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Badaz 
vak'aları 
artıyor 

İstanbul sıhhat 
müdürü halktan 
yardım istiyor 

~ Şehirde evvelki gün 
~~~""''! ~' , ıooo köpek itlaf euildi 

l 

idare ı,leri telefona: 20203 Fiaıt 5 kanıt 

Ticaret Vekili bu 
sabah Bursaya gitti 

/stanbul piyasasını temsil 
eden tacirler dün Vekilden 
bazı dileklerde bulundular 

~···-····· ..... ··· .............. ._. ..... ..._ ................................................... . 
t ... 
E Kauçuk ithalatçıları 120 ton kauçuğun aerbeıt bırakıl- • 
E masını, manifaturacılar çetidli mallar arasında fiat rnüva
i zenesini jıtediler, değirmenciler de ıerbeat 
i çalıtmak arzusundadırlar . . 
'9 ................................................................. ·--·-· .. ····· ... -···· ........ ,i 

Birkaç gündenberi şehrimiz - de Vekil taraf andan kabul edil -
d,e bulunan Ticaret Vekili Beh- miştir. 

Almanlcır, RoıroFu %aptettikten •onra mu1ıtelil Avrupa meN1ehdferintlen çağırdıkları 
lere fehri 11ezdiriyorlar 

çel Uz, dün akıam ıeç vakte Dünkü görüşmeler eınaıında 
kadar İstanbul Ticaret ve Sa /- kauçuk ithalatçıları evvelce hü -
nayi odasında nıercul olmuştur. kumet tarafından satışları ser -
Vekil, dünkü çah~maları esna - beıt bırakılmıyan 120 ton kau
ıında İatanbul pi.yaııatıının mü - çuğun tıerbest bırakılmasını iste
messilleri olan ticari grupları mitlerdir. Manifatura tacirleri 
kabul ebnİf ve dileklerini din- ise Vekilden, çe,idli mallar a -
lemi§tir. Dün kabul edilen ve ra111nda fiat müvazcnes\ temini, 
Vekile piyasa vaziyeti hak • el tezgahı ve fabrika mmulleri 
~ında izahatta bulunan tüc • araııındaki fiat münasebetinin 
carlar meyanında, zeylinyaj'cı - tesisi hususunda Jileklerde bu -
lar, sömlekçiler, hazır elbiaeci - lunmutlardır. Mnnifatura Vl' 

ler, terziler, mobilyacılar, yor • buna benzer maddelerin ıatıt -
aancılar, i,Jemeciler, manifatu - larını yapan tüccarlar, umumi -
racılar, yazmacılar, kauçuk f ab- yelle tevziatın bir ilkler tnrafın

m!! 
Don bilyiik 
dlrsetlnde 
ız,ııı esir 

alındı 

"Savaş sahasının 
temizlenme işine de

vam edilmektedir,, 
47 tank, 252 top alındı 

. veya tahrib edildi 

Karadeniz de 12 kıyı 
gemisi ve bir sarnıçlı 

gemi batırıldı 

Berlin 18 (A.A.) - Alman or 
cluları batkoptut.anlıiını'1 lehli • 
ii: 

Alman ve müttefik kıt'aları • 
(Devamı 5 İnci •ayladtt) 

mı 
Şiddetli 
sava,ıar 
oluyor 

"Son günlerde 5 bin 
Alman subayı ve 

eri öldürüldü,, 

Moskova 18 (A..A.) - Sovyet 
• Öğle tebliği: 

17 Ağuııtoı ge~c.11 kıt'aları -
nıız Kletakayanın doğu cenub 

(Devamı 5 inci •aylada) ---.---
General 

Aacblnlek 
değiştirildi 
Ortaşark başkumandan
lıgma general Aleksandır 

tayin edildi 

moskovada 
verilen 

kararlar .. 
Müttefiklerin büyük ölçüde 
toplu bir harekete geçmeleri 

ihtimali ileri sürülüyor 

/atanftul .ılılıat mlHürü Muhtar riktörleri ve ithalatçıları, toför- dan yapılmasını istemişlerdir. 
Barım ler ve motörlü nakil vasıtalarının Değirmenciler «Toprak ofi -

Son birkaç ay içinde ltıtanbul mümessilleri, lasra tüccarları ıin mürakabeıi altında çalı -
hududları dahilinde kuduı: vak'a ilh. vardır. Ayrıc;" Sokoni Va - ••hm, ofis hububatı kendi kır -
larının artmış bulunduğunu, r.1h- kum petrol fİrkctini:ı direktörü (Devamı 5 inci auyladn) 
hat müdürlüğünün gazetelerde 

inti,•r eden bir tebliii,!lden öi - [Yeni bir memleket derdi] 
reniyoruz. 

Diğer taraftan kuduz tedavi -

Londra radyosu : "rlu görüşme üçüncü r.ite uğraşan şehrimiz kuduz en• 
• '• •• •• • titüsünden dün edindiğimiz 

Reıch ın olum çanının çalınmasıdır,, dıyor maıumat da, maaıc11ef müsbet 
Londra lS (A.A.) - Çörçilin r ............................................ , kuduz vak'aları~ı~ g~n geçti~çe 

Moskovayı ziyaı-ctı tabii olarak I arttığı yolundakı ıddıa ve mu • 
ıünün meselesi ubnu~ ve Londra- Akı· sler ve ıahedeleri teyid edcl' mahiyette-
da birçok müuaka~alarA yol aç- ı (Deva~0~/ 1 Je) 
mıthr. 

11 Haber verildiıi~uc göı·e Çörçi- i t f • ı ·ıhracat ma arının 
lip Moskovadan hareketinden e Si r er 
;:ıi:iıbir ınciıiz ,ah$İyeti demiı- ___ kıymetini düşüren 

Kumar salgınının 
dehşetini gösteren 

iki küçük misal 
r··················------... ·-----·-- ..... _......... __ , 
i CeMleddin Ezine: «içtimai mevki aahibi bir dostumun 
! evinde miıalirdim. Arkadaıım karıaına ne yemek olduğu
i nu ıordu ve kumar dü.künü ev sahibesi: (Ben alçı 

Bu ziyaret t.ırihl bir olaydır. 
Her iki devlet ı cisi görüşülen Roma: «Çörçil ve Ruzvel. b·ır müessese 
bütün hu11u11lar<ln nn ... tlak bir an- tin müme.,ili M ayıata yap 
latmaya varmışlardır. tıkları vadi tutmadıklarını k 1 dı 

Almanlar biıkaç haftadaııbe- mazur göatermek için Mos· ya a an i değilim) cevabını verdi» diyor 

ri bütün vasıtalara ntüracaat e· kovaya gitmilferdir» diyor \. ...... ·-········-··..._...... ............ __...-.. --............. -...... -.................. .) 
derek Çörçilin nert~de c.lduiunu Bu müessese düşük Her çeıid kumar ve bilhassa pe>r 
ketfetmek itıt~mi~la ve 111ra ile Londra, 1S (A.A.) _ Timeı ker zengin tabaka arasında ıon za. 
İngiliz başvekilin;u gih Moııko - gazeteıi bqya.zııında ıöyle de- fiatlarla ltalyaya manlarda bir salgın halini almııtır. 
vada gi.h Kahirede olduğunu söy mektedir: h Memleke:in ınilli menfaatlerini ve 
le~işlerdir. Almanlar timdi Moı M. Çörçllin Moskova zfyareti yumurta İ racına milli ahlakı tehdid eden bu niıhoı 
kovada neler aoru~illdüğünü ve Ruıyada, müılevlfye tiddetle kalkmış iptila, her moda l'İbl, zenaln lıalk. 
ne kararlar verild iğiui öğrenmek mukavemet eden Ruı milletine tan, daha fakir tabakalara doiru ıi· 
için merak ıçinded:.ı ler. tesirli yardım yapmak için İngl. f b • • rayet tebllkeıi göıtennektedir. 

A 1 ld v •• k ulan hracat m.allarınm a.z. • .. tıcarı Nı.teklm, d .. ~ .. rll muharr·ır ve n aşı ıgına ~->re onuş liz milletinin istek ve iradesinin 1
1 

"' d k ""•" 
tr t •· k · h m 0 yette gayeıerle. fıatlarm' • uı.urme meb'us Fazıl Ahmed Aykaç da ay. s a eJı ve as erı e em ı b. 1 ı· ıb· ı k~ır Ruı • 

meselelerin o kad4r hayati e - ~=·sa 1 1 ~sayı a: k fakat i ~anuni hır ııuçtur. Bar .. ıhr~~at ni mevzu etrafında yazdığı ıert bir 
hemmiyeti vaıdır ki bu hususta i ~ mde yar·-'"ic·· e ıJ ğu ka.. i fı~msının bu. kanunun şumulune makalede. mese,enin memleket 
Britanya yüksek aslteri makam- 1 u yar ımı m~ u~ 0 u d 1 gı~ecek ,ekıdlde 111!-ktış~,a ~ulu1i,. - menfaa~ ve ahlakı bakımından, bir 
larile ve Am-:rikan ordusundan (Devamı 5 ıncı •ayla a) • dugu hakkın a a ": a~ar ara ır tehlike olduğuna lıaret etnıiıtlr. Su 

(Devamı 5 inci •aylada) \ ............................................. / (Devamı 5 ıncı ıoyF<ıda) mevzu etrafında açtığımız •nket• 
__ ___: ______ __;_ _________ --:-----------:----------- devam ediyoruz. 

Muhtekir tacirlere ticari ahlak , .. 1..::1:d~:.~,:::::':': 
dersi veren mahkllmlar (Devamı fil de) 

Üsküdar hapishanesinde bir ç.tt mükemmel ayakkabı 15 liraya, 
120 140 kuruş . uk kapot bezi 85 kuruşa, iki kişilik yatak 

çarşafları 3,5 liraya yapılıyor ve satılıyor 

Celaleddin Ezin. 

-
londra 18 (A.A.) _ Milli mü· •. , Vaküdar ce%aevlnde çalıfan mahkumlar İf baftrttf• 

.... nuırlatt "' tayinleri bildir • ·-\ ' - 1 - layerenin yeıane sirmediii yer 1 dui:u inaanlar, ·~mdl bura~an, 90 l'atm4a bir U.111 Jiimuı l»llmeditl loln botaJda - GUJWen -
IDebecur: · Oıkjl.._. cezaevi atölyelerinde bu duvarların arasındadır.n latanbul mubtekırlerine tıcart 

G••al Auchinleck'in 1~0r- çal~kumlar söylüyor: Ne sarib tezad. Cemiyetin a - ahlak öiretiyorlar •. it~ de als-
(De11Gn11 & inci .ayl,._ ~ı.;t-~bulda ihtikarın, da • lmlarana <ıfenu damıa11nı nao • (Deuamı 1 ıncı •o~fad•J 

- Haydi kayınvalıl•ciiün,, den~in inaana ne kadar layclaılı 
olflufunu öfrenflin, •rldı tcrecldücl etme/ ,, 



I· 

H~.~ün · l BeshnU lllüale = 

lngiltere Başvekili 1 "' 
MoskotJaga 
lviçin ı~ tti? ... 
~--- f.krem lJteklıp , 

~unü MM 

18iilS 

Atuıtoı 
6 

GÜNEŞ 
--ıı s. o. 

6 
ıo 11 

Ôi"le 

s • D. 
v. 18 1'7 
E. 5 14 

Şaban 

6 
lk1ndi Alc~"' Yama 
S. O S. D. S. l.>, 

1'1 0& ııo °' 21 '' 
toıı:ı 1'1 



19 Ağustos SOM POSTA Sayfa 3/1 

. Çeviren: Sadi Irmak 

1 
Moltkenin haftada üç dört 

yaptığı ziyaretlere 
gece seraskeriıı 
aid intibalar 

evine Yazan: Profesör doktor İhsan Hilmi Ala ar 

- 3 - nür. Padiıah eski sarayı müeb-
lstanbul 4 İkıncıkanun 1835 beden terketmiştir. Çünkü o bi· 

S..... mc.dubumda burad ki i- nada korkunç kanlı hatıralar 
kaı .. ~.ımm l nmın hıl·r.na uza- aakhd:r. Rund n baaka padiıa
yııc-gmı y :ı:ınıştım. Serasker hın bu sarayda öleceği hnkkmdn 
hau..ıu b'..r t ... ç defa beni çcığın- bir teşeüı., de vardır. Ö .. e tııraf
Y~· ri.lrklet şimdi Raına:z.am ge-, ta Asya. kıımanm karla örtülü 
çit·ınt; e oidü lurından gföıdü- teplcri yüz bin nüfuslu Üsküd:ıl" 
zün ıJÜtün içler duru)·or. Oııun şehri ve denizin ortasmda Kız
iç.ın ziyaretler de gece ynpıl.yo" kulesi görünür. 
