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ssiz zaferin Jirminel rıldönümii ' . Bugün bütün yurd coşkun Stalingrad. 1 Baş~ekilin 
tezahüratla zafer m_ubarebes} tetk1.kleri 

bayramını kutluyor 
................................................................................................. ,\ 

r···ra·;k···;iii~"ii"""l;iiy ... Ü.k bayramın kutlu olsun! inşallah bu : 
• • _ İ mukaddes . yıl dönümünü daha asırlarca müddet h1ç fasılaya E 

l uğramam~t.~~~--~~~2.~~~.~~~~.?.~~ ... ~.~.~.~~-.:~.~-~-~~~.! .............. ) '-··-···· .................... ·-··· 

istanbulda bu 
sabahki merasim 

Büyük zaferin yıldönümü, 
bugün yurdu.n her tarafında ol. 
d ~ "b ugu gı 1 ft:hi'İmizde de heye-

evamı 5 inci aa'}fada) 
~-- . ~~---- ...... ....._., 

la islerinin 

şıddetlendı 
Kafkasya da 

·Rus müdafaa 
mevzileri 
delindi 
--

Sovyetler muhtelif 
kesimlerde mukabil 

taarruza geçti. er 

Tas ajansı 4 A ."nıan 
tank tümeninin tahrib 
edildiğini b.ld riyor 

Sıvas, 29 (A.A.) - Şark vila
yetlerinde tetkik seyahatine çı
kan aayın Baıvekilimiz Şükri.t 
Saracoğlu, beraberlerinde Orge .. 
neral Kazım Orbay olduğu hal .. 
de dün saat 15 de ıehr;mize gel
mişler, İstasyonda vali, komutan, 
belediye reisi, Parti mitfetti§İ, 
Parti reisi, askeri ve mülki erkan 
ve Parti rnensubları tarRfmdan 
kar~ılanmışlar ve bir askeri kııta 
tarafmdan selimlanmışll\rdır. 

Başvekilimizle biriikte seya
hat etmekte olan ıayın Bayan 
Saracoğlu da istasyonda mülki 
ve askeri erkin refikaları tara
fından karşılanmıştır. 

Başvekillerini görmek ü:ıere 
İataayonda şehrin muhi:elif '\"er. 

Berlin 29 ( A.A.) - Alman or- ı · d ı · erın en top anmıs olan Sıvaslı-
duları batkomutanlığının bugünkü ı s ı· • ar, aayın aracoğ uyu ıçten ge· 
tebliğinde ezcümle §Öyle denllmek. len tezahürlerle selaınlamışlar-
tedir: d ır. 

Kafkasyada. Alınan ve ınütte • B k'l' · •ıA t k 
f
.k k ' l .1 00 hl k k asve ı ımız, vı aye , omu• 
I il a arl t1.U§lll8Dln r ÇO e • t } w' b } d' ' p t' · ı d · dl "'d f Ov• an ıgı, e e ıyeyı, aJ," ı ve 

sllll er e ına a mu a aa ethgı mev H lk · · · 'k 
'l 

· d l · l d' D w l d'' a evını zıyaret ettı ten eonra 
z en e nııt er ır. agıt1 an u~ - e k k r · · d k At t"" k 

cer 
kışlayı gezdi 

1 
man grupları dağlarda imha olun - r e (Dıcsvesıne 5gı. er~ I da u)r -

onu ıncı ıay a a Başvekil Şükrü Saracoğla 
ınıqtur. --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 (Devamı 5 İnci syfada) ---P---
1.ondradan 
Bulgarlara 
bir ibtar 

"Eugun beyanname ata 11 

uçaklar y ... rm bomba da 
atacaklar,, 

• 
lngiliz-Alman 
hava düellosu 

;... 

ayyare Bayramı 
Türk Hava Kurumu bir 

beyanname nesretti 

öğle üıtü küıacl reımi yapılacak olan Beziıinin umumi 



A 

2 Sayfa. 

Hergün 
Bizim için zafer 
Ve sulh günü, 

Avrupalı için 1 
H arb ve f elô.keı 
Yrldönümü 

,__ ___ Ekrem Upklısil..J 

30 Ağustos ... 
Bu tarih Türke ve Avrupalıya 

yekdiğerinden çok farklı, rnahi· 
yet itibarile yekdiğerine taban 
tabana zıd iki yıldöniimünü ha
tırlatır. 

Biz bir Ağustosun ~O uncu 
günü kinin, hırsın, inadın, ölçü 
tanımıyan i~tihanm elinden ya
şamak hakkını zorla aldık. 

SON POSTA 

= 30 Ağustos = = 

-- .......... 

Ağustos JU · 

Sı-1'"".htan SRbllha: 

Köy."ü yaşamasını 
Bilmiyor d ı şehirli 

1 Bi iyor mu acaba? 
\. Burhan Cahid __J 

B izim şair Halid Fahri Deniz·( 
lide şöyle bir manzaraya şa; 

hid olmuş. 

Pazara mal getiren köylüler 
ak.şama doğru kasabanın sarrafı
na gidiyor ve bir yıgm para dö
küp bir iki zinet altını alıyor • 
mu~. Köylü hu ayan bozuk, de; 
ğeri az süs altmlarını almadan 
köyüne dönmemt>.k için adeta. 
sarraf dükkanı önünde sıra bek
liyormuş. 

Şairin an!attığma göre köylü; 
nün bu zenginligine ve zinet diiş Avrupalı bir Ağustosun :~O 

uncu günü kincle!l, hırstan, i -
naddan ve ölçü 'l:anımıyan iştiha
d<ın kurtulamadığı, aç1a toku 
makul bir nokta üzerinde anlaş
tırmıya muvaffak olamadığı için 
sulhü kaybetmek üzere bulunu· 
yordu ve nitekim aradan •18 sa -
at geçmeden bu kayıb tahakkuk 
etti. 

B ·· · · l b' künlüğüne rag-men yas. amasın da 
ugun Y•r:mı >" Önce yarattığımız büyük saltt"i kutluyoruz. yecek kudrettedir. Yarına ,.övenle bakmoğa hak kazanmıf ır 

Türk milleti, Türk orclıuu lıttr %aman tarihe şan sayfaları ekli- millet olmalı ne mutlu... hiç bir değişiklik yokmuş, bu ye• 
.. - .. ···-· ··--

0
····--.. -·-------------··---------------------- diği gene u.n çorbası, giydiği ge·. r \ ne eski pı~ı puh f . 

l ~ e h 1.• r ~ı Aa b '8 r ... r 1.• j Garib bir içtimai davadır bu. fiil" &fii C76J ., .., Öy1e bir davadır ki yalnız köylü· 
_ _ yü değil şehirliyi de ilgilendirir. 

Y ekdiğcrine taban tabana zıd 
iki zihniyetten doğan netice de 
yekdiğerine taban tabana zıddrr. 

Odun fiatları 
kat'i olarak 
teshil edildi 

Lastı.k kalay VO İftP8ke ;::= ;:~~ar~:~a~!~7;t~~i: , .il Olur mu 'l yenler. yağh gömlek. yırtık pa· 

mnstesna ı•dbalat eşya• Kundur; işçilerinden ~:;
1

~.:~:~.~~~~:t:~~ı=~~:'~i~ 
f · ağır işçi vaziyetini nide de, tahta kaşıkle. yemek yi· 

~JPJ~ Sa{tŞlafl SftfbftS. t haiz olanlar var ~=~::~r::~·e~~~~~~;~~X~,ıı;:; 
Türk milletini temsil eden 

irade: 
«-Ordular ilk h ... definiz Ak- ---

d · di T • • -1=kt Eve teslim edilmek üzere kesil. 
enız r . ı) emnnı verw en son-

1 

. r • L' • 820 
lh 

t..ed · · l . mtf t.ıuru meşenın çeRl3l , 
rn su muan esrnın a tına ım· "ürgenı~nt..ı· 1b0 kuruca satılacak 

~ !11 11 sokmıyan hatta kömür almayıp 
Yapılan müteoddid müra· yemeğini odunla pişiren velhasıl' 

c:aıatfarilan anl.ailığımua ırö· bugün için medeni insanın mah-" 
re, bir ltuım kundura itçileri 

k 
b R i.7 ~ ,~•••••••• ••••••••••• .......... •••••-------•• ................ ._......_..__._._..........,._._, 

zamızı kovduO-umuz zaman i 1n --- \ 
ci hedefi~izi 

0 

bir başka şekilde ı Mahrukat Ofisi Umum Müdürü Ticaret Ofui bunların 'f>edelleı·ini ödiyerek ihtiyaç aalt.iblerine ! 
hülasa etti: Zeki Kök.tal dün Ofisin ~I müdür E dağıtmak üz~re saklıyacak, bir ay :r.arlmtla al.ınmayan maUar ~ . . 

ıc- Artık hiç kimseden bir veki~I .izzetle ~irlilde ı~hrimJzln ~ serbest kalmı~ olacaklar ~ 
karış toprak istemiyoruz, kiınse- ~E~f ıe~nllennde ~~ula~ m~ .\... ...................................................... - ............... - .......................... ) 
ye de tek karış toprak verecek . t epolamrınıkgı:_zmtş ır. b . s, hı Ticaret Vekale'i.oin son bir ka dan bedeli ödenerek bir ay zarfın.. 

v ·üz ded"' tiya.cı kartı a. uzere şe rın er • - , 
degı.. !~> ıK... .. .. •• 1 tarnfır.d~ mümkün Qlduğu kadar de rarı üzerine bazı ithalat EJYasının da, mihayaa. edilmezee seıbei.tlik :k:' 

