. raı-PI 11 - K&Jlsu1 (4), An 7nuı (1), 

..... lı 1 (1). Bir 1'ftk (!). oa..., k w .._.. ~ _,,..,., Sili .... Ne. 19 da Baul ftl' llrtı...U _.,.ez, IHre1- «iteft,._ Jmmlar hat.er ftftlller: 
~ No. ZC da IWda.n Yanmaa. Yicdı-., .__... lııeledlwe awı Alllctlr. tMriidar ceam prçi ani ha- «-Atölyeler tefi geliyor!» ~-~ ~ .• "' Har• luıd1n Mil de mi aenaat erhü ....... ol. 

Die ,..~,.. s.ypı ımı Sehri S..cılı. Blaa ...,ta plsh.ıneler ..... anda detildtr; fakat, Bir auli6nalden dolayı mablr6m ' .. • "? ~rerek, teqüda - dun b 
~ ınhlsarlR memuru Sabri Faik kaı 'Fttlha TÜ'dlner', ts_ banda ela Jiiluek v•iletin lüın. edilen eski acl)jye mutemedlet'lnden r .... .'~la •tik J.ap•yona..» Aa1m S-. ~ tatlı aileli: 
~· ._ Gtliıdlt ç..u,.. 'I'~ = ~- ıwura.ıı,.e maludlesi nıeti ve miiddelarnumSnizln gayre. Emin ..londan icıer' sirdf ..., hili Emin, . ~enbire durdu: •- Ne ppM"alai& 60 y-,hMl.a 
..._ llWI ıır.. 1 ~ Alfw Soner. 0--... _.u No. ıı de Mdı"P&n ner. tile ayni gaye tahaldmk etmek üze_ değipnemfı -8d m• teheeıS.11Ue •- Biliy• muammz.. dedi. A - ve 40 ._ awwi)'elt• sonra ka.. 

dlll .,..,.hllu ••.ta ..... ._ . .J _ _..._, Şltli u ilnci me.ktff redir. bizi selamWı: llm baba da burada; atölyede çalL tlerimbıde lpllk laülunek te ' 
nal 2 D dea 8alp 11.orb 1'eDıl. ......... C H -lı!-!- •• ~ ı. • ..:.:.~=-1.. 17 vannlf.n • or. Fürl e siinL ezani müdürünün hahsettlii a• «- Of ...,.-u:, -anır getir. flyor, •-.. ~a m n ıw.-afiı. 1ltı qi pek aevdiiinl de 

Biiyiilt ntwlwu-o delteri ,. v ,..,.._,..,"' re, ceaıe.lerf amam müdibl&liinün diniz.» Biz: Dtve et!I: 
Eskişehir Arill,-e maJıı•llest Parlak TSlftlai AJWd• maballesl Del1r. ana prensiplerinden •irini hıflo1 e.. Dikkat etllm, o artık eski adrıye •- Allah Allab, dedik, taliatçı «-Hani, ıençliğimde ı.u ıan'ate 

eolıal No. %C de 8elma Oart.. Azfla. _._ JI tı ille Sllkrii Kab&aiae. elen ~ plıflt1'99 70ltyle memuru Emin değı1da; fakat, du • Asim ........ laoLm. laıLI---" atıLnadıiıma 'bıayajı esef ediyo • 
ra Öqm aalı•Deıd ~ ..._. Ne. - r ;· ı eJyannia. A'dar Ah ıdalaı 'ft J'fllliclen cemiyete kazan. nqu, hareketleri, koıuqmasfle miİ- bati yak ... Ne -nkll lllf iti..& de, l'UDI.» 

•.34 ele Erel Tini'. lsıtaahl .. IJ:a AJ 5 ._.Ol 
1

, Aı.meıl Dinç 'blan,, drrrLnuı clrnsı lclt Bu hvanın keıiuneJ hir atölyeltt tefi• •lr ita. ............ difd. yoa., ~lop Gao.i Ouwy 
Raedıachn e8IMNI r.o.&an b1191 •·ı=,, e:; im ~ Afa.. talaalrbık etmft, müshet neticelerini damı o1mu,!u. ' J.dtft p...ı.n ,e7'P Wlinllk'.en 
12 de Ramlıl yaım-. ~ :bı..n Korv:. seçen 1enelerde lmralıya yapf!tiımız Netekim. ilk lafı iıfen açtı: SOlwa •• » 40 b• y hud' d ... 

Küçült ~ulıtıra defteri - C1llt 90blt No. ıs ~erde gö_rmüftük- Şim~i ise, ((- Allah afl&ınıza; dedi: hlze Fmekdar taliatçrmız hakkında IR a 1 ogu 
Ariflye llllhri posta No. 9:?00, Is l>ö. Holinda :la 5 kişi Oalriidar cezaevınde, Sara~gluuun Lir kardeflik gösterin. Şu ipliksiz • t.ayaii fena fe)'ler difiinecelltilı, e. Avrupayı sürüldü 

lüti ~ ı...s D·+•. 'l'ekir. k • • • ve Huan Ment!mencioilunun çiz • lilden kur~lım, pnbr var ki, tez fer hay Emin eski mutemed Aatm 
dai Orf&dml • ...,..... ~fed.11 UrfUDa dızıldı claderi yolda yürüy~n bir müddelu. pıdarımızın yarısı ttlemlyor. Ga. Rab.dan bahse~lnl .c;,1emese1di. Loadra 16 (AA.) - Atm. 
.._. Ne. 7 • ._,,er Thmlreaa. Lon~ 16 (A.A.) - Alman· mwni ile bir c:e.uevi miidüriinün zetenizde, f&I hah.e hir temas edi. lhtiy_. Ye emeldi llClliye ~ • kontrolu al~ında bulunan Paris raci.. 
btanlM&l Panr&llt DelnHıın: .-- No. laı- S Hoı.·-'\ah tutaiı karpma ~lkleri cüzel hakikate veneaiu. . . medlnln .....__.. • ..._ ~ 7ff*N 'bildirdliloe söre, itaal e -
151 • ....._ Temslın. -tizmq'el"Clir. Bu, Rot«damcla ya plaid oluyorduk. Çünkü, Üsküdar Sonra. izahat vermiye basladı: BW ele ne sönllm; Aa1m Ba• ... ,ı dl .... Frwad.a 40 lliın yahadi 

~ rs.a... palan suikaatia failleri ele seçi- müddelumunVliii iki sene enel ce.. •- Bereket •enin ki hallacrmtz ...... • •• ii)or. aileli ....... ..,. lııumlar .U.. ... 



tJ/2 Sayfa SON POSTA 

A(B s~3~~ın1 .-diçf üzü 
1

,. ............................................. ,\. aıtara ı I e. t J areye koyuldull\r.Diz.gi'nleri kastı Yurdda, I · edebiyat nümunc ı olan kaiarda lar. Halk büsbütün T"ahat nefes ala. . S, ika wetler hakimA Cnncl!:.·>.: . altı. yıl hapselmaz olu. Ayr :ca Londrada toplanan 
--- · J mank~m cttıgını .. bıld r.nce, Malıc.ı. yuvarlaık masa konferansında yeni 

Adanada yeni 'yıl pamuk {. ht. 1 ~a hurmetle . şukrn~l~rını sundu. j ana ya_-a has aitı cd.!cti. K-.;ııgre 
mahsulü toplanmağa ba§lan· ~ ıyaÇ a,r Ne tuıhaf.ı,z- kı. ~andhı ha}'at.nıdan 1 bütün 'steğine rnğme.n çalı~maların 
dı, Kocaeli harmmzlarında \ memnundu. H~pıs~aııeye .-ıdeta ta. da işt.i ralki kabul eyledi. Öyle ti s:. 

çiftçi hümmalı bir faaliyetle lzmit c~za evi çorap atel- pıyordu. Kendı tabıı ile «burada bıı ~ii taatsi'.zlik bir udaşmlyd vardı. 
l 

.. l'k · l"k ·· ·· d k~şkadar.~es'uddu.>> 1924deanı : İng~Yi zler bir dereceye kadar bazı 
ça ışryor yeaı ıp ı •t% 1 yuz;urı en hı~ ~pandrs .. te tutuldu. Amet yat e. iddialarından vazgeçtiler; H indli. 

Adana {Hususi muhabrimiz. iılemiyo;· dındı ve ~rbest bı~akıldı Ertesi se. ler de onlarla birlilüc: iş b:rliği yap. 
dc.n) - Çukurovsn ın yeni yıl mah İzmit (Hususi) - Şehrimiz ne Kohut ta mecusth!rle Müsl:.iman. mayi homurdand homurdana ikabul 
suluniJn tarlalardan toplanmasına Ceza evinde muhtelif gan'at a.' lar arasında çıkan b ir kargaşal ı\ıtaıı ettiter. ve 'bu h.ıl 19)!) harbı'ne ka. 
dun ba .. lanmışt '· Çiftçi hummalı d d ~ t~yeleri vardır, Bunların her aş .. :rı .. er~ccı e üı:iilen Gandh,, 21 1 dar böyle süriip gitt1•• Bun8an son. 
b r fo.byetle çal:şmakta ve yeni pa. ıı,,k .L r 

1 k birinde 50.60 kadar mahkum gun .. ru oır oruca. daha girdi. Biitün raki ola••ları da burada 1·ncelemegw•e 
muk fiaııların•n ıi1anını göz eme - d :r ted' r. vatanda~ çalışmaktadır. Bu ·a. unya onunla alal:ad'lr<lı. Nihayet 1 lüzum görmüyonıı. 