Seraskerin on kür. li k;ıyığı Le· Şimdi mez rhk içindeki bu 
ni Gı:ı.latnda bekli.yor. LimaRın yüksek tepeden Boğaziçinin kı
öbür tarAfında atları ha'Z:ıt' bu- yıların kadnr be.na refııkat et. 
luyorum. Geri dünü~ te böyle o~ Burarln biraz durnlım ve h' rıh
luyor. Öniimde bir kavaı. yürü- tıma kudretle çarpar k kuduran 
yoı. Etindeki uzun aopaaile yolu köpüren ve altm ynldızlı par
a~rnayan kim olursa olsun in- maklıklard n thyarak padişa
aafaızca vuruyor. Bunun ardın- hın anrnyına kadar çarpan dal
dan yaya olar k ımrahor •ıe iki gal rı seyredelim. Çılgın d<'nizin 
ille~ eci ta ·ib ediyor. Bunlardan s.nh;le thğı midyeleri Rumlaı 
&onr kaplan deri inden örtülü to~luy.or ve bir köpek bÜrüsü öl
altm dizginli güzel oir Türk bey- muf bır atı parço.lıyor. Şimdi sağ 
giri üzerinde ben geliyorum. t~.afımızdıı nefis bir mer~r sr
T ercürnan refako.t ediyor. Yük- bılı geçerek damları bitişik dük
sek kubbeler ve minareler ınah- kiinl r sırasm &~relim. Burada 
yal rm titreyen maşallah ı~ığı b~im dfükntimi en çol: çeken 
altınd kırmızı bir parıltı ile yıyecek şeyler ve meyvalard•r. 
parlayorlar. Nöbetçiler «ga• Gidecek ~ir ~emi bulaay~ım bun 
vur.uı. seraskerin gölgc&i gibi lardnn btr guzel sepet sıze yol
selaınlıyorl r. Kavasın vazifesi )ardım. Neler yok, hurmalar, in
ben~. sefarethanenin kapısında cirler, hindistancevizi, portakal, 
teslim etmektir. mandarin, üzüm, fındık, mu,mu-

Buı daki hayat tarzına gelin· la, limon ve d ha adını ~i~medi
ce fevkalade monotonduı. Kah- ğin birçok şeyler. Bal, pırtnçtcn 
valt•dan sonra iyi ve f<>na hava- yemekler, üzüm pestili, kaymak, 
ela Beyoğlunun büyüle caddeai hepsi pek temiz ve güzel bir ~ 
boyurv büyük mezarltğa doğru kilde hazırlanmış, bun!2"n aonra 
Lir gezinti ya_pıyorum. Asırlık sebze paz rı geliyor. Karncba
yüka.,k servilerin yetıil dalları har, iri lt vun ve karpuzlar. Ba
kar yükü altında topraia doiru nun az ilensinde deniz mahsul· 
eğiliyor. Sayısız mezar t~lan leri var. Gümüş ıutiamut, altın 
acai! bir buz kabuğile ör!ülmil§- balığı, lezzetleri mükemmel bir 
tür. ı. ormandan çıktıktan son- &Ürü. iri balıklar., midye, istirid· 
ra Bo;.-aziçinin nefis bir manza· ye, yengeç familyaaı. Bunlardaft 
r~ilc kar§tlaşılır. A,ağıda Be- sonra çubuk, sirara takımt keh
. filı.ta~ ve pdiıaban ıaraJJ aö.ri- ..._. ~ullb tahl.D yi:iz kaı-

R ekimlerin baktığı çocuk-
ların bir kıanı. siniı li ço

dar dükkan geçildikten sonra cuklardır; sinirli ç»<:uldar da 
Tophaneye çıkılır. Şiındiki padi. hastadır; ve turası çok fena ki 
'8hm yaptırdığı Nusretiye c mi- herho.ngi bir hnslafık s""bı.. il~ 
si yüz kadem irtifaında ~e do- ~ekim önüne getirilen bir çocu
kuz kndeme bile baliğ olmn)' n gun §Urası veya burası bozuktur 
kuturda. iki minaresifc karakte- ve hekim onun or•sına İyi gele· 
ristiktir. ~öyle ince kulelerin cek tedbirler ve ilaçları verince 
fırtınalara ve sılc yer sarsıntıla- oranın hadal•ğı gcçeı; çocuk da 
rına dayanabilmeleri için ne !ta• hastalığı savmış ve iyile4miş o
dar iyi yapıl bilrn si JC.zım. Gü- !uı·. Fakat si:ı ·rli çocuklar için bu 
ze) sütunlarla çevrili avluda mu- ış hu kadar basit değildır· çün
tekid milslümanlar $Oğ"lc hava· kü bu gibi çocukların şu 

1 

veya 
ya rağmen sıra sıra muııluklarda burası değil de bütün vücudu has 
ellerini ve aynJdarım yıkıyor- tadır; .nademki a:nirle•· 7Ücudu
lar. Çünkü bunsuz namaz mak- muzun her yerine dağılmıştır ve 
bul değ;ldir. Biraz serince olan mademki onlar bozuktur, o hal· 
bu ameliyeden sonra müsWman de çocuğun her yeri hastalanmı~ 
yüzünü Mekkeye çevirerek diz ·demek olur. 
çöker, duasını okur, sonra pP. • B~ .sinirli çocuklar bir bnkım~ 
puçlarını giyerek gider. Kılıç li bırbırıne çok . benzer; mesela 
camiai bu civar-dadır. Bı:.nun gü- bunların .hep ı huysuz, kapkaç, 
Zf<l avlusunda değerli eşya $alı- maymun l§tnhlıdır: bunlar oyun 
lan dükkanlar vardn-. Bir kub- caklarının en yenileri iie oynar
benin altıncl m .. ktub yazan bir lar, biraz eskimiş olan O)Uncak
Türk otu.rmakt dır. Di . .dnin üze- lar gözden dü müştüı ; arkadaf
rinde bir perça parşümen ve c- larile iyi geçinmt.zler; kavgacı· 
tinde bir kamış knleın bulun· dırlar; mızıkcıdırlıı.r; b ğırma
ınnktadır. Kndıln r sırtlarında yı, arasıra ufak bir sebel> c!ola
geniş çarşaf, ay.ı.klnrında sarı yısile ağlcmayı İş ediqirlcr; or
papuç, yüzleri gözlea ine kadar talık ile, ev halkı ile irdi çıktı• 
örtülü bir vaziyette yzıcıye derd lar olur.:_ ~~çleri yet~.ı~ini - ~. za~ 
lerini anlatıyorlar. Türlt" yazıcı y~tmedıı;ını de - doger; ot.ekı
yüzünde bir ifade vermeden ha- nm seknlını - u.knlJı devırde 
remin eararım bir dava arzuha- höyle idi • ber;kinin r.açınt çe· 
lini, yahud p~di~aha bir istida ker; daha ötekini çimdikle-· ve• 
vevahud acı bir h ber yazar, ya ısırırlar ve isin gari!>i bütün 
kakıdı özenerek katlftr, bir müs- bunlar hoı görülür. 
lin parçaGına sarar, üstüne kır- Bu gibi terbiyesizlikler karşı· 
mızı bir mumden mühür koyar, s•nda yabancılar parmak 11ırır 
yazdığı sevinçli veya elemli ha- ken ana baba ülcr; ((balunız 
ber için yirmi para alır. bizim oP.lan neler yaparn gibı 

Sayısız kahveler müst,.ı;na bir etrafa d~ve bakıale.rı fo latı"'l ıu; 
manzara gösterirler, herkes tO• sanki bunda b:rnz gurur tadt, 
baların etrafına toplar..tr, fakat b~raz övünme kokusu vaı·dır. 
bot kahve kokuau ve cubulc. ele- itte zaten bunlar değil mi ki 

(Qf11cmı 4/2 de) çocuju baıt.tn çıkardı: bayır 

hayır bıı.~ımıza çıkardı. Evde bü· 
yük bey de o, küçük bey de o ... 
ıAli kıran bq kesen ı gibi bu 
ey... Tam bir müstebid... Lep 

demeden leblebi dediği nnla§ılır 
ve ne istedi ise hemen yapılır •.. 
O da bunu biliyor ve iatelderini 

rtırdtkça arhnyor. Hani so 
zaman diplomatları l'ibi.. 

1ıte böylece elden terbiye g· 
diyor ve yerine bir terbiyenzlil 
rsızlık di dliyor; bundan vaı 
eçmek, y ni o çocuğu terbiy 

(Devamı 4/1 de) 

·r~~--=------..;__--~~:::::::::::::::::= 

L " os a,, nı.n bu macası: 2 -:14ı _________________________ ..) 
Bunlardan 30 tanesini hallaJeTek bir arada yollıyan 

oku,rııcumaza bir l~Jiyc takdim edecelis 
Soldan C'a lleğ 

ru: 1 

l~_ı ı Osınıınb 

imparntorlufnmun 
son g-unll.'rine nid 
en meshur sima_ 2 
la.nlan b.'ri (9}. 

2 -· Bir kadın u 
i.sı-Qı (51, EsM 
keri rıi tbelerd!IIı 4 
m. 

et. f) 

2 

3 - Gıpt 

mek (8). 
4 - i ıunbllde (; "---1---ı 

nır t>nıtr birli c::ı 

(Z). r.ır 

(2). 

'i 
h Y n ıı--..ı---ı 

~ - Esti ı:-Un-
0 

3 .4 ~ 6 7 8 9 

her 

11 

lt'l"İ n okll m. Öğ_ 
,,.,.,, son<a gcll• "~ 
cGı. 'L 

G - Eski Yun:ın ~-~:::;:::::,.,.,_a:-_,,iıraı:ıc::::==:;;::::::::=:.:::ıı:::::::=:::.'=:::::zı:::!I 

tnrib ve cdebl>.ıtımb en f<l.z\a tsmil 4 - inle tarihi bir yer ">. Bf: 
geçen bir yer (5), Goslenncı nidası fil), nıllletbı "-uttuğu tarik t {S). 

7 - F.ş:ı:op (3), Boşluk (4). 5 - bir ehlr ı:.sı. Kalt' 
8 - B:r nni ~er (5). Hararet. (3). &!cim (2), &km (31. 

9 - Hlııd fakirkrln bunerlcrlne e.. 6 - Emtt!aicec1ıe b sa..vı (3), Tüter 
rilıcn isim (9). liı.mbanın çıka.r4ıtı (!). 

11 - Frruıs3da bir saf{l/e Jeı'i m. '1 - .ilcmılcre m. 
Rwnca blr yı (3). 8 - İyi gl)lnmlş m. Bı: ksthn i9ln 

Ynk~'1'1ı!hn &~ doğru: 

ı - Btr nevi hos:ı,f (l Ol. 

! - Şöhret ca>. ila'i m. 
3 - Jian!>e (9). 

un. 
... -\' spor (! l, iıöirn {2). Ko~ 
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SON POSTA Ağuttoı 19 

nın edebi romanı: 83 

- Aman ltaruıdqun, Urlul Kadının imdeki şamdanı a- .. l k' k 1 d :ı..~1A d k lb b T b 1 
yo. g idi! larak yol gös .. erdi. Urlu oğa bir Hem oy e ı, aş ımız taptnze san ı, ruua a a i enimdir. - nmam n öy e ••. Fakat 
kc. nk Diye b ğn-dı. Odndakilcr fİm- Itahlmhn daha eavurdulrtan son- kalmış oiar k. Kendi kendime, 1 Ben bu kadın üzerinde hıçbir seni kollarımın arasına almnk, 
yvrcu ta, ~-k çabuklutu ile pıılltmm çek- ra yanındaki muhafızları dı,arı· su ölümlü dünyada bu azabı hak iddia edemiyecek miyim 1 öpmek, sevmek arzusile k\Vra-
toın .. :uıuın 'ı t., tak, uııt: '' vu- t'Ier, aoka~a ahlınnk, Urlu ve da bırakb, tek b tına içeriye Çekmiye ne ltizum var, di· I Evet, herkes, inann, kitab, te· nıyorum. Sanı doyamadım, se· 
ı uıtı"'~u.&u duydulaı-: lokma I arkn~a:ı~anle. çc.rpı~ çarpıp girdi. yorum. Bizi ayıran kader lakki her şey yüzüme karşı ba· ni sevmekten, seni beğenmek-
hı:ı:..ı ıu:r.h vuruyordu. !:ı p~arı c- keudılermc hır yol açıp savuş- Şüca Celebinin korkusundan b' l t' ı "' d • ' • k it · t kt d 

~• d d. nw.k fotiyorl rdı. . . •• ,, U 1 d"k,· ti' gene ır e ı oı ı aşa ıgımız gıraca : en, sana peres \Ş c me en o· ... a r. "~... \.u. .oı cua nu ı . . ellerı t.trıyor~u. r u ı "'a ı .. l d · . f d . H 
1 

Ed · n· - b'· .. l h ·· -
~ ııya fırı dı. Evi."l her odnaı . Şuca. Ç l bı D lı H annla Ha- dikknt'i bakarak sırıttı: gun er ~~ .. ıs.tı :ı e.. .. edelun. - A ayır emezsın ı.. ı~ gan u~un ar.zu ar. usrn~a ug· 
t ... ıu turıu c riyelerle dolu oldu· lıl pehlıvanın kollanıu tuttu: ı _ G.. d.. elccek idük yol· Çok kotu hır duvunce bu de, ahlak ta bunların enmuzeC'ı radı. Bılmezsın, bılemezsın Se· 

u ıçin. cniı &10fay kmı har· - N~ ycp. k ist~rıiz, konağı da§ım. ~lu~o~d ş <rbop civa- biliyorum Sem;:ıhat! Fakat bir'olan kanun da bu kadını b -.' a· mahat, seni knybedi ımi hala 
tt ;.ıkb kapı.1 r ar nıyor, güzcl1 at ?11 verdırec _ksız ısultonım? rı pc~inde gezer» dedirtr.J:ekt n türlü dudaklarının h raretini lsına vermiştir. Elinj değemez· havsalam almayor. Bu k dar 
uıtuı a çıı ve . bone ö.41 il lnz Deh He.ı; n b gırdı: . . bak cyledük. imdi kerem eyle - duyrnadnn yapamıyorum. Hiç sin 1 benim olan, ruhuma işliyen bir 

ıLab~_la;ı gonuı;.ıhyor ub •• ~uc Çek· Ji~ Y:ı~~:ıd, avr tler gıbı tes· yÜ'P yol Ö•lerin, <(perii peyker olmazsa 'duda.ıdarını benden e- Ve .. ben bu kadın benimdir insanı nasıl k ybettim; ne in-
e ıyı goı unce ~p ""arını çe • . • duht ı · · kandedir aynkta d. f ı- b' k d b t 

tiler. <.apı 'r d ha çalındı tok- Eeircinin ncelcainden elleri tit er crıruz» • sirgeme... ıyemem. sa sız, ne zawn ır cı er u 
ın k darbe:n sofada ovuİdadı. rİ;!.•ordu. Bir <"trpıda yerde serili ım!. . . . • Onun da bu vrzu ile kıvran- Çok muztaribdim: - Kader, mukadderata hük-
Ynn oclndan yaşlı bir kn.dın çık- halıyı kaldırdı, küçük bir k p&· ı.f ~;ıı;1 tırldcnbırc .. ı:cr~~ı;'leyıp dığını, lakin ..,zab ve korku duy- - Semahat, dedim. Hakkın medemiyoruz. 
ll, elinde küçük gUmUş blr şa •• - : ~·n~~u·ar .kaçılan lı:aı·an ık de- ba.e. c.ı ı. ru1nunk~o B~nderHgı:lduğunu görüyorum. Bunu ni- var, 8en böyle bir kndm obmaz- - Bırak ta, hiç olmazsa is-
d J'd Ş" ç ı b • ·· lığı goatcrdı• J p:ı. smı çe ere . '' un a ıı . 

nn .~1":. ~. ea e e ıyı gorun- _ 1atic ı ·eylen. Gelseler dahi til pehliv n aa.ldu imif, tiz imdi tekim ifade etti: sın 1 Dudaklarımızın tahrikile yan edeyiıyı 1 

ce gu Km 1 • çalanlar himdir bu:ıdn .; · ~u r zlar l Girin yerini rrö ter, yoksa. to.th canın • - Ben de senden farksız mı· bir gün zayıf bulun bilir, bır de· - F aydas1z ... 
d -: ? npıy sult~ .. m. dan o urrnn ! ı demesini hckl r- yım sanıyor~un ! Korkuyoruın fa, senin hiçbir günahın olma· Acı acı başımı salladım. 
l~~ynr kadın ynğlı bir müşto· Kaybedilcıcelc z.amnn yoktu, ken, hü•hütün ba,,ka Ş<":'1 ... ~'l~- Vedadl Dud .'d rırnızda tckr...ırjdan işlediğimiz suçu tekrar ede· - Doğru. Ne faydası vnr, 

ri tahe.yyiıl diyordu. Şüca Çe • üç ark d ~ birbiri ardı sır delik .şılnf yordu: Pos. bıyılc~ı ıh~ıJ !cı: tazeleyeceğim iz a k, bizi kor- biliriz. Bu, seni de, beni de bel- biisbütün iizülmekten bn '<a. 
lehinin ccvab vermesine meydan t--n ic r;ye ati dılar. Eıirci ka- nin gözlcrıne dı~ "atlı d 1 J<:.tl• kunç çılgınlıklo.ra !Ürükley b:. ki ilk heyecanla mes'ud eden Fakat bir çare S mehatl Artık 

• d' p.-ğı le vıp h 1 vı t l<r r ür:e- b kt E t bı: gcıdf'rdc p k oy 
kaim dan aş ıy m 

1
' d rine çeJ ... ~trcn :ınknk t pm t 8 ra· n ı. ve ' . 

1 
. • lir. Bir uçuruma yuvarlanahili· bir hadise sayılabilir. l.iıkin, tahammülüm kalmadı. 

Çelebi merdiven ba~nda .ıu~· fındım yük k aeslt- konuşmalsı1" !e k?tülükL-kmalkaadıLetu g~n~~:"' riz. Yalnız olsaydım. umurum- sonra azab çekeceğimiz, hi· - Çareyi dısanda degı"''l ken· 
Yordu Kadın yavaşça SOT'4 • C ) b' h D nzıyen uu ·14 r yo • ,..· d d w 'Jd. K k b d • h kk k ·. ' r.ı : d' ? ~eliyo....Cu. Ş"ica c e ı emen a ~ordu: ~ egı ı. ocam, ızım var. ca uyacagımız mu a a •..• dimizde arayalım. SevP.ili de~il, 
- Kım ır 0

• 1 I k aral dı· ç B Ih"•" kızıma fen.- b' ·· k s·· .. b l k b l d" S k k k 1 ve orkunç capıy :o~are • · - Cariye mi iıter idin;z sul- 1 
"" 

0 ? "' ır otne · utun un arı ""- u e ıyorum. arkadas olduO.umuzu düşiinel~nı o a lan a ın _ Buvurun a~ hazretlen, l k t m ı !"l · be · d"' .. 5 h 
1 

• 
0 b. td'. tanım? o ma ıs eme . ı...a cm, nı uşun ema Pt. d . ır aes gc ı. . 1• ~"r"' Jv·~'"" •111t2n•m az vor- c:: h . l h k , aıma ... 

_ Şüu:ı ç lebi bund mıdır? .uu.. rl r A [11 .. I<> Urlu aırıttı, dizlerini kırıp gö- . :':ma atı nası a sız hula-, Ben sensiz y<lpamıyorum. )e- _Bu düşünce bana bii~bü· 
Kadın el"ndehi tam<lanı mer- v.un Hik, "ba <' ıs. \ .. şoy b~ini t rtal yarak başını sal • bılırım} gane teselliyi dudaklarında bu- .. b · 

b . bir kf'.stirelim dcmtf ıduk. B hlAk b' tun ıztıra verı}•or. 
d:ven ba,ında duran Çele ıye ladı: en a a sız ır adam deği- luyorum. Hergün biraz daha ar- D h f l ı_ d k K . 

•• •• d d f t (Arkası var) }' v· d ı d'w• a a 8Z t\ KOnuşama l • a J tru tutup yuznn e a.y m a - [ t] Yaıtsıdn!~nrn. ım. ıc anımın, ev eon ı ~ınin tan aşkım mukavemetimi iki l 5... h t. 
tıktıın •~n.ra • N~ ceva~ vere- - alma üçüncü günü Semah!':ıti işledi.im büklüm ediyor. Yaşlandıkçcı za- pı ça Gır:_ııı~~'· l'b~ n . 
yirn~. gıbcı' lrdb' bıı~ı re t~t !i~:. Nusayl...in gümrük kıt.ısı satın cürme şerik ettiğimdcnberi beni fım artıyor. Bana bir El.kıl öğret. -D d. oncu 1 ga ı ad. 
tı. 5 teea ~ e · e ı e ve ı:ı • d d . · h d· · · d G kl ,,. e ı. e en oy u. 

Y k d y k de >> işareti ve- ko :njsyonun an: aıma ıt am e .... n sesını uyu- ene uza l!jayım mı? Kaçavım Od . . d ~ 
~iv: .. du~... 

0 

.. • , , 7,5 t<-ırıınatı Tutarı :ihdmln na. tıı.,knin yorum. Dudaklannu uzı:ındığım mı lstanbuldan... · . . aya annesıne sıtem e ere 
ı tiy r kadın ağzını kapıyn crn::ı Mı.tarı c Lira L'r:ı ,.µnü zamar.lar, karşıma dikilen bir T evahhuşl~ doğruldu: gırdı: l V d d 

verip ~eı~n-ii: Rlla lıııe • erkek hayali vnr. Aşk, cürümle· - Hayır, artık gidemezsin - Aşk_ 0 sun anne... e ~ 
- Ç lebi bund y~ktur! Kıı.rpırı D .!:ı 50 

2::: » J) 11 23/8/942 re öyle dudak hükülmez esbabı bir yere... Birbirimizi daima Bey gelmış te haber vermedu~. 
D_f&ndan kllba bır ltahkaho. Yı:.ş frı;illn DU!O 1'17 801 • » ı>Pı•rH~mb" muhaffifeler bulan bir kuvvet görmeliyiz. Ya landık artık Ve- Ben de yukarıda, merakla beklı· 

celdı: Do.m111ies 4005 60 ı:-Unü • • d . . d d ı T ır . h 1 yorum 
_ Bizden havfeylemen b cı, Patlı n ,~55 90 1201 " » s:ı.. ki ... Aekm sesı, vıc anın sesını .~ . .~~e ıyı'. . er zaman < a · ( Arka.ı var) 

Çele i.y "seltbnnbaş1 Urlu» Pi'a· Kuru soi':m 7(103 79 1050 » " ,, a.t 
76 

daima bastırıyor. soyledıgım gıbı, arkad.:ışlıkta --------------, 
nın !!eldi[ ini ıövlenl Ok 20/8/9'2 rrünü Nus yb il ı;-Umnıll 1: r;ı giib b:n:ı.. Çektiğim 17.tırabı, iimidsizce bulabiliriz! Seni gorunce her Doktor 1. Zati Orıet 

Urlu adını i "tir İ$ıtmez enirc1 A - Deş kakm yıyec ____ :t.-kr h d mm yılları k ybettiC'im şeyı' unutuvOT, bütün derdlerim- ti 
~·· c!" 1 • t k d k" s·rub. açıl' wıttmc ile ~ın o.ı~-· . arca le-· • ~ Se 
... ucınn il rı çarp ı, a!'ı n ı B - "-•.-...ıner .... ınnek istedi kri talmım lıiasmı!a gö terilen t"mın:ıt ak. d . d' ... d"l- b kadar den sıyrılıyorum. n de böyle 
k=--1 nn: A~man, ben celınceye ".-... .. rl··,. ,__ ... ıı.'ırı;ı vez.nc ~b ... zll saa etı uşun u .. çe, :1 • . . . 
d ,.;;·1n fı'i:r••H 16.kırdıl rln oyolann çesloı Nusa.ybin ııunınık b:ıımemu -a ''ezneswc " ' . olsun ahlaksızıaa kendımde hak degıl mısın! 

.. •-•- I'-- ~"·ala la. btrl le J:'clece t.rdlr. ~ b 
di;;e fmlda.dıkt n sonra misafir- prtn:ıı.mı:.ııın dclrdu.noil mııddesl.nde ~ ... n • .,., v....... r .SZ!lb buluyorum. O bana airl hir in- Tasvi ettim: 
leriA hulunduğu oday kottu: 

Belediye karşısındaki munycn" 
hene$1nde ertıedcu SOlll"t\ hnstıı 

~ıı:::a• ııumı kabul eder. 
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19 Ağustos SON POSTA 

duz ları 
(Baf tcrrcıfı 1 ıncı &aylada) (BCZJ taralı S/1 de) 

dir. Eilhaaaa Bahç apı ve hn bneğc ba lam k ne de güçtür; 
_, \' füinc:!e oldiırii.ldi.tgu ve birkaç bilseniz ..• 

(B~ :crraf: t inci sc:.yfada) ı •erlerin senede ancak bir ve iki ke- kuduz \•alt'asına acbcbiyct ver - BW"ad t daviye hiç bir :za· 
laleddin ~. ynl zaman:ht za - reye münhasır kalması, 15 giinde digi bildirilen kopek val.t'a.t.ın •

1 
r.uuı ve yalnız çocuktan deail, 

rif bir S!llon adamı olarak dıı tanın. bt~ prcgl'am dcği}lirc:ı b' tly~troya d. n sonı-a, §e!ırin d ger acmtle • onın la bcrc~r v birçok yoll r· 
rnıştır. Bilhassa, yüksek labaka ile snhtb olm:imız, opera ve opcre in rınd n de tedavi içm enstitüye da c:::ı1 rd n önce çocı.:ğun clr ~ 
yakından temas'ladır. Bu mesclelbu!unmnyıil; yani hüla.saıen, fikir ınüracatlar olmu,tur. Bu v tan- fı .. dan, ev h U.ından başlnmnk 
etrafında, o dn t~iz bir hw:snaiyetle ve sruı'at cephemizi doyurrunnm:ı • daşlar l.o.l !l tedavi oltır.a alın • ger l.tir. Çünk.. inITli çocuk de
duruyor, diyor ki: mız, kumarın yayılma sebelıerindcn m.ş bulunmnktadırJ r. nincc, mevzuubahs olan mutla 

«- İç.timni bünyemizi kemiren b şlıc lıırtnı t rlıil ctm~edir. Za. Şehrin umumi a.ılıhatine tn l • 11: sinirli ev h l ıdır• eğer bun-
ve hocam Fazıl Alımcdin de üsfün. rnnn öldürme' ten ba;ka blrşey ol- luku b~kımından t Son Postaı> lnr inirli olmaya idt çocuğu· 
de durduğu humar ~lesine, ben mıyan bir beı.lk veya poker oyunu. nın tetk ke d ğer bı.ılduğu bu tnuz hiçbir zam n s•nirli olma-
.,· defa ttim• B' ı T 1 1 1• 1 mevzu ctrah 1c.la dün bi .. Qruacla uaca• ... ı,· onu ainirli ynn>0n etr ... fı ı ·ı temas e • rr « asv -

1 
nı.ın ; ,•ır.: n mı: fckl;irln ve ·a en. ~· ~~ ı~ .. ' 

ri~» d çıkan bir yazımda, di. tclc'<iiel bUi"juvanın rr.o;;~nlcsi ol • tunız aıhh t müdilri.ı. Muhtar B • çcvı-eai oldu; o halde tedavilio 
ğeri cıBir mlaafir geldin piyesinde. d"au~· ·,:br.edik. yuı: ... 1 3 söyl dl rımla gör\4tü. oradan bn lam k en baf bir ted· 

....,. '" Bu me~ le lle ~lı bir ~ekil· birdir. · 
Her ilri yenle de bu felaketin ehem.. ğlm ~bl e şunu da ilave etmeli. de mcıtwul oid .. 'ltnu ve irs.h e • Ç h • 

• • '"-~...!-~ durd V • iki f:m C · b b' · ..: ... .,. "" oeuğun er ıstefdnı yerine mıyctı uzcr:ıIU1C wn. e ette Y ; e~ t nyatım:z. .r 15•' • den tedbır' len·... • ı'r .. tle nlınrn sı 
· t:..-~x.ı t · twil ·· ·• " ... getirmenin, her korkusuna derin mısal sdy ... ,. ... ""9S m: yı 1 gor - b le devresi geçiriyor. ı,..·nuıi hl.in. için b .. !cdı'y- il- tcınn• g..rtii!ini d 

')'• "" ~ - .. -T - erin kar ılık vermenin, onu de::.· 
müy, lçtlmAi mevkü yerinde bir dos y~lz ta ~ nzlıtt2tın yalancı Av - .,;.:n?ı·.,en •ıhh .. t mu''dlc· ... ; demi" • • d k d · 

"""'.\.!' " .. - • - y ıma ev e apatm r.ın, onun o.ı-
tumun evine akfmn yemeğine d • nı,-1 lığınd beri deh dönüm nolı tir 'ki: ma blıyiıkler'le temas halinde 
vetllydim. Bira:: geç celen evin ha. taAnr bula dı. Haki~i ha.ya~mız a- B lıçek pı hfıdia sinde bulundurmanın, onu havnsız bı 
nımına arkad ,ım ne yemek oldu· ancak 20 scncd nbcri, yani büyük ı mi n b!r kişidi . Bu vıık'o Ü • rnkmanın, onun nrkadaş&ız hal· 
ğunu sorduğu zaman, kflrısı yarı ~n.. ln!ulZıbımızdanbcri do:!nı yolu b~l- ,'terine öpek bulundu ve öld"'u • masının, onun geceleri geç yat· 
ka, yarı ciddi <ıSen beni n§ÇI diye mu~ bul ınuyor. Bu çol~ l\Z bir zn ~ rıildü. Y pıian olopsı neticesinde rnasının, gece sık ık uynnıp U· 

mi .Jdın ?» cevnbını verdi. Fckat, mo.ndır. 20 s ne evve'in çar~aflı hayvanın lcuduz ol<Al ku nnlıı.\>ıl· nu bunu istemesinin, onun nb r 
Yemekten sonra hemen humar ma. han•nı•nda,. bugün" b yımınn kn. dı. Bu köp k!e ıhlil~t ctmi~ di • cubur yemesinin, onun ~un bu
calnrı ortaya l:o:u!u. Ve oyuna ha~- do.r geçirdiği .... iz devre, içtimai ce • ğ. r ev. ve so nk kbop 

1 
ledrı odln- na sövmesinin, onun şunu bunı 

•---•. . • har .. t · • 1 -•.!'-• • • ,_, bıleceği y.,:u H u ı ısc en t 1 ti l d l • 
uuna.K ı~.ın en çok o.ret ~os eren ~.ıycfün :ı:.e b~ı cephesmı verme.ti h il m tbuat vaaıtnaile ma c-1.r rn sının, onun aı· e crı 
gene bu hnnımdı. , ıçın. h tf bir d vrc b.ile değildir. lum~~:ı ettik. • ile ha ı;n etme~inin miln&s·b vo 

G v b 1 n.___ · yerinde oimndıfmı an vo b:ıb · ene dostL rsmdruı aglt 3.§ ı, 1 .uunun ıçin, kumar İptilaııına kn. adı köy, B yog~ lu ve di<iter be 
nl ı. lan • d _,__ 0 - a aöy!cmck en önemli tedbirler 

rniltehL.mil. b~I, ni;a. ıı:ının tt.U : P! w ıUUll"ımızı uffelkn1em ter- Iediyc hududlnrı <l lıilinl'e b :u içindedir. 