T urkıye bugun butün dun ya- po adedini artırmaktadır. Şimdiye · alım ve sııtıınının serbest t-;ırakıl • rarı otomatik olarak teessüs ebmJ 
nıo hiç y pranmamış, tapt;-ze, kadar ınuh::elif yerlerde 15. kadar j d!ğını yazmıf;ı~. ~u hususta Ve • olacall~ır. 
en kuvvetli ordusuna malık bu- depo açıhntıtır. l kalet, detaylar azennde meşgul ~1- Diğer taraftan 1940 Jklnc.iünu. 
luııuyorsa, cihan yangını içinde Diğer taraftan Mahrukat Ofisi 1 ~akt~ır, ~erbestlılt_ kaı:_arı prensip nunun b!rind• itibaren. perakende' 
b' Ih ı J k d t" Vilay~e yapılan bir toplantıyı mil ıtib:ırı!e bilumum ı.ba1at e~asır.a satlJ .tt?fkiJi.. olan manifaturacılara 
ır .su val ıasJ o rrıa. salda ,,e ıne teakıb ~eduu fla~larını tP.s~it etm~ teşmil edllmi~tlr .• ~ncak ithalat im.. getirttikleri 'lhalat msl'aranın rt 

erdıyse, an aşma saatı ça ıgı za- . .. . . •-"--'--ı 1 1-·1 t -'- h 1 ~ • •
10 

.... _ . tir. Bu karara gore, Ofıs mahalhne ısaıuac az 0.~ K7l ay,A eneme, . am 70 1 doğrudan dogruya teslim edı • 
man gozonune alınacak .. b~~ var-J teslim edilmek üzere kesilmemiş k~~ç~ .~e hllınmnn lastikler şım - lecektlr. M~ kısan remıi ;ibti-
hk olarak d uruyorsa but un bu kuru meşenin çekisini 780 keaihn;ş dilik mu&tesna tutulmuşlardır. Ha - lara lınak - hükim 1 
muvaffak.iye tleri kendi arzula - meıeoin 820, kailmeıru.' karışık ber aldığımıza göre Ticaret Ofisi yaç. v~~I '.;:;e .f e 

rina hudud ç•zen başkalarınıo 1 gur·· gen.,. m_,.nin ,.,kUi 750 ke - bu maddeleri i~halitçı kurlarını ö. emnn~-1-"--..") r. ı ı~~- ~~-a.. · ' ... ~· ,..- ' d eık kendi l'ııd t la acak tura ~ı e ınqgu Ollr"- ıçın Kıl. 
iştihaların a da fren koyan, za· silmiş olarak 790 kuruftan satacak- biil~~ iht" c 

1 
b ebı op ty • ed~~ ruhnuı veya lµırulacak ob.n anonim 

.. .. .1 . f ·d tıı- anare ıyaç er a na ev21 • •• .• d 
fer gunu vNı mış . za eı en son- · •w B 1 .• nd nıek üzere saklryacaktJr. Eğer pm· fİdletler ba malların o/o 100 unu e 

d hi el • . . .1 . k 1 Dıgcr taraftan u gansca an ge,. endi ,_1 _ _:!_ _ -Lı1 - _ _...ıı_ 
ra a ç egı~tln mıyere mu ıa ·--•tm..ı·t 1 al k'' .. 1 . dilik serbest bırakılınryan herıı.n.. k emınenue .,.ar-~ . . k b trn CK e o an nıang omur erı • . . . . f d. 
faza edılmı~ olan ararma orç- nin fia•luı devl'm edlhnek~e olan gi hır madde, Tıcar« Ofui tera ın. ar. 

ludur. 1 miO.akereleri müteakıb kat'i teklini •• il p aıti vilayet idare . 
Avrupa ı~e bir numaralı Bü- alacaktır. Toprak mahsu er 

yük Harb:in bitmesine tekaddüm --
0 of sinin tavzihi heyeti reisi istifa etti 

eden günlerde bizimkine benzi- B~ykoz cinayef nin failleri u·· ı, 1 kı b" k Toprak Mallwllrrl O(ısi Unnna l\IÜ- Ç yıldan eri C. H. P. 5lan· 
yen, bizimkine ya n ır arar d · kaf andı dürtüğünıdoo 4ıı~ıd:ılı:I mektubu a.ldılı:: bul vilayet idare heyeti reWij'L 
vermış· iken muharebeyi bitirin- .m Y'- ni vap,-akta olan İ•mı'r -eb'u•u Sa.yı.n gazetent~:hı 26/ 8/942 tarihli ve J C&U "'" ... • 

ce kararını değiştirerek bizimki- Dün Beykoza bağlı Akbaba 4329 No. lıı nüslu$mın s. ci sayfasının RefAd Mimaroğlu sıhhi vaziyeti 
ne tamamHe cı.ykırı bir yol tuttu. köyünde feci bir cinayet ~lendi- blrinci siiı'uınunıla. (Ada.na. Toprak Ofül dolayısile vazifesinden affini ri-

Bir Ağustosun :m uncu günü . ğini fail veya faillerinin jandar· sııbelerlndeld yeııJ suiıfısJ.ima.l) başlığı ca etmiı ve bu talebi kabul edil-

biz Zafer Ve Sulh bayramını her maca aranmakta olduiunu y&z· mittir• 
aEında AdAna hU5ıısi muhıı.b~riniı;in ZS/ Ö 

Vