
( u b ı el 
HAL KIN GOZO 

-
o os HALKIN KU LAGI 

N O 1 L 1 HA L K 1 

Sene 13 - No. 4331 • Yuı itleri tdefonu: 20203 CUMA 28 A<'.iUSTOS 1942 idare itleri telefonu : 20203 Fiatı 5 kunıı 

M•ll" S f ı• f b ld Bir Anadolu seyahatının intıbalarr 
ı ı e . s an u a K.. 1.. .. it b. ·kı· . ' oy uyu a ın ırı ırme 

/ stasgonda coşkun tezahüratla merakından vazgeçirmeli 
karşılanan Cümhurreisimiz ş h k k. ·n. k .. ·ı k d·ı · k k d .., • • Up e yo ı çı çı es ısı ı e mu ayese e ı emıyece a ar 
dogruca Florgaga gıttıler kazanıyor. Fakat yaşayışı aynıdır, giyinişi aynıdır , ....................................................................... ············-.. ·····-· .................. -.................................... ._ 

I \ 
i Denizlide, Pazar yerinde onları birbirini takib eden dalgalar halinde küçük bir aarraf dük- E 
1 lrcinının ltapıaına ~arparlarken gördüm. Ortaya atılan 500 ve 1000 liralık kciğıcllar hemen : 

\. .... .!.~~!!~~--~i;.i!.?-2 .. ?.!~:!~?~!!.~~!. .. ~?.~':.~~?'~ .... ~-:~~~~! .... '!!.~~!!!~!.!!:~!~~ ....... ~~~~!!.':!!~?:?.~~!! ....... ) 
Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

Adliye Vekili 1 

dün Üsküdar 
cezaevinde 

tetkikler yaptı 
Bütün mevkuflarla ayn ayn 

ı. meşgul olan Vekil, atölyelerde 
çalıpn mahkamların mesaisini 

l 
takdir etti 

j Şehrimizde bulunan Adliye 
Vekili Hasan Menemencioğlu 

, dün saat 9,30 da Üsküdar adliye D ört ay evvel Hataya ka· \seyaliatimin intıbaların ı ayı·ıcP 
ıine gelmiş, Müd<leiumumi izzet dar b ir tetkik seyahatine birkac yazı ile Son P'>shıda a n 

1 Akçalı ziyaret ederek muhtelif çıkmı,tım. Bu ay da An'kaı·adaki latacağlm. Şimdil'k, her iki yol 
1 tşler etrafında kendisinden iza. Dil Kurultayına İştirak etlikten culuğun b ende hasıl ettiği (ve 
hat almıştır. sonra Denizliye gittim. Bu son (Devamı sayfa 4 / l de) 

(Devamı 5 inci sylada ) •.................................................. 
si ·k-~-

.. Re!~icumhur MlUi Şef ismet tnö. kanı Orgeneral ~·~ G6.ncfuz, or · ı tılı!an. z~vatın ellerini sıl<mak su • 
nu, dun ı;aat 12,20 de hususi irenle general Fahreddın }'.11&1, Vali ve reble illıfatta bulunduktan sonra denı• Z . 
Ankaradan ıehtlmize t~rif buyur. Belediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar, me. Haydarpaş.adan Suvat vapuru ile 
muılardır. Milli Şef, Haydarpll§a ' zunen memleketimizde bulunan Florya Deniz kötkünü teşrif buyur-

Milli Şef Haydarpa•« garınaan ''~arlarken nskfid r milll ko nm 
mahkemesindeki hatlise 

garında tehrimizde bulunan Büyük!Roma büyük ~~çimiz Hüs~yln Ra. mupardır. çarpı•ması 
Millet Mecllal Reis' Abdülhal.k R gıb Baydur,. bükr~. elçimız Ham - Reisicüınhunımuzun teşriflerinde ., Müddejumumi, celse geç açıldı diye mahke-

1 
1 en.. duUah Suphı Tanrıover, meb'uslar, . . __ _ 

da, Adliye Vekili Hasan Menemen.. ıukeri ve mülki erkan tarafından Haydarpll§ada binken kalabalık bar meyi terkedib adliye vekaletine müracaatla 
cioğlu, Maarif Vekili Hasan Alij kartılanmıtlardır. halk kütle.1 cofkun tezahüratta bu. Müttefikler çarpış-
Yücel, Genel Kurmay ikinci Bq- Reisicümhurumuz kendilerini kar lunmtlftur. manın son safhaya bulunan avukatları baroya şikayet etti 

f=ı .... B ...... a .... ş ..... , ..... e .... k ..... ı:·ı···,: .. n·· .... ,,. Ruslar S tali ngr ad girdiğini bildiriyorlar m!{.ı.;ı;;d:!r.~:.::.. ~~::: ı z:::.~o:::ı::.::.,ı;e~:~~k!::,:ıt; 
1 j l V • G · • rilmlftir: ılkayet telgrafı çektikleri yazılmak . 

b d k b 1 
apon ar 'enı znenın Gazetenizin 26/ 8 / 942 tarihli ta ve izahat verilmektedir. İtlerin . . . t n a mu a ı· cenub dogusuna nüdıasının ilk sahifeslnin birinci ve gününde ve kanuna en uygun fe 

1 tetkı·k a ısı ikinci sütunlarında baılıyarak üçün. kilde yapmayı ,iar edinen mahke_ 

1 asker çzkardıfı..r cü sahifenin üçüncü sütununda de • memizde cereyan elmiı olan bu bi-

t t • ı vam eden bir yazı okundu. Bunda diseyi sayın okuyucularınızın oldu-
ı1 seyabatı 

1 

aarru·· za geç 1 er Welinııton (Yeni Zelanda), 27 mahkememizde görülen bir dava ğu gibi bilmelerini istediğinden ya_ 
1 (A.A.) - U. P.: lyi haber alan dUJ'Uflllasını vaktinde açmayan bi.. (Devamı ıayfa 4/1 de) 

ukeri mahfiller, Amerikan ve 

1 
Kafkasyada Almanlar bazı önemli Japon kuvvetleri arasmdaki ha- Yeni bı·· memleket de•dı· 

va ve deniz çarpı~maşznın kat'i A .-
Sara coğ l U şark I dağ mevzilerini işgal ettiler •afhasın• sirdiğini a:lytemekte-

vilayetlerinde tet- (Devamı 5 inci aayfoda) ''K T .. k ·ı . 
ikik~erde bulunacakl Moskova merkez cephesinde taarruz muna- Misır cenhe- umar ur aı esı 

1
. -- :1 rebeleri yapıldığını ve birçok meskun r 

Ankara, 27 (A.A.) - Ba~- h }l • • 1 d"ld ... • • ı..·ıd• • sı•nde harekaAt • e be t ht•k 
'Vekil Şükrü Saracoğiu, Şark 1 ma a erın ışga e 1 ı~llll yl ırıyor ıçın ır e ı e 

1 
r!:~:~er~~:e,te~ı:;;~~:~krr:.·ı Dunku Alman ve başlıyor mu? h 1· . J t t 
de Orgeneral Kazım Orbay ı a ını a mış ır 

1 

olduğu halde, bu akşam saat l s Kahire, 27 (A.A.) - Bugün- • ' ' 
22.30 da ,ehrimizden hare· 1 ovyet teblig"'leri kü Ortaşark müşterek t~bliginde 
ket etmişlerdir. i bildiriliyor: y Ab d y ( b •• ·· h • 1 d 

• Sayın Bayan 5ar•coilu da i 25-28 Ağuatos ıec~ai kıt'aları. avuz 8 an: ' 1 8 nız UYUK Ş8 ır er e 
1 

Batvekille beraber seyahat! Berlin 27 (A.A.) - Alman or• mız merkez keıiminh Elmireir değil, küçük şehirlerde V8 kasabaıarda da 
e!lenıektedir. Başvekil Şük, 1 duları bqkumandanlıiının tebliji: bölgesinde muvaff•kıyetle biten hl Saracoğlu, iııtaııyonda Ve- f Kafkasyada durmadan taarruza (Devamı5 inciaayfadn) bu salgına rc:st;ıyoruz,, diyor 

il_1er: ıneb'uslar, ııenec-alter : ıreçen kıt'alarımız inadla çarpıpn Kumarın bilhaıısa yüksek ta-
:;_1ülllı Ve askeri erk&n ve i dÜflllanln elinden bazı önemJI daj r............ o s TA D .............. , baka arasında bir salgın halint 
ostları tarafmdan uğurlan· İ mevzilerini almıttır. Halid Zfy& f. alması ve milli bünyeyi tehdid 

\ nııştır. • Stallngrad batısında düıman ile.. • edici bir mahiyet arzetmesi kar-
.............. .J · d w uzaklara kadar gömüimu··, UŞ&klıgil :.= •ıaında açtıg~ımız ankete bugu··n ......_ ·••·····•····•······•·•··••··•• noıru :y 

olan Alman hücum noktasına kartı de değerli hukukçularımızdan 45 bin tonluk b•r tiddeill kartı taarruzlarda bulunmuı j Eminönü Halkevi Reisi Profesör 1 t D .. man ağır kayıblarla püskür. • Yeni bir zmir Yavuz Abadan cevab veriyor: 

A •k h t~··u've bu harekete uçaklar da Merkezdekı Souyet orduau baı Prol. Yavuz Abadan'ın fikirleri: 
merı an Z!r hsı -~ k etlerle ittlrak etıniıler. komutanı Genera! Zukof hikayesi yazdı «- Ne diyelim, hu yola <l i.-

d d dlr Bu a~~a 40 tank tahrib edil •

1 

düımanın 40 muharebe mevzii tab. o şenleri Allah ıslah etsin. Maale--en ize in İf İ idi m~tlr. rlb edilmiftlr. Av uçakları °::e uçak ilzel sef yalnız büyük şehirlel'de de-
Kaluganın batı ,imalinde ve Rjev savar topçusu 25 ve. 2~. ~gu~~osta ğil, küçük şehirlerde ve kasaba. 

Nevyork 27 (A.A.) - Birleşik dolaylarında dütman yeniden taar- 1?3 Sovyet tayyaresı duturn~uşler. • larda da bu salgına rastlıyoruz. 
Anıerikanın 45 bin tonila!oluk lo.. ruz etıniftlr. Bü.tün taarruzlar karşı c:lir. Yerd~ 4. Sovyet tayyaresıw da~.• • Ihsan Ve gene maalesef, bu iptila bH-
wa. ismindeki yeni zırhlısı muayyen taarruzlarla püskürtülmüştür. Mo • tahrib edılmııtlr ... 9 ~iman uçagı dut hassa münevverler arasında fed 
tarihten 1 ay evvel olmak üzere At. din'in batı timallnde dü .. man bir man fopraklar .. ı u7erı~de ~aptıkları bir şekilde devam ediyor • 
._tik k Alın ır 1 d d 1 d Altı 0 Ün aürecek olan bu =: B ·ııA b " ed d -ILiU1 ıyısındaki deniz inşaat tez- an karıı taarruzu ile ilk mevzi. uçuş ar an onmemış er ır. o unun mı ı uny e ogura-
K8:hJ:u"ından birinde denize . indiril • lerine tardedlhniftir. Sovyet te&Liği neli. eaeri nefre birka~ güne f c~ğ1 .~ars!ntıla~ı ve ~em.le.k~t ah 
nılf~. Geminin ismini Birle~i.k A.. Lenlngrad önünde mevzii savaı Moskova 27 ~~·'A:) - .Sovr'!'- kadar baılaya~agız. : l~kı ~~ermdekı t~aırl.~rını ızaha 
bıetika cüınhurrei.a muavninin :ı.ey. faaliyeti v~dır •• Müsademe kuvvetle gece yarısı tebllgı :1'!nd~ bildlnh • \. .................. - ................. - ..... ./ bıle luzum yok. Çunku, ne dere-
ceıı ınlıtreı Wallce koymuıtur. rinin yaptııı bar hareket esnuında yor: (Devamı;> met •')ifada) (Devamı 4/2 de) 

• 

Yavuz Abadan 
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r 
1 Hergün 1 Resimli BaJrale : Anlaşmayı kakışmzya terc:h et .• = = 

Dieppe '1e pasifik 
Hareketlerinin 
Sovget tazyiki ile 
Yapıldıkları 
iddiaları karşısında 

' Ekrem Ut.U.iı_.I 

mış er ır. l 

hareketinin olduğu gibi Diepp 

hareketinin de sırf bu bakım · 
dan yapılmış olması pek müm · 
kündür. 

Fakat şayed lıer iki hareket de 
böyle sıkı bir talebin baskısı al-
tında zorla yapılmı~ ise ma}csa -

TAKViM • Ağuıtos 

li.uml ••U• 28 Arahi HDo 

11W8 ıssı - Cuma -Atuıto• Rumi •eoe .Hn.ır 

lli 1942 116 

GÜNEŞ 
Şaban 

lMSAK 

s. D. s. D. 
8 ti 14 • 86 

10 811 8 ~ 

Ö~le ikindi Aham Yataı 

s. D. s. D. s. D. s. ı.>. 
v. lh 16 16 68 19 4Q ~l 18 
c· s ~5 9 ()9 ~ - ı 87 

·-

da faydadan ziyade zarar ver -
miş olduğu meydandadır. Zira 
bu hareketlerin birincisi Japon -
1 

l 

arın, ikincisi ise Almanların 
manevi kuvvetlerini artırmış, 
bu Pasifik ve Avrupa taarru
zundan büyük ümidler bekliyen
eri ise hayal sukutuna uğrat -
mıştır. 

&.J~11•m. li,,akl1-9J.l 

Şatraııç turnuv•aı 

titıküdar Hallr.e'rimlen: 

nuz. . 
Geçenlerde öte berı a.lmak 

üzere çarııyı dola§Qn bır a~
kadafımız, harbden evve~l bır 
kaç dela alıf verİf yaptıgı ve 
kapılardan karıılandığı bir 
mobilyeciye •İrmİf. T ezglih· 
farlardan fJiri oturduğu yer• 
den kalkmamıf bile.. bir yazı
hane koltuia aoralunca ~u ce
vabı E_ermiı:_, 

ı lSTER 

iSTER 
iNAN 
iNANMA! 