Kocaelide tdlyeler ıçinde b ilhassa çorab Mah~tıma, orucurıun 2i ınci günün.! Gand~1i"n~n 1931 den JC)39 a 
ate!yesi çok inkişaf etmiştir. O de h.ır. parça portakal suyu İçe'Ye'k kadar devam ed'en faaliyet • 

lzmi.t (Hususi) - Yeni yıl mah 
sulü ihannaında.1 an'bar\.ara inmeğe 
başlamı.ştır. Hükumet tarf:ndan to. 
humlulf vedlmek ve para yardımın 
da bulunmak iizerc çif tçiyc '\'erilen 
alacak.larLn tahsiline 1 O Ağustos.. 
tan itibaren ba~lanmıştlr. Çiftçi 
borçlandığı miktarı hububat ver
mek suretlle ödemekted · r. 

Oı:ğer taraftan bu yıl Darıcada 1 
da yaz1k ımahsui ümid cd ldiğ' ne. 
tice}· venniştir. Buğday ve upa 
ile Zeytin mahsu1ü iı)•~c!ir. Darıca 
çi.ftç 1eıi önümüzdeki yıl daha geni~ 
çapta toprağa s:ırılacnkla:rdır. 

---·o---
lzmir Kızılay gençlik kampı 

İzmir (Hususi) - Kızılay genç. 
lik teşk~lat :nın Bucada açmış oldu. 
ğu kamp büyük hır n~uvaf!akıyet 
.içincie devam etmektedır . .. K~~pta 
mevcud 15 2 çocuğun 1 5 gun ıçınde 
1 kıi!lodan 4 buçuk kiloya kadar 

istıfade temin ettikleri tesbit edil. 
m . ve kamp müdürii B. Nuri Ay. 
d11n.goz takdir edilmiştir. 

1 O Eylülde n~hııyet bulacak olan 
Kızday gonçl;k kampını zi 
yaret ve teftiş eilemek üze • 
re K nalay gençlik teşkilatı bai
kanı Tekirdağ meb'usu Bay Cemil 
Uyibadın yak nda lzmire gelecek. 
t r. Kampta eğ!enceli bir hayat de. 

·vam etmektedir. Bu akşam kampta 
çocuklara ııta ragÖL oyunu gösterile. 
cektıl\ 

Gençlik kampİ için Ankaradan 
800 battaniye gelnıitıir, Çocuklara 
günde dört defa yemek ve ~ahvaltı 
vetarnekt~ 

kadar ki şehrim i ztn çorap ihti. peıhtzi bozdu. amma konuşamlya. lenni « Karınakarışıkhk ıı tkcli -
yacının mühim bir kısmını te. cak kad~r haltien düşmüştü. · mesi ..i!le vas•flıın<hıabiliriz · 

min etmekle kalmıyarak İstanbul Buırııdan 80.nra ; aenel:lc vaz:ye't:İ 19 31 de Lord Halifox ile yeniden 
piyasası :ile de rekabet etmekte. j r:cjld~~.aı g~~e ve. ~ı;rginl:k ~e~~ bar ~ti. lJcındradak'. yuvarlak masa 
d~r. Bugünikü durumu ~le hariç. 1 n huku.m s~rdu. lngılı~ler ye°:~ hır 1 k.?nforans'na Hind kongre_.~inin :r~
te tanesi 80 kuruşa satılan er. anayaşa VU<:Udll getırmek uzere gane murahhası olarak İşt rak etti. 
kek çoraplarını ceza . evi ima. 

1 
heyeıt yolladılar. Bu aradn kon· I Hind İ!stana dönü~ünd~ tekrar hap. 

laı'.hanesi 25.30 kuruşa vermek. gre ananen ve maddeten daha sed'fldıi ve "f,\ sürülmezler" için Ö • 

tedir. Fakat bu jmalathane bü. faıJla gel'ıi_şti, ku;v:'etle!1d~. ';'e niha -1 lünceye kadar oıuç tutmıya koyul. 
yük bir iplik •buhranı içindedir. yet 1935 de «lam ı:sıiklaln (P~·r. du. Sor.ıraları ı!ITf k~n.dıi rohunu te-
Vilayet namına ayda verilen 80 ~ Swa~ai). ya~~ın ı kaJ;>ul ett~ .. In- ı mlıılemek için yirmi bir gün daha 
paket İplikten 20 pakel'i ceza. 1 gılterenm §imıdıkı Ameri:ka elçı15ı 0 - oruç tuttu. Hapishaneden çık'tl, Der 
evine verilmiş olmasına rağ. 1 !an Lorı;J ~alifax <.~ ~amanl.ar Lor~ 1 ken 1921 yılında oldu~u .gib~ an. 
men, .ima1alıhane bu miktarı bir lrwin) lngil1tere hukum.etlını~ va:zı. sızı n yeni bir sivil itnat'ı.ı.1 k cıhadı 
günde sar.federek diğer günler l ydtli mütalea ve tee:m~~l edıp. Hın. açtı. Tekrar hapse girdi ve te~Tar 
çalışmamalctadı.-. Jktı~ad Veka. distanın meşruti şekıt:.:nı'n dominyon oruç !tı.ıtru. 19 34 de köycülüık ıııle. 
~etimiz şayed İzmit ceza evine şekli olduğu kano.atine vard ığını r i'te uğraşmak üzere siyasetten '\'e 

k 
. ın- k l J,:3ın e'-"1t . .:.li.. Carıdhi pt>:k 6evdiği, korngreden .....:kildi ise de. geTçek. 

serbest dlara Jp n"' verece o. " ... -
!ursa buradaki mahkumlar çök dost saydıiı Lord Halifax'a yotla. te perde arkıası:nclan korıgrey' idare. 

dı..7ı mektublat'.da lngitrL LdaTesinin de devam -.ledı. İbrahim Hovi 
faydalanacak ve ayni zamanda .. l · ey,. 
t . k . lbiır «fe1aketıı olacağını bi d ı rerek. 
zmıtte çorap pe ucuz temın '1d h J f 

• edilecektir. Bu yardımı lzmit 1 lnıg'iffteıreye karşı Şyenı e~ l:\ ~ e e't 
: hatkı da ilgiyi~ beklemektedir. bayrıağ ı nı aç.ti. « eytlaındııı bu lum;t
i ,. ten türlü türlü taleb ı!T e u unuu. 
'····························--·····•••••••••••',. Hiçbiri kabul ediln1eyince 1 ?~O da 
Menemen ortaokulu yapılıyor sivil itaatsi'lJik bu sefer eskwnden 

Menemen (Hususi) -- l\tene ~ daha şıid~e!t~~ olara.k başl~dı. 
ende halkın leberrüler ı le inşa edil. Candhı şoylc dıy~rd\ h"'kA 
~te oian ortaokul binası na aid «Dizlerim ;ve:'d: (ll ara u umet 

k 
• 1 ıtamamlanmıs bu ten ekmek dilendım. Bana taş ver. 

amını muame e ~. 

h k~ 'k D h ·]iye Vekaletin. diler.·» ' 
ususta 1 evra rı.t • k Hinıdilri lider bu sivi1 itanbizliği 

den gwclmİl ~ed 'e)n~m..:en ayma • heı~kes:ın anıl~y.ıbileceği 'bir sembol 
karni gına gon en ml~ur. •. T h 

M h ık b 
. ?O 000 Jj olan Dandı de <C uz•> a eeya at ec. 

eneıınen a , u ışe .. · • 
ra vermiştir. Bina tdmamen Mene • fer.ile ~aşladL.. . • .. . , • ·r 
men halkt tarafından ikmal edilecek Sivı'l itaatsıLlık. buyu1c mı llı hı 

M · V k J • • ·ı ı'ht-ııa~I şekliıni aldı amma zafere u. ve aarıf e a etı emrine veri e - ıı 

cektir. Bu suretle Menemen ilkokul. !aşamaıdı. 1934 e doğru da başta~ 
larında }"etiŞe."l gençler Menemen ba!lll fiıya!lko Vı!l di. Binlerce Hindli 
ortadk.uluna devam imkiınını bu'la. hapse ıat1ldı. İngilizler daha şiddetli 
calıUard~r. dalha s!kl ıbir idare sistemiıle memt~ke 

RADYO 
PAZARTESİ, 1'7/8/1942 

7.30: Saıı.t a)-arı, '7,.12: Vüiudumuzu 
ça.bşirralım, '7,40: Ajans Jıaer eri, 7,55: 
Radyo sa.ton ol'k"blrast, 8,20: Evın sa.ati, 
12,30: Saat ayarı, 12,33: ıcarışık şarkı. 
b.r, 12.t5: Ajans haberleri, 13: Şarkı 

ve türküler, 18: Saat a.yan, 1~.03: nacı_ 
yo dan ork~rası, 18,50: Fasıl heyetJ, 
19,30: Saat ayan ve a.ja.ııs haberleri, 
19.15: Serbest 10 dak'lka, 19.5!;: ~ı 
ve türJ...iiler, 20.15: Rad.Y'> (illzetesi, 
20.45: Bir halk türkıi.iü ötrcnlyoruz _ 
Hatta.nuı türkÜ!".Ü, :n: Zira.at t.ılt"vlmi, 
:n.ıo: :uuhayyer makamından ş:ırkılar, 
ıt.30: (Günün meseleleri), 21,45: Sen. 
ron)k ırrogram (Pl.l, 22,30: S.ıat ayarı, 

ajans h&berieri ft borsalar. 

Ağustos 17 , 

Ordu hastabakıcı ve hemşireler okuluna 
ait bazı izahat ve ok.ula kayıt ve 

kabul şartları 
1 - Okulumuuı b:ıstabakıeı \ 'C hemşire :reUşilrmek üzere Ankarada M ... 

V. tarafından 1939 senesinde açılmış obn Jıast.:Wakıcı ,.e hemşireler onhuıa ı. 
sene de 45 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler bıılundaldarı maaat. 
lin valiliğine ve ka. ·m:ıkamhğınıı. \•eya askerlik şubelerine dilekııe lle ıairaoMI 
edeceklerdir. 

2 - 3433 ı.a.yılı kanun mucibince bu okuldan mezun olaeoktar, me.mar ol9 
tekaüdiye ala<"akıa.rdır. 

3 - )lezuıı olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini odu baakıaanel~ 
de yapaakla.r, ondan sonra. arzu ederlerse memlekettekl bütün sabili~ 
ler kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil miiddel.i iıç sene olup bu müddet içinde okurlara ..,... lteş Un 
harç verilecektir. i.ışe ve ilbasları tamamen oı1ııula aid oıaca1ı:la. 

5 - Okuldan m~zun olanlar barem kanununa rire 2t lira asli mllft,ac ı.aa. 
lama.il \nere maaş alacU.lar, ve bu miJulaı- citük9e potalacak.-ır. Ba ııamaa 
dahi iaşe, rlydlrme ve barınma orduya alc1 olacaklır. 

6 - Okul 15 Eyıuı 94Z ele tedrisata başlaJ'&Caktu', 
'7 - Okula kayıd ve kabul sartwı ı\IDlardJr. 
A - Tüı1tlye cı;mburf1etı tebaasından olmakı, ve Tirit u1n.ndan nıwmma. 
B - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde va&lfe rönaete mlisalA 

bulwunak.. uBunun her banrl bir baal.ahane sıhhi he7•tı r&POrile tıeıllık eıur,. 
mek ve evraka bailama.k liumdır.n 

C - Okur~n talebe yaşı 16 dan aşalı •e ıı elen 7Vıbrı olm.a1acaktlr. 
D - Kendisi ana ve ba.ba mm iffet ehlinden olm.ak cıbu .,asl1e& .,.U.Oe teY. ' 

sik ettirilerek evraka batlanacaktll'.a ' • 

E - En az orta okul t.a.Jısilini bitlnnl3 olmak. «Eleme fmtlbanlaruMla ma~ 
fak olmak şarttır,)) ve1a bu derecede tabsU rörclüiüni lab&t etmek daldltna,. 
me veya bunun ta.'>Clikll bir sureti, Muameleli eTnkm.a eklenecektir.• 
~ - Evli veya alpnlı bulunmamak, e:evvelce evlenip bofananlarla lloealı ' 

muş olanlar kabul edilir.• Buna ald medeni hali blldhir mıiablt enü ._ • 
lenecektlr. 

G - Okur sıhhi sebebler dl'Jıncla. otala Jı:eadilli{Dden &.erk eWtl, et"leU19 
s~rctlle. ~ya diler inzlbaıJ sebeblerle oJı:aldaıı ~Un1dıtı. allı ııeneı. •ec1tad 
hızmetını yaJJmadıtı ve1a. tamamlamaclıiı ve:rüıud l1lalli sebebler .....ıa O\ı 
~nldıtı ~1"!e tabakkulc etUıilecek meld~ maera&rını ıama-111t ideJ8"ııı 
t~ne. ve röstcrdıtt vesikaların tamamen dotnı oidlllıma c1alr notıelUlden .._ 
d•Jı:lı ve kefilli bir taa.bhUclna.me verecektir. 

8 - Yukarıdaki seralti haiz olan •ur okula hnt.fh'alsuı olarak bl>lll MUe. 
cel!Ur. , 

9 - Yukarıdaki maddeler mucibince enaluıım. muameleslni biUnıalel'den ..,_· 
liyet v~ya kaza merkederlnde oturanlar bu makamlar veJa askerilk pbeled 
va-<;ıtasıle .~V:.alda~ını dotruclan dotrua Ankara onı11 Butr.'bakıcı Bemtlre1-
0kulu ~Judurlutüne göndereceklerdir, 

10 - ;:\lüracaatbrın Atustos 1942 nihayetine kadar IODa ercHrlllDell ile 
ıııımdır. 

11 - Olru:rla.rın kabul edildikleri ft mektebe harekd etme tartbleri ..,.ıı 
makamlar tarafından kendilerine blklirllettJı:.tlr. 

12 - Kabul edileceklerin okulun balunduta Anbr&J'a Jı:a4ar p1ae1t ye e. 
kuJda tekrar yapılacak sıhhi mua1ene neticesi bastahkJan tebenila eienlerlm 
memlekeUne ı-ttmek f~ln masraf edecekleri 70ı paralan kendllerlae a14 oı-. 
caktır. o:SH.'7802• 

Harb okulu komutanlığından: 
1/Haziran/942 den lt.lbattn baş~ao U.nd ve kabUl muameleme de...._ 

edilmelrlecUr, ::\tüddd 30.Eylü.l.942 tarihine kadar ma.tılmıttır, 
İsteklilerin buna ıöre bulundulı;1aıi mabaJlin Mkerll& şubelerille aiiraca ,. 

&Uarı, ('762.859'7) 



17 Ağuıto• 
SON POSTA 

Telgra'.f, Telef' on Ve Telsiz Haberleri , 
, 

1 Alman İkinci cephe 1 Büyük bir zıya j C Askeri vaziyet :J 
H aberler teblı·ıı ıar~~:''==~a1~r:nc~i~:~~:~) ve Dahi.iye Vekili Dr. <111 

Bu sabahki 
kudretleri her ne olursa olsun ~affaralı 1 inci •aylada) rilltüleri arasında kaybollU' gibi ol. 

Ruslar Maikopu 
tahUye ettiklerini 

bildiriyortar 

(Baflaralı 1 inci. ,.aylada) bu tesislere karıı tesirsiz kal- fikri Tüzel kalb zere yukarıda iani geçen limanlar - du ve ondan sonra Japonların z.ihi. 
reketlle ileriye ıeçmlıJerdir. mağa mahk\ımdur. sektesinden vefat etra daa ehemmiyetli tahliye hareketleri ri durgun)uk devresi sene bafJadı 

Hava kuvvetleri Karadeniz liman Bundan baıka en modern te- ~~~devam et!lklerlni bildir - Yalnız. milli Çin ve Birleıik A. 
Jarile Kerç boğazında düpnan :abli. sisli deniz üsleri ve betondan ya (Baıtaralı 1 inci aayfada) A . h beri Al merlka Japonların bu durgunluğu 

k 1 
· k ·· pılmış uçu• yoJlarını ve geni• Merhumun ni§ı, saat 16.30 ~-ı ynl 

1
• ~ı--~r. manlarhı mütte. nun Sovyetlerin Uzakdoı·u vllayeL 

ye ve irkab hare et erme arfl mu- " :s d 1
- er nm ,...._.. ı Kuba

0

nın fark ı ı 
cadele.lne devam etmi§llr. hangarlan bulunan tayyre mey- a Hacıbayram camiine getirile- bası d G sk sa - er ne taarruz maksadile Mançuri ve 

danlan kurulmuıtur. cek ve cenaze alayı saat 17 de n a eorgıev 'in mütenazıran İç Moğoli3:an h d dlar d b 
Bu hareketler sonunda Sovyet 150 ve 200 Km. ce b d - d . u u ın a e em -dona.nınaaı 2 büyük taııt gemlwe Mitralyö:der, tank ve uçak Hacıbayramdan hareket edecek bul G ~ . oguswı a mıyetli tahıidat yapmalarından ileri 

2 
•- · · k b t · tir" Ba-L kar•ıkoyma toplarile dig· er top- tir. hl unan tr~~)Y ve. b adıkafku 1e. geldİğirıi ısrarla blldirdilc:le•i gibi aıyı sem.ısı ay e mıt . ,..a ;ı- r ve mın aaa arını lran evvel ele taarruz tarih• 1 _,_ 15 · ~ 

Londra Rus:arın 
şima1i Kafkasyada 

yeniden gerijedi..derini 
ha..,er veriyor 

bir büyük tatil g~mislle 2 deniı. dev lar için yüz hinlerce mell"e küp Cenaze alayının önünde aake- ceçİnneğ t ttilllerind bah ı o ar- ..20 Aııus • 
beton dökülmÜflÜr. Bu .. n "On sı·s ri kıt'alar ve bunun arkasında e gayre e en • toau tesbJt bile t:Hiler. Japonlar her 

rly~ ciddi huara u§ratılmıf!ır. " .. ~edlrler halel bu • tem ailahlann arkasında mükem müzika yer alacaktır. Müzikayı " · • .. .. e ısrarlı haberleri örtmek 
Don büyük diraeğiııin ,imal doğu ) h' 

1 
. Almanlar, iki uç gun evvel Kn1- kasdile olacak Yenl Gi d 

do
·· ........ ecı'nde Abnan piyade tum.. un.. me tec ızat ı, mükemmel talim cenazeyı tafıyan t~p arabası ta- _u __ 1 • 1 d • • 1 ld ,_ • ne a asının .._.... ... k'b d k . T IDWUU" n arazıs n e gtntın f o UK. fark ucuna yeniden b" d b. 

lerile :zırhlı türngnler hava kuvvet. gÖrmÜf ve gerek mfidafaa gerek ı e ece hr. op arAbaaının ar ları hareket! b • ki f bak sk ve ır en ıre 
taarruz harbinde tecrübe sahibi dından da merhumun aileai ef- '- d . be. unhubn ın ıa 1 

1 • a er çıkararak Purmuresbi'ye kar. 
lerile it beraberligi yaparak diifman 

1 
b. rd h d a.ın a yem ır a er vermemek e "I kombin• '-! __ harclcet icra 1 b o mu, ır o u azır d r ı ve cenazeyi takib edecek .. e L __ ;ı- .... uu; s na a• 

mevzilerini delmhler ve Don nebıi.. uruyor. .. ueraber biiyük D k • • • 1 1 d 1 Sa ,,.. ~ Bu iııtihka b k · · k vat gelecektir. Kıyaf~t siviller on. avamın ııma a 1 ar ve lomon adalarından ye.. 
ne kadar ilerlemitl"rdir Macar m fe e esını uv- ~cwıda ve Don nehrınin garb sahi. ni bir tlllle51Je Yeni Ginenin k .. ··k 

Londra, 17 (A.A.) - Alman- kıt'aları baprı ile bi:i~·ilen. çarpıt • v~tlendirmek için sahil bo_yunda için jaketatay ve silindir §apka, lindekJ Kletskaya Sovyet köprü ba. ada'arın.:ıan u"ç du··rı tan-:..· duçuh 

ld l 
kı adalardan baılıyarak ta k subaylar için büyük üniforma- '1 ....... ı a a 

lar Stalingrada kartı H ırı§ a- malarda 16 düpnan tankını yok et oy- fi mevziinde bD- kesimin Alman pi.. lıgal e:.tiler. 
kled• l Bun- mi l rdır· lann derinliklerine kadar uza- dır. ad rına devam etme ır er. t e • • h • .hkA Y e tüm.enleri farafından yarıldı .1 7 Ağustosta Birleıik Amerik 

ıar ak
im bıraktırılmı§tır. --o-- nan manı Te aa ra ıstı amlan Cenaze • alayı, Hacıbayram ğtn bu tümenleri D b • İngil a -

vücuda getirilmi•tir. Öyle ki Av caddesini takiben belediye ve a ve n on ne n iz - Avustralya deniz, hava ve 
Şimali Kafkaayada Ruslar ge· Amerikada nazi davasını T aahlline kadar ilerlemeğe muvaffak kara kuvvetlerinin Salomon d 1 

rl.lemı' •lerdir. rupamn şimal - batı cenahı bu- adliye aarayı yolu ile Sa- oldukları d . b. .. I S a a a -" •• b. ,_ . 1 k b d na aır ır gun evve ov. r1D41 karşı taarruıları .,. bu hid. 
Dün gece yarısı çıkan Sovyet güden 17 bin kişinin g';) ?11!azz~~ ır K~kil~ ~alıne ~anpaz~ına t g; 7e k ve ura a ,-et kaynakları tarafından verilmiı ler üzerine başladı. ı j:ponlar 'W; 

tebliii, dün ıündüz Stalinırad ~ ;:'ıştır. k .u!manın bı •
1 
ncıkchep- 0ı;1 ~1 

ale d u aca tar. olan haberi teyld etmİfletdlr. Yal. hamlede, bu taam.ızu pi.iskürttükl~· 
~·ımal ve cenubunda, Kletskaya- listesi Ruzvelte verildi e urma ıçın yapa 1 ece er a , ura a cenue otomo. nı.z bu y h 1_ --=-i .. 1- • ;ı- •• ı·· bb"• k d .• • • ... bT k ] k :nı h eh ' arma areKe.m n cuem - rmi ve mü~~efik kuvvctlerlni rok a -

da K
otelnikovoda, Min~ralniye- turu teşe uıı en ısı ıçın ngır ı ıne onu ara er umun e ıriJy t uı- h 1tk d 1ı· b. -s 

' (Baftaralı 1 inci •aylada) kayıplarla akim klacal..tır. di istirahatgahı oln yeni mezar- e .. v1e ~~:-~...:ı~ in 
8 ıç iT ğır kayıblara uğrattıklarını bildirdi.. 

vodide tiddetli çarpıtmaların ce· C • I 1 - h k t d _._ • fe>" soy em~uır. ler Fakat. bun ··b 1:.:::. ı ld .•.. b.ld. . tir umartC$ı günü M. Ruzvelt'e bir ngiltneden yükaelen •esler ıga are e e ecca.hr. Düılk'. b '---l nd . w • un mu a-ı:;a ı o u. 
reyan lettı:;ı'!k ı ı;m~r· • t . vesika cöndermİ} bulunuyoruz. Bu SON POSTA: Doktor Fikri . u auer er arası a lkı ta • gu sonradan anla,ıldı. Çünkü Bir. 

Rua ar. aı o~u ad'dıyede mış- vesika, Alman bA•kom'anlıg' ının ı:ı.. Londra, 16 (A.A.) - Sunday T" ,. f ti'l l k k nesi ayrıca ehemmiyetlidir Bunlar ı-~ı.. AmerlkaI-lar bu d 1 rd • 

M l 
...... • E t · d G . uzer ın ve a e mem e et ıy- ,ı __ b. · - ~ • a a a an sıra 

ler ve ınera nıyevo ı e e ye- • k Ah ş·ka 'd 
1 

• k xpreaıı gaze esın e a.rwın metlı· b:- vl"d ·-beli u.ıı ır tanesi Volga nehri ile Aral ile dördünün ı ı edi1dı~·n1• v J .. ·ı k.l . l d. mumı ararga ı ı go a oma .. Her •eyımızı kurtarabılmek ._. e a ını ve tecru d • . H d 1 . d-•-· 113 11 e ... 
ni mevzı ere ~e ı mıkş' er ır. l k üzere Amerikada cımuazzam bir . . ,.. .. ' . bir devlet adamını kaybetmiş O· emzı. ve ~zer en zı arasın -ı ponların çıok fiddetli müdafaalarına 

Ruıılar Maıkopta 1 p~~ro t .u· baltalama harek~le.rl teıkllittı» kur ;ç~n hl~r ~ey~· cur ~t. edelımıı baş luyor. Merhuma Allahtan rah- K.azakıstan =>ovye1 cümburlycti da.. raimen buralara Yerietildlğini bil -
yula.rını, depolarını tahrı e mıı· mak için yaptJit gayretleri a~ığ~ ıgİ ~ ·~ a ıyor ı: • met diler, kederli ailesine ta:ı:i- hllinde ve Volganın dofuauna dü - dlrmels!e pcilanedfler. Yalnız Bir. 
lerdır. vurmakta ve ayni zamanda ,,Birle. kıncı cephe hakkında hakı- yetlerimizi sunarız ten m.ıntakacla bahanan petrol kuyu lqilr Amerikalılar da henüz Japon. 

Kletakayada şiddetli tedaf~i f1c devletlerde Na:ri davasını ~ • k~t .ndedir_? Rua~a muharebesi Doktor Filr.ri T~in ltal ~~ı:_eriminin1 "k bersiiala.. artmak) bta1 ve lıut ba adalardan tamamile atama • 
çarpı,malar cere.yan etnıe~t~dır. den Alman teıkilatında Üye bulu - gıtgı e fıddetlenıyor. Batı dev- tercüme•i .uıı::o-guu yen uyu r açı ip un arın dılcları gibi Japonların bllhass 

Kotelnikovo Jımal ıarkısmde .nen veyahud da sempatileri d 1 Jetleri ne yapıyor? Hitler eski Doktor Fikri Tüzer 1294 de her birinden Kiinde vasali yirmlter Purmuresbi'ye karıı olan hareketi• 
bir Rumen piyade alayı bezime-

11 
bu te§kllitlara katıpnlf olA 

0 
a{; istila tehdidi ile fncilterede mil- Bulgariııtanın Şumnu kasabaam- ~ petrol elde edilmekte olduğuna rinl durduramadllar. e.. 

te uğratılmı,tır. ~·ek d kit. . r t •. iht' n yonlarca aakeri hareketsiz tırak da doğmuştur. 1301 yılında Fa- d ... olan bir Moskova haberidir, Japonlar bu ilk rnübalaialı habe 
Almanlar Voronejde kaybet-

1 
m ;t::ı.~ ;:m 111.~11~tl ı~a e~ · mağa muvaffak oldu. Rusya ile tih aııkeri rüıtiyesine ve 1312 de Sovyetler bununla, Almanlar Kaf • rl ikinci bir haberle teyid ettiler. 

tikleri mevzileri geri almak için 

1 

em. .r. .u vesi a. . er n • yaptığımız harb planında her de Çengelköyü aııkeri tıbbiye kaaya pe.trollerinl ellerine ıeçinuİf Bunun, Japon ba§vekiline kartı y;_ 
hücumlarda bulunmuflana da merika Biri~ d~vlellerınde baıca- halde ikinci cephe meselesi ha- idadisine geçmi§ 1321 de tıbbi- olsalar b.ile s1oklatdan ve Ural d;. pılan suikasdi önlemek ve yahud e. 
muvaffak olamamı§laıdır. sus olmak suçıle aramakta olan Wal h" 1 kt d B yeyi yüzba•ı olarak bitirmi•tir larındaki petrolden baıka Kazalds. ne eskiai •ibi e-et R-vava kg • 

0--- t Ka l f d 1941 • d 16 meVZUU 0 ma a lro U ne • :I' T ' ~- n • t d • • , ft _,.,7 -.1-.1 Uf• 
- er ppe ara ın n senesm e 

1 
kt 1 S ' b Aynı yıl ataj için Gülhane has- ._. petro erm n e kendı emırlen. olan hazırlıkları gizlemek luad 

K b V
• Almanyad t • edil 1 ti zaman o aca ır • unun ceva ı . mübe 1d w .1• w• ma • 

U an Ye lyazma a anzım m f r. L d d V . t d M tanesıne devama başlamıştır ne yya 0 ugunu 1 an etmegı larından hangisine matuf olduğu bu 
-- -o on ra a, aşıng on a ve os- •,i d rf. k l • • lü.zumlu bulmu•lardır -

S d k 
k d ·lın rd· H v.&.J e te ıan o agası olarak i ~ · gun pek kat'lye~le bilinemez Yal 

b ı l d R 
amsun 1 fa İr ö1Ulerİ ~vat at vel~ı. e 1

8
•r. b erd ıeye Bağdad merkez hastanesine ait kincisi i Sovyetlerin timali Kaf. nız su bilinir ki ei?er Jau~nları~ 

•• • cure e me ıyız u arp e Y8ll 0 it l" la nd el l 1i ' • '"' ~ o ge arın e us k f ' ö b' db• \ •\ mİ§ Ve bu bölgede maj\te}if har.e bya!.Ql8Ddl'l an cvam 1 tah • verdikleri bu haber doğru o\saydl 
8 0RSIZ g men lr rım te ır er 0 am z... • kata i~tirak etmişti... ye ?ar'eketlerl. vapl•k~rı tahakkuk Amerika kuvvetleri Snlomon ada\a. 

mukab.ıl taarruzları n-ezarcı yakalandı Al ' R l k 327 yılında açılan bir ı:ıüsa- etmi§ken bu limanlart örten Kafkas Nnda kalmakta devam edemezlerdi 

Beri in, 17 ( A.A.) - Alman 
baıkumandanlığı tarafından bil
dirildiğine söre Kafkasyada a
ıağı Kubanda Almanlu Rusların 
bir ıece hücumunu püsküı lmÜf· 
lerdir. 

( Ba§taralı 1 inci sayfada) 
edilmİf, bu itin tahkikine sivil me .. 
murlarımızdan biri memur edil • 
miftir. Numaraları tesbit edllmiı o. 
lan 75 lira, Aziz isminde ayak alı1-
verİ§i yapan bir gence verllmi§. Sam 
sunun en eski mezarcısı Hacı Öme. 

Alman kuvvetleri Rua mevzi- ·· d ·bnı ,. H. bl d 
1 

· · l 
1 

b 1 re gon en f.ır. ıç r ıey en 
ermı zor amıt ar ve un an :,rar· .. h · bl k ·· 

ı d B
. k k" .. ba 

1 
JUP e etmıyen mezarcı. r aç gun 

mış ar ır. ırço opru f an 1 y li Mallar 5 b • 
ve köyler iJgal edi1mi§tİr. edvve _L...

6

1 
ld .. 70amsunt fUkefesın • . en agn f o ugu me re en • 

Berhn, 17 (A.A.) - Alman Iik kaput bezini 75 lira mukabilin 
başkum:-nda~lığı Viazma doğu-ı de Azize satıp malları teslim eder: 
aunda ,ıddetlı muharebeler c~re- ken zabtta tarafından suçüsr· ya 
yan ettiiini ve düşman hücumu- kalanmııtır u -
nun tardedildiiini bildirmiıtir. H x · • •. d L- • b. k 

M k
._ b' · · d'. acı vrnerın ote enuerı ır ço 

uva -.at ır zaman ı~ın uf- fakl .. 1 .. 1 • • k f I la k .. 
manın eline aeçmiı olan mevzi- d .... ~ 0 u ermı e eı_u :z o ra g'!~ 
l t d 

·ı · t• ugu evvelce de soylenmekte ıdı. 
er zap e ı mıt ır. M b . . 

Rjevde Rua hücumları püa· ezarcının . u ltı meslek halıne sok 

k .. t••1m·· t•• mut olduğu anlaıılmaktadır. uru Uf ur. 
--- o.o---- Hindistanda ing·Hz 

subaylarına öliUrmek 
hakkı verildi · 

Hina müs:ümanları da 
in giliz:erle işbirliği 

yapm1yacaklar 
Viıi, 17 (A.A.) - Müslüman (Baflaralı 1 inci. •aylada) 

partiainin reiai Jina, İngilizler •a~i rütbelerdeki subaylarına te§ 
Hind menfaatlerini aözetmedik· mil edilmit bulunmaktadır. 

Kalltüta ve Delhi'de 
çe onlarla ifbirliiini yapmamız B 
İmkinaıadır, de.mittir. • ombay, 16 (A.A.) - Hin-

Viti, 17 (A.A.) - Kalküta- dıatanın her tarafından hu ana 
• da çıkan karsqahklar emasın- ~dar alınan haberlere sCire, bü 

d A t\111 memlekette b •· "'~- h .. 
a ~sker halka at~ açmııtır. • küm a· . ugun auaun .~ 

hah araamda ölenler olmuıtur. , ~kt~ır. Yabaı.ı. Kallr:u-
-- --o ta da lriiçük bır postahane yakıl 

1 ll!ıttır. Fakat !:~ ıeJıirde de Ta· 
rlanda müdafaa siyet hu sabah biueclilir derece

hazır :ık~~uını 

hafifletmiyecek 

de iyileflDİftİr. Otobüsler, bazı 
h,tlarcla itlemeie batlam1Jltr. 
Fakat tramTay Mtl'Yisleri hali 

man arm US ara arşt bahayı kazanan Dr. Ahmed Fik dağları ltısımlarındaki mukavemel. K D . 
• b" t ri Kuleli aakeri lisesinde Hik- lerini hergÜn blnz ıiddet\endinnek · • 

yem ır aarruzu met. Tabüye muallimliğine tayin te olmalarının tahliyenin Sovyet as. Sovyet teblig\I i 
bekleniyor olunmUJ, İtalya ve Balkan harb kerh.den ziyade ba liman tehirleri. 

lerinde ve Umumi Harbde muh- llİıı bizzat kendi abaliaile mUhlelif (Baflaralı 1 inci .aylada) 
(Baıtaralı 1 inci •aylada) telif cephelerde muvaffakıyetle ~etlerle b~a iltica etmİf olan po ve Krasnodar bölgelerinde dÜ§b. 

büyük Alman taarruzunun bitti- hizmet görmüıtür. d•er balka raci ve tamil olduğu manla çarplfl1llfl1lrdır. Dlğe.r cephe, 
ğini ve yakında yeni taarruzun istiklal Harbi baılayınca Dr. hakkında husule getirdiği zannını lerde mühim hiçbir değipldik olma 
ayni istikamette ıeliteeeiini gör Fikri Tüzer Anadoluya geçmİf- ifade eden hususi bir haberdir. Ve mıflır. 
mek kabil olacajmı tahmin et- tir. Bu sırada Sıhhat Vekaletinin eiH bu haber Ulıih ise. SovyeHerin Tebliğe ıek 
mektedir. iateği üzerine Milli Müdafaa Kafku yamaçlarındaki kuvvetli ard . Moekova 16 (A.A.) - Sovyet 

M h b
. • L-1· tt•w. •. Vekaleti hizmetinden Sıhhat Ve cı mubarebelerUe bahsi geçen liman tebliği ekinde dexrtliyor ki 

u a ırın uc ır ıgme gore, kil . . . . lart tahı:.. d ~·ı fak t b d v · bö'I • d •-
Berlindeki sözcüler Almanların etı ~ızmetine geçmış, ııicil ve od""'e egı t a uldn l\nldevw - O~O~J geım e Sovyet auv., 

d il d b
.. ··k l ki 

1 
k memurm ıubeai müdürlüğii orta vel eaa ve Sıvastopo a o ugu vetlerı düpnanı hafifçe gerilemeye 

a ar a uyu zor u ar a ar I -. ıb· b 1ar k d üd. • • şılaıtığını kabul etmekt f kat Anadolu, stanbul ve Trakya 8 ı ura ını sonuna a ar m a. mecbur etmıftir. 14 üncü Macar pi., 
A k b d e a sıhhiye müfettitlikleri Vekalet faa kararında olduklarına delalet yade alayından 600 kiıl Don neb.. 
. atra ~nın atıaın a ve Sta- İçtimai Muavenet Um~nı Müdür etmesi dolayısile ehemmiyeti mey - rlnin batı sahilinde öldürillmüJf..ür. 
lı'!gra~ ın cenub ve cenub batı- lüğü ve nihayet Vekalet Müste- dancladır. Sovyetlerin bu limanları Bir Alman limanına akın 
aındakı }tar~k~tler hususunda ıarhğı vazifelerini biıyük bir mu fiddetle müdafaa etmeden terket • Moakova, 16 (A.A.) - Tau a 
mutlak _bır aükut muhafaza et· vaffakıyetle bap.rmııtrr. ı miyecdderine esasen ~lzar edil - jamının öğrendiğine gör~ Sovyet 
mektedır. Türkiye Büyük Millet Medi- mekte idi. Bu haber bu lntiurı ay - uçakları. bir Alman limanına yap ., 

Muhabirin kanaatince Alman sinin üçüncü devre seçiminde Er rica kvvvetlendümektedir. Baka - tıkları muvaffalıtİyetll bir ~ 
lar Stlingrad'a kartı yaptıkları zurum Meb'usluğuna seçilen Dr. lım. esnasında bir Alman sahil mubafua 
hücumda çok büyük zorluklarla Fikri Tüzer, mütealrih devreler- 2 - Uzakdofuda: eemislni batınnıılar ve b-..ka bir. 
karıılaımaktadır. Muhabir diyor de de tetrii vzifeaine devam et- Uzakdoğudakf dunun hakiki bir çok vapurda da yanıınlar çıkannı1-
ki: mittir. esrar perdesile kapalıdır. Gerçek • ı.rdır. 

Almanların ilk niyeti Stalin- 1931 yılanda Cümhuriyet Halk i ten, Hindis~n hududlarına ulaımıt 
grad'a cepheden hücum etmekti. Partisi Umumi idare Heyeti aza iken o zamana ıöre çok doğru bir Mus~olin; ltalyan deniz 
Bundan sonra cenub batıdan hü lığına aeçilmit, 939 yılında da siyasi ve ııevkülceyti hareket olmak 

Parti Genel Sekreteri olmuıtur. üzere bu hudud üzerinde duran JL V8 hava kUVV8tlerİnİ 
cuma çahttılar. Eter bu taarruz 
da muvaffak olsa idi Almanla· 
rın Eleıta'dan Aatrakhana doğru 
yapmakta oldukları hamleye ih 
yaçları kalmazdı. 

keailmiı kalmaktadır. DeJhi'de 
aükiın büküm sürmekte devam 
ediyor. Burada dükki.nlar aittik 
çe daha fazla sayıda açılml§hr. 
Tramvaylar, normal aurette i~ 
}emektedir. Bütün memlekette 
kayda deier bir hadise olmamıf 
tır. 