ına o1

rul ıptili&ından dolayı ve bu 1 lrld dogru olıt ıaz Ve eğer onlu-:-, 1 kuduz vnk' ları teaLit edilmiı ve 
1 A ad Bu tavaiycleri birdenbire, ken ptlladan onu bir türlü vazıeçire • vnıp an hir mnrtnndlz tren' gibi bu b valide evvelki gün 1000 

ı d ---:r- dileri istemiyorlar amma bir m~iğl için ayrıldıklarını bana an- ıF- n me cniyet emtinsı arasımla I !: adar öpek ıtlaf olunmuıtur. 
1 - ' k d b · yerden emir almışlar da ondan aattı. umarı n lr nevi gnrblı12fllla san· Halkımızın bu huauıta bize yar· d l 

o ayı ynpm lrta hulunduklan 
Hnkikatcn vaziyet Fnıl Ahmedin mıpana, bata bizimdir. Fakat ile • dım etrne8i 1 zımdır. Bu kendi- hissini vererek tatbi - etmek b t· 

dediği gibi. içtimni bünyemizi ke • rialni diifüncrek. ecnç kıU.:ımı:r:a leri için de hay li bir ıneacledir. tan bir fiyaskodur; işe böyle 
ıniren bir kurd halini almıştır. Ben,J bir frenk dili öirotmeden, fTmk ro. Vnta°:da!larm mu~lak ~l rak bil yanlış başlayan ana babanın ço 
bunun scbcblerlni orta burJ'uvazi de. I manı okutmadan evvel, onları ev melen 1 zımdır ki; lı:opelt de. • 
d h ı d k cuklnrınm fena itiyn.dlnrınd n iğlıniz sınıfımı::ıın entelektüel a - iflcrlne, anne olmak san'atıo. alıf- me kuduz uta 't'. wnc t1r. vazgeçmesi hemen h mon lmbil 
li.kaaızlıgvı d ~ • h•d' 1_ • c ___ ,_ 1---•- 1 diki . En unlu aandığımız b.r ho:ıyvan 

n o ve ıt!ur a l!ieu:rın tır~ o u.rRıAı ev en erı zaman .. .. b' • d k d olmaz; çocuklarının iyi olmasını 
karşı göal rdilii l&kaydide bulu • b~ hakiki aile m~ ully tl ti kendi. gunB~lh ırm el .u daruk~: k b iateyen an bııbo herhalde doğ-
yorum. Müreffclı orta bul"'uvazi e ı::r.:-d n kumarı öldürecektir. . ı ssa ev crm • e ope es• b' 
memub aileleri lzd ka J y uı:ı•u e . lıyenler farkınd oıımynrak ku • ru yoldan triteml· zamanının ır 

. d b' .... m en çının e • Onlnra toplantılarda mübahese duz af til her nn ı ur. k kucn - a zaman ı;elip çat c&gını bilmeli 
vm e ır küt L-nc dd r vk' • fil · ~I 1 1 ·ı .. · · · b d ,,.. u yolu mum·· 1-'!n oldu Halb ki ne mcvcu u . u mı, { r mese c er ı e a y §ıynnlardır. Kop k sevgısı, m· ve u o•r KY -

u '~vrupnd • Öyle mi? Oku- takayı aşı'btnak li::ım ki, dolu ha· 6 nlık muhabbetile hiç bir za - ğu kadar rk n bulmağ s vaş-
mak zcv ttun:amile tadamamıı yattmı:ıu boıaltan bezik, Y hud po. m n ayni seviyede oamamalıdır. malıdırlar. 
olmak ve ~I ~. m.emlckc • J.-.er gı"hl erden kurtulmuş o • Köpesi acven ve aerbcst b!ra • ===========::::ı=== 
tlmlzde ilını, edebi, ıçtimaı konfc • lalını. knn, mcnaub olduf-u cemıyctc ve en küçük bir vak' kartı mda 
randarın yapılmamaaı, aenfon' ~kon G. O. muhabbeti olmıy n, vatanda§ derhal tedviye b t vurm sı ve 

bayatını bı.uıit bir fDntaziyc ter- böyle bir felikelc uğraınCUlUlk 
cih eden kimacdir. için de öpel ıtl' fınd bize yar· Akşehirde Maltepe askeri Ls. Md. den 

Okul luı.drosmı~ aşlık 40 lira ikrct\1'1cnllik müı-.ha!di.r. nn ücreUn lt:ı 
tnİkUtr.t husUSİ :ı:nau m!Wb\ııce C(ı 2i U:ı1 ile blrl.!Jdc yani f.evkİfat ('1Jdıkfılll 
~ra. elin ce~c.k nara miklıırı 40 lira. 7G L-nııuşa bıılflr olm:ı.d.ıdır, nu işe 
fsicku oluılırın clllekcc lı.c Akschlrd~ askeri l.isc miidUrlüw.n,. ınürnuı.a.f.Lm. 

u8r-2-8~45:ıı 

Kuduz vak'alaı ıuın cemiyet dnncı olmnaı lazımdır.:> 
için kor •unç bir a{ d olduğunu Öğrendiğimize &Öre sıhh t mü 
k .bul eden hb ilmi, her \8'\-ılan ;n dürlüğünün l'Österdiği lüzum Ü· 
sam bu hasta.lığ~ kurban adde· zerine belediye de tehrin muh • 
der. Halkımızın b:.ı itibarin bu telif yerlerindeki itlaf İ§lcrine 
mevzuda çok hana.\ dnvrnnma&J hcmmiyet vcrmı,,hr. 

Sayfa 4/1 

S rmay si: .o o.o o •• r 
Şube ve ajllns adedi: ZC5 

Zir i ve tıcari her nevi bank: mu:ımeleleri 

Ziraat Banltuwd:ı kumbıı.ra.lı ve ihbarımı tas:ırruf ıılılannch 
nz 5C lirası bul\•nanl :-ı nede 6 d fa l)Ckllec:k kur'a ile a 
plfınıı I' re ikram 1c dn*ıhluaktır. 

4 Aded 
4 
4 

• 
» 

1000 Lira 4.000 Lu 
500 • 2,000 • 
2SO • 1,000 • 
·ı 00 8 4,000 • 

1 50 • ~000 D 

120 40 • 4,800 
160 ,, 20 • 3ı200 ~ 

• 

n!kka.t: De ıl>'smıdakl p:ıralu 'bir sene içinde 50 liradan cı.şı 
clüşmly rrt: lkram e çıktığı takdirde % 20 fatlasi!e \>erile~ Ur 

Kur'alar cnl'Clc 4 defa, 11 farC., 11 Hıır:!r:ı.ıı 11 Efl ı, ıı Blrtn ı 
klnu'I t....Uıltrl :!• r.ekCccektlr. 

İstanbul Belediy si 

Belediye dn.lre ve şu ıernc ler ve saıııt ruü eler 1.,1 l al 
(UOO) ton k kiimlliilndn n kllyesI ita.palı z:ıl'f us.ııme ek.sn~~,~ lton m • 
tur. Mecmuımun blım!n bed • ı (132001 llr:ı ve 1 temin tı (990) r ... c n.. 
M.ntt E>bıt TC m ,. ı mUdUrliiğü kalem~ ı:-5J'Ul ı~. İh~ • ı 

P012 rtes! pnil t (15) de D.ı.lmi Encümt"rdt! ya.pılaoakLır. ııtıb' nn İl' tt ... 
mtnat. makbuz vcyıı mcklııblat ı v~ ka•ıunen ibrazı lizım gelen d a- r , 
r ile birlik e (24!10) numaralı kanunun t r'fn.!ı ~nde haıırl y.ıe.1.k.a ı t • 
lif meıctubbnnı lhnle Kunll s:uı.ı (14l de k i1.a.r D-uni Eıı ilıncne \crm ler ı-. 
zmıda. ( (8783) 

Beyoğlu y rli as "erlik şube inden: 
Y4. isUlıkam Tl'bn, lb1.1 Toka.tllg".11 «3'143b ün acele ~ııbemıY- ınilra('ıı:ıtı. 

cıS!ıS.89~6 



· 4/2 Sayta SON POSTA 

Moakenin mektupları 
(B'lf taralı .2 nci auylada) (Baı taralı 3/1 de) 

y~ için ayni ıey aöylenebilir mi? siktir. Çünkü Ramazand•r ve ak· 

-----------------------1 ~~-Memleket haberleri 
....._.www www~ 

Hergün 

İz mitte Samsunda. 1 

Rusya harbin biıtün yükünü ıam olmadan bir müshlınn yiye-
14 ay müddetle yalnaz kendi o· mez, içemez, hatta biı çiçek 
mu larana aldı ve zanıan ceçtik· koklayamaz. Türkler ellerinde 

-~ ı çe bu yükün altında bir•z daha teabihle sokaklarda gezer· 
Belediye reiai bir topantıda Bölge tütünlerinin aatıtları ezilmeye .b:"~~adı. .. . • ler. Soğuktan Ye açhktan 

Milli Şefimiz.in felırin imarı çok hararetli gidiyor En yenısı .. uç beş gun evvelısı- asabi bir çehre taıırlar. 
h d b ·· ·· k r Juı ·· ( H • 25 ş b t ne gelmek uz ere, Rus yanın tek Fakat günef Süleyınımiye cami· 
usuau~~la. ~ya .. la a. gos- Samsun . wıusı) - L--l hna batma sulh yapacağı, yahud yap- sinin arkasına geçip te müezzİn· 
terdıR erını .oy edı Ve 1942 de müba!a.uıoa _..,anı _., mayacağı hakkında aıasıra do- ler minarelerde Tanrıdan baska 

pddetle alklflandı olan !Ml MD600esı00~ tü~~ez .::- latmıf olan muhtelif rivayetlerı Tanrı yoktur nidasını yayınca o-
bmir (Hsusi) - Evvellı:I alqam tihaalitı 2ı.r' 1 '_1 • 1 ° N lunl ';'..,.} hatırlayalım. rucu bozmak müalümanlara borç 

• :-.1 ltca alıcı 1 uınısar ar' em Ogua• R b" 1 üt d" C. H. P. Merkez Nahlye heyeti re... • Ttirk tüt.. limited . keti T uaya_ ır. yı m ema. ıyeıı olur. 
Kemal Öz'ün reisliğinde parti ocak ~ O ;'airk d.!ır ~d~ yardım ıste~ı, yardımdan ztyade Şimdi Galata surlarına gelmi~ 
reis ve idare heyeti üyeleri bir top.. ._t~ 'lanl atro o· I .ve ıger ilk l ı Avrupada bır b~ka harb cephe- bulunuyoruz. Buradan beyaz bir 
lan:ı yapmı,lard1r. ~195'·MadlZ PJJ

1
aa&n
82 

tnC ikaçı 1- •İ açılmasını istedi, nihayet açı· kuleye çıkıyoruz. Bu kuleden li-
• _,_.ı• R-!-• flıuıua en, an ve l ~ Ad• · ld f k t b Ad ··b"" t f d k• h" Bu müna.ebetie ~1)'9 - 170 Evkaf ik bund b. k .. acagı va n'h a ı, a a u va manın o lYr ara ın a t fe ır 

Kemal Öz, vaki olan dilekler üze. enA a.n ır aç ıun ne vakit tutulacak? Üsküdar, Boğaziçi kı)"ıları, Mar-
r"ne tehir itleri hakktnda etraflı lza ~ 235, hatta 240 kuruta kadar Rusya bilhassa yaz aylarında mara denizi, Adalar ve Uluıia.t 

vennlttlr. ~..'Un .. atııı !apılmı§, bu ~uretle az uiradığı büyük kayıbiardan son nefis bir manzara arzed.er14'r. 
Bu izahata köre, tefnimize son! b?' müddet ıçhıde fehrlmızde 600 ra taleblerini aoıtuncu defa ola- Sai tarafta yarım mi\yon n~ifus

ael feliko~ ile yıjılmı kum, toprak, bın. liralık alıperlı olrnuttur. Bafra ra!< ve tiddetle tekrarlamıf, bu- lu bir tehir yayılar ki bir krallı
moloz ve kayaların tutarı 150 bin da ıse pıçak 280 Alaçam, Gem ve nun üzerine de bazı mahfiller· ğa bedeldir. En dı, uç • 
arabadır. Beher araba 35 kurut üc.. ~ da buna yakin flat~ de Rusyanın nihayet münferid da yüksek duvarlan, birçok 
ret lmakta olduğuna göre bu İt için üzerinden aatıtlar yapılmıf11T. Aynı bir sulha talib olması endişeai kubbeleri koyu ye,;ı aerYilerile 
40.50 bin Ura aarfetmeie Belediye. ! yılın Bafra l.t:lbaalitı 3,5 milyon, belirmit olabilir. saray sörünüyor. Buras• yedi bin 
nin ikı~ldarı yoktur. Halen laer gün ~mda A~,OOO kilodur. Çal'f&lll Ruayanın münferid bir ıulh nüfusu ve hususi surları ve ~ale 
bu molozların kaldtrdması için ıso ! ba Uıtlbııalatı iMi 200,~ kilod!?'. yapması komünizmin yıkılması kapılarile başh başına bir şehir· 
lira harcanmaktadır. Belediye vazi.. Bunlard~.. ~a .Gumuthacıkoy demektir. Bugünkü Rua rejimi- dir. Bunun yakınında timdi <".&· 

eti vilayete anetmlt, vlliyet yük. basma tüt~~ PIYaaaat açılarak nin en istemeyeceği ıey de bu- mi hal;11e getirilmif ola~ Aya· 
!°ek makamı. l>JJ ~alebi muhik göre. 1400 kul'Qf uzerinden ıatı~ J'~pılmıt- dur, fakat mecburiyetlerin yeni aofya kilisesinin az~eth .lcub
~ yardım nelinden buluıumqtur. ttr. ~ tUtinler bl~ lnh11ar. 11 • anlaşma usulleri ketfedilmeaine besi sörünür. Bu k 1!15e bırço~ 

!urkiyede bulunan 560 belediye lah. ietuyonumm deierli .~laa ıa. imkan verebilecekleri neden ha· diğer kiliselere ha~a Romadakı 
içinde yalnız 27 belediyenin imar yesinde meydana retin1diğinden ne.. tırlanmasın? Sen Peter kilisesine 3mek ol· 
lU ud ldafunu IÖyliyen Ke faaet ve kıymet bakınuadan iyi de. Tahmin edilebilir kı fngiltere mu,tur. Daha sağda Sult:ınah· 

p 1 '0:,et~
0• etmek ona ile. 1 recede randıman alınmııtır. ~~ - baıvekili Moakovaya Avrupa med camisinin altı nefis mımue

~~lr veçhe v..:~ ı~ normal cudü 300,~ kilo tutan bu tüliin~er cephe.in~ timdiye kadar neden "i vükaelivor. Bu minarele .. İnce• 
zamanlarda a.4 milyon lin lazım tamamen. ı~rlar t.rafından mu• açılmadıgını anlatma>:• ve ne 1ikleri dolayısile biz;m bıriıtiyan 
olduimıu, bir v..t11111e ile IMa buaas bayaa edilmiftar. zaman ~~rede, ne ~~kı!d~ açıla· kiliselerinin en yüksek %u1~1e· 
kendisine anedllen Mllli Şefimizin • • • caiını soyle.me!e gıhuıtır, bu .. ~nden çok daha ydksek ıörünfü· 
büyiik alika göl&erdilderini ve bi. /.,,.it poatahane11ne 6rr WJfe seyahat netıces•nde de Sovyet 1<!'! ... Fakat manzarada tm yükse~ 
kimıete liztm gelen direktifleri ver. ilauesi isteniyor Rusy~~ı~ ~~harebeye devam e· n<'ktayı güzel seraskerlik latlesı 

A ..l!-...1 bulunduklarını müj • lzmit (HU8U'si) _ lzmitin nüfu. decegı v~.dlnı almıfbr. t,..skil etmektPdir. Cnz alabildi-
mek vaUJDUe 12 b. Bu munaaebetle ç 1-..anhnı, o 1 k 1 delemesl üzerinde salonu doldur • eu pek artmıştır. Evvel'ce ın l A t bl"v d ci ' b be. ğine basık dam ar, ırmızı ev er 

olan _ ...... !tf1 ~Lan bir ae • küsur nüfmu o-lan ~r şimdi 30 bin an !"ffmı e ıg e e mu !1re • vüksek kubbeler ve İmparator 
lllllf paruı er Cvrn L_ı_...1: • • •• 11_ d' Bu ., ye yalnız naıyonal aosyahat re· d ~ k ..n ... ,. ve minnet tufanı içinde uescua. ki,Uık k.oca hır bo"'e ır. na ng. •• • • d ıc.•ı • d "Valen)\ in yaptır ııırı su emııor-
• .., t . tah 'ınde evvelce Jımının eaı' aynı zaman a • ha"kı·mdı"r Bıı • · ı aJk -1-·flard ızmt pos aneıı l"'!rı manzaraya • 
ye re1111n lrauu tr. "kA metı k . i bi i 'Clrd 1 benzerlerinin de ortadan kaldırı· kemerler aehrin içinden geçerl..,r 

Şehrin temiz tatuhnaması fi a. melctub verme JÇ n r g te 'Y • lacağı zamana kadar devam e- h .. 
yetleri Ülıerlne. Belediye reisi hu İşe $1mdi d.e bir .gife bulu.nma~ta ~e dbu dileceği kat'iyetle kaydedilmif· :~mbduı·r~ngub~:m:l:z:::i~ içi:: 
bak verdiğini f.ıo.ı belediyenin ele. yüzden haı1k çok sıkıntı çe ere a. tir ki lng,;Jterenin ehemmiyet Ki 

ili, balkın oturduğu tehri temiz tut kika1area gİ'~ önünde .~e~lembü~~~~- ve:diği bailıca nokta da budur. den seçerler ve bugün bile a~-
ması gerekliğini, halbuki, halkın bu clB. Adi. rec-...mi, t.aahhudlu t~n Yalnız ngiltere ile Amerika dan on ııltı asır ~~mesine rA~· 
kai~e biç riayet ebnedlğini, İzmit melktubıarı:n bu tek gişeden verıl. sında müstakbel sulhun in- men yGz binlerce inıumın l'uvu.,1

1 

halkının temizi~ için 'belediyeye mesi büyük zah~tler doğu-rduğuın. •.~'!'- )arak tanzim edilen Atlan· ... "';" -~..,rler. Tablonun hudud
senecle 7 bin llt:a verdiğini, 'beledL d•n Posta T. T. Umum Müdürlüğü ~~~ ~evannameainde hiçbir mil· l11nnı H-.te~.,ont ve ~ya dailar• 
yenin bu it için 20 bin lira harca. lzmit için ikinci bir gişe açarsa 

1
1 
t' dahili rejim;ne müdahale =-=~-=·= ...... =="'=lr=•• ... =_.•: .. -=-=------===E= 

dığını, bana f'llimen. tandfat kacL ha1k çok memnun luı.tacaktır. ~~r tine dai.r bir kayıd Analo-Saluon - Sovyet •fında l 
roaumm kifayet ......... aalatm11 .. • • 

1 
_,_ ük- e 

1 ;eyec~atıhyor ki 0 zaman bul~ için muteber Ola• 
tır. ......_ umuma bir dilek 0 ar- Y var ~, • an. k k • in konul· cakt1r. 

Bllıla .,.._ 1he aç11mui menn.. Mk ••ml.ra tWıw aanulmuına komüıuzmı oruma 1~. B,,,_ U,,,Mıııil de...._... ....., .,._ .. ._ve Jr.amr YWilmif1ir. m.uı olan hu kayıd münhaaıraıt 

- r---~~· .. . ı ı badi.dır-

Kapalı zarf usullle 
eksiltme ilanı 

Antalya nafia inşaat komisyonundan 

~ .. 

1 - E'luıllt.m.eye koaulan iş: Antalya.. ~ ,.ı.n.u 71+• H • 
Km. 1eri &nM& tamıratı esasıye Jel. 
K~ bedeli cıl753tıı 1:1ıa «56» km"llf ..... 

1 - Bu ite ald ~ "' emak tunlalıılırı 
A- Keflf. 

B - Bmusi, ™mi ~. 
C - Gralik. 
D - Şariname. 

E - Mllka~ «Ha eTtaklar Ania'1'a ~ ~ slriileblllr.a 
S - EJısllt.me 3.9.94! Persetabe ri'nü saai 11 de .&ntaıyaea Yeoı!n . .,ı oadll9. 

slnd.e Nafia Mtıdıtrlliiıi ~nazrAa UNia •'rtnlı'a Nalla ı..-t. ... 
~ J'apılacıakhr. 

' - DısHılme Upaiı W"I udi ile ,..."alllıii .. lisı ' ' ratd'Mldn . 
5 - Ebtl meye l'lreöllmek lol• iaMldllel'lll de9» ıta.. dl» ....,lalı; ma • 

valıı&aıt femnia.t ya.krmMuı Te 1Mlnıılııa ...._ •••iıiık' l'milıalin o.r. 
etmeleri 11art.tn. 

1 - Be işe &' ...... ~in Nalla Hlillıliti!lthılll.lıwıt lııı•fü11•111ldan '° 
llllllllllf arüt ' bMUk ......... 

2 - cari ~e aiııl Tiearet Odaa ......... c8Hh 

Nafıa Vekaletinden: 
llııll~e baulaa lıt: 

1 - Sa 1tıerı J'etllaei .. •iidirtitii ~ loWe 41ıaan,_ Batlllı ~ 
Jil el'\'811Dda.Jri ba& wlııt1n kurıaiulJllMI ım 4ıUımin ed.ileıa keti! w.ıı f\-" ,._ 
il.idi esut ibıerindeııL 

«484816• lfcoa «70• ~tll'. 

1 - l!lı11il&me 10/9/HZ tlıi"biae ...._.. Pnıs te riai 9M d5• de 4' 
luınııla Su İfleq ~lliı blDw ~inde trı' • • elııllltme 11.emiq111u oda,. 
.... 1ıapalı art uaali1e ıaıtllıMıaktır. 

3 - iatdUller elııllltme ~ • ...,. Jll'Oleıll, k1mdırlık itleri rMMI 
............. maami • itleri fenoi .-namıma Uıe bllS1lli .,.. fcnıu prtnameled 
ft projel~ «H > lira «!b 1ııanış karşıbtma sa işleri relaliiinde.n alab!H-r.er. 

' - Elıallfme7e cfrıelıilmek için WekWertn &142» lira «67ıt kıut'U~'lık ıma.. 
veldr.l.t t.eminat vermeei n euM.menin J&pılıı.eajı l'ibrdıen en az iic rün ev1Nll 

lılr .ulekee ile Na1ia Vdta\eıUae müracaat ecleft.k ba 1ı9e mahsus olmak uUN 
ftllka ahnlları ve bu 9e5llsa7ı l'~Tmeleri ..nw. 

Bu müddet içinde ~ llJ5etinııle ltalunma~ ekslıltımeye gtreUıeı•er. 
5 - ~n '->kHf meJd.aWannı Wınei mad1lede yasılı ~tı:~.1 bir ~ 

inceaine bıda.ıo sa islel'J reaslltlae mMbm ~ vennelerl lıbımi ... 
Post.da eJan recikmefer bbu: edilmem. t<8'79Z• 

Devlet Demiryolları işletme U. l\;ı de,...· 

Muhammen bedeli lt'rTI (Yirmi aliı bin ;red.l Jiis yetmiş beşı lira olan 
96H adet~ 595 JıD IDfıle maden cliretJ. 21/8/19'% CUma l'WUI sad 
15,38 da lıapAb sarf 9'ulii llıe Ank.araa t.J.re binuıntla toSJla.na.ıı ıt•!'kes 
9 1IDC1I tomlsJonca sata aluıaea.blr. 

Bil ite rlnnek kibenlerin 20t8,ll (iki bin Milı lira en ~ karııt) lira.!* 
_,.nlıM temlnai ile bnaaun ~ ewtl YC!Bikaları ve tekliflerini ayııı cıia 
--' it.Si • lwb.r lda ceoew koaıisyeın relallttne fttmeleri li.zan;iır. 
~ panea aılaralı: A'llkan4a lhkeme dalNsinden. Bayd:ırp~1da 

t:..eWim ve Snlı. Sellliiaıılea n il&.,... ı.t..OD Şef1iilnden temin olunur. 
(1511) 



Londra bi .dif'iyor: 

Ruslar Stalingrad 
cephesinde yeni 

mJvzi ere çe <ildiler 
Karadeniz limanlarını 

teh Jİd eden tehlike 
daha ci.:ldi 

mahiyet aldı 

Londra, 19 (A.A.) - Mosko· 
vadan alınan haberlere göre 
Stalingradın şimali garbisinde 
vaziyet daha fazla kötüleşmiş· 
tir. Dün gece neşredilen Sovyet 
tebliği, Almanların Don kavsin
de yeni takviye kuvvetlerile dur· 
madan hücum ettiklerini ve Rus 
kıt'alarının yeni mevzilere çe• 
kilmek zonında kaldıklarmı bil
dirmektedir. Almanlar bu ke
simde bir noktada, Rus müdafaa 
hatlarında bir ırahne açm&ğa 
muvaffak 2.Jmu,lardir. 

Diğer bir habere göre Alman
lar, Don nehri üzerinde köprü 
kurmağa muvaffak olamamış
lardır. 

Almanlar Kafkasyada Kras· 
nodnr kesiminde de ileri hare
kçtlerine devam ettiklerinden, 
Karadeniz limanlar.na karşı be
liren tehdid daha ciddi bir ma
hiyet almış bulunuyor. 

Knfkasyarun merkezinde Pi
yatagorsk civarında da, muha
rebeler şiddetlenmiştir. Alman
ların burada arazi kazandıkları 
ve Grozniye dogru ileri yürü~ 
yü~lerine devam ettikleri anla
şılmaktadır. 

Sovy tlere göre 
iman zayiJtı 

Moskova, 19 (A.A.) - Sov
yet istihbarat servisinin ne§rel
tiği bir bültenden anlaşıld•ğına 
göre son altı ay için Almanlar 
480 bir.i ölü olmak üzere, 
1.115.000 zayiat toerm~lerdir. 
Bu müddet zarfında Almanlar 
3390 tank, 4000 top ve 4000 
tayyare kaybetmişlerdir. 

Ayni müddet içinde Rusların• 
kayıbı ölü ve yaralı olarak 668 
bin kişi, 2240 tank, 2860 top ve 
2198 tayyaredir. ---n---
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-5 Brezilya vapuru-! 
nun torpillenmesi 

mesele oldu 
Rio de Janeiro 18 (A.A.) 

Sayfa S 

) 
uht e ir tacirlere ticari ahlak 

dersi veren mah Omlar 
Maarif Vekaletinin yeni karar ve tamimleri Bütün gazeteler, tonajlllrı ye • (B~~ ta~.afı 1 incı sayfada) Hayri ise, gerek süratli iş gör • 

kllnu 13900 tona baliğ olan bet le degıl, fulle. 1,te İıpab: Kara- mek, gerekse temiz iş çıkarmak 
vapurun torpillenmesi karşısın • borsada metresi ı.;W-140 kuruşa bakımmdan mükemmel l>ir do • 
da efkarı umumiyenin hisset • sa~ılan kaputbezi Üsküdar ceza- kumacı. Polis Hayriyi hatırlıya
mekte olduğu heyecana tercü • evınde 85 kuruıa, iki kifilik do • caksınız; bir müddet evvel Bey-

Ankara 18 (Hususi) - Maa
rif Vekaleti müdürler encümeni 
verdiği bir kararda ve 3659 sa • 
yılı kanunlara tabi maaşlı veya 
ücretli memuriyetlerde müstah -
dem olanların, hususi Türk, a • 
zınhk ve yabancı okullarda haf
tada dört saatten fazla ders ala
mıyacaklarmı bildirmektedir. 

Vekô.let yaptı"' bir temimde, 
öğretmen okullcıı·ma yatılı tale -
be alındıktan sonra sınıfların mü 
saadesi nisbetinde gündüzlü ta -

lebe de almacağım bildirmekte 
ve alınacak talebenin şartlarını 
ilan etmektedir. 

Diğer bir tamimde, röntgen 
filmlerinin tedarikindeki müskü
lat dolayısile parasız yatıh ~lı -
nacak talebe muayenelerinde 
ancak doktor tarafından lüzum 
görüldüğü takdirde bir röntgen 
alınması, nksi halde ancak im • 
tihnı kazanan talebelerin rad -
yografilerinin alınacağı Lildiril -
mektedir. 

man olmaktadırlar. kuma yatak çarşafları 3,5 liraya oğlunda umumi bir kadın yüzün. 
Nümayişler yapılıyor masa örtülerinde, Amerikan be~ den feci bir cinayet i~lenmi' iki 

Rio de Janeıro 18 (A.A.) lerinde de ayni «namuslu» fiat rak~.b aşık birbirlerine girmi,şler, 
'Riomf'l ana CAddelerinde bü- nisbeti var. Fakat, kundura fi · o gune kadar temiz bir vatandaş 

yük bir halk kütlesi nümayişler atlarını Öğrenince, büsbütün hay olan Hayri gene iyi bir insan o
yapmaktadır. Şimdiye kadr hiç ret içerisinde kaldık. Zira, zara- lan rakibi otobüacü Halili taban. 
bir hadise olmamıştır. Hususi za fet itibarile Beyoğlu vitrinlerin • ca -~le öldürmüştü. 
bıta kuvveti ile babı iye silahen· de teşhir olunanlardan hiç de a- Usküdar cezaevi mahkiımları 
dazları devriye gezmektedirler. şağı olmıyan, malzeme ve yapı yalmz iyi yola sevkctmek, onla
Almanlarla İtalyanların evleri itibarile onlardan daha sağlam ra iş öğretmekle kalmıyor; ce • 
muhafaza altındadır. kunduralar 15-16 liraya satılı • zaevinde her mahküma dışarıda 

Ye i 
b şla ı e 

hiliye ek'li 
·r tam: 

• 
şe 

ö derdi 

Harb mi? yor. Ayni kundurayı, dışarıda en kolaylıkla iş bulabilmesi için, bir 
Montevideo 18 (A.A.) - Ü • ucuz tarafından, 35-40 liraya te- de «bonscrvisıı veriyor. Çünkü o, 

ruguayın siyasi mehnfili, be~ min edebilirsiniz. artık hem İyi bir usta, hem de 
Brezilya gemisinin torpi!lenmes; Kundura atölyesi §'!fİ ( Galib n8ımuslu bir vatandaş olabilmiş • 
hadisesinin Brezilyanın harbe Oründül) de bu fikri teyid edi - tir. 
girmesini intaç edebileceği mü yor, diyor ki: Hüle&a, cezaevi müdürünün 
taleasında buhınmaktadırlar. <{- Dışarıda 40 liraya hatta söyledigı gibı: 

Ankara 18 ( Huı;usi) - Y erıi 
Dahiliye Vekilimiz Receb Peker, 
bu sabah Vekalete gelerek işe başla 
mıştır. 

Yeni Vekil bugün, bütün müdür-

50 liraya aldığmız ayakkabtlar <f- MahkUm çnhştınldığı za • 

Al 1 11 em• bizim yaptıklanm12 kadar da • man şeytanlık, feıı.acilık d~ · 
da dahili emniyet meııeleleri her za.. m ln ar g 1 yanmaz; çünkü, içine hile karış- mez. Onu ıslah yolunda alın 
man her ifln b&§ında gelir. Bunun d :ıhl b:ıtırdılar mıştır. Burada ise dalavere dön- cak ilk tedbir meşgale temin et-
yanında devletçe ,lınmış olan ik • ~ ;;\ me~, ller teY yalnız en sağlam mektir. Hapishane içinde asayi~ 
tisad tedbirlerinin bize düten kısım- ve temiz malzemeden yapılır. te bu şekilde kolaylıkla temin e-
larının tatbiki ve bu yolda yapıla. Berlin 18 (A.A.) - Resmi teb- Prensibimiz budurıı. dilebilir. Çünkü mahkumlar ça -

lig~: ler ve Vekalet erkanının tebrikleri.! cak mahalli itler güoiin ıar~ları 1 • ~ • Atölye şefine evvelcede mes • h~tıkları müddetçe cezalarını ne 
ni kabul etmi~tir. çinde en mühim vazifelerimizi teş • 16/17 Ağustos . gecesı Alman ]eğinin kunduracılık olup olma • suretle çektiklerini unuturlar, kıı. 

Ankara 18 ( A.A) - Dahiliye 1 kil eder. mayn tarayıclla~lle lnglll:.ı: zırhlJ bot dığını sordum. Cevaben: faları'iida yarın için iyi ve nam ur 
Vekili Receh Peker yeni vazifesine Bir yandan diğer lılerlmizi sör. ları a~ındıi ~ çarpııma olmuı.: «- Hayır dedi, burada öğ - lu bir adam olmak azmi yerle§İ· 
başlarhen, a,aiıdakl tamimi gön _ meğe devam ederken, çalışmaları - tur. Duşman hucumbotJarından hırı rendim. Hem de bir buçuk yıl yor.» 
dennİ§tİr: ı mızı bilhassa bu esaslar üzerinde 0 kadar ağır h~ara uğ~amııt~r ki içinde.ıı * 

Dahiliye Vekili olarak bugün lıe toplayıp. sıklaştınnak, bütün mes • ~nun kaybolduguna hükmedılebl • Bu cevabda Üsküdar cezae • Cezaevinden ayrılırken bütün 
~dım. Vekalet vazifeleri arasın- Uliyet aritadqlarımdan ilk ricamdır. lir. ~.lr A~n mayn tarayıcı üssü- vinde gördüğümüz her teY gibi mahk\ımlar bizi atölyeler kısmı· 

ing· ter yurdum za 6 
ne donmemı§tlr. b' · h t d" ... d" B" b k k k d • ') 

8 6 
Alman donanmasına mensub u • ılzdı ahyre ek udşur u.1 kı~·- uçu nın apısına a ar teşyı cltı er. 

"ll" 1 yı a em un urncı ı ogren • Hepsi ile candan el sıkıştık. Ab· 

ı ımn menn 1 top ar. Alman mayn ta. mek, hem de atölye ~efi olabil • dullah: 
~yıcı~arı tarafın.daon tutu_şturulnn mek liyakatini kazanmak!. Do-. - Ne olur, bir çayımızı için 
hır du~man gemıslnl batırmışlardır. rusu brav g 

il n ı:rn eşya i hal 
ilin ( o.·· de öyle gidin. 

'ld•ı •v~e . 18 A.A.) - Resmi teb. Dokuma işlerinde çalı§ADlann Diye ısrar etti. Fakat, vaktimi:r. 
liğ. • da çoğu bu aan'ati cczaevinde kalmadığı için Abdullahın bu gc 

Alman denızaltaları son 24 saat öğrenmişler Meaeliı katilden 29 nülden gelen isteğini yerine ge
zariında münferid hücumla~la ve seneye mahkUın Halil hunlardan tiremedik. Bahriyeli Salim de 

Londra 18 (A.A.- - 1.1.19421 maddeleri ihtiva ebnektedir: kafUe arasında olarak Atla~tlkde, biri. Atölyeye bir hafta evvel gir kendisini yakından tanıyan za -
tarihinden 30.6.1942 tarihine ka • 12.376.000 Türk liralık hububat Buldı Okyanusunda.v._e AkdenıJ:de ye miş, bir haftada iplik bükmek bıta ve adliye muhbirlerine se • 
dar geçen müddet zarfında ster1ing 10,920.000 Tüı·k füabk lokomotif n e~. 72·000 tonı°lat? .. tutarln~a 11 öğrenmiş, iki ay sonra da mü - üun söyledi. 
grupuna dahil memleketlerden Tür.ive vagon, 3.640.000 Türk liralık gemı ıle 12.~?00 tonilatoluk bır l1

at' kemel bir tezgah ustası olacak. Bu yazıyı bitirirken Üsküdar 
kiyeye vaki ithalatın kıymeti tak • kahve, kakao, sanayi ve tababet i- ~cı .~vazor ve asker taııyan Ro. Çarşaf dokuyucu'":u Erzincanlı müddeiumumisini ve Üsküdar 
rlben 86 milyon Türk lirasna baliğ çİn kimyevi mddeler •otomobil morkor batılılmıştır. Mehmed Aslan, ke.tilden mah • cezaevi müdürünü, tahakkuk et· 

---o>----
bulunmakıadır. lastikleri ve kauçuk mamulatı, ta • kum Aziz pehlivan da öyle. Ha- tirdikleri bu güzel eser kar · 

Fotin, çadır ve çanak gibi askeri beklanmış deriler, kulay ve galva.. ıosl<ovada verilen pisbane müdürünün « efendi a· sısında, tebrik etmeği bir borç 
teçhizata aid malzeme hariç olmak n,iz1i ve kalaylı çelik levhaları; ma· dam» 'olarak tavsif ettiği polis biliyorum • Gavsi Ozamıoy 
üzere, askeri teslimat ı,ba milrta- den halitaları, sanayi makineleri; kararlar 
ra dahil değildir. büro malzemesi, pamuk ipliği ve AJ t hı• v • S t t b}• v • 

Mezkur 86 milyonluk itbalat §U mamulatı, jüt. (Baı tarafı ı ınci aa·)'fa.Ja) man e Igl OVye e Jgl 

General Auchinlek 
değiştirildi 

Ticaret Vekili bu 
sabah Bursaya gitti 

(Ba• tarafı 1 ınci sayfada) (Bat taralı l incı r.C4ylacla) 
tatark başkumandıuılığına general dırmağa kalktığı zaman lüzum
Aleksander tayin edilmiştir. suz gecikmeler oluyor, serbest 

General Ritchle'nin yerine seki .1 çahşahmıı demişlerdir. 
zinci ordu kumandanlıiına general Vekil dün akşaın Ticaret O • 
Montgomery, general Gott'un yeri. fisine gelerek bir müddet de o
ne onuncu ordu kumandanlığına ge rada çalışmıftır. 
neral Lumsden tayin edilmişlerdir. Vekil bu sabah Bursa.ya ha -

--- -u---- reket etmiştir. Yarııı tekrar şeh

Akisler ve tefsirlt:r 

General Bradley ile isti~:-eler (Ba! tarafı 1 ınci 11ayl•da) (Baf tarafı 1 mci BtJyfada) 
yapılmışbr. Hu nskeı i meselele • nın Kafku cephesindeki taar • bölgelerile Kotclnıkovonun doğı· 
rin mahiyeti etrafwcia bh·çok fi. ruzları, inaılb düşman muka ve • ,imalinde ve Mıneralli Vodi ve 
kirler ileri aürülmcltte ise de · • ·· · meJine ve ara-ı:mın go:."i:erdiğı Krasnodaı: bölgelerinde düşman 
derhal ve en b.tfta akla gelen güçlüklere rağmen üstüva s1cak- la çarpışmışlardır. Cephenin ö -
ikinci cephenin açılmnı.ıdır. Her Iığ,na benziy.m şiddetli bir ha • teki kesimlerinde hı~ biı- deği • 
ne kadar bu huı.usat çok gizli tu- reket altmd-ı başarı ile df:"vAm şiklik olınamışbr. 
tulmakta ise de elde edilen neti- etmektedir. Karadeniz li . T eblıge ek 
ceden Ruslarm memnur olduk • nıanlarında boml\ ile 12 Moskova 18 (A.ı\..) - Gece 
ları görülüyor. Müi:tefiklerin ya- kıyı e-emiıi ile büyük bir sarmç- yarısı neşredilen Sov}et tcbli ~ 
kında büyük ôlçtlde toplu biı ha- lı gemi batırılmış ve mühimmat ğine ektir: 
reket yaparak Rwla.rın yükünü taı_ııyan 8 büyi.1~ mavna ciddi ha- Bildtrildiğine gore son gün • 
hafifleteceklerini zannettirecek 

.sara uğrahlnuttır. lerde Ruslar, Kletoluıyanın ce • 
sebebler vardır. Don büyük dirseğinin şimal nub doğusunda subay ve er ola-

Londra radyo.iu ne diyor? 1 l dönemecind.?, 15 ve 17 Ağustos rak 5000 Alman öıdürü müş erm 
Ankara 18 (Radyo gazete - gönleri arasuıdn yapılan çarpış- dir. 