Askerlih işleri 1 
Şubeye davet 

Fatih A.*erlMt Şubesinden: 

Top, Teğmeni Ali ottu ~iikrlm 

(56550} i»k. ~le olarak 711bt-mi&e mü. 
ı ~ ... ... "~ -f' .. •;.;;." ~~ mmıi!'-::1·.r--....····-~----Iİi!"""·· · ... ~------------~.----'"' ""' ~a.a~~ -

şeıirımımsı sönmekte olan 15ıdnn9 
muhil.ini tekrar canlandU'rnak p.yesile { 
E~mi~ lıllr şatr.a.n.ç t.onıuvas, tel't.ib et_ 
miştlr. MU.bakah.ra 12 E.vlıU 94.t Ctı- \ 
martesl rttnii na,t 14 de Ralkeıt"i salo. 
aumb._~ .. 

Ağustos 28 

..................................................... 
lstanbul borsası 

~&,.hl.AB 

Aoılıt 

· c.ndn ı l!Herlla 

'\·l'w.Yorlt ıoe Dolu 
cneYN lto ilYl~N l'L 

\tadriıl 1tt r~ta 

.okhOlm ıot ı."' &ı. 

% 7 1934 Sıvas • Er. 

:ıurum 2.'l' 
% '7 1941 Dem+ryolu 2 

... ". ) 1 

5.%0 
130.70 
36.25 
12.84 
30.80 

20.-
19.72 

' 



28 Altntos SON POSTA Sayfa 311 

olt~e nlnM~R 
Çeviren: Sadi Irmak 

Yüz ene evvel Dicle üzerinde 
tulum ile seyahat eden 

, 

C Harbin üçüncü yıl dönümü yaklaşırken ::::ı 

Fransanın ini hezimetine hava 
kuvvet1erinin azlığı sebeb oldu 

("Son Posta,, nın halJacı mütehassısı yazıyor) 
• - 1 - maıı teklifi yapılıyor, fakat Ge· re imhaali Fransa dan 7 defa E.e 
I crası, tasavyur edilen netice-

bir ecnebi neler görür? 
leri vermiyen ve istenen mec

rayı takib etmiyen Riom muha
kemesi Fransız havac•lığının bu 
harbe &'İrİf sırasında 'c buna ta... 
kaddüm eden seneler zarfmdaki 
durumunu ve nihayet hezimeti 

- 7 - 1 ldlde brfımt• çıkıyordu Diyarı • tsLmmıı ohnMntn rağmen ııık yak sebeblerini en doğru bir ıekilde 
Diclede Ce:z.ire, 1 Mayu 1838 b.kırdan barelcetlmlzdenl!eri dur • mıya cesaret edemedik' Yoksa A - belirterek bugüne kadar gizli 

Mühlbach ve ben 15 Nl..ncla pa- madaıı yağmur yağıyor. ,.msiyeleri rablar batımıza mus.allat olacaklat'. kalmıf birçok hakikatleri ortaya 
tanın bize verdiği iyi mibeUib iki nıiz bizi konıyamJyor, elbiseler dı. SükUnet içinde tuLımumuzu bir atması bakımından çok faydalı 
~a, tercüman ve hizmetçilerimiz re l'.Wlllıtolar ve balılar sınıklam. Ce- .öfüd ağacnın altına çekr.k ve gÜ-. olmuftur. 
fakatınde Kirusun zamanındanberi zfreyi terk-e~li'lmiz zaman Miraç netin bizi ısıtmak için hudud İran Bu muhakemen:n cereyan aa
•7nen kullanılan bir tulum, yani ıi. bayramı idi. Günet ç~lı ve donınuı dağlarından görünm~nl bekledik. fahatını Fransız havacılığı ba
prlltnif koyun derisi üstünde yola uzu...larcmızı ıMttı. Fllkat ıehirden Dicle, Cezireden itibaren tekrar kımındım incelersek evvela bu 
çıktık. Türkler ava haranı nazarile ,_.ım saat IOIU'a Dicle üzerindeki ovaya girer ve efsaneye göre Nuhun havacılığı iki cepheden tetkik 
bakarlar. Yabani hayVı\n eti yemez.. ftclnci bir köpriinön harab~si ve a • gemisi!e karaya ~ıktığı Cudi dağın. etmemiz İcab eder. 
ler. Sığır e-tinden hoşlanmular, bu. ,.alda kahnıt bir aütvn tiddetli bir dan uzaklatır. Artık etraf pek ıno· a) Harbden evvel Fransız ha-
~a mukabil çok koyun ve lreçi istib. kasırp meydana getiriyordu. Kü • 1 notondur. Nadiren bir köy görünür. vacılıii. 
lak ederler. Bu hayvanların derileri rekç.l'krimizln bütün emeği bop bunların çoğun:la da in~n yoktur b) Harb aeneainde Fıansız 
cöğüa kı11111ndan azıetk kesi'~r~ ıritti. Bu kaa.rga bizi derinlerine 1 ve çoraktır. Artık Arablar memle - havacılığı. 
sıyrılır, tekrar di!dtir, el naya\: kt! doğnı ~I ve yüksek bir da)aa bq keline ı?n1dl~J .. hissedili~. .~!~ b~rı Bu muhakemeden anlaııldığı
ını bağlanır. Bu llm"etle elde edlleD rrımızın üstünden geçti. Su buz gl. yerde agaç go~ıez. Bır .kuçuk Afi_ na cöre Fransa; askeri &evk ve 
deri hava ile tifirllirıe büyük bir bi soğuktu. Bir an sonra tulumuma::ıı danın bulundugu yerler zıyaretgah. idare makamlarının hatası yÜ· 
ta,ıma kabi iydl kazanır ve hemen devri'meden harekele başlayınca tır 'Ye blr sürii elbise parçaları~ ör- zünden deiil, modern harblerde 
hiç batmaz. Böyle den1erden kırk hepimizin yüzünde peyda olan mem tülüdür. Çünkü hast:a'ar elbiselerin- :zırhlı tümenlerin ve kudretli bir 
ila altmıı tanesi 8ğaç dallarından nunlyete gülmekten kendimizi ala. den bir parçayı bu ziyaretgi.hlara hava kuvvetinin mevcudiyetine 
Yapı'mıt bir iwlct içine dört be~ madık. Mangalnn~z suya dütmiiftü;. bailarlana fİfa bulacaklarına ina - inanmamasından yıkılmı~hr. 
~ra h•linde dizilit". Bunun ür.üne bir ayakkabı su içinde yÜ:zÜyordu. ı· nır. Bu harbde Alman havacılığı. 

r az ot. bir örtü ve halı serilir ve Hepimiz nehirden bir §eyler avla - Uz* mesafelerden tek ve yüksek nın üstünlüğü daha ziyade kem· 
~8• ~ehf;;!ea ll§~ı kayılır. her· dık. Bir adaya çıktık mantolarımız bir dağın "üzerinde eski bir ıehrin miyet bakımından ilPrİ geliyor-
~t ~rı r· ıntıntn sürati dolayı. ve çan:-alarımız tamamen lslann111 harabelerini goruyoruz. Bu dağın du. N=tekim harbin ba~langıcında 

61 
e . 

0 

uzum Yoktur. Kürek tu. olduğundan tamanıen soyunup gÜ· timal. f8!i< ve cenuh ayağından do. birçok hava. m'!h?reheleri Fran
lumu i.d"~ etın~ ve tehlikeli kuır Defle kurumanıaklan ba~ çare kal latayoroz. Zannediyorum ki burası sız tayyaQeCıl-:rın!n ferden .. ~1-
galardru- kaçınmak için lazıın ol ad K ımı7da bafka bir kumluk eski Bezabde'dir. Çünkü bu ıehrln man tayyarecılenne çok ustun 
Böyle kasırgalar dolayısUe eeeeı::ı : b;· ~ .. pelikan bir.imle eğlenir çöl içinde bulunduğu ve Didenin olduğunu isbat etmi~lir. 
Yatmak ve ar tttiını beldem~ 2a.. ~ih; ~suru iyet ·' lryorlar ve beyaz es bunun üç tarafındau geçtiği rivayet 

1 
1936 senesinden 1939 ~ne3İne 

l"Uretiml-• kalmlf olmamıaa raimen ..t>larm~ı:unıaryorlardı. Birdenbire edi!ir. Sapor Amidayı aldıh."tan sonrl!. kadar muhtelif partiler hük\ıme-
88 saatli1< yolu dörl bucuk vünde cördüJdc·· b. . tulnm bağından çö IMı fehrl muhasara etm:ı ve ÜÇ alay t,in baıına geçerek aradaki ihti. 
katettik. Nehrin W!'all fU halde sa.. zülmiif u ~m id' r Ağalardan esir almıı ve ıehre franlrlar iskan laflar yüzünden birin\u yapbğı
atte bir mildir. Fakat baxı yerlerde bini d~r~I suy! ~iı:dı ve derhal etmiştir. nı diğeri bozmuştur. Me.ııeli.: 
daha hızlı bazı yerlerde daha yavat tulumu yakaladı. Yoksa yabani a. Eski Musul harabelerinin önü~ - 1937 deki Fransız istihsal kud
tır. • 1 da içinde ilk lntenlar gibi ~ıplak den geçtikt~n 50n~ı a~n~.a dogru reti 1935 de hükumetin başında 

Bizim yaptığımızdan daha rahat, lcalaca!.ı-tık. Mus'.llun mınarelerınl gordük. Bu - bulunan Flanden ve Laval dev-
~Y~ edilemez. Yumupk yalak -ı Bir parça kuruyunca seyahatimize rası benim gidebildiğim en ~r~ nolc r~ndeki istihs~le 1!azaran o/o 12 
.,. tızerine uzandık, yiyecek, prab, deval!J e~tik. Fakat yeni yağmur e- tadır. Bana refakat ed~. Turkler I bır artma goster•rken Fransız 
~Y ve bh- ek mangalla mücehh~;ıı rneibıılzi ~ çıkardı. Gece 0 ka· a!qam namazını kılmak Jçm gar.~a l havacılığının Al~an h~zn·lıkları 
olaratc fazla yorulmadan seri bir dar karanlılllı ki batka kasırgalara döndüler. Halbuki lstanbulda muL yanında çok gerı ol~ugu anlatı· 
Posta hı:&ı ile yol aldık. Fakat bizi clüpaemek için yerimizde kaldık. lümanlar kJblql cenub batrda arar. larak 3. numaralı plan adı veri
l~ taıbüıt ....,. .... w ,._ q,.,.,. ..,. -. ....... .......,... w. len bir «baq silahlarım artbr. 

neral «Gamlenı> ve <tamirat Dar- la olarak göze çarpıyor. 
lan>• ın da bulunduğu yüksek u- l'Ju nisbcti senelere ayırecak 
keri komite bunu reddediyor. Bu olursak, 1935 den 1937 ye kad.. 
tekilde üzerinde çalı~ılmayan bire karşı yedi ve 1938 de biror 
Fransız havacılığı Alman ha•a- dokuz, 1939 da bire yedi ve 1941' 
cılığına nazaran fU nisbetlen aeneai ilkbahannda ise bire 1ıc_.. 
arzediyordu: fi ~ olarak tezahür eder. 

Harbe.takaddüm eden beş M- Geçen 1914 harbinde F...,... 
ne zarfında Alman askeri tayya- (Devamı 4/2 de) 

~ Posta,, nın bulmac:ısı : ll-114> ) 
Bunlnrdan 30 tane!ini halleJerelı bir arada yollıyan her 

okt1'rucamuza bir MJiye takdim edecefb 
Solda.o sah W 

ru: 
1 - Cebelü t.ı. 

nkm karsısııııll 

meşbıır bir yer 
(5), Yokluk (4). 

2 - Bir neri 

1 2 

1 

21 

baston (3). nır .: ·--i-
ha:-C (%), .Kalbul'- 4 
cla.n &' eçJr ( 3) • 

3 - Kabul ecleD ~ 
(8). ıt---ı---t;;:;:;;:;; 

4 - Sa.n'a.t (2). 6 
(B!nle) kelncsile 
birle., .rek sık sık 7 
ınım:ısma gelir 
(5). 8 

s - ~!atrııs '8). 
r, - H::.yret m. c 

" dUl (!). 

7 - Cismin en o 
... üçıik p:ırçası (4), 

3 4 7 8 9 11 

l'emel, esas (5). 1 5 - Telefon nidAsl 13). Tttsl ~ 
8 - İlinlar (6). maııasma (3). 
9 - İli.l-e (2), Ya&ıp bocar (7). 6 - ~ 8* alt kaısa pıkaal-
11 _ Bir meyva (3), Ô'ı tilrkrede 1l. tıöylaür {S). 

mum manasuıa (4). 

Ymandan aşstıya do~: 
l - Boğaz~ biı" yer m. aem... 

tik (!). 

2 - EMt '8el'ler (llH. 
3 - Fulam Mat 111an"'1r ( I)_, mir 

emir (2). 

' - ıtipeila , .. m. 

7 - Ywnurta.nm bir kısmı (3), O. 

8111', -- işe kanş:uı (4). 
8 - Makbul hornkv 7etlştlren » 

)'er - ('2), Nota (2). 

9 - Bir azamız (2). TraJedl (f). 

11-- İçki ile beraber 1enen re.meli 
c•>. -.. em1ı- '9>, &oemcıeM ,. cm. 



nayet uıraou saraırıya geçe • ı 

3/2 Sayfa 

1nayetlu ağa hazretleri 
karındaşım az evvel Halil ağa
dan bahsederl~r idi. Meselenin 
mahiyeti nedir ve ne suretle bat 
edebileceğini düşünür? 

Kapıcıbaşı Ali ağa dizleri Ü· 

zerinde kıpırdanıp ökaürdu: 
- Benim sultanım, inayetlü 

ağa hazretlerinin söyledükleı İ 
Halil, öz karmdaşımdır ve bi· 
lutfi taala elinden her nesne 
gelür! 

Veziriazam başını kaldırJ ı: 
- Ya, ba1 edemez iae? 
- Eder, duanız bereketile 

eder. 
- Karmdaşınız bizi görmek 

mi İsler idi? 
- Beli sultanım, ıevketlu e· 

fendimiz olme.z ise cenabı feri
finiz hakipaylerin'3 yÜT. sunıp 
ruberu söyleşmek fotet· idı. 

Mehmed Paşa sakalın• tulam
lnyıp az mürakabeye vardıktan 
aonra bir daha batanı kaldırnrak 
etrafına bakındı: 

- Sarayı hümayuna gelme· 
sinde külli ın.ahzur vardır. Vezir 
kapısında görü~\ilmek dahi ha
tır!udır, ya siz ne der&İ3? 