Bu vazifesini üç yıl muvalfalıu- ponlar, askeri hareketleri güçle§li - tebrik elt't 
yelle bataran Fikri Tüzer 7 Ma re11 menim rüzgarlarını bahane e. 
yıs 1942 yılında Refik Saydam derele Avuatralyaya kar,ı da bir Roma, 16 (A.A.) - M. Mus
kabinesinde Dahiliye Vekili ol- ~ ~ vaziyeti almıfiar n solini İtalyan deniz ve hava kuv 
muftur. Bu vu:feyi 100 gün gÖ· milli Çin üzerine yüklenmeğe bqla. vetlerine gönderdiği bir mesaj
ren Dr. Fikri Tüzer, kendiaind~n mlflardı. Ancak, oldukça esaslı mu. da Akdenizde elde edilen büyük 
çok teJler beklendiii bir sırada nffakiyetler dd~ etmlı olmalarına zaferden dolayı hararetli tebrik 
vakit&iz olarak hayata ıözJerini rajmen blrdeDblre banda da taar. lerde bulunmuştur. 
yummuıtur. nı:zi hareketleriai durdurarak teda - Yeni bir esir kafilesi 

füi bir vaziyete geçtilet'. Bu arada F cf- ,..l -• 
Almanlar k·stan evvel Japonlar için fena bir netice Ue nl. ransava on u 

• laayete eren Midvay clenia ın.a.are. Vifi, 16 (A.A.) - Chartes 
SUih teklif edecekfermİŞ besi vakua pldi Te .__ Japon ıarma Almanyadan yeni hir e.ir 

(Deuamı 5 inci aa>lacla) efkirı mertnde b~ .k~lii aitr ~ilesi ıelmif ve kal~~lık bir 

Dultlin, 17 ( A.A.) - HükU
met reisi De Valera fU beyanat
ta lnalumnuıtur: 

Nafia vekaleti Tire su işleri 20 inci şube 
müdürlüğünden: 

ve Avrupa için çok teblı."\eli cörü • tesir J..-lerc:a Puifilia ~ ~·~ kutle tarafından tezahurle kar
nen harbin dördüncü lrııından ev. lindekl Aleout adalarının ııgah gu. §tlanmışhr. 
vel ihtimal ki bir kompromt sul1tü 
teklif edecektir. Almanya 'bitin ü -

1 
- lrlandada müdafaa hazır-

!1malannı hafifletmek delilik
tır ·• E~er harb hir sün lrlandaya 
gelır ıse lrlandalıların vazif ele
rini yapacaldanna eminim.» 

Kieiik )lmilerea ana ıataıuıuı Km. 11 + 229 - H + Ut a.rumU a... midini buna bqlamıfltr. 
Transit yolu Erzurum mıntıka 

müdürliiğiindeıı: 

Amerikada bir tersa
nede bir günde 5 

gemi denize indirildi 
l.ondra, 16 (A.A.) - Ameri

kanın doiu kıyasında bir tersane 
~ir günde 5 yük ıemiaini auya 
1'!dirmiıtir. Diier İr tersane har 
b~n baılanııcındanberi 8 inci de
nı~altıamı auya indirmeie mu· 
•affalı: olm11.1tur. 

~ rlsol k1'.vm kanalı hat.ri)'llA.ı lnpıa.i,a bpab nr!la ellsllhmye koa1',. Bu teklifler mö:tefllıler taraftn -
dan kat'yetle recldediJecelrtır. Böyle 
bir au1hii mittefiklere ancak Alman 
ya azferi yüzde yüz kazandığı tak • 

---· ı - Ebfltme 25/8/1942 Salı rinü saat H cb '.nrede A fe121i 7fr:miDel fll-
be müılüıtiilii tlahwdnde eksiltme komi9yonunca yapıbe:ıkt.ır. 

z - Ba leln mahatumf'n bedeli 20094.87 ve muvakkat U-mhıatı 

nrıa.ı.. 

150'7.IZ dirde kabul etlirt:bilir. Böyle bir za.. 

Transi4 yolu iizaiode ıapt.&rı1acalr yol belLmı evlerinin f.Dt&Mma &.alıb çıkma,. 
dıtmdan lnpM lf1 311'7 /tU. elen Wbattn llllr a.y müdrW.le paarlııl sure\lle ek. 
siltmeye çıkanlclı. ilu ite ak1 r-nY' uıu •e Son Poılta sa&etderlnln 15. U, 21. 
24 Temmıu. 942 ıüDlii ıılUb&IAnnda'klaha a.ynllllr. cl390» 

ı - Bu işe aJd ,.artıııune ve Jll'OJelerile sair evnıu isminle nafıa Ye rttt. 
ile 11a i,slerl 7lrmlncl ~Ub" mudiir!üklerlnde görüJ!"blJlr. 

4 - FJadı<meye ııımek isteyenler 2490 oy1h k&naDıaa hükümlerine cöre 
hllmrllıtıacüları vesaitle exslllme ta.rlhiriılm üç rin eY'ftl 'l'irtıde $11 !$eri 
ZI inci ışube müdürluilinc yazı ile müracaatla ehll:r'-" ~ almaarı eart. 
tır. 

5 - Ekıdltmeye circcckler tsııt zazflaınnı 2490 sayılı b.nwı Tt. ebllıme 
~nln taı-111 dalrcstndr hazırlayan& elısill.m~ yaptl:ıcıığı saatten 
bir 811&& e~I Tirede su işleri ıe inci şllbr .miiılurlülii f'ksltme Jt~~"ClllU.. 

ruı. m•buz mukabili \"ermiş olmalsrı lluıDılD'. 
-~9211 cı8613ıt 

feri de Almanya kazanamaı 
Polonya ordubrının nıevcudu ~---~---~-~-~~~~-:---'-~-~----~--

fimdi 100.000 kişiyi geçmiştir ''e Çarşıkapı A Z .A. ][ Bahçesinde 
Polonya hava kuvve~leri de timdi p R O F E S Ô R 
harbden evvelkinin iki mislidir Z a ftl :1: S U R G V B'UD 
Rıısyadaki bütün Polonya kuvvet _ ..._ -& 
lerlnin botaltılması, bütün bu kuv. 
ve'lerin Orbfarlda toplanarak mo -
törlü ve .zırhlı birliklerden mürelc • 
keb ve mühim Lir rol oynıyabilecelıı: 

Bugüne kadnt büyük neyecanlatla takib ettiğiniz 3 büyük prog. 
Tamın en şayanı hayıet numaralarından mürekkob 

4 ÜNCÜ SON VEDA PROGRAMI 
Soo 2 gün münasebeıti!c he.r gece tenzil.atlı ucuz halk seansları 

Jcavwtli ordularln teıkilinln miim • kin kılmaldadır. .._ _______________________ _ 



I• 

d Sayfa 

İZMIR KURTULUŞ 
CAM ve ŞİŞE FABRIKASI 

SADi K 
..... Gürtunca 

Ye 

MEHMED 
Düşünür 

Memleket sa.na.yllnde bliYük bir ıeser olan fa.brikamız, her türlü modern 
teknikle tekamül ederek büyük ihıtiy~ cevab venne~e başlamıştır. 

SiPARiŞ KABUL EDiLiR 
Limba, Lamba si 1e1}, Sür.ahi, KaYancn Çay ve Su ba.rdatı ve bilümum 

zUccaciye ... Adres: İzmir Gaziler caddesi No. 212 Te1eton 8732,. 
'l.'elcraf ~I: Kur Ca.m 

r GÖZEN KREM 1 
Haldkl güzellik h•mi 1 1 GÖZENİ>UDRA 

en inoe tutan pudra yeırı.i Tenkler 

Gözen Briyantini 
Kmstalize ve likit 
Yağlı • Y ağsı:r. 

,, I• ıl U l'·"""'~"'"'"""""''"'~'~·-~·cc~ 
Güzellik Sütü Cildi gençle,tlrir. Kadife gibi bir. ten yaratıl' 

GÖZEN ALLIGI cazib renkieıır Lava.ota Çiçeği 
SEV BENİ 

GÖZEN' i.n dört kokulu losyonları 
OYA 
ESMER 
HÜLYA 

GÖZEN'in Dudaktan Kalbe parfwnu 

Itriyat depoları Gözen müessesesi Büyük Postane caddesi No. 5 

KIZILAY 
Satış Deposu Direktörlüğünde~: 

GAZOZLU MADENSUVU 
(KAIABISAR TABfl 10.DAll) 

Adilıe piyasaya "ı.karıla.n YÜlıfiıek tazyikli çeyır.eıı: 'llltrıeUk madensııy11 Be.r. 

oflu ve Eminönü büveıtleıri.mlzde 19 kuruşt&n sa.tı.hna.Jdaııbr. · 

Yenipostıı.ne karsısmda 

KIZILAY HANINDAKI DEPOMUZDA 
a,,aiıdaJd fiaıtlar iizer1nden aynca. si pa.riş kabuıl edilir; 1/S li'lıreU&: bir 
~n.lin bedeli (Suyu: 10 ve şişe depozitosu: 10 ku!'Olj he•blle) zo lııın'uıJ. 

tur. 100 şişelik sa.nıhk.laı:da sa.tılmaldadır. 

• • Hususi 

ŞiŞLi TERAKKİ LiSESİ 
Nipntaıı • Çınar cadder.i _ __..__ 

KIZ, ERKt:K - YAT1LI, YATISIZ ~ 
,__.- • Yuva, ilk; Orta ve Lise ~--
1 - Yeni ve eski tal~benin ka.yıd f!;Jlerine 9 dan lZ yekadar bakılır. 
ı - Eski taJ.ebenfn 5 Eyllile k~r kayıdl:u-ını yenilemeleri gerektir. 
3 - Bütünleme sına.vlarına. 31 Atus1<16'ttı başlanı:ı.caktrr. 

(Taleibemize ders saatlerine ilavdten Ü'cretsiz yabancr dil kur. 
l1ar~ açvlacaktır). Telefon: 80547 

· -.,. ~·.·,·~·: .. PEK YAKINDA · . " . . 

·. MODERN. "KIZLAR ·· 
· yg"zan: ~:·MAMMUD YESARi ... · 

memur alınacak 
Devlet meteoro!oji iş:eri 

müdürlüğünden: 
umum 

1 - Umum 1\Uidürliliümüz ~ra metl!oroloji •-...,~-•--.1- .. · ı ........,.,1"'"!'4• .,.....,. miinhal rne. 
mu.rı.yeıtu iç n lise ve orta okuı mezunu ve &6>kerliıı.;..ı . a... yapmış olanlaıüan 

tıt.absıl~ deva.m ec1t'Aler k:a.f>ul edıtemnler» müsaıbaka. imti.ha ·ı.. nı.., erkek nıeınur 
alınacaktır. 

2 - M~baka imtihanları, Aııka.raha. Umum ~Iüdiirlülo ınerkeı1Iıde ve 
taşrada ta.hbierln bulıındııktan yerlerde veya. en ya.km meteoroloji ist ı la.. 
rmda yapıbcağ'ında.n lmt.iJıaııa. girınırk isteyenlerin ~ıda yazılı b:::ı:rıe 
Atust-os 942 sonuna. kadar Ankarada. Umuırn l'tlüdürlilğe ve taşN.da l\leteu 
1 

· t ,,_. ro. 
ojl L<; asyonl'a.ruıa duc-1'çelerile müraca.11t etmeterl lbı.mdır. 

3 - i:stenilen belgeler: 1 - Tahsfl yeıf.k1111ı, 2 - Nüfus tezkerıesf tasdikli 
~u. 3 - Rü..<mühaJ kAtıılı, 4 - Sıhhat raporu., ll - 4,5/6 eb'admda iki 
fotott"af. «Hüsnühal kAtı.dı imtihanı 't 17.3DlnJıa.nt:m bili.hare alınacaktır.• 

4 - Noııt.n. vesika.lal'ta. veya. noksanları 'bilahare lkıma.1 edlleootl kaydile 
yaki o~ müracaat ne.zan cllklr.a'lıe a~ ·miir~ t ı · -~1a 
ca.ktır. d422 • S5'7S. e mem ıı aa,, ...... 

Devlet meteoro~oji işleri umum 
nıudlırlüğünden: 

• 1 - Umum Mü.dürlilğllmlizde mevcud clöıi aded 158 PWI rUngil mesaren 
p.seye IJirl otobüs, tlij'er iiçü de p:tnel Upi olmak üzere 7aphrılacakı olan cıörl 
a.ded ka.ro6er !kapalı zart usullle eksilhn "Ye kouulm~tıır. 

2 - 4 aded karoserin muııaınrutıı bedeli 10 bin lira oluP Uk teminat '150 

15rıadı:r. • 
3 - ilk teminat karµtıtı nakid Teya na.ldd yerine b.im ııükfımetce kabul 

edilen tahvillerle bonolar komisyonca. kabul ecIITemiıy-eccğindı:n bunla.rm ınal. 
.._dürlüklerlne yaıtmlar.a.lıı alınacak malt1nıztann komisyofl".ı. ibraıı. 

I~ - İhalesi 31 Atııstos Paıarksl cü·rii saaıt 15 de Ankarada. Yenişehir Kı. 
atirmak sokak numa.ra. 40 da Devlet Meteoroloji İşleri Umum l\'Iıidiirlütd bi. 
nasınd.:a toplanacak sa.tın armıı, komisyonu ta.mfı.nWm yapılacaktır. 

5 - Talinderln 24.90 &a..Yıh kanunun 2 ve 3 üncü macldelerlnde ya:ıılı va 
ınfla.n hah oimala.n. -

6 - ŞarfGamiler nıez\ilr Umum l\lüdürlütün Levaznn Müdürlükimd• pa._ 
...._. etaNk. ft'dlet<ej:i 1liD Oılllw. .. a'JtB:ıt 

SON POSTA 

Sınai müesseselerle, Banka. Ban. 
ker ve Sl,-orta Şirketlerine, İthallt 
Tacirlerine: 

MUAMELE VERGiSi 
Ve 

TATBIKATI 
ile 

SER K ve IZAHLARI 
' ç.ılrnııştır. 

Yazan-: 
NiHAD ALI 0Ç0NC0 

BAYANLAR ve BAYLAR 
Müessesemizde daiına KADIN ve ERKEK kol, ceb saatleri masa 
~~ar saatleri, altın ve platin ııişan yüzükleri, kıymetli t&§lada süs~ 
lu ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni «Şevaliye» yüzüklerini.n zengin 

çqldlerlni bulundurduğumuzu bildirmekle ıeref duyarız. 

No. 9 Baıak 
144 eimaslı 550 lira 

No. 9 /A 
120 e1mas J 2 pıT'lanta 620 lira 

S.i N GER 
500 sayfa, 14 nümune 

fiah 6 liradır Saat mağazaları No. 21 
23 elıııd 
2 pırlanta 
345 lira 

., No. 25 
19 elmaı 

1 pırlanta 
265 lira 

İsta.nbulda Cihan, t}niverslte, in.. 
lrltab Kit.a.bevlerile diler klt.abcı • 
larcla. Anka.rada Akba Kitabevinde 
satılmaktadır. 

ADRES: İSTANBUL, EMİNÖNÜ CADDESİ No. 8 

DERMOJEN 

ZAYİ - Arapkir nüfus me.murhığun. 
dan aldıiun nüfus U.ğı.dımı ve askerlik 
tıerbis vesikamı kaybettim. Yenilerini 
ç~a.raca«unııia.n eskilerinin hüknıiı yok. 

tur. · 
Mevlud oğlu Hasan l\fa.viengin 13Z'7 

YANIK, ÇATLAK. EKZEMA Ye 

CİLD YARALARINA tevka.llde lJi 
reUr. Derinin tazeleomeslne ye 

Arapkir. .................................................... 
Son Posta matbaası: 

Jenilenmeslne hizmet eder. Neşriyat Müdürü: M. Sa,mi Karayel 

SAHİBİ: A. Ek.rem UŞAKI..IGlL HER ECZANEDE BuLUNUB. 

1 İstanbul Belediyesi İlan.arı 1 
TalımiJı İlk 1ıemi,. 

1346,00 

t600,00 

'161,60 

1850,00 
4012,00 

1980,0I 

15'7'7,ll 

H5'7,8'1 

1'788,15 

1911,06 

naıtı 

67.59 

102,t5 

HS,00 

5'7,lZ 

138,75 
300,90 

148,50 

15t,31 

118,34 

lH,Sl 

13t,16 

143,33 

959,50 71,96 

37 50,00 281,25 

138t,OO 103,80 

llanat&~ mü~ buz fabrika;ı ve soğ~k hava. depo_ 
la.rı Kondan$a.tör Cıeıbrid a.na. boru ııa.ttının yı:;nlden yap_ 
tırılma.>ı. 

Darülaceze müessesesi ~ a.lınaeaJı: (7} kalem kereste 
ve (2) lııalem tutkal 

Belediye hududu dahillmle ~l.a.yıs 943 sonuna '\-efat 

edecek fıkaralara ıı..id cenarıelerln teçhiz, tekfi~ ve ted. 
fbı işi. • -

Ka.ra.at;aç möessesaıtı et nakliye deniz motürlcrl lı;ıln alı. 

nacak (2) aded bmdııa. be-Li. 

Temizlik işleri win aıJ.ma,ca.k (500) metre keten hortum. 
Beleıliye motörlü vesa.ltinln karoseri ve tahta. aksamının 
ta.mü- n imalinde kuUaııılmailc üzere a1maca.:ı. 19) ka. 
lem kereste. 

CerTa.hpa~, Haseki, Beyoflu ve Zührevi hastalıklar has. 
tahanelerlle Zeynep Ki.mil Dofwne~, Edirnekapı Sı!hlıat 
Merkezi Vil Vsküda.r Çocuk Bakunevinln yıllık ibtiyaeı 
lf.iıi. alwa.cak 550 kilo ıtel'eya,fı. 

Cerra.hpa.şp., Haseki, Be.Yollu ve Zührevi hast..ılık.lar b~. 
ta.lıa.nelerl.le Zeynep Ki.mil Dof;umevi, Edlrnek&pı Sıhhat 
merkeııi ve Uskiiılllll' ÇocUk Ba.lumevfuln yıllık ihtiyacı 
i.oin almacak (136) k1lo ~. (760) kilo seıllnyafı ~ 
(3985) kllo sa.bun. 

Cerr.ı.hpaşa., Haseki, Beyotlu ve Zührevi ha.stalılı:Ia.r has 

tahanelerile Zeynep JUmil Ditumevi, • Edirneıt.ıp, Sıhhat 
merll'ezl ve Ü!tı:üdu Çocuk BaklmC'\4İ'nin yıllık thtiyacı 
için ahna..ca.k 1690 kilo kunı üzüm, 250 kilo kayısı ve 105 
kilo ül'yanl erik. 
Haaeld, Cerr&hP'Mf&, BeToi"lu ve ZÜbreTi b-lalıkw has. 
1ıalhanelerlle Zeynep Ki.mil Dofumevl. Edirnekıı.pı Sıhhat 

merked ve tisl<Uda.r Çocnk Bakrmevının yıllık ihUya.cı 

için a.lına.cak 1465 aded limon ve 33575 :ı.ded yumurta. 
Haseki, cerrahpaş -ır Beyoğlu ve Zührevi baskılıklar bas 
tarumelcrile . Zeynep Kimil Doğumevi, Edirnekapı Sıhhat 
~rke-ıi ve Uskıüda.r Coeuk Bakıınevmin yılllk ihtiya,r.ı 
ı.çın alına.ca.k U31 kilo reçel. · 

Konservatuvar Yatı Okuhmun ihtiyacı l~in a.l.ma.cak 
500 kilo s:ı.deyağı, 300 kilo tereyağı, 200 kilo beyaz pey_ 
nlr ve 100 kilo kaşer peynlr. 

Konservatuvar Yatı Okulunun ihtiya-01 için alınua~ 
mııMelif yaş sebze. 

Konservatuvar Yatı Okıulıımm ihtiyacı için alınuak 

2500 kilo kızıl kaıa.maın eti. 
Konser\'a.tuva.r Yatı Okulunun ihtiyacı için alınacak 

mubtclif cins kuru erzak. 

418,00 31,35 Konservatuvar ' OkuJu içln a~ 300 kilo beyaz sa.bun, 
150 kilo ye~ı sabun ve 200 kilo soda. 

211,00 15,83 Konset\•a.tm·ar Ya.h Okulunun yıllıkı ihtiyacı iı;ıln alma. 
cak 400 kilo süt ve 100 kTlo yotlll't. 

Tahmin bedelH!-ri ile ilk teminat mi3cta11ları yuıka.rı.da yazılı işler ayrı ayrı 

~dt. ek:si11ımeye konulmuştur. 

• Şa.J'tna.melert Za.bıt ve :ıuuanıelii Miidürliiğii kalemiınde ,önileblllr. İhale .. 
leri 20/8/94! Perşeinbe günü saat 14 Ot> Daimi Encümende yapıla.cd.Jı:tır. Ta. 
llb~rin l1ık tıem.bıaıt maJtbıız veya meM.lıbları ve kanunen ibrazı lıi.zım celen 

.direr vedıa1ııuile ihale i'ÜOıii muayyen saatıta Daimi En<'ünıende bıılunmalarL 
(8378) 

Köprülerin ta.m.irbiie kulianılll\3k ti2t're alma.ca.k (300) met~ mikabı l.um 
uıık da;lltmey~ konulmuştu.r. Mecmuunwı tahmin bedeli (3000) lira. ve ilk te. 
mlna.tı (2ı5) liradır. 

Sarlna.me Za.brt ve Mua.mela.t Müdiil'lükü kaleminde l'öıiileblllr. İhale 28/ 
8/942 Cuma l'ÜDÜ ea.a.t 14 de na,mi Enrtimende yapflaoaldttr. 

Talibteriiı Dkı tendnaıt maıcbuz ft)'a mektublart ft kanunen ibrazı lazım 
selen diler \Utka.ta.rlle tha.le güni1 sa.a.t 14 ele Dalmi Enciimende bıılunmalan. 

!8691) 

KıarM&r k6prii811 ~in alınacak 13006) 'lı.llıo boya. lı:a.pa.h t:a.rf 11sull!e eksilt. 
me.T~ k~ulmu.c;tur. Mecoıuunun taJıınlp bedeli (10050) lira. T'" ilk teminatı 

('753) linl. ('75) kunşlıul'. 
$a1'lname Zabıt ft Mnaınellt Müdürlüiii kalanfnde l'Örlilebllir. itıale 2sı 

1/ 94! Cuma gilnll sa.a.ı (15} de Da!ml En~e ya.pda.ca.ktır. · 
Talib1'erln ilk teminat makbuz Yeya. mektublan Te kanunen lbrazı lazım 

~len •iter veslkalaıiie bi'rllkte (2'190) No. lu kanımun tarlfatı \)evresinde ha_ 
ımlayaeakları . teklif mektııbla.nnı tha?e &1inti saat 14 dıe kadar D.ılmi Encü., 
meM "emneler'i ta.zımdır. (8':90) 

Keşif bede.it ilk temiruı.tiı 

ı5o.l,:J9 112,60 Üsküdar ka.~lır.l.mlığı ve belediye sube.91 anbar 
bln::ısmın tamiri 

51 '77 ,92 388,34 İ'>ti.nye deniz itfaiye iskelesinin inşıası. 
Keşir bedellMi ile iik temiııat. miMarları yu.ka.nda yazılı işler aıvrı ayrı l4,'lk 

eksiltmeye konulmuştur. Keşıf ve şartnameleri Za.bıt ve MuameUt Müdürlüğü 

Italemir/ie görülebilir. 
ihaleleri 28/8/942 Cuına günü saat 14 de Da.imi Encümende yapılacaktır. 

Talihlerin ilk uınlna.t ma.kbuı: veya mektubLarı, ihale tarihinden (8) gün ev. 
vd Belediye Fen İşleri ~ıüdürlüğıine müraca..a.tla. alacaıkla.rı fenni ehliyet ve 

J<aııunen ibrazı la:~ım gelen diğer vesikal:a.rHc tbale günü muayyen saa.tta. Dıµ_ 
illi Bueiiııııuıalık blll~lah• (Si93) 

Saçınız Dökülüyorsa, Bapnızda Kepek var.a ? 

"'AJiK SAÇ EKSiRi 
~--llİllll• Kullanıll1%. tesirini derhal görürslinüz ---.. ~ 

İstanbul deniz komutanlığından"· 
Deniz lisesi ve deniz gedikli okuluna 

girme şartları 
Deniz lisesi: 

1 - Deruz IJaısiniu bir;nci suııcına ırlrmete istekli okurl.aro:ın ikmale -.. 
la.ular a.lmacaktır, 

A - Lise birinci sınıfta. ikmale kal.a.nlıv deniz lisesi birinci sınıtma. 
B - 011ta Wuıl son sınıfında ikmale k.alıMılantan deniz lh;f4SI blrhlcl Stlh,. 

fına tallb olanlar lıkwa.ı iıntilıaı.ıl.vını venlü.leri takdirde alınmak üııere ~ 
Yııl ya.:ıııl:aca.ktır. 

C - Lise birinci sınıfına yas haddi 15.18 dir. Altı a.y küçük olanlar ka.bul 
edlllr. 

Deniz gedikli okulu: 

2 - Deniz gedikli olı:ıılunun her iiıı smı.fma orta _okulda 1.1..ıuale ~ı... 
alınacaktır. 

A - BulUlldu.kları sın!-1'3.rın muadlli olan reclikli okulu sınına.nna kayıt 
edileceklenli:r. 

B - Gedikli okulu~ giriş yaş ha.deli birinci sınıfa U_l 7, ikinal ıuııtına 
13.18, üçüncü smıfııı::ı 14.19 yaşl.vmda ola.nlar kabul edilec,klerdlr. 

3 - İstanbul ve civarında bulunanlar İstanbul deniz !t-0mutaıılıima. ~ 
ta.nbuı ha.ricinde buıuı:ı.a.nlar menııub old'*lıa.rı askerlik şubelerine ~ 
la.n. 

4 - Kayıd müddet.l 2D Ai'usf-0s 942 atşa.mma kadardır. <S60ıl 

Nusaybin gümrük muhafaza kıtası 
satın alma komisyonundan: 

Cinsi Mikbn 
kilo 

Koyun eU 
Sığır eU 

Saman 
Nohuıt. 
:Kuru ot 
Sa:de ya.t 

Kuru faısulye 
Bulgur 

Ha.ynn üzümü 
İnsan üzümü 
Zeytinyağı 

Odun 
Pirinç 
Sabun 

Mercimek 

3'7,000 
26,000 

200.000 
1.a.00• 
03,000 

'7,000 

15,1.100 
.?0,001} 

8,000 

3,0<ıO 

G,000 

616,800 

6,000 
3,000 

13,000 

Tutarı İlk teminatı 
Ura Ura 

29,600 
15.600 

1,400 
... z .. 
7,400 

17,500 

6,000 
7,000 
4,000 
1,80.0 
8,400 

18.504 
ıl,200 

3.300 

5,200 

2220 
11'70 ... 
315 

558 

1313 

Kapalı zari 

ı;:-.~me 
Aç*. eksiltme 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

450 Kapalı ı.arf 

525 Kapalı zarf 
300 Açık eksiltme 
135 Açık eksiltme 
630 Kapalı zarf 

1388 Ka.pa.lı zarf 
315 Açık ekısiltme 

Z48 Açık e~siltme 

390 Kapalı zarf 

••/11/94~ 10 
2't8/9t2 19 
2vs19411 1uo 
2~/8/94% 10,31 
24/8/94! ız 

2ııs;9t2 12 

21i/ll/9U 10 
26/8/9(2 10 
2ti/8/9ü 10,30 
26/8/942 10,30 
26/8/94! 12 

28/8/942 10 
2&/8/94% 12 
28/8/942 12 

29/8/9H 10 

A - Yukarıda. y-.ı:ıılı on beş kalem mevad hi:r.alaruıda e:;oslcrllt'n gün ve sa.. 
atlerde :Susaybinde gümrük muhafaza kıt'ası blnasında. müba.yım edilecek.tir. 

B - isi.ekliler tal•b oldukları kalemin hizasında göslerile.1 teminat akoesinl 
Nusaşbinde giimrÜk bı4-~nıenıurluğu veznesine ya.tınrı vezne ma.ktmzu ve şa.rtna. 
menln dörıdüncıi ınııJdcsinde istenilen Vt...sikala.r1a birlikle grlect';dl'rdlr. 

c - şartnameleri rörmeit isleyenler her gün sözü geçen binada göre-bıltrler. 
D - Kapalı zarfla alınacak maddelere lallb olanlar o kalemin hi7.a.sında gös_. 

terilen saaJten bir ı;aa.t e"vel kanunun emrettiği şekilde teklif zarrtanru ko ." 
mi~yona vermiş bulunacaklardır. c8Z42» 

BESABLARI 
2 ikincikşrin 

Keşıdesine a.şnlan 

ikramiyeler: 
1adet1000 liraltk 
1 )) 500 )) 
2 )) 

14 )) 

10 • 

250 • 
100 » 

50 » 
» ıs » 