Çörçi 1 Mısırda 
cephenin ilk hatla
rında bir gün geçirdi 

( Baf taralı 1 incı •aylada) 
dar acele yapmak lazımdır. Daha 

ku- fazlası da var, V&§ingtonda olduğu, 
ve gibi, Çörçil _ Ruzvdt göriipneleri 1 

iki millet arasında •ıkı İf beraber
liğini nasıl meydana getirebildi ise, 

lngiliz baıvekili bütün 
mandanlar, Mısır kralı 

baıvekili ;le görü~tii 

rimize dönerek le•kiklerine de -
vıan. edecektir. 

Dil Kurultayının 
teşekkürleri 

si) - Lon<iradan alınan haber- malarda, wn rakamlara göre Krasnodar çevresinde iki mes 
lere göre Çörçil Vf: Harriman, 12,800 esir elimize düşmüş, 4 7 klln yer dolaylarında. bilhassa 
Moskovaya vardıklart günün ak· tank ile aynca 252 top tarafımız şiddetli bir muharcb-: olmuı:tur. 
şamı Stalin ile ilk göı:üşmeyl yap dan ahnmış veya tahrih olun • Bu muharebede 20 düşman tan-
nuşlardır. d • k d'i 

General \Vavel Perşembe gÜ· 
muftur. Savaş sahasının temiz • kile 2 üşman taouru yo e ı • 
lenme işi devam etme'ktedi:r. miştir. 

Ankara 18 (A.A.) - Dördün nü hava yolile Moskovaya vasıl Viazma doğusunda birçok 
Londra, 19 (A.A.) - Bugün Mas.kovada Çörçil • Stalln görüş • 

burada if~a edildiğine göre ha§• meleri de İngiliz ve Sovyet millet
vekil Çörçil, Kahirede bulundu- leri arasında ayni sıkJlılcta it bera -
ğu sırada bir gününü Elalcmeyn berliğine vücud verebilecektir. 
cephesinin ilk hatlarında, asker• Roma 18 (A.A.) - Popolo di 
ler arasında ieçinniştll'. Çörçil, Roma .gazetesi,. Çö~il'I~ Moskova 
bütün muharib bi?·likleri ve ha- seyahati ba:ldı:ınaa diyor ki: 
va te§killerini ayı·ı ayn ziyaret Çörçil siyasi seyahatlerini lngil -
etmiştir. tere ~e ~lşevik, demokrat birliği 

Başvekil Kahirede, cenubi Af· ~en f~t~e uğradığı zamanlar 
rika ba~vekili General Smutsdan adet edmrnıştir. 
başka lngiliz büyük elçisi. Lamp M. Çörçil Amerikaya ilk seyaha -
son, 'Britanya devlet nazırı 1 ti yaptığı ~it Jap~r ı:ongkon. 
Keyse Yeni Zelanda kuvvetleri gu ltıal etmışlerdl~. İkincı &eyaha • 
kuma~danı General Freiberg tinde de Alman • Ualyan kıt'aları 
General Wilson Amerikalı G: Tobruğu almışlar ve İngiliz filosu 
neral Maxwell, General dö Gol Akdenlzde Ce~lüt~r!k. ile ft!alta 
v~. sava,an. Fransanın Suriye ile arasında acı bir maglubıyete ugra • 
Lubi'andakı kuvvetlerinin ku- mıttır. 
mandanı. General Katru ile gö- Acaba bütün bunlar &adece bir 
rüşmelerde bulunmustur. tesadüf müdür. Her ne de olsa bu 

Bu görüşmeler esnasında Or· bizi M. Çörçil'in çok styahat et -
ta~erk va:r.ivetini alakadar eden mes.ini temenniye sevkediyoır. . 
bütün meseleler gözden geçiril- M. Çörçil'in Moskova seyahatıne 
rniştir. geline~, bu seyahate Rusların Do~ 

Çörçil ayrıca Mısır başvekili da ve Kafkasyada uğradıklnrı fecı 
Nahas Pata ile öğle yemeği ye- mğlUbiyetler ve ikinci cephe açıl • 
lnİf ve Moskovaya hareketinden ması iç.in Rus • Aınerilıan ne§rlyatı 
evvel kral Faruk tarafmdan hu- takaddüm etmiı•-ir. Bwılardan anla
zura kabul edilmiştir. fllıyOI' ki, ÇörçR ve Ruzvelt'in mü. 

Çörçilin KaJ>irede bulunduğu messlli, Stallni teşvik elmek ve ge. 
sırada General \Vavel de gelmiş çen Mayısta yaptıkları vadi tu~ama 
ve başvekilin ya~tığı görüşme- dılda.rını mazur göstermek için Mos 
l~re iştirak etmiıtirr. kovaya gitmlılwd.ir. 

cü Türk Dil Kurultayı Ba.şkan • olmuştur. Wavc!in tayyaresi da· düşman taarruzları kısmen kar• 
lığından gönderilmiştir: ha evvel bir arızaya uğradıgm· 

Dördüncü Türk Dil Kurulta • dan, Wavel Tahrandaıı geri dön ::;;~ taarru:ılarla püskürti.ilmüş-
yımn toplanması dolayısile yur- mek mecburİyt!lİııde kalmışbr. 
dun her tarafından gelen kutla- Londra radyo.sunun sözcusu, Pjev çevre;inde düşmn mub • 
ma tel ve yazılarındnn dolayı bugÜn, Mosko"ıı görüşmelerin - telif yerlerd-'! savaş hattına bü
k~ultaym saygı ve sevgi duy- d~n bahsettiği sırnda şunları söy yük sayıda piyad~ te~killerile 

l · · tankları ileti sürerek taarruza 
gularını bildir;neğe sayın Ana - emıştır: 

B ·· ·· .. .. ·· geçmi .. tir. Bütün taarruzlar pÜı· 
dolu ajansının arııçlığını saygı • «- u goru~me, uçuncu kürtül~ü .. tür. 
larla dilerim. Reich'in ölum çanımn çalr.ı.a.sı • .... ·Hava kuvvellel'imizle yapılan 

dır. Şimdi taarruz sırası mütle-
fiklerindir. BiHyoruz Almanya • örnek olacak nisbettc mükem • 

mel bir ic berabertiğil~ şiddetli 
sına.i müesseselerle, B:ınk~. Ban. nın ölümü uzun sürecektir. Fa · "' d !'\ müdafaa savaşl!u·ı sırasın a 3v 

ker ve Sigorta Şlrketlerlne, İthalat kat bunu kıı>altma.d: için Mosko • S d T eınmuzdanberi 106 ü~man 
vada lazım gekn bütün çareler • 

tanla yok edilmi~tır. 
düşünülmüıttür.ı> · 1 k 

Çörçilin Staline me•aiı Cephenin şuna. l&mt ile düş-
) B k 'I manın mevzii taarruzları da a • Londra 1 B ( /\.A. - aş ve ı 

Çörçil Mo3kovadftn ayrılrrken kim kalmı,tır. 
Staline aşağıdaki telgrafı çek Fin hava kuvvetJe»İ hava çar• 
mistir: pışmalarında 11 dü~man uçağı 

Ta<:lrlerlne: 

MUAMELE VERGiSi 
Ve 

TATBIKATI 
tıe 

SERH ve IZAHLARI 

lhracat mallarmın kıymetini 
düşüren bir müessese 

yakalandı 
(Baf taralı I inci :suyl'.udo) 

ihbar yapılmıştır. Vaziyeti vila
yette vali muavinı Ahmed Kını· 
ğın reisliğinde, Ticaret odası ve 
Ticaret~ Vekaleti mü .. ~essil!erin -
den mürekkeb hu.ousi bir komite 
tetkik etmiş ve fırmamn, kanuni 
suç sayılacak şekilde balyaya 
kararlaştırılan seviyeden daha 
aşağı fiatlarla yumurta ihracına 
teşebbü& ettiğini göcm\iştür. Bu 
hususta yapılan tahkikat devam 
etmekteClir. 

Suçlu müessese nctmına Ra • 
fael Saba ve Saloır.o:ı Romona 
aleyhine takibat yapılmaktadır. 

, 
çıkmıştır. 

;,Bana karşı gösterdiğiniz ar- düşürmüşlerdir. 
kadaşlık ve m~saf irpervcrlikten 
dolayı size te~'.?kkür için hu fır

Bugünden itibaren • Baya:ııtta 1\ 
EMASINDA Yazan: 

NiHAD ALI VçONCO 
500 sayfa, 14 nümune 

fiatı 6 liradır 
istaııbulda Cihan, Üniversite, in.. 

kilAb Kltabevlerile diğer kitabeı • 
ıa.rda, Anka.rada. Allba Kitabevinde 

satılına.ktadır. 

\, 

sattan istifade ediyorum. Mos -
kovayı ziyaret ettiğim için -;ok 
bahtiyarım. Bu, evveli\ size duy
gularımı bildirmenin bir vazife 
olmasından ve saniyen temas1 -
mızın davamız için faydalı o1a • 
cağı hakkındeki kanaatimden 
ileri gelmehtcdir. Mololofa eH 
iyi hatıralarımm iblağına dcla -
]etinizi ric !l eli er~m. 11 

ARMARA Si 
ANNA DAr .. 1NANN'ın 

ALIB.Ç 1 
ve 

DİCK POWELL • ROSEMARY LANE tarafından yaratılan 

'ıau.mı-..@HOL1WOOD OTELi .11 



h h, öğle, aksam 
Her y.mektea IOIU'& pade iç dala au1ataaa.an 

diflerinw RADYOLIN ile hrçalaymız. 

SON POIT~ 

Askfirlllı işleri ' I 
Ş_ubeye davet 

T8rılm M. $ubeainl!eo: 
na.. As. JWbeM>de bJvlh olgp ,,..... 

..... IAIDM'Ua Caııl. BIJlôr Aıt. 9 No. 4la 

-.... " llP1 amanda lul&1lk ~ 
.... 5t'f'l4 .... ~ atlTali .. 
... __. ~ Yalavm ı.emen eııık • 
... ......... otmetıı. .... baMe lt'M 
_.,.. bıılaıl'llG taiWk -~ 11'11 .. 
ı.nw. 

* ~-. 13 ...... 
..... lill • ...... lal.rdlı olap Ttllt,. 

9im LlıılaMırilD c.ıt. t JIJo. .. AP. ela ayol 
ramıwı. "ÖdTenite .. sınıf ~ 

KIZILAY ______ , mı 50553 lrayld tı111DV1ılı )'tldek toıaf• 

Satış Deposu 

GAZOZLU 
(KABA.811.A.B 

Direktörlüğünden: 

MADENSUYU 
TAlll IOBAll) 

AdUe ptyuaya oıbnba :rikılek tıu111di oeJ'&"ıek lthllk madeıı!MQ'" &er. 
otlu~ Emluini Mi~lzde 19 kllt"llllian aaıhfmaktaöır. 

y~ .......... 

KIZILAY HANINDAKI DEPOMUZDA 
~ ltıeıUaı- iİll9rilldeR &>'rtea si..,.... kabal etlUir; 1/3 litırelt' Wr 
ştşenln bel1eli (S..: .M Ye ~ 4k:tt~: lt luıraş llesablie) 21 laııl'u9_ 

*· He ~lik Ba1Jtiııiı::laNa -''~· 

Matbuat umum müdürlüğü.1den: 

Muhammen 1Mıılel ~" lilnai 31,25, :rafın «llu Jı.urwttar. MV't'alı:kat 
teımıaatı 3tl Un. 5 kllr'UŞtw. Thalesi :U/8/H2 tarihine müsadif Paııadesi CÜ.. 
aü saat on ~ .&akara.da Matbaat U111.wn Müdürlütü satın alma bmts.. 
J"OBUnda Y&»~· -658~ 1t8738.ı 

SÜMER BANK •----ıa 
DERi ve KUMDURA SANAYii MÜESSESESiNDEN: 
1 - Müeeıeernizie J)eri .e Kundva F~ına daimi 

İŞÇİ ALINACAKTIR 
2-Verilecek 1icNt iffiıaln biti~ ve kudretine ıöre ııöntle 120 

kuruflıul baıfW, bu üeretleft ı..,ka fe..blide zamanlara Mah. 
- % 2i öcleaecek ayrtca ötle yemeği ft İf elltisesi verile • 

celdw. • 
Arzu eden:lerfa 24 Aiuttos Pazartesi cününden 8 Eylul Salt 
gününe u.&.. l.ersüa ve 10 EylUlden 19 Eylule kadar Salı 
ve Çartamlta ıünleri Çarııkapıda İatan'bul Ayakkabıcılar koo. 
peratifl merkesinde Fabrikamız rnüme9sili SinopLı Mebmet'e 
müracut etm.eleft itan olunur. 

utetınem NareCıWD Menrikitkitn lıııe • 
men eaı.eımbe müracıaat .-. Mtd 
~. 1076 Dll!llılllMlt ksaa.aan ~ 
edileeerti ita.. eh•nar. 

(Tl'YATBOLAB) 
RAŞiD RIZA TİYATROSU 

Halide Pitkin beraber 
H~ede. BeWü l.>ahç.eCn.in 
.ı.turita k ı ..ııııcla bu &'eGe 

YUMURCAK 
Vodvil 3 perde 

Adalar Sulla Mahkemesinden: 
9'2/24 

BeybeHaıclada. Kuyub&ı;t sOılıi.al;ıncb 48 
uvmıııındıa Vaeiı luaı Paa;ıyota Te -nl 
Mdacla Anılclw; eadııksinde G6 numanı.dA 

8lti.n iılı:en lk.ametc'ibı meçhul kalım 
TocioTi oilu A&H>Stot 't'C 1.'Mori kızlan 

Balu Ye Dt9pin.a.,ya 

Yul, Yol'l'i, Leonida., Marya, Ni&o, 
Feılini, I.alyo•i,Teopula., Pclayiya, K.a • 
tiıııa., Nefell Te Decapioa 

1
ll.c ŞIWJ&D ftJ 

~rdteıı mut.Marnl hılltmdutımaa 

Heybdiaıda, K111ıab.şı, ad& SS, parsel Z'I, 
.Dıtııl 48 ~ mıı ı-.ruunuıı l:laletl 
bM:Jnnıla Hı ı-eçen Yanko Teodoricli& 
veidli a.YaMt Zülfikar Os;wıa aleyhinize ..,.l dı&yaıun daruşması IH>Ücesinlk 
mf!llktr la&nıeAiın lıablll ı.auliıı olm.adıtı 

•lıaeMchimdıuı ~· a.rlarma lk satıla -
nılk fÜYlllUlllll iu.lfflne ve mabe
ıoasra.rıruıı llia9fıler a....OCtınde taraflara 

-- -
BiR 

1 
1 
1 
4 

10 
40 
80 

400 
800 

4.000 
80.000 

tkrami,e 
Miktarı 

Lira 
50.000 
20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 
10 
2 

lkraml)'O 
Tatarı 

Lira 
so.ooo 
20.000 
10.000 
20.000 
20.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 
85.337 YekUn.. 480.000 
Tam bilet 2, Yarım bllet 1 liradır 

Aiuıto. 19 

~ı•••••••••••••••••••••••••"' a.ldlyetine lııara.r yerllmJJlir. İ'.in D~ _ 

İzmir Hava Satına ima Komisyonundan: 
imıJrcle u.... ,._..._ •aallt9ıie ~~ 15819"1 lira 35 ınır1111 kqlf 

beıleW üo MiM il' ~- 24.8.9'2 Pa&ari4ı6l ,.;inil saat ll .ıe kapalı sarf 

maWe lıhale eıltlmılk iiMt'• müııabM:r• lıııDmauşhır. 
İltekJilerbı 9198 ını.t ftk temiaM JllaktNzlan ..,. ta,nare tqayuulaı:ı aiacaL 

laı'I yedta)arfle .ıtrer .....ılı:alarını muhteTi kapalı r.arflaruıı ihale saatinden 
bil' .at 8"'ellAe f1aM.r Gi9117ahda.ii Bava Sat.Dalma komlsyeRuna vermeleri 

i1'o. olunur. 
Xetll v~ şart.nıwne..I Jıter~iin k<llllis:roDda 1:örilWıblHr. ıc4455~ «8341» 

TÜRKİYE 

KÖYLÜ ve İŞÇİ ELBİSELERİ 
Toptan Satıf Yeri: .. .. 

MüeueMeei Atelyelerinde ucuz, sağ~, d~Y~.'.klı olarak koylu 
ve ifçller lçia yapmakta olduğu elbise çetıdlenna tuccar . ve esnafı. 
mıza topt&D Ntmai~ baılamııtır. Perakende ~llk lstıyenler bu. 
lunduldarı yer1enieki tüccar ve esnaftan ihtiyaçlarını temin edebi
lirler. Vilayet ve kua merkezlerinde müeuese mamulatını salmak 1 
arzu edenlere fiyat ve Çt'~id lls!c:ıi gönderilir. 

İstanbul Sultanbamam İrfanlye çaı'flSI No. 18 - 19 

SALAHADDiN KARAKAŞLI -1 

Siyasal bilgiler okuluna "Mülkiye mek
tebi,, ne girmek isteyen lise mezunlarına 
$f:pal i>llgltt Olnıhwıa leJli yeya Ddhaıi cirebllms için llse mC"LUnu 01_ 

nuık, olgunluk İ.llltJhaamı Terıni~ lıulunmak Te yapıla.e.ak leÇme lmtıhanmı 
bıı:aınmak li.amdr. S~me imUbanma a-lnıce&~rin namzet bydı &•ka.rada. 

md:teb binasında .,. tsta.nbulda Yükaek Ötretmen okuluıı4a ı E:rlültlen 5 
BkincKeşrin ll&bAhma. udar 1.,pılacak n .eçme lmtlbam 5 blrlndteşl'in Pa_ 

urtdi sabahı ~ıyacıalktır. StÇme lmtiharunm ciink'rinl, ha.nı'i derslerden 
Ja.ı>~mı ve b:rıd ~in llzlJll&'MD ffl'Akm neler oldutunu Ofrl'llmf'k Jıs. 
tiyenle.r bıalwıd1*1arı yeıierin Mavlf ~Iüdürler'i'ne ,,eya lise müdürlerJne ve An. 
kam.da Siyasal Bilcller Okuluna ve İstanb~ Yiibek ötretmen Oku\una 
müra.ca.a.t eıt.melidirler. «65•5• «873'f,, 

lzmir Defterdarlığından: 
1 - 10/8/942 tarihinde kapalı zad usuı.ue :raııılmııt olan &mir hükumet 

kona.tının t3.mirine aJııl eksiltmeye iSlekll ç.ftnwlatınduı 10 rin temdld edU. 
mlstir. 

2 - Keşif bfdeli 181H lir.ı. 51 tur~tur. 
3 - Mınoakka.t teminat akçe91 Ui5 Ura olup ~leden sonra. ihale bedeli 

üzerinden % 15 ~ iblit cd.llecekUr. 

f - DSiltme 21/i/9!2 tarihinde &:P.at 17 de İzmir defierdarlıtında :rapı • 
lacak'tır. 

5 - Teklif mektubla.rlDlO 21/i/942 fıu'»hlnde aaf. 16 1a kadal' İzmir dr:f. 
teı:d&rhiı mllli emlak müdurlıitünde bulundurulmuı Jirım.ıilr. 

Poltada.ıcı ı-ecbunder 1ıa8ul edilmez. 
6 - ı.t.e•diler k.e$tf ewakmı bmir, AııkM'a tt İst4'llbul ckıltenlariıklAn mllU 

em1ik müdürltiiüncJe l'ird>Ulrter. 
7 - F.lallttmen llfltnık edecdl olanlar 2491 •J'lb ıra.unun 2 Te 3 iincü maicL 

ıleluinde :razüı M'Af • ..-ai*'i ıMteık ve9l!:eb-. k.omJere..a !l.nıra efale\ed 
IMOburicUr. 478 .. 

rinın eriat ıüniindrn mwrteber olmM 
tae11e blir ay aı'fında. temyizi daın. el
'IDeclltln's "-lldiTcle hüküm kesbi kat'b~ 
edece>il ~'bili ~erine kaim OÜDa.k üzere 
ilin olıanur. 

Pırlantalı ve eıma.sıı saat demek. bir kelime ile 8 1 N G K a 8 A A T 1 demekMr· ÇQntQ: 
Prrlaatıa.k ve 3lrna.su saa.tllırin bütün batikl evsafı meşhuru t.ıem olan SİNG.. ~n~ topl&nmıftiır. 

Bunun iÇin: Saat alaeatuuz zaman,, tereddiid!üz SiNGER aaati alm•h"•- ve ... t.in tizerındetı SiNGD 
markasına, mileaauemısan &dreaine dikkat etmenia JAmmcllr. 
Moda71 takib eden her uı1 Jı:adın tcın Jıı:ı7m•W \qlarUe ~ nefta iflemllile h&tikaten naz&rı dikkaU celbe

den böyle bir h&!'ikulide SlNGEB aatine aahı1> olmalı: ldeta bir a&adett.i.r. 

HER ÇESİT KLİŞELERİNİZİ 

İSTANBUL 
KLİŞE HANESİ 

si N GER SAATİ J!kbuı ~:eE~kG~~el H ED iYEL i KTi R 
No. 82 • D . Elmaslı ve 1 1 ptrlantalı 600 lira 

No. 82 • C. Elmaslı ve ortadaki !büyük -olmak üzere 11 pırl.antaılı 700 lira 

ANKARA CAD. CAGALOGLU YOKUŞU-29 

UCUZ,ÇABUKvcTEMİZ BİR ŞEKİtDf YAPAR 

No. 62 • E. Elmaslı ve o r tadaki ile kenarındaki büyük olmak üzett 11 pn•lantalı 800 lira 
No. 62 - H. Elmaslı ve ortadalki ile kenar ındaki daha büyi.Mt olmak üzere 1 1 pırlantalı 980 lira 

EMSALLERi GiBi 15 SENE CARANftı.lDIR. --·--
TAşNA SİPARİŞLERİ SÜRilİ.A 60NDENILIR Dl K KAT: SİN GER saatleri letanıhulda yaln ız Eminönü meıkezindeki mağazamızda aatılır. 

İıtanbulda ,ubemiz yoktur. Adres SİNGER SAAT Mağazaları. lıtanbul, Eminönü. No. 8 

Bursa ve Bolu ornıan mekteplerine alınacal 
talebenin kayıt ve kabul şartları 

1942-19'3 ta&.rıı devresi icln Bursa ve Bolu orman me&teblcrln: paraıı;~ 

yatılı 60 talelte alma..:a.ktcr. :\lekteblcırin Catll müddetleri ~ senedir. Me:ımı
ları corman miibendis mwa.vinl ., ünv,.nile meslekte kullanırlar. iırteklllerden 
a.,atı'da yazılı ,Earlla.r a.ramr. 

l - Tiittllye Ciimhuriyeti kbaas1ooa n olmak. 
ı - Yaşı 20 df'n :rıakarı olmamak. 

3 - Satlı.k durumu normal derecede, yani au, ı-öz, ~ulak ve vücudunda a_ 
rma, noksaoldt bulunıwı.m;ı.k, am:ah ve cJ.a.thk J'Crlerde yüriiyüp ı-tuııeye, hay. 
vana. binmeye bünye tcşekkülitı müsaid ve dayaımlık ohna.Jc, «-bu hususun 

bilhassa 'l'a.J>Otda tel>a.rüz ettirilmesi J.azmı1hr.ıt 
4 - İyi a.hliklı, hüsınübl sahibi olmak. ceı,wn1ş mahkumiyeti buloumama.k. 
5 - Orta melııtebl pek tyl veya nı derececle bittnnlş bulunmaık. 
6 - Bu ...,-tları haiz olanl.ır Borsa orma.n mektebi müdürlütüne hitaben 

yızıp &"öndertteklert dll~kçeye: 

A - NiiCuıs cü:zda.nı, asıl veya tasdikli auretinl, 
B _ ü~üncü maddede yutlı sağlık dunmılarau bildirir tam tf'ş ckkiıllü 

buta.henehırden veya. bu ba~br.nelerin bulımmaclkfarı yslerde huküıncf. 
dokt.orlarmdan a.IuJıkları tıa.,,dlkli rap0ru, «tam teşekküllü baat&haııe olmayan 
yerlerden kabul edilecek ısteıtı•·crln kayıdları mektebce ,.aptı.nlac.ı.k muayene 
nrilClfSlne kadar eaa."laııılıt'ılm:\z ve bumua.:renede yazılı evsaf kendisinde bu.. 
lunma.yanJıa.r mdtteıbe almmaz. 

C - Çiçek aş•t veslkaaL 
D - Dördüncü maddedeiU yazıya l'Öre müracaat edenin lkamel&'ahında4d 

beledtye veya polis merkeıı.lerl tarafın.dan tanzim ve tasdik edill'Cdl h~nühaf 
ma z batasroı. 

E - Orta mekteb şebadet11amesinin asıl ve:ra tudlkıll örnetınt ve, 
F - 6 X 9 eb'adında 8 fot.oıraf bağ'la.ıunalıdır. 
~oksan ıevrak ıetiren ve ıöndel'enlere müracaAt etmemlt na.za.ril~ bakılır. 

7 _ Mekteblere ı-iı"t"ceklenıı kayıdları 1 Eylül 9'2 tarlhindeu 15 Eylül 942 
akşamına Jaular yalnız 8urs.L omıan meJ&binde yapılacaktır. 

İstekliler evraklarını dotruca bu mekteb müdürlüfüne ya blua.t veya ta. 
ahhüdlü ot.a.~ postaya tevdi etmelld1rter. 

Ka.yıd ve kabulde miiraı:aat sırru;ı nazarı ltlba.ra. alınır. Şu kadar ki lstek
Hleıin mik'dar bir ı-ünde 60 ş1 tec:ıvıiz etttı takdirde kur'a yıa.pılaf.aktır. 

8 _ Beşinci madde-de ya.ulı şartlan ha.iz talelıe, kadı'C))'U cloldunnadığı tak. 
dirdt orta de1'oen tsteldilcr arasmda bir müsabaka imtihanı &çılacaktır. 

9 - Jta.ykl ve kabul edılcn talebeler Burm Te Bolu orman melıteblerine 
kur'a ıtt a..vr'1acak.tr. 

JO - l\lf'ktf'blere alınan talcbe~er, kenclfJerlne yerilecek nünıuneyt röre nn_ 
terlildt«ı 1ıuc1tttıı birer taa.hhüd senedi vereoekterdir. Bu senodl ı-eUrmeyıenlc-
"ln mektf4H. devamlarına müsaade edllmf'Z. «6655 • 819b ······················--······-·-·----··-.. -·-.....-·· ........... ·-······· .. ---Son Posta Matbaası: Ne..-iyat Müdtirii: M. Sami Karayel 

SAH~: A. Ekrem UŞAKUGIL 

Harb okulu komutanlığından: 
1/ Ha&lran/94Z den iUbare.n başl~ ILQ1d Te kabul muamelesine clenm 

edllmektıedl.r. Müddet SO.EylfU.942 ıa.rtblne bd&r uz3 ..:..-nıştır. 

İat&lilerln buna eöre buluııduklan ma.haJUn Ukerl.lk şubelerine mü.raca 4 
a.Uan. (762_8597) 

T. tş BANKASl 
K. TASARRUF 

BESABLAIU 
2 Wnciteşrln 

Ketıdeslııc ~·rıl&D 

lkraml1eler: 
ı adet 1000 liralık 
1 D 500 D 
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