- !. .. 
Odadakiler ses çıkarıp cevab 

vermeyince, başka bi!' teYe ka· 
rar verdi: Hl?m böylelikle Halil 
pehlivanla yüz yüce gelmeden 
evvel teklifteki ciddiyeti de an
lamıt olacaktı; 

- Kethüdamı~ Mu$tt"fayı İr· 
sal eylesek, Halil pehlivan ile 
tarafımızdan söyJP.§Be idi nhıen 
olmaz mı idi/ 

Dedi, aordu. Esirci Şüca ile 
Ali ağa bakışıp kızıudılar. Sad
razam kethüdasının gece veya 
gündüz Kocamustafapa,adaki e· 
ve gitmesi görülecL>k olursa! e• 
hemmiyetli şüph~r uyandırabİ· 
leceğini düşündükleri iki~inin de 
yüzünden belli idi Ali ağa ye· 
rinden kalkıp sadrazam1n eteği
ne eğildi: 

- Bir yol kendüye danıpak 
efendim. Bunda azim mahzur 

~nrln 
··-·r-- ·---. .... ba~yile-=. -nn-.--k-ö_m_iır~. 

11vn1 1rnvd11ın r
.nuu ""'.Te.~ uıe•t:Ul}"eye unaCll·ı 

b~y~_ele_rl~i at ederek kömür tevziatının durdu· 

SON POSTA 

me•lek aahibiyim, i,f mi ter· 
L-•~:- ••- L!!-:!- ,_.,_; Aa-..A 

ur cemıyetının ugunlfü ha 
ıyat şartlarında göze çarpan ak -
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Mehmed Pa~ e,irci Şüca Çe
lebiye baktı: 

- Ya, siz ne diniz Çelebi, 
hazer kılınacak tar;afı var mı • 
dır? 

- Görülürse olabilür benim 
efendim. 

Sadrazam kaşlarım kaldırdı : 
- Yok, salt vehmeylersiz. Ve

ziriazam kethüdası ohcak adem 
valide sultan hazrctleı·j ve hare· 
mi hümayun için esir pazarlığı· 
na gidemez mi? 

- Gidebilür sultanım, devlet· 
lu inayetlu Beşir ağa huretleri 
dahi <ımaam> gelebilürler. Lakin 
Halil pehlivanın anda gizlü bu
lunması ve eıkiyan:n hane ve 
konak demeyip dilcdükleri ma
halle baskın vermekten hazer ey 
lememeleri üzerine söylemiş 
idük. 

- Bir odalık mı det s~z? Bre 
sekbanbaıı Urlu mel'ununa mı? 

Esirci daha manah giıHımse
di: 

- Ana .. ana -verdük sultanım. 
O vasıta ile dahi eşkiya mabey
ninde gelip geçecek bilcümle hu
ıauıatın ele geçürilmesinı temin 
eyledük. 

Mehmed Paıa bağırıdt: 
- Bre, sen esircı ı:leKil, :vezir 

ayarında bir «ayyarıı imişsin! 
Şimdi haremi hümayuna cariye 
pazarlığı maslahatına ol vasıta 

ile mi i~aayi dü~ünürsün? 
- Beli, «dayen hatunu Urlu· 

nun hanesine gönderüp söyletü. 
riz, badehu kethüda Mustafa Be
yin gelmesinde mahzur yc.ktur 
sultanım ... 

-iV-
- Bak, bu cihet doğrudur. 

Şu halde etkiyaya şüphe verip Sert bir poyraz esiyor, geçen 
vehm iras eylemiyecelc bir tes- . sürekli yağmurları kar takib e-
viye sureti bulamaz mJSız? deceie benziyordu. Patrona Ha. 

ı lil aabahleyin erkenden tersane-
- · · · · ve gitmis. kaptan derya Canım 
Hep birden başlarım eğip dü· Hoca Mehmed Peşadan nlevend 

tündüler. Nihayet eaiı'(.;t Şüca eaamelennen (1] dair Teni ia· 
Çelebi sessi:zlii:'i bozdu: teklerde bulunmutıtu. Öğleden 

- izin verir misiz efendim? ~vvP] v3nınd'l <•Muslu» ve ukAh· 
Mehmed. Paşa g(;zleı irıi açtı: veci Ali)) olduP.u halde ortalara 
- Buyurun, söylen Çelcbi. f'lönc!ii. Ak!amd,.nberi sekhe-n· 
- Kethüda MuJtafa Beyin h""' Url •nun Etmeydanına uğ-

haremi hümayuna aJınauk ıc:a. rama.yı•t Patronanm ırö,.\ind~n 
riyeleri ıörüp değeı- pahalannı J,..,,....,.,.m,"+ı. 
biçmeğe geJd:ği İfaa ediJebil~r- On yedinci orta ,zabitlerine 
dü. mahaus odaya geldiği zaman 

- Biz dahi anı aöylt!mİıı idük. Halil pehlivanın yerine çorbaC1 
Ahsen suret bu olup b"sko.~a ko- tayin edilen Kel lbrahimi ç11ğırt· 
lay görünür l11rafı dahı yoktur. tı. Kel fhrah;m son günlerd~. ih· 
«fşaa)) dnn bahsedcı- idini-r.. anı I tilal buınm gözüne girmişti. O. 
nasıl yapabilcceksi:z: vo e,kiynvı 1 daya tekHfai:z teklifsiz girdi, se
vehme düsiirmedin :knaa muk- lam verip oturdu: 
tedir olacıık,?z? - Bizi iatemi,siz yoldaşım? 

Esirci gülümsedi: Patrona Halil ortadaki hasır 
--0 cihet &ehildir Gultamm. üzerine bafdatmıştı, sol etınin 

Daha dün gece •(Ul·lu) me)~unu· parmaklarile dü,ünceli düşünce· 
na «Selma» adtu nevşikefte bir 1i bıyıklarını büküyordu, yan 
odalık hediye eylemiş idik. gö:ıle bakıp cevab verdi: 

Mebmed Paşa gö;,ıleri parıl (Arkası ı•ar) 
parıl yanaraktan yer.üıden sıçra. 

Tahmin edemiyoı um. Fa
kat ne bahtiyar İnsanmıs!. .. i
çimde çok çetin ,,ir şekilde doğ
mağa başlıyan bu sevcıyi boi· 
mağa çalıştığıma Allah ta şahid
dir. Artık elimde değil, kalbim. 
le mücadele edemıy->rum. Bu Ü· 
midsiz, neticesiz sevgi bana ız
tırab verdiği kadar da z.evk ve• 
riyor. Onu, habersiz sevebilmek 
bile fevkalade bir feY .•• 

Hele bana dera venneğe te
nezzül editine hala bayrettey\m. 

Buna bütün arkada,lar da ta. 
ııyor ve gıpta ediyorlar. Der 
günlerini iple çekiyorum. Daha 
gecesinden ha,hyan heyecan o, 
gidinceye kadar sürüyor. O gün
ler bilhaasa kılığıma, luya fet;me 
itina ediyor, her zaman kar••••· 
na değişik bir şekilda çıkmak 
İstiyorum. Bu zahmet bota git
miyor. Öyle zeki bir adam ki, 
en ufak bir tahavvülün derhal 
farkında oluyor. «- Oo, bıı ne 
şıklık Gönül Hanım 1 » diye tak
dirlerini izhar ediyor. Zarnau 
zaman i'Özlerime öyle dalıyor ki, 
bu bakışlardan ümidlenmeğe 
1<alkıyorum. Beni hep anneıne 
benzetiyor. Her fırsatta da aöy
liİyor bunu ... 

Lakin aon günlerde pek sınır~ 
li. Bazan dakikalarca dahyor, 
sonra kafar.ını salJıyarak s1!!--"nj. 
yor. Bir derdi var aınma ne? 
Yüzü renk!iz ve çok yorgu., gö
züküyor. Sorınağa cesaret etti
ğim vakit, rahatsızlığından hah· 
sederek, lafı kapatıyor. 

Füsunun, ilaç yerine yanhslı
i!a teııtürdiyot içmesi onu bir 
bayii üzdü. Annem, Fiisunun bu 
l areketini intihar addediyor. 
Ben hiç zannetmiyorum. Bu lu. 
zm intihar etmesi için mühim bir 
!lebeb lazım? Bunu Vedad Bey
le de münaka~a etmek istedim. 
Yanaşmadı. (<- Sadece b"r y•an· 
lıslık Göniil Hanım!11 dedi. 
Yakında konseri var. O gec-eyi 

iple çekiyorum. Babamın başının 
etini i e • 

kında annemin fikrini sordu. Ben de mani olur mu? Hayır, olanı 
de sevdiğim eserleri istedim. La· yacak. Mücadele edeceğim. S 
kin, bu sıhhatsiz hali devam e· hırlı ve temkinli olacağım. İç.i 
derse, konserin tehiri lazım g~ den bir ses: 
lecek galiba.·• «- Muvaffak olacaksm ! 1) 

Öyle halsiz, öyle yoraıun gÖ· ~iyoı:· ~esaret~m pek Lüyü 
rünüyor ki.·· degıl, likin kenduni sevdire bil 

Derste, dikkat ediyorum, par- ceg~ ım" e d · t b" k aır am ır anaate s 
maklarında, her zamanki canlı· hibim. Hep kafamı lırmala)•a 
ltk yok. Bu hali anneme de ıztı- bu kadın f Acaba çok mu güzel 
rab veriyor: Benden de güzel mi?. Ne zama 
d" «--;.__ fte oluyor bu ÇO<.uia ?» sevişmiıler, birbirlerine olan alA 
~ye -ç d~fa üzüntüsünü Miyle- kale..nnın, hududu nereye kada 

d.'. An~emın dostluiuna çok ih. gidiyor? Evvela bunlan öğre 
byaç hıaeettiğini göriiy.orwn. Ni · mek ister. Of sıkıldım defte 
ha,yet, gençliklerindenberi arka- not yazmak üzüntüleri bir def 
daılar ... Annemin ona derin bir daha y•••m'ak Kim b'I" b' h.. · ~ ... ı lr ı 
urmetı ve muhabbeti var. Bizim daha ne zaman elime alacağım 

yanımızda Vedad Heyin biraz F • · 
sakinıe,tiği, rahatıadıt• muhak· Usun gıdıyor 
kak ... Acaba bunda benim de s h l ema at ere, derse iniyordum 
rolüm var mı? Onu ıcörünce ben Ablam: 
de her feYİ unutuyor, daha çok - Beni de bekle Vedad! de 
tesiri altında kalıyorum. Saat· di. ftlerim var, trene beraber bi 
lerce, gözlerimi kırpmadan yü- nelim!. 
züne baksam yorulmayacağım. 
Çok, pek çok .seviyorum onu.~· Bu teklifte fÜphesiz ilk bakıf 

Yeıilköyde, Antalyaya gitme. ta bir fevkaladelik yok. Fakat 
den evvel, bisikletle çarpbğım bir ıeyler sezdim. Ablam. fn·ıat 
zaman, karanlıkta parlayan aöz· tan istifade benimle konuıma 
leri, önünde titremişthu. Bu sert istiyor. Füsunun yanında, on 
fakat müsamahakar olmağa ça- kuıkulandıracak hareketle1•de 

daı·ma tevakki edı·yoruz. Ne ko lıtarak bakan gözler, gö:ıı:ümün 
önünden, ahenkblr sesi kulakla· nutulaa kendisinden bahaedili 
rımdan uzun müddet 'kaybolma· yor •anıyor, büsbütün bozul 
mıştı. Ne tesadüf? Bugün bu a· aaabı, korkunç bir hassasiyet 
damı çılgınca seviyorum. Peki tevlid etti. Ortada bir hayalet gi. 
amma, ben de aevilmeğe layık bi dola§ıyor, kimsenid yüzüne 
bir kız değil miyim.? Vedad Be. ba.~mağ!' cesare~. ~~1!1İyon. Ölü· 
yin alakasını üzerıme çekmek mun elı~den ~u~külatla .~lı~!'n 
için daha ne lazım? Ne o, çolc bu çocugu gordlikçe yuregnn 
ihtiyar, ne ben çocuk denilecek 

1 

parçalanıyor. Ne yapl\bİlirim 1 
yastayım. Kurtuluncaya kadar çektiğim a• 

Tabii, koca adam, bana açılıp zab beni mahvetti. Bu azabfl ha· 
ta: c<- Sizi beğeniyorum, aevi- li. da katlanıyorum. Kö,küu için• 
yorum! ıı diyemez. Buna gururu de mevcudiyeti ile ademi mevcn• 
manidir. diye,ti bir. B1r gölge halinde Jo· 

Nihayet büyük bir san•atki.r. ta,ıyor, sapaarı, süzülmüş yÜzile 
Bütün genç k1zlann, kadınların hepmizin merhametinı tahrik e• 
ona hayran olduklann! 1tiliyo- diyor. Hiç birimiz cesaret edip 
nun. Endişem de burada )C.. ! Ah, te, bu meseleye aid, kendi ara 
hayatına girdiği söylenilen ka- mızda bile bir ,ey konuşanuyO' 

' . 
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un k n ar mi ~l k r 
keme~i 

ma 1 ıarı 
• u seuahalln • 

(Baf. tarafı ı inci sayfada) nizli gibi mühim bır pazara ma- köylüye hep şu nağmeleri tek- Pazara yapılacak 
ilı::tısadi bakımdan pek ehemmi- lik olan tehirlerimizdc, üstü ha- :rıırlıyacaklar: 

• 
1 

yetli cördüğüm) birkaç nokta71 ,ı çok düzgün köylülerin yanın. - Bunlar el değmemiş altın- at yarışları 
belirtmek iııtiyorum. da, pek ıefilane giyinm~ olanla- lar. Yirmi lira fazlasına! (Baştarafı 1 İnci Bayfada) vaları görmekle değil, ~eni davala. 

Toros ekspresinde olsun. Kon- rına da rastlanıyor. Köylerinde Ve köylü, hemen, bol kazanç.. rınlıi nüshnnı~~n ayni sütunlarına a- rı rÜyet etmekle de mükellef bulun. 
ya, Afyon, Aydın hatlarında ol- de, ftazançları ve yeni hayat te- lı yılların beş yüzlük ve binlik T.. k • F d • l • §~ldakl . tnfsilatın dercolunmnsını duğunu ve meıhud tuçlar ka unu. 
aun, bütün Orta ve Cenubi Ana- lakkileri ile mütenasib bit' yeni- kağıdlarını tezgnhın üstüne ata- or ıye er 1 at et zm nca

0 
edk .. drım.y 

1 
M lla p na tevfikan görülen yeni davaların 

doluda bilhaıısa ıunn .evindim: lik, bir temizlik pek az göze çar-ı cak. birincilik seçmeleri s ru ar er 1 a r azarı nıe. programlarda ak&aklık husule gcti.. 
Halk mea'uddur, rejime dört el. pzyor. Acnbn neden? Bunun ce- Nct"cede kimin kazandığı bel- murlarından bazılarının halka pa - bl1 ~· .•. b"lmclcri 
ı 1 d h b al '-t d t 1 t j bugu""n yapılıyor muklu nı~nsuca.t tevzi olunurken 1 re .ecegını ıyı .1 lcab eden e &an mı.ştır ve yarının a a va ını Y nız 4u noli a a op a- li. Yalnız zmirde..11 ve stanbul- '--•lar -=•-- L-LI 

b·ı· ' memur edildikl • zif · ·· ı· avu1WU ın gcı.;.uuue lelX!.l.J erini a.. parlak günler getireceğine emin- ya ı ıriz: altın biriktırmc mera- da.n altını getirtenlcrin... Çün- erı va eyı swıs ı -
d . A ı k ·· bü ı · IA w •- d mal et.ikleri zannı hasıl olarak lıak rnştımıaya lüzum bile gömıeden ır. Y ı tuccar et erı agve- Kın n. kü, 1zmirde altm ti'1;:ennıi~, şim- 1 Yarıt ve ıslah encümeni tarafın. h 
dildiği halde, trenler, gene tica- Denizlide, pazar yerinde gör- di de lat nbula adamlar yolla.. dan hazırlanan al yarıılarının aekl- larında son tahkikat açılımı ve du- odbehod aralarında verdikleri bir 
:ret için İzmirden Hataya, Ha· dilin: küçük bir 6anaf dükkam. yorlar! %.İnci haf~a koıuları pazar günü Ve.. ruşmaları 25/8/942 gÜnÜ saat on kararla :mahkeme binasını tcrkedip 
taydan Adana ve Konyaya, An. Köylüler birbirini taki~. ~den İyi amma, köyli.inün toplayıp licfcndide yapılacaktır. dörde bırakılmıştı. On bir maznu. gİl.nıeleri kanun ve \-azlfe lcabla _ 
tal~aya ko'a?. ve .~iier büyü~ dalgalar ho.linde bu dukkamn I toplayıp toprağa gömclüi;ii pnra- Ynrı§ların bir kısmı taylara mah· nu ve 6 avukatı bulunan bu dava • rından ve mahkemenin tabi olduğu 
ıehırlerden done done dolata .?ı- knpmna çarpıyorlar. Sarraf, nın Ali Babanın dcfinesinden ne sus olduğu için s~kl .. inci hafta ko - nın her celsesi üç, dört saaı sürmek. usul §&rtlarından doğınuş ola b" 
hayct İrıtanbula akın eden tuc- şişman, gözlüklü ve itini bilir n- farkl vardır? Bunu bir an dü- §Uları bllha.ssa ·cuibdir le olduğu için 25 Ağustosa ınual • hadiseyi :ıd!i tarihte görülmiy:n brr 
car kafilelerile doludur. Ceyhan-

1 
dam, büyük Mahmudiye altınln- ı .. k . .1 d k Koşular · · klld b" ~ bt.tlunan davalardan beşi saba. vak'a teklinde aazetenizc akse.tir. 

da bir akşam üstü bir otel oda- rını bunlara iki yüz yirmı beş, şun?mMe ' ınl sa~ıddçı e eln çı a.rymetalze aron•ıı h .. ~ırlanıçmm'ı!ır'c e ır pro.. ha ve altıncı dava da (m<:%kfü· da. mel-: a---'-tlık .. vakar v . bl 
d tl.k b" "'rü .k. .. . mı ese e cı en c ıemmı ......... ~ ı-• . •. . ""'• vww. e ıca arı-

sın a yarım aaa ı ır go şme 1 ı ı yuz otuz lıradan satıyor. Or- d'" •... 1 k b" d y ı BİRiNCİ KO O va) mw.takillen (;ğledcn sonraya ld y d .. . • 
ile üç dört tüccar arasında otuz tay t l b .. ı··ı b" l"l uşunu ece ır mevzu ur. a. ŞU: ç yaıında yer ... _ı:ı l tu. S bah n•k na o ugu ka ar muvekkıllerlrun 

1 

a a ı n eş yuz u c ve ın ı c b"I "k d 1 b 11 k ı .11 rk k d" • uuuı: o unmuı a a mualld o. h k-...ı ' 'daf l kırk baı:.ın (koyuna böyle tabir kag-ıdl h k . nız ı mem, ı tısa cı arımız U• yarım an ngı z e e ve ııı lan d '--'la t 12 ~o 1_ d u uı unu n1u an esas arına da 
y ar emen asaya gırıyor . . d"" .... 1 ? t la -L--- 1200 lik b" avaUU". saa ,., a 1:1.n ar yk d'" ı··- .. d haki d 

ediyorlar) ı"hal~sı·nı· uapıvorlar. ve ko·· ...... ı . d l'kl. l l nun 1çın ne usunur er ve ne ay ra ml:Uıa~ nı~rc ır m---·' l d d a ırı UJ ugun en arın a in -
~ ., . I ,..- en e ı ı pırı pt,.ı arı •. .. .. ? "'ff"" o unn1uı ve on nn sonra a • • 

M~tevasaıtlar bile :b?. ya~m .sa- ~~udryeler kadın, erkek köy. duşunuforlnr: , • yarıttır. . . yeni gelmlı olan bir mcş.hu<l suç zıbati !11u~ıele yapılması uğru~da 
atlıl< anlaftnada ıki uç hın lıra.,lulerın ellerine sıkı~t.ulıyor. Bu Halıd fahrı O:ı;ansoy Yarı~ Kader,. Tıryaki, Menevlı, davuının duruımasına blı§l:ınmı _, baro rıyasctıne yazıbnıı ve dıger 
yı, k?yu~un yüzünü görmeden, muameleden, satan da, alan d3 İkbal gıreceklerdır. tır. Şahid ve maznunları bekletr:ıe. kanuni ınuamelita baıvunılmuftur. 
ken.dı huıııelerine kazannbılmek- memnundur. fakat ben dü~ünü- Bugün yapılacak atletizm İKİNCİ KOŞU: Oç Yll!lnda saf 1 mek ve nıeıhud auç kanunu hüküm. Tavzlhan bildiririm. 
tedırler. Aaıl koyun tüccarları- yorum: bütün bu altınlı;.r birikti· kan Arab erkek Vt' diıi taylara malı.. , _ _._ ba ,_ t d-'-'lm k o---

k • • b" d w ·1 ki • · Ü b k 1 ııenne uygun reKe e eoı e ve nın arı ıae ır kalem e en aıagı " me c ne fayda t~mm edtıe- m sa a a arı sus 1200 ınetreıık k~udur. ··-1ed nik 1an d • G,da add l • . 
altı yedi bin lira il.e ölçülebilir.,cek1. Beyhude yere piyasayı da· Yarıp: Rint, Can Dahi, Hakkı ~ ~soı:.-y~ mua t k~düın~~e m e erının 
Deme~ ?luyor ki, para, ortad~, r;ıltmaktan v~ gittikçe ziyadele· !ürkiye ferdi ~lzın birtnctlik.. ve Vecize gireceklerdir. .:.m olmak için a;:me: aaa!ini va. kontrolü nası\ 
oluk gıbı akmaktadır. Buna raı- fCCek olan hır altın buhranı }'.a- leri aeç.melerl bugün Fenerbahçe OÇONCO KOŞU: Dört ve daha zlfeye huretmit olan haklın ve • 
men, aon günlere kadar pek sı- ratmaktan bafka ~~ netice h.a~ıl •~dıAnda .. saat 16 da yap~~tır: yukarı yqta saf kan Arab at ve Müddeiumumi :şat 13,25 c kndar te ın edilece .• ? 
kın~ılı devam eden hayat paha- edecek? Sonra, dunya lıarbının Nibaı müsabakalar Pazar gunu aynı kısrakları arasında 3000 ınetrelik bu dava ile uft"aımı"lar ve ancak ı.:a-
~lıgı henüz pek azalmamıştır. doğurduğu iktıaadi darlığm son etadda saat 16 da yapılacaktır. yarııtır. at 13 30 da daired~n ayrılmt 1 · Belediye iktısad müdürlüğü 

ncak huna, bir tarafta biriken er.iğini atladığıınn: zaman, bu Atletizm Federuyono bir yeni - Tuna Sava, Bora. Tomurcuk, dır Evi yakın olan müdd i 1 ar : gıda maddeleri fiatlannın sıkı 
kervetlerin diier la.rafta eriyen aİtınların değeri ne olacak? Ta- lik olarak Ankara - İstanbul kız at. Bahtiy.;; Tarzan gireceklerdir. aıı.a.t 14 30 da hi.k"m d 1~ wnumı bir fekilde kontrolünü t.emin için 

lazabn.çların niabet.izliği sebeb bii altın yavaş ynvaş tabii fi"lı- letle.ri aruında da bir müsabaka DÖRD0NC0 KOŞU: iki yatında zifeleri 'ı. __ 1 i b 1' e te l~a. yeni bir karar vermi~tir. Bu lr.a-
o aa ıle hükU . . • . 1 • 1 • t , "t k"' 1.• t~ etmı.ı-· .__ . . ~ n a u unmuş ve su ıs. .. d • 
d • • 1_ ınelnnızıo yenı a - na mece c ve ış e o vahi , oyu- ı-•ır. yerli saf kan aı-.llli: erkek ve dql tlmal davasına ld bl tet rara gore; gı a maddelerınin fi-
ıgı ve aıunakta ld _ edb" b" "kt" d... ,_ d . a ceva arın _ . ·ıuı 1 I l o ucu t n·· nün ırı ır ı~ı uu san ma en- taylara mahsua 1200 metrelik ya - kiki atları ıstı a mıntakasmdan 

k
erkte çare bulunacrıfıı mubak- ler eski kıymetlerinden fazlasile Alemdar Kızılayının teıekkürü rıftır. Birinciye 900 lira ikramiye 1 ehli' vükud.~nıffm~~~ .... ~a.zırlanması ve 

1 
müstehlike gelinceye kadar ge. 

a ır. l b d k? Halbuki böyle ol- • . vard ' t~r.Kallntn cereyanı • d"~ b.. .. ' 
Köylüye aelin . cay e ece • • l f1 Alemdar Kızılay Nahıycaın. ır. hnkkında naıbden ıifalü izahat alın çır •ti• utun aafhnlan tetkik e-

ki eski&ile muka~~ ~~hlak~k maaa da bu paralkarb.ııstün.~ 'se, __ ;-e- den: Varat, Hümayun, Destegül, Zeh- ması gı"bi ı .. terlo raat 15,32 ye ka- dilecek ve buna göre bu madde-
.._ı emıye- rek köylüye gere u yu~un 2 "'x...""- ı ha L--' rimar Pınar H--L Nil!'..L- 1 ,.. l · f' l k cek bir kazanca nail olın kt d • A ' d h faydalı 2 ~-IN:J 9U ceoesl saba .... ıır ' • wwa; ~r g re. dar mefgul olunmuş ve tam bu sa· erın ıat nrı ararla.şhrılacak-

şeh . 1 • a a ır. ıkhaadı hayatına a a bü)ük l>b' lntla.m ve neş'e tı;ıinde c~eıı celdenllr tır 
Köylerden ır erın pazarları l · 1. bı"r varlık temin et- • atte du,.,.._mava L--lanmıştı. Yok - • • ve e verış ı b'" ··ııı ·· ··nnet d'"tün' ü BEŞINd O ·-.-·· .,. "'D9 
na getirilen her şey para ediyor. mez mi idi? İtte acı acı bunları uyu .musamere ve 1111 u um - KOŞU: ~ ve daha yu. lama yapıldığında evukatların bu • Kontrolün sıklaştırılması içit> 
Yumurtadan tutunuz da kavun d.. •. •. k .. 1 .. ye bu baki· u blliı bedel sesini tebtl'l'U f'lmek hu. karı yaşta saf kan lngiliz nt ve kıs.. lunmadıkları anlatılmı~ ve duruf • belediye iktısad müdürlü w ü mi.ı· 
karpuza ko.dar her satılan ,!eyin k::~~~!oetmr ve . 1'!Y um nelen ma- susundald Jütuft:mru 'bir siirpl" z şelkfiın raklarına mahsus 2000 metrelik bir maya devam olunarak saat 17 ,30 rakibi eri muhtelif mevzular t;. 

• · ı Ogr esı azı "' d ,._,.._ h · . .J•ı •-• k· 0~· 1 la kt el il • • · d "f 1 d" "l · l d" kazancı köylünün servetını art- halli mem 1 bu altın p1yı-.- e g.,....,.:en :ımıy~ soaıı - ar ~:ran yar f o ca ır. da c seye son ver mtfh. zenn e v :r:ı c en ır: mı' er ır. 
, . ur ann ı.-- • bu ~ h K · • ı tırıyor. Yalnız son tetkık • sey~. aaaı, bu altın toplayıcılığı meTa· ~aı.,, ... nın a U'tWeUne 'e on~ 60 kilo •. Dandi 60 k - Gecikme ka11ısında protesto yap 

hatimde şuna dikko.t ettım kı, in üzerinde (bu merakın f avda. sunnC't çoodd:ırımttıtı rezlntiler1 lo; Karabiber 47 kilo; Heybeli 47 mayi l "zumlu gören avukatlar ge _ 
hir kıaım köylü yurdde~larımız, ıızlığını göaterecek suretle) kuv- 1 Cçln pa.."'lUm 2 otolıüs temin "fe 9iinnet kilo; Çobankızı 45.5 kilo ile kop- cikmcnfn sebebini hakim ve müd • 
kazançlarının bolluğu ni:>betinde vetli İrtadlardıı bulunmalarını çocuklannır. ~.a.y, pasta ikram e~k caklardır. deiuınumiden rormamı~lardır. Mah 
henüz hayatlarının ve ınhhi ba· özleyorum. Yoku, Anadolu pa- sure1ile bami-,et ibraı. eden Mnzlnt'J Çifte bahis: 2-4; 4 ve 5 nci ko. kememizin mqbud ııuçlar kanunu
lornlannın teklini pek fazla de- zar yerlerinde lriiçük diikkanla· Saim ~ye alenen teşckkiirlerimh1 J tulnrda; ikili babİ$; 2; 3; 4 ve 5 in. na söre çalııtığını, mahkeme gün -
iittirmif detillerdir. Meseli De- nna kurulmut oı.a sarraflar ---. ci kofulardadır. ierinde yalnız muallak bulunan da. 

Şehrimir.e 6700 ton kömür 
g.U.iyor 

iki üç güne kadar, <1Sal. rya ı 
ve 11fstikbal vapurlurile kömür 
havzaaından tchrimize 6700 ton 
kömür gelecektir. 
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4/2 Sayfa 

Müstahsil köylüler hububatını 
Toprak Ofi•e teslime ba§ladılar, 

muamelat süratle yapılıyor 

Biga, (Hususi) - Bura~a ~a~ 
manlar kısmen kalkmış, ışlennı 

bitiren köylüler, Karabiı:a ~ııke· 
}esindeki Toprak Mah&ullerı ~
fisi mağazalarına hububat ın· 

dirmeğe batlamıJhr. Ofise .vere
ceği yüzde yirmi beşi teslım e· 
den rençperlere mütebaki ürün· 
)erine serbest olarak sahih ola· 
caklarına dair vesikalar veril· 
mekte ve buiday alım satımı ya
pılmaktadır. 

Yalnız; köylüler, büku1n.eti~ 
buğdaya koyduğu kiloda yı.rmı 
kuruş narkı az görmekte, o fıata 
mahnı satmaınaktadır. Civar ka
zalardan gelen ve yemeklik buğ
daya ihtiyacı olan halk, ki!osu. 
nu otuza ve otuz be,e kadar al· 
maktadır. Ziraat Bankası tara· 
fından da şehirde mağazalar ki
ralanarak hububat mubayaasına 
batlanmışhr. Banka bir yandan 
alacak, diğer taraftan ihtiyacı 
olanlara satış yapacaklır. 

KandıradQ 

lzmit (Hususi) - Kand~ra 
köylüle;i Toprak Mahsulle~i Ofi
sine 600 ton buğday l~shm et
mişlerdir. Hububatın Ofııs amba
rma getirilmesi hararellc devam 
etmektedir. 

H ayraboluda 

Türkiye yüzme birincilikleri 
hazırlıkları devam ediyor, 240 

sporcu bir araya eelecek 

Adana, (Hususi) - Beş ve 
alh Eylul günleri Adnnada Tür
kiye yüzme birinciıiklcı: } apıln
caktır. Bu müsabakalara otuz 
vilayetten 240 $porcumuz iştirak 
etmektedir. Gençler, dört Eyllıl 
a~mına kadar şehrimizde top
lanmıt olacaklardır. ---o----

Tokad sıhhat müdilrü 
Ağrıyı tay·n ed i l~i 

Tokad, (Hu· 
suııi) - Vil&.. 
yetimiz sıhhat 
müdürü doktor 
Ahmed Vefik 
Giray bu defa 
naJden Ağrı 
vilayetine ta· 
yin edilmiştir. 
Doktor Giray 
burada beş se
ne kalmış ve 
vilayetin umu. .. 
mi sağlığı üze· . • • 
. d ek değerh hızmetlerde 

rın e p d' .• b"t" 
bulundu(ru jçin ken ısını. • u un 
muhitte sevdirmişti. Bu ıtıbarla 
ayralışı umumi bir tesir uyandır· 
mıstır. Değerli doktor bugün To
kaddan samimi bir uğurlanışla 
ayrılmaş ve yeni vazifesi balima 
gitmiştir. ---o---

Hayrabolu, (Hususi) - Köy- lstanbul ün ·versitesi 
lümüz mahsulünün hükumete a· • K b"kt 
id olan % 25 hisseııi

0

ni arabalar- prof ;sör!erı ara ll e 
la kasabaya getirmeğe ve anı· Karabük (Hususi) .- .İstanbul 
barlara teslime baılam1ştır. ünivenitesl hesabına sıyası içtima.. 

Sındırgıda iyat üzerine ilmi tetkikatta bulun-
Sındırga, (Hususi) - Knza- mak üzere seyahate çıkan İktısad 

mıza bağlı toprkların mahsulü Fakültesi ProfesörlerintlP.n Ziyaed
Ofis muamelatına bakan Ziraat din Fahri Fındıkoğlu ile Orhan Tu. 
Bankaaına yüzde yirmi beş ola. na Zonguldaktan tehrimze gelmif
rak zürra tarafından ı.üratle ve· lerdlr. Safranbolu ve ~abükle cİ· 
·ımektedir. Ziraat Baııkaaı al· var köylerde 4 gÜn tetkikat yapan 

rı · k .. dığı hububatı depolara ve tütün profesörler Kastamonuya gıtme u· 
·ı· 0 d t"t" b 1 - ...... e trenle Karabükten ayrılmıılar. müstahsı ıne aa u un anı ar- -

rma koymaktadlr. dtr. 

---~--.,....~~---.....,..~~PTTft 
~~~~~~~~~...---.-; . t 

- __ ,,, - -rr .. .---- me•lek aahı0biyim, ııımı er· 
ömür beyannamelerini J;-;derek kömür tevzialının durdu· • _.. , - .. • . • .ı . 

SON POSTA 

VP.ni bir memleket derdi 
(Baş tarafı 1 ınci $aylada) necib ve asil maksadlae güdeme· 

Boğ cu ce fena tesirler hasıl edeceği mekten doğuyor. Bir de, maale
mal\ımdur. Kumar kazanan için sef bazı kocaların b~ oraziy~~i bir ı 
de, kaybeden için de zararlıdır. nevi meziyetmiş gibı hoş gorme· 
Kaybeden zaten kaybetmiştir, sinden. Netice itibarile bu hadi- Kemaneden birdenbire ka. 
knzannn İse tesedi.ifi bir kazanç se hakikaten Türk ailesi için bir sıklara doğru indi ve hurnını 
sahibi olmuştur. Tcsndüfi kn- tehlike halini almıştır. Ve bu iç. birdenbire sımsıkı kav.·ayarak 
zançların sarfı da iktısadi pren- timai bünyeyi de, ferdi bünyeyi kalçalarının arasına t11kıştırdı. 
siblere göre olmaz: kumarda de tahrib bakı 1ıından iptilala- Ayağa kalktı. Fakat Memonun 
kazanılan para boşa ve çabuk rın en kötüsüdür. ayakları yerden kesilmemi~ti. E· 
harcanır. B . t'IA n ol\une "'CÇmcl· vet, Ahmed bu oyunda muvaf-B 'l . k u ıp a anı o • 1 'd' k l 'd. u iptila önüne geçı mesı pe . . d e hlalti telk=n fak olmuş o sa ı ı, o ay ı ı. 

k ıçın propagan a v a ki d k müş ül bir ihtiras mevzuunu tt-§ f dalısıdır. Bu da yazı· Hasmın aya nrmı yer en ese· 
kil eder. Pek çok zenginler tanı- yolu en ay k ·· d k ğ d ·· " 

lacak romanlarla, piyeslerle, ve· ce kve uç a ım ucabın ka yukrurım ki, kumar yüzünden cenaze- . k k f nslar ve vücuda tecc , sonra yere ıra aca tı. 
leri sadaka ile kaldırılacak hale rıle~~ kon efr'almlerle mümkün Yağ güreşinde böyle bi~ hareket 
d .. ·· 1 d' 1 • nııyaca gctırılece 1 h ·ı · b k l d F k M uşmuş er ır. sım aay • . . H hada olduğu gİ· asmı mag u \ ar ı. a at . e 
ğım. ölülere hürmeten. olabılır. er sa • rno, gibi herifi bu yolda kucak· 

Kumar kadınlar arutnd<l da bi bu sahada da en kuvvetlı tel- l '"t" k .. .. 
• , tkA • nyıp go urme guçtu. 

Vnyılmasına gelince, bu da İ~siz. kini gene yaratıcı sana ar )a- H h l . M 
· er ne a rne emonun a-tikten, ailevi vaziyetleri ihmal· pabilir » ki d k 1 Ah d d 

den' ı'deal yoklug· undan, daha . G. O. ya arı yer e a ınc ' me e 
·~~~~~~~~~~~:::___:==:__---------::======: arkasından kavramı~ halde d\lr• 

Harbin üçüncij yıl 
dönümü yaklaşırken 

(Baş taralı 3/1 de) 
nm sınai kudreti Almanyadan 
o/o 50 aşağı iken 1934 den bu ye
ni hnrbin başlamasına kadar O· 

lan zmanda Fransız ~anayii Al. 
manyaya nazaran dörtte bir nis
betini arzediyor ki bu da geçen 
harbden hiçbir ders almmadığı· 
nı gösterir. 

İspanya dahili harbine Al
manya Fransadan on misli fazla 
tayyare göndererek üstünlüğünii 
göstermiş ve ona nazaran azami 
bir kazanç temin etmiştir. 

Bu harb başladığı zaınaıı Fran 
oıa ayda l 20 tayyare yaparken, 
Almanya 800 tayyare yapabili
yordu. 1940 senesi Mnyıs nymda 
ise Fransanın ayda 350 harb 
t'°yyaresi yapmaııına karşı, Al
mnnva 1700 tayyare yapıyordu. 

RADYO 
CU.l\IA, 28/8/19-!2 

'1,lcı: Saat ayarı, 7,32: \"ıicudumuıu 
çalıştıralım, 7140 : Ajans bllbcrlerı, 7,55: 

•L) S 20 · E"lln sa Senfonik p:ı.r~alar U • • · . • 
•• 1., ,,,,, s nt a.>·arı, 12,33: Sa.rkı ,.e a .. ı, 1w,-,v. a--.. 

'1üı1cüler, 12,45: Ajans h1.bcrlerl, ıa: 
Peşrev, şarlq ve türluilcr, 18: Saat aJ~· 
n. 18,0:ı : Fasıl lı<'yeti, 18,40: Dııns mu. 
z!ti (Pl.), l9: (KitalJs(Weııl-er s:ıaU), 
19,JS: Dans müziği programının ikinci 
kısmı, 19,30: Saat ayan ve a.~:ı.n!"> h:l. 
!>erleri, 19,45: Kl!ıslk Türk muzığl prog. 
ra:mı, 20.15: Itadyo cazetesı. 20,-15 : Şa.r. 
kı ve türkuler, 21: ztr.u.t t:ıJ;:\'tn.ı, 21•10: 
Temsil, 22: Radyo s:ılon oro.-r ~ası, 

22.30 : Saat :ı:ya.rı, aj:ıııs h.aberlert ve 

borsa.lıır. 

Fahir çocuklar menfaatine hır 
balosu 

Coculiı Esirgeme Kurumu Sarıyer şu. 

b . Jı.asılatııc muh~ttc.ıd fakl:- llkmet... 
esı, • •pt d 

'teb talebeSinc ders senesı • itlasm a 
-' ek ...... :tb def.ter vesaire temin et_ 
ıo ·•Ytt , 11>-1" • 

ek ırıı>·eslle 5/Eyliıl/9(2 Cumartesi gü. 

du. Ahmed, bu sefer hasmını jle· 
ri sürüyordu. Çengelliyerek tek-
rar altına alacaktı. Memoyu ile· 
ri doğru sürmeğe başladı. Bir 
yan.dan da önden çengellemeğe 
koyuldu. Memo, nihayet Ahme· 
di sökemedi. Hasmının kollarını 
budamağa ve bileklerinden tu· 
tup sökmeğe uğraş~ ise de mu· 
vaffak olamadı. Alımedin bilek· 
leri ve pençeleri fevkalade sarp· 
tı. Çengele düşen M~o, tekrar 
öne doğru düştü vo dizlcdi. Ah· 
med, hasmınJn iizcrine çıktı. 
Mcmo, kurtulmak için gene uğ· 
raşmaG,D. başladı. isamil ağa ke
yifli idi. Çün'<ii Ahmed, hasmı· 
na iyice bindiı·mişti. Cazgır de 
sÜyleniyordu: 

- Aferin bizim AhmeJe . . . 
Bindirdi güreşi. 

_ Memo zaten kalb herif!. 
_ Ahmede zor vereyim dedi 

amma.. ywnruğu yeyince dura
ladı. 

Bu alt boğuşması on beş da
kika ~ürdü. Mcmo, bir türlü alt
tan kalkamamıştı. Bir keresin· 

Ağustos 28 

bir •• 
gureş 

ğa geçti. Sıkı bir boywıduruldt 
hasmının elinden paçaaını kur 
tardı. Bundan sonra iki haSUI 
ayakta buluşmuş oldular ve bo 
ğuşmağa başladılar. Memo, ~ 
üste alta düşü~ünden fazlaca aa 
nirlenmişti. Seyircilere karşı • 
lanmıştı. 

Haıımını ne yapıp yapap b .. 
tırmak istiyordu. Bu, bu:.la • Ala 
medin üzerine yürüdü ve sıll 
bir çaprazla olduğu gibi dikel'ff 
yere vurdu. Ahmed, bu, zor ka~ 
ıısında hasmına bir mukabelech 
bulunamamıstı. Ahmed, alta da. 
şer düşmez toplandı. Memo, AJa.. 
medi bastırdığından dolayı mem 
nundu. Etrafına bakıyordu. GC»>o 
)erile ıunları söylemek istiy°"' 
du: 

- Ben, adam? böyle baahn. 
rım? . .. 

Memo, Ahnıedi bastırdıkto 
sonra kemııneden sarmaya g~ 
mek istedi. Fakat Ahmed, b~ 
türlü meydan vermiyordu. ~ 
sarma ve ne de künde vermiyo""' 
du. Nihayet Memo, Ahmedin ii-ı 

zerine atılıu·ak kurd kıııpım.'"' 
geçti ve yüklenerek, hasmım• 
kollarını budayarak kurd kap~ 
mna taktı. Maksadı Ahmedi z~ 
ra koşmak ve ezmekti. Jlı.litekiıa 
kurd kapanına alır almaz gı~ 
takladı, boğa\'ak sırtüstü dÖ'IM 
dürmeğe koyuldu. Ahmed, fena, 
halde eziliyordu. Lak\n kim .. 
bir şey diyemezdi. Fakat Me~ 
nun gaddnrlığt haddi manıfu at
tı. Bu sebeb1e seyirciler bağı ... 
mnğa başlndı s 

_ Gaddarlık yok .. · Peh&. 

vanca hareket!. .• 
(Arkan OQr) Yine bu muhakemenin safa. 

batında verilen ifadelere naza
l"an 939 harb:ne girilı1iii'i s\rada 
9500 harb tayyaresi bulunnn Al
manyaya karşı, şimali Afrikada 
bulunan 400 t11vyare d~ dahil e· 
dildiüi halde Fransa 2000 tay
yare ite kBrşı kovmak mecburi
vetinde ktıı lmııı v~ hu surette mo. 
dern hınbin İstedi~i \:uvvetli 1>11.
va ordusundan ve batta mevzii 

:1u ~1 sarıyerde Caniı b!llık lolmn. 
tasında büyük bir kır balo u tertibine 

1tarar vermlştlr. 

hava üstünlüğünden mahrum o
lan ordu da tarihin kaydctnıedi
ği ağır ve ani bir hezimete uğ· 

de Ahmed, hasmını paça kıısna- Tüı1< ll&Vll(l.J.lığını teknik eleman 
ğa almıştı. Az kalsın aşırıyordu. bakmımd:ı.n. ham madde ve sana.yi. 
Fakat muvaffak olamadı. Me· ksme b:tkunından kısa bir umanda 
mo tundan da kurtuldu. Güre- ıstiklallne uvuşt.ur.mak karanm12., 
şin' yirmi be~inci dakikalarma ancak yiioe mHleUmwn y&l'dmılyle ' 
doğru Memo, tek paça kaparak gl"l'çeklt'şebillr. 
doğruldu. Ahmed, paçasını kur· ._ _____________ _. 

ramııtır. H. U. tumak için derhal boyunduru· .1 



SON POSTA s.,.,. 5 

eEon Ve Telsiz llaberleri 
BU SABAHKİ HABERLER 

Stalingrad müdafaa hatlarında 
Almanlar yeni ve derin gedikler 

açmıya muvaffak oldular 

1 Ko~r.dinasyon 1 ç rv. ç E;:T '-~-> 
he~e~~~~ l:r~rı ÜÇ ~$,;:.;;~; AL (;;Mi N D t 

. Ankara, ~7 (Rad)o aazete- s. ' 
aı) - Yrınkı resmi a-uetede çı.. ıyas V8 askeri Akdeniz alakasının kesilmesi ve 
kacak olan Koordinas)Oft kara... siklet merkezi binnetice Akdenizin Mihver eli· 
ları arasında tunlar da vardı.-: ne · d k · B · · 

l - Zirai iatihsali artırma1' Ortaşarkfa geçmesı eme tır. u, ıkı. 
makaadile zirai koınbinlara e,.·. G . Bundan bafka Mııır, E.ritrcye 

yeni bir kararla 2.376.000 liraya . mıyetlı ıiyaai hadiaeai 0 • cskt ve nisbeten mühmel ftaı ' 
velce tahsis edilen 600 bin lira, eç:n ?8ftanın en ehem-ıgıd~n yolun başlangıcıdır. Bu 

çı~anlmıt~ır .• z!rai kombinaların lan ~ıster ÇörçiJin Moıkova ae- müstemlekesi, şimdi, Ortaş:;k. 
So Vye f m ;: d Q .f Q Q hafların in aıe ·ı • .. h • ekım faahyetının bu sene çok yahatmden sonra vaziyeti - taki Anglo S le d 1 

~' :_/ I 0 · r / er l ne m U l m lfü~z~~ odldutu .ve, hbububabt 
1
ma

1
hsu· hiri bir sükunet devreıine n g~ ikmallerini ~:p:~:k 0~:n u a:~:~n •kJ d •• •• d d nun e aynı nıs etce o o aca- . b kl b. .. k ]d v . mı ar a paraşutçu in iri[ i i• memnuniyetle mü~alıede Pdil- çm~sık .. eMenmez ır fey değildi. Y!t u.~u ugu bır yerdir. Ame-

mi,tir. un u ısırdan başlayıp Mos- rı a mııyonlar sarfederek bura 

1
,....,.-ııı.,.-ııı.,~~..ııııı~__..__..~wıı-.-.~ 1 - 2 - Resmi dairelel'le devlet kovada karar kılan ziyaretin iki da her nevi silah, cephane ve 

Ruslar RJ• .,'V .. Yiti, 
2~ (A.A.) .- Stalingrad Almanlar Sovyet müdataa hat. aermayesile .itle.yen .. n•ü.eu.e.seiere müntehasında geçen temaslar- m.~. ern b.i.r h .. arbin istilzam eyJe-

1 onunde ıunal ve tımali sarbide- ı 'l · . b ki ı d b .:ı d - h 1 
ki Rua mUdafa• h tl d • arının sera erıne mühım miktar- eyaz ren ı, çızgı ı, çu;gıı;ız, ya an, unaan sonrası için bekle· ıgı er tur u mamul madd . 

kapıları ÖnundG ve derin gedikler aaç7[.~~,t~r.yenı da paraıütçüler İndirınekledir· zıh, yazmz, kağıd ve karton k~ nebileçek şey ancak tedbi vücuda getirecek olan fab 'k lyı u rınh .ve parçalarını t.>plamak ve h k I b' . . r ve k k d rı a aı 
Merkez kıamınc:ia Alman kuv- ler. Bunlar Rus hatluını arka- rutubetsiz yerlerde muf.rııfau et are et .. o .. a _ _ılı:,dı. Nitekim Mos- ur~a ~a ır: Mısırı? elden git· 

Sovyet taarruz:.ı:ıun 
inkişaf ettiği 

bildiri.iyor 

vet~eri cepheden hücuma kalk- dan vurmakta ve Rusları bozgu· mek üzere emir verUmiıtiı·. Bu kova donuşunu müteakıb Fran- me~n Erıtrenın ve mhayetülemir 
maga hazırlanmaktadırlar. na uğratmaktadırlar. kiğıd ve karton p.n~alaı s bedel. sa kıyılarına yapılan asker çı· ~radarı beklenen büyük hizmc-

8 • siz olarak Sümerbanka devrolu· karması Moskova diplomatik te- ~!n kaçmlması demektir. Bu da lr moto··ru"mu"z Karadenı·zde ı·kı· nacaktaı:_._ masının bir neticesi olduğu gibi uç. 
. Bu ka_pd v~ k~rt"n parçaları Libyada ba~lar gibi gör'· t _ Buna ilaveten daha söyle _ 

tekrar kağıd ımalmde kullanılıa- ... k .fl . unen 8 b'l k b l ne 

8 kt H • .. ı... arruzı qı erın de Mıaırdakı' ı ece azı şey er vardır Fakat 

Londra, 28 (A.A.) - Sovyet ovyet tayyarec•sı'nı• kurtardı ~=r ~: eli::~:·d::;:~::d ~cu ':::~konuşmalarla sıkı alakası bulun· Üç kısa madde içine sık .. ştırılan 
Rusyadan gelen batlıca haber 4 kırıntıları para pıuk.ıbHi.ıdc Sil- duğundan şüphe edilemez. sarih sebebler Mısırın bugünkii 
Moskova ıimali garbisiııdek; Rus tabileceklerdir. Nitekim fngiliz başvekilinin harb durumu içinde ifade ettiği 
taarruzunun terakki edişine aid- H 2 3 - 19~2 senesin?e ü~e,.:nde Mısır müdafaası hakkında son ehemmiyetin derecesini açık 

0
• 

dir. Ruslar bu taarruzları nrti· .. T~ ? (A.A.) - Evvelki! siden muhafaza mötörü müret patates ekılen ve ckılP..::c~ . olan söylediği nutku da, alınması lu" . ]arak gösterdiği için bunların 
cesinde Rjeve dayanmıılardır. ~~n r ~vı açıklarında . alev)er tebatı tarafından tayyıınıde bu: toprakların beher d<:karı ıçm, e- ] .... 

1 
t f T 

1
.. k 

Şimdi RJ'ev varo .. laranda ınuha· dı~~nde .. hır Rus tayyaı~sı deuize lunanlardan ı'kı'sı· kur'aı·ılmıttır k' • 2 ı· · ·ı zumu goru en son kararların a- a 81 ıne ayrıca uzum yo tur , d h 1 ~ o ımı yapana ıra prım verı me• ~ B'' ., ., A • 

rebeler yapılmaktadır. Almanlar u1mut ve er a had.ise yerine Tayyare batmı,tar. si evvelce kararlaştmlmıştı Bu çıga vurulması olarak kabul et- utun bu mu!ahazalara bir 
her evi tahkim etmişlerdir. ~eki patates ekimı çok ve' im. mek lazımdır. Jngiliz ba~vekili de Amerikalı \Vendel Wilkinin 

Kafkaayada Almanlar Cıozny Ruslar stalı'ngrad batısında lı ~h~u,tur. ı:~karrur.oden prim· bu nutukla Mısırın tıpkı lngiliz yapmak üzere bulunduğu seya· 
nin 95 kilometre yakınına gel- 11er~ ode?1ek uzere ZJrl~t Vek~· ana vatan toprakları gibi azimle hati katacak olursak Mısıra ve 
miılerdir. Ruslar Prokladnajada eh emrıne 1.300.000 ıra tahııı k d . k"' 1 be b O 
garba doiru geri çekilmişlerdir. edilmiıtir. vde ıon~!1,ah a ar ım anın müsa-

1
onunha ra er rtaşarka veri· 

Kraanodarın cen11bu1'da Ka. mukabt'I taarruza g ı· ı a e ettıgı er vasıtaya baş vuru- ene emrniyetin derecesi artar. 
radenize bakan yamaçlarda eç 1 er Adlı.ye Vekı·ıı· du··n la:a~ m~daf~a edileceğini söyle· Bütün bunlar gösteriyor ki 
Rualar anudane bir mukavemet mıştır kı İngılt.ere için zaruri bir Rusyada ıınrka do"'gru yapılan 
göstermektedirler. h h k Y"" 

Al ( u·. küd • d . attı are ettır. Mısır, lngiltere askeri harekat siyasi ag"'ırlık nıan ilerleyifi •• , taralı 1 ıncı aaylatla) 1 takım tankların h kkı d 1 • s ar cezaevın e l d b 
• Ber!in! ~w•(A.A:) - D. N. B.l Mewtdez cepheııinde kıt'alarıınız lerdir. a n an re mı,. ı e arasın a şu veya u bağ bu- merkezini de şarka ve cenuba 

nın bıldırdıııne göı-c K1tfkeaya. taarruz muharebcJel'i yapmagva de. Al 1 1 . h . tetkı.kler yaptı lunan bir Afrika memleketi ol· doğru tahrik etmiştir. Hind ve 
d d w l k • . ..d f . man arın ı err areketı d .. . . d "''] O k kil H d 1 a ag ı arazanın mu a aaya vaın etmıtler ve bir çok meskWı ma B r 27 (AA A ugu ıçın egı , .. rtaşar ın · id in i e beraber Pasifike daya· 
elveritli olmasına ve Ruılarm halli iıKal etmiılerdir. uN» teşki bir : 

1

"ı; d i .) -h Askerı (Baş taralı 1 İiıcı ıa;yiudaJ noktalarından hırı olduğu için nan yolların istikameti olmak 

bundaAnl istifakde etıtnlcl~r~lne. rh"i· limlz ıiddetll bir savq neticesind; göre, ~l;a:n ~.~~a~1~rı ~:~::e. Adliye Vekili bundan sonra müdafaa edilecektir. Bu, bir. bakımından bu vaziyet çok ace-
men .man uvve erı 1 erı. a· düamanın o"nemlı' bir mu"~tahkem · k' · l' d d' . berabe · d k. · u·· k M S" k l h"k' l k 1 1 reketlerıne devam etmelttedrrler. J: •• • • • " sııı ın ~ıma ın e ıkkate ıayan r~n e .1 z~vataa & üdar ısır, uveyş ana ınn a l' e arar arın a mmasmı icab et• 

Kaluga ve Rjevde büyük mü· mevkiını ele geçı~mııt~~· Düıman • terakkıle~ kardetmiy1erdir. Bu. ceza evıne gıtmı!! ~etkiklerc baş miyeti temin edecek olan yol tiriyor. Bunun için Mısırın e· 
dafaa aavatlarında Rt!ıılar bir dan 30 top, 42 mdralyoz, 12 havan rada gerı çekılmekte olan düş· lamııbr. Ceza evının umumi du· güzergahındadır. Bu kanalın el- hernmiyeti arttığı gibi İran ile 

k 1 d h"' ı d b 1 topu, 2 zırhlı araba iğtinam edil • man yakından takib edilmekte· rumu etrafında müdür Kemal d . . d k l A I k .. .. .. A • 

ço yer er e ucum ar a u un· miftlr. Bafka bir kesimde erlerimiz dir. Kalmuk Bozkn larında da Keskinoğlundan izahat alan Ad- ;n gıtmesı. eme .. ran ve ra· r~ ta bundan oturu hususı bır 
mu,Iardır. Ruslar Alman halla· 3 aiır Alınan t.ankını tabrib elmi,._ Alman ileri hareketi du d liye Vekili hapishanede mevcud bıstanın Mıhver nufuzu alfına alaka davet etmeye başlamışlar 
rında hiçbir gedik a:;ammışlar- l -s- rma an 2 · · p 'f'' Ok l d * * 
d er ve 40 Alman öldürmüılerdlr. E- devam etmektedir. 75 mevkuf ve mahkumla yegi.n gırmesı :ve ası ıi<: yanusi e ır. -

ır. • le • 
Almanlar usul dai,eıinde cep· sır r almıtlar, ganlnıetler ele ıe • Ayni menb.dan öirenildlfine yegan me11·ul olmuı, fİkiyet ve 

helerini daraltmı,lardır. çİrmİf}erdir. Uçaklarımıl' 5 diipnan göre Elbruz'un en yi.ksek tepf'- İstekleri hakkmda kendilerine Pasifikte deniz çarpışması ·-·~-o tayyare.i düflimıüılerdlr. sine eriten Bevyera dağ kıt'aları sualler sormuıtur. Mahkumlar 
Stalin,rd cep/ıc.,;,,Jc çetin muharebelere giri_şmek zo- bu yakın alaka kar•11ında: 

Yahudiler Sofyayı 
·terk mecburiyetinde 
Fransada da Yahu..:iler 

tevkif edi;iyor 

Viıi, 28 ( A.A.) - Sı ,fyadan 
~il.dirildijine göre nazırlar mec
lıu yeni Yahudi nizamnamesini 
kabul et!!littir. 

Bir "Yahudi itleri komi&erli-
iiıı ihdaı edilmittir. · 

Yahudiler milliyetlerini söa
teren birer alameti farika tap· 
Yacaklardır. Bu alimet Yahudi 
ticarethane ve evlerinin kapıla
rına da vazedilecektir. 

T eıriniaaniye kadar biitün 
Yahudiler Sofyayı terketmiı ola. 
c:aklardır. 

Yahudiler zahire ve zirai mah 
•uller, ilaç ve tıbbi eczalar tica· 
reti yapamayacaklardır. 

Franaada teultiller 
Boıton, 28 (Radyo) - Viıi 

IDakamlan l 936 dan aonra Fran 
•')il Sİnnİf olan bütün Yahudi
leri tevkife karar vernıitlerdir. 

Zukoff Rus müdafaa 
komiserliğine tayin 

edildi 
Cenevre, 28 (Raci 

ber alındıiına aöre l_0
) - Ha

koff milli miidaf ,~ne~al Zu
aa ~onuaerrt· 

ne tayin edilmiıtir. 1 
•· ,---n---

Stalingradın doiu ılrnalindekl böl runda kalmıılar, hatta 4200 ra· «- Saiol, hiçbir ıikiyetimiz 
cede lut'alarım'z önemi! düıman kımlı tepede cephe;le depoları yoktu~!» cevabını ver.raiılerdir. 
kuvvetlerin k ı 'dd t}j la bulunan bir hava taraasut iı;tas. Mahkumların muntazam bir işe· (Baf taralı 1 inci ıııylııda) labilmeleri o kadar kolay defil

dir. bel em ~1 ~r ~~ ~ f J~u Aarle.. yonunda bir Sovrcl müfrueıini s~sı dairesinde çah,tırılmalarınn dirler. Çarpııma timdi Midvay :'i v t 
1~7 .~ ır es .;'1w-fı · esir e~iflerdir. bılhasaa ehemmiyet veren Adli· Mercan denizi muharcheleı hıde Japonlar aalter fılı.ardılar 

ma ar op ~ etı ve uça e ta. Sovyetlerin mukabil taarru~af'L ye Vekilimiz müteakiben müt.s- olduğu gibi denizde ve havad• 
arruz ~~rlJSI .yaptıkta11 ıonra mu. Stokholm, 27 (A.A.) _ Stok- seaenin sanayi pavyonlarına gez- bir .ııra vahıiyane kaı·ı.latmal11.r 

Japonlar, mahza, Amerikan 
kUTVetlerine bir tat•r~ı.a har~
lreti yapabilmit olmt.k için ümid. 
siz bir hamle ile Y eui Gine ce
nµb doğusuna askeı çıkarmıtlar· 
dır. 

llr~ye. onemli ltlr. t~ grupu sür- holm Tidningen sue'.eıinin yaz. miıtir. Haıan Menemencioğlu do teklinde geliımektedir. i}.i ha· 
mutlerdır. A.kerlerımazın açtı~ı a- dıiın göre, Sovyet kuvvetleri Sta kuma atölyesindeki fa•liyeti her alan mahfiller, deniz faali. 
hı! 18 tankı .parça Pftrça etrniJtir: linsrad timalindeki İtalyan hat takdirle kartılamıJ, ipliksizUk yetinin, Jüdland muharebcıiııde 
El bombalarile ve alev1i ıiıelerle lanna karsı bilhassa siddetJi ta~ yüzünden atal kalan diier tez. olduiu gibi, harekat aahHanın 
sllülı hususi müfrezelerimiz ha!I~ arruıı:lar y~pmaktartıı: Bu bölge. ga~ların da işle!il~eıi için ipti- ç~k ı~nİf ol_maıı yüıı:üııden, ~Ü· 
rımızı yannafa muvaff.k olan bır deki Rua tazyiki çuk büyüktür . daı madde temmuıe çalıtıl-tcaj-1 yuk bır denız çarpıtma&ı ıeklan
-:-:;:--:--:---::---:--::--:--~-------....:.~......!.:.:....:.:.:::...=..:..:.::..:.·_ vadinde bulunmuıtur. Bundan de gelitmesinin pek a-ı muhte- Melboarne 27 (A.A.) - Aws-

Müttefiklerin tebliii 

40 bin liralı!· ı"htı·kar 1 Mısır cephesı·nde sonra çıkrık atölyesine ıeçilm•,, mel oldujunu kaydetmekte ve ~ya'dald müttefik umwni karar· 
A Vekil bilhaaaa pamuktan iplik halen aüren çarpıfmanm k•t'i ne l'ih?1ın ~llil: 

Yapan bl·r Yahudı· harekaA t istihsali itine. fazla ehemmiyet ticesinin ancak oi;çok günler ~Şidcl~. bir UY• muluıvemetine 
verilmesini tavıiye etmiJtiı-. sonra malum olallilecetini ili•e r~ dllflJlaa aece. küçük bir ka. 

Kundura imalithaııe6inde ya- eylemektedirler. filenm kara kuvvetlennl Mllneby ·,, 

tacl•r (804 taralı 1 İnci 11aylada) pılan ayakkabılar AdHye Veki- Bu mahfiller, Salomon adala· çıkarmı,~ır. MüHellklerin ağır borr 
bir akın yapmıtlar düımanıt ka· limizin nazarı dikkatini c~lbet- rının akibetinin devcam eden mu- ba tayyareleri bir Japon nakliye ce. 
yıplar verdirmitiet ve esirleı- al- mit, burada çalıtan çırakların harebe neticesinde lağh olduğu. misini batırmıılar, bir kruvazöri 
mıılardır. Bu hareK.it eaııasında kısa bir zamanda san'atin bütün nu iıaretle Amerika donanması· hasara uğratmıflar ve galib bir ih. 
topçumuz merkez ke~~mindeki inceliklerini kavramıt olmalan- nan ezici bir ıalibiycl kazanaca- tlmalle batınnıtlar ve bir muhrib 
düıman mevzilerinı bombardı· nı memnuniyet)e karıılıımşıtır. ğına ve böyle bir gaHbiyeti iti- hasara uğra!mı1l1rdır. Müttefik tay 
man etmittir. · Adliye Vekilimiz bu a.rada ma madla '.beklenellileceW-i fikrini iz yareleri hiç müaatd obnıyan havf 

Dün, Marpuççularda bir Ya. 
hudi tacirin 40 bin liralık ihtikar 
yaptaiı hakkında bir ihbu- vaki 
olmuttur. Bu tacir, setirttiği 15 
ton karpitin, yüzde 40 kir haddi 
dahil olmak üzere kilosunu 99 
kuruta satması azan iken ge· 
çen hafta kilosunu 2I0-2s0 ku-

Mlf araaanda aatmııtar. Böylece 
.O bin liralık ihtikar yapan ta
cir, mÜfterilerine faturayı da 
normal fiat üzerinden vermeği 
de ihmal etmemittir. Bu Yahudi 
tacir 'hakkında milli korunma 
mabkemeıi müddeiurnwniliği ta
kibata airitmiıtir. ----o·---

Sovyet bomba 
tayyareleri 

Berlin üzerinde 

Cephenin diğer k~3imleri1tde rangozhaneyi de gezmİf, ceza e. har ile bu takdirde Amerikan ıartlarına raim"".n havalanarak al 
devriyelerimizin faaliyeti devam vinde bu aan'atin inkitafı için ku...,,etlerinin ,imale doiru tek- çaktan uçmak auretile taarruzların 
ediyor. Muharebe çcvı·t:.si Üz~rin bazı tesisatın yaptırılmasını CP.Za rar yürüyilfe seçme'< için soluk bafarmıflardır. 
deki hava faaliyeti küçük ölçi.ı· evi müdürüne bildirmittir. alabileceğini ilave etnıektedirlcr. ---o---
d~ olmuısa da hareket sahası ıe Bilahare kadın mahkUınlaran Ayni mahfiller, tirucliki taacru• Milli Şef Macar 
nı.1 av uçaklarımız snh•i Y'>!u ü. çalıtmaları da tetkik edil. akim kal ..... Japoul.rm ~ar N •b• • 
zerindeki dütman mAl:..clne IU'I'• mi,, çıkrık bükme at=llyestnde büyük bir taarru&a aeçeb!lm~k 3) } ne tazı ye 
balarına yeniden muvaffakıyetle çalaıan kadın mahkümlerın için hazır bulunmac!?kları fıkrın· telgrafı gÖnder:Jı"1er 
taarruz etmitlerdir. arttırılmaaı için Vekıl tarafın- dedir. 

Alman tebliği dan alakadarlara direktifler ve- Amerikan Entelıjans •~rvıt.ı, Ankara 27 (A.A.) - Macarls. 
Berlin, 27 (A.A.) - \1uırda rilmiştir. Sa1omon adaları cenul-tunda bi. tan nalb vekili Stefan Hortinin ölü 

İnsiliz otomobil ·ve ar"ba toplu- Öğleye kadar devam eden bu rinci, ikinci, betim.i ve altıncı f;. mü dolayısile Reisicümhur fsmei 
!u~ları. ile top mevzih\ ine kartı tetkikler neticeainde Adli.1e Ve· lolannı kullandıkların\, bunda~ İnönü, Mac:ari.ı.a naibi Nikolı 
ıyı neticelerle ıiddetli .hücumlu kilimiz Üsküdar ceza evinden iyi. batka 15.000 asker i!~ 2C') uçak Hortiye bir taziye telgrafı ~ekmlı 
yapılmı,tar. inhbalarla aynlmı,br. ları bulunduğunu habet' almıtlır. ve naib de te)aTafla teteldcürlerinl 

ltcıl;an te6iıii Ceaa evleri müdür muavini Ancak, kendi kıyılunu ve çok u. bildlnni,tir. 
Roma, 27 (A.A.) - İtal~an f•hrimiz.de zun muvaaala yolla,mı korumak ---o 

ı.~nbul ~e Osküd_ar ceza ve ihtiyacı aavata allrükleyecek Bulgaristana hava 
tevkıf evlennde tefl.ıt v~ t~lk:k. harb gemilerinin saymnı tah.!id 
l~r~e bulunmak üzere dün şeh- etmek zorunda bıralm"aktadır. akını başladı 

erduları umumi karar•ihın•n 
822 numaralı tebliai : 

Pandit Nehru 
hapisaneden kaçtı 

Viti, 28 (A.A.) - «Corriera 
Delta SeJJa» sazetesinin Bag· 
k_oktaki muhabirine iÖre, Pan-

Berlin, 27 ( A.A.) - Alman. 
radyosunun bildirdigine göre 
Scwyet bomba tayyareleri Alman 
~qın ıark, timali §Atkı v~ mer. 

ez kısımlan üıerinde uçmuşlar· 

Mısırda bueün ••ddeUi de'Vt'i· 
ye hareketleri olmuş ve bilhaaaa 
cephenin şimal ve merkez keıim 
)erinde topçu ateti tek.&if edll
mi~tir. 

rır~ıze gelen ceza ve tevkif ev. Japonya kıyıları:ı1 himayesiz Sofya 27 (A.A.) - Dün gece 
lerı umum müdür ınuavirıi Sakih bıraktığı takdirde ö1dürücü bir Sofyada ve Bulgarlatanın baıka biı 
Güran dün öğleden sonra Üakü- yıldınm taarruzun·.ın b,kıa bi\" çok tehlrlerinde hava tehlike İ§&retl 
dar ceza evine Kiderck sanayi istikametten Japonyll üzerine verilmiftir. 
atölyeler;ni gezmitlerdir. aaldırnuyacağından emin değil- Milliyeti bilinmlyen iki uçağı' 

Bir Amerikan muhribi battı Umum müdür muavini t-ahri· dir. Bulgar toprakları üıtünde ~uğıı 

tdıt Nehru hapiıhaneden kaçma. 
~ muvaffak olmuatur. 

~ır .. Bir Sovyet tayyarcAİ Bertin 
uzerıne kadar s,.dmeğe mu• Vafinıton, 28 (A.A.) - Sis 
v~ffak. O~uttw. ffM•rat eh-e~· yüzünden bir J.n>e .. rloan muhribi 
mıyetaızdır. · batmıthr. . -

m;zde birkaç gün kalacak, Ad- Bu itibarla Japon}a, kuada resmen bildirilmektedir, Tehlike ı. 
liye Vekilinin verdiği direktifler çok büyük kuvvetler kullanmRk •areti 35 d-''-!La d ~ 1 · 
d • . d h k'kl . d . A d k :r aıı;m evam .,..n1 ftır. 
aıreıın e '' tet ı erme evar.ı ımkanm a olma la berab'!r harb Uçak savar toplaı·ı faaliyete ıeçme. 

e..decektir. filolarının tam kudretle kullanı· mittir . 



SON POSTA 

ve GIDA KAYNA Öl --·----, ViTAMiN KALORİ 

HA·SAN ÖZLÜ UNLARI 
. 

Bezelya, mercimek nevileri çılanıttır. Dünya çocuk gıda müstahzaralı 
7.Allmı tır. Hasan Deposu ve Şubelerile Eczahane ve Bakkaliyelerde 
büyüğü 50 kuruştur • 

arasında birinciliği ka
bulunur. Paketi 30, 

hayarlanan Huan Özlü Unlarını, Hasan Deposu ve Şııbeleri parasız değl§tirir ve ba suretle yavrulara hayat ve sıhhat bahıeder. 

# ...... .a .............. _. .......... ~ 

Türk Maarif Cemiyeti resmi 
ilan işleri bürosu limited şir
keti tasfiye memurluğundan 

, ' 
ŞiŞE ve CAM 1 

Kırddarı toptan ve perakende 
iyi bir ffatla satın alınır. 

Galata Bankalar caddesi Sen -
pier han No. 19, Hüseyin An-

car a müracaat. , 

Nizip icra memurluğundan: 

Temyiz tloaret mehkem .. ince tMdik edilmit olanı .. 
hlnbul asr~ öç6ncö ticaret ~iaill MZ/1235 
esaı ?e 942/31 karar ınunarah '" 6.3.942 tarihli iıhtı 
mucibince İ.-nb...alda Ye~ karııunda Erzu
rum hanında icrayi faaliyet ede& Türk Maarif Cemiyeti 
resmi ilin itleri bürosu limited firketiain f-.ih ft tasfi
yesine latan&ul avukatlarından Necati Yalmu11 tasfiye 

Blı- a1acatıa '8mtn.I ı.~il-'81 için mu. 
kMicleaa haczec9lip eatu,a 9*.a.rılan mu.. 
bıaıouneu kıymeti 8541 lira olan harab 

bir d~ftl ve ınaklne ak3.Lmı 7/9/94.2 
Paa.rf.esi C'iinü IMlt 14-16 ıla Nizip icra 
cla.treslnde açık artırma l'e sa.tt.lac.'\ktır. 
ı\J'nl cüJMle ftl'ilen pey muhAmmen l.~
meün % 75 nl dold'unnadılı takdirde 
beş l'Ül1 ~mdid edtlereık beşinci ıünü 

,anı 12/9/942 cıımaıtesı ~iinü sa.at ıı. 
13 ıfıe ..-nl şer»Ue sat1şa devam oluna.. 
caktr. Arttınma.ya ~k lçiıı muham.. 
men kıymetin % "1.5 nlsbetolnde pey ak. 
(lesi veya milli bir bankanın mdltubu 
Yerilnıetıl p.rttır. Dahs fada. ma.lünıa.t 
alJa.&k nkrin 938/11 nama.ra n .. 
Nh\p icra dairesine :nuiracaatlan ilan 
olunıı.r. 

ile sabah, öğle ve akşam 
memuru ta)'İn Ye intihabına kuar v«Mmit Te tasfiye 
memuru t&N:f mtlan münfesih tirket muamolitının kema
fissabık ta•fiye ınemuru nam Te hesabına ifa olunacağı 
ve tirket mü~ür, memur ve mü.tahdemlerirun vazifele>
rinde kezalik o.kisi gibi icrayıi vazife edecekleri Ye mün
feaih tirket alacaklılarınm tirketteki hukukunu bir sene 
zarfında bilmüracaa iıbat ebneleri ilan olunur. 8751 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

BAYANLAR v 
Müessaemlzde daima KADIN ve ERKEK kol, ceb saatleri, masa, 
duvar saatleri, alttn ve platin u~an ~lcri, kıymetli tqlarI.ı sus. 
lü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni cı Şeva~ye» Yüzüklerinin zengin 

Çefldlerini bulundurduğmnuzu bildirmekle teref duyarız. 

No. 10 
58 Elmas, 7 Pırlanta 

365 lira 
ZAYİ - Snıtainahll'led :ıakorlik şube. 

sinden ald:liun askeri ierıhiS 'HSika.mı 
•Y1 eüim, yeofslni çıkara.catımdan es.. 
kliliıola 1lükmii 7oıktı&I'. 

Abclülbdlr •llu Baa.a ltarapulat 31'7 Si G E 
Bqiktaf Tapu Sicil Muhafız-

S 0 M E R 8 A N K ' bğından: 
Sa.at mağazaları No 36 

18 Elmas 
1 Pırlanta 
250 Lira 

No. 18 
2 Pırlanta 
24 Elmas 
280 Lira <>ıı'a.lıey eski Bat~r yeni Ça.yır soka. 

ADRES: İSTANBUL, E!\1İNÖNÜ CADDESi No. 8 

DERi ve KtmDURA SANAYii MOESSESESIHDEN: hada lilıı f>ir tarafı De.zan Asador ba.. 
.an va.idin hali :mahaller bir tarafı (TIYATROLA 1) j 

işçi ALINACAKTIR 
2 -Verilecek iicret itçinln kabiliyet ve kudretine cöre ıünde 120 

kuruf'an 1'at1ar, bu iicrelten 1Nfka fevkalade amanlara malı. 
sus % 25 zam ödeaecek •Jl!'lca öile yemejİ ve iı elbisesi ve. 
rileoddir. 
Arzu edenlerin 24 Ağ1Htos Pazarteai güniinden 8 Eylul Salı 
gününe kadar hergün ve 10 Eyliılden 19 Eylüle kadar Salı 
ve Çarpmba günleri Çartıkapıda İetanl:>ul Ayakkabıcılar koo. 
peratifi merke:ıriııde Fabrikamız m~ Sinoplu Mehmet'e 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

İıta11bul Niıantqında Karakol Karıııında J 
IŞIK LiSESi 

Ana, İlk. Or ve L~ - Yatılı; YaA.JıStZ - Kız, Brkeik 

TESiS TARİHİ 1885 

RAŞİD RIZA TlY ATROSU 
Halide Pit)Wı. beraber 

Harbiyede, Bclvü bahçesinin 

CaJmnak otlu .ı\ı'op tarl~ı tarafeyn! 
Mü:sahVıı> Satt. tarlasHe mahdud 12 dö. 
oüın küsur melre mu.ra.bbJı miJ.1a.nn. 
ıb.ki tarla ile y1ne bu semtte bir 1.arar. 
tan Balmınncu çi:IUigi tarb:.ı bl:r la.rafı 
piitllld me-ıkürdan d.ır boğan elden alaturka k•..-nı•nda bu gece 
tarla. 'bir w-artan bazali Gavrı: baza.o ONLAR ERMİŞ MURADINA 
Cak.ırıak oklu ve bazan Vakfın hali ma. Vodvil 3 perde 
bal ve ba;ıan er-ıacı zevcesi Anna bria k 
ille mahdud 65 dönüm tarladan miıfre; o•kara mer ez, 
o~~. hududu gayri muharrer n buçuk eczanesinden 
dönum mikta.nnd:ı ve her ikisi şehzade 
Sultan :ıu.-Jımed vakfından olan tarla Eczacı kalfası lllınacaktır 
Papuşcv. Kitork zevcesi Ashebot ü-ıe. müracaat edilmesi 1 
rinde iken vefa.tile Vt"N$Csl namına in. 
Ukalen tes<-m ya.püacatındoı.n bu gayri 
menkul llt" ali.~ı ve miılkh·et iddia_ 
sında. bulunanlar nihayet on b . ~ 
ldnde Beşiktaş tapu lcil muharı.ılt!'ına 
müııacaa.t etmeleri. 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

OİTaayolunda 104 No. da hef'SÜD 
buta kabul ed•· 

Tel~fon: 21044-23398 

Türltiyenin en eaki hu•u•i U.e.idir. Emeklı·, dul ve yetı·mıerı·n ve as-
Ebki t.&lebe•ln 15 :Eylül ,;irtiine kadaıı byclınm yenilen.mest 1i7.ımdır. 

Kayıt ~ ım t;tin müsaeaa.~e::':~i~:~1~na•m•e•is•te•y•ıa.ı.·z •. ___ ,, keri malullerin nazarı dikkatine 

SOMERB.".NK l!MUM MODORLOGONDt.N : 
Almanca Bilen Bir 

Emlak ve eytam bankasından 
1. - MUflarını bankamızdan temlik •uretile alan emekli 

dul ve yetimlerin KinunuevvP.l • Kanunsa.ni - ·Şubat 942 ay -
lıklarmın tediyesine 1 /9/942 Salı günü sa.at 13 den itibaren 

Umum~ Ba.ttm harici kadr0'11Dda. münhal \ulıına.o mil.. ba.tlanacaktır. 
tercim~e bz"11:•nla bil' mütercim alıııa.ca.kıt.ır. İmtihandra ihraz edilen 2. - Askeri harb malullerinin muameleleri ayni günde aa· 

·MÜTERCİM ALINACAK 
m11valf~ derecesine ıöre 260 1:-aya kadar ü.eret wrlloc&t.lr. bah saat «8» den «13n e kadar yapılacaktır. Eyliilün birinci 

istdclildia wsaitUe bırilkte 6. EJtüı. 19'2 iarihloe kaclar Umwu llü.. gu"'nü bu saatler dahilinde malullerden gayri kimseye maaş ve-
diirliil'ü'möz Zat İIJle!'i tob~e müra.caıa.UarL '9 . , rilmiyecektir. 
~--------------•.• .• .• .• .-.•. •::,:,:::._. 3. - Maaf sahiplerinin ellerinde bulunan fi!lerde yazılı gün 

tut - ORTA - LiSE ve saatte bankamıza müracaattan ve bunun haricindeki müra-

~~ İstiklal Lisesi :::~ ı caatlarm kat'iyen kabul edilmiyeceği ehemmiyetle ilan olunur. 
• · «9263n 

TMd.e '-"' için Pa.a ve Perşembe aiialıeri JIUİl'M)a.St riilebilir. 
E8ld talebe k&yMl.lannın yeriiffnıneairııe 10 Eylüle kadar clevam edUectkttr. 

ŞERZADEBı\ŞI, roLiS KARAKOLU ARKASI 

Telefon: at5S4 

Devlet Denizyolları 

MlldUrlUğü 

lşletme Umum 
ilanları 

AYVALIK POSTASI 
29/8/94.2 ~ SıPt ıı de kalkması ıazun ~len Ayvalık poeta.iı yal. 

n12: bu bsfiafa mahsus o'mak nere İstaııbuldan 'bir p.n ritarla 30/8/94! 
Pazar ıiinii s.aı l:? ~ lıtallıacaktr. Bu ))CMdayı (Aaiatya) vapuru yapaoa1'tır. 

1 M R O Z ve t Z M l T P O S TAL A R 1 
Wncl bf:r ilin& kadar bnroz -w: it:mlt Po$tala.n. yapdmıyaeaktır. (9'!87) 

lzmir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
35!48 ÜJ'a i7 kuruş Keşif bedeli üzerinden 20 ciin mUddetle )(apah eksilt. 

mesl ilan etlilmiş .ıan Ödemiş • Çatal yolundaki 11 adecl köprü ve menfn ile 
kaldınm lnşaaıtına. istekli çı.kmadtlinclan bu iş 24.8.94.2 1arlhlndPn Hblren bir 
ay müddetle pa.za.rtıta. konulınrıştur. 

İsıtekllleıin 2490 sarıh ya :ı. hükümlerine tevfikan hıızırla.yacaıurı 2641 ıı. 
rahk muvakka.t temlııatla. ehliyet ve 1912 y.tına ald Ticaret Odası -Yesikalarilc 
lblrıurtc Eneümeııe Vilayete Pa.r.ırtesl ve Perşembe r;ünlerl saat 9 dan 12 ye 
kadar müracaat etmeleri. d!ll:?ıı ~ !)157., .................... ·····-·-· .... --···-··---·--............. _._. ... -.................. _. 

Son Posta Matbaası: N~riyat Müdiirü: M. Sami Karayel 

SAHiBİ: A. Ekrem UŞAKUGİL 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Antalya . nafia İnşaat komisyonundan 
ı - Ekt.ilt.meye konulan iş : Aııtaly~. Ma.navcat yolunun "15 + 600-80-eOO 

Km. ıert araaı tamıraıı esasıye işi. 

Keşif ~deli «11530 ,, lira c56ıt kUIUftur.~ 

2 - Bu * a1d şartname a evrak şuolard .. : 1 
A - Keıflf. 

B - Husus1, fttıni prtname. 
C - Grafik. 
D - Şa.l'tname. 

E - Mı&°'lavele •Bu evtak\Ar Antalya :Satia Müdurlütiind!ı fl>l'itleblllr.ıt 
3 - Eksiltme 3.9.9U Pe<~mbe günö -.at 11 de Anta.lyada. 'Yenika.ııı cadde

sinde N•fia. llUdürlütu b!n:ısmda kurulu «Antalya Nafia inşaat ko 
mie)'onunda yapllae.\ktır. 

' - Eksiltme kapa.lı zarf u ulti ile n W'ahİdi ftat üzerinden ~apıla<::4k~r. 
5 - Ek.SUtmeye firebilmek için isteldllıerin 1126290 lira «58» kuru.,IQk mu • 

vak'.U temnia.t yatırma~rı ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 1braa 
et.nıelerf ııarttır. 

1 - Bu f:,;e girebilmek için Nafia Miidürlyeti ehliyet komi yonundan a. 
lmmış mikahhki!ik vef'ikaS1. 

2 - Cari seneye a.id Tic.uet Odası vesikası. «8930D 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
i - Deniz J,iseSfne ve D eniz Gedikll okuluna alınacak talebelerin knyıd iş • 

leri 10.Eyliıl.942 :ıkşamıııa kadar uzatılmıştır. 
2 - Seçme sınavlıtn 15.Eylul.942 de 0)'3.pılaca.kıtır. Taliblerln IQ.l\at alınak Ü

zere U.EyJi.ıl.942 aünıi SA31. 9 d kaydı lıı3bul komisyonundıı bulunma. 
Iarı. «9259• 

Devlet llemiryolları. lşletm .... ~. fvL den : i 

~~---------------------------------' ! :uuhrunmen ~deli 123'?0 lira olan mubı.ellt putre-1 8/10/ l!l u Pn&embc ci..: 
- t nu saat 15.30 da. k.aplh zarf usulb ne Ankarada İdare bina.'>ınb topla.nan • 

Merkez 9 lDlCU Knm~~onr.'\ utm alın~tv. • 
1 

Bu işe ıirmek lsteyeul~rin 924 ilnı.lıJc: mııvak*at teminat l - kanv.nan _.j 
etliği vf'.Skala.rı vv- tekliflt>rinj a.ynl ı-ün saa.t 14.30 a kacb.r adl ~eçen Konıisyoıa ~ 
Reisliğine vermeleri lii.:.ı:ıwdır. 

$art.nameler pa.r:ısır. olacak Ankamda Malume Dairesınden, Botydarp:ı.a , 

Tesellüm ve Sevk Şefliti11der. lem•n olunur. (90851 

KUŞ TÜYÜNDEN--~ 
>:ASTIK. YORGAN, YATAlt taDanmaJr hem kesenb• •• hem de 

sıhhatlnd.e 

fa7dalıdu. BiR KUŞTOYO YASTIK 2 LIRADIR 
Yat.ak, Y01'8a.nlıın da pek ucuulur. ~: !s.tanbu. Cakına.k~ılAr. s.n., 
dalyacılar -">kak bmcr &'L oğhJ Kus Tüyü fabrika.sı. Teletoo: 23027 

T. lŞ BANKA:> . 
K. TASARRUF 
RESA.Jll.ı\BI 

2 itlnciteşrln 

Ke,ıde-sine ayrıl•u 

lllraınlyeler: 

•det 1000 lir.lltk 

'O 500 
,, so > 

4 • ilO 
~ I> 

Z! " 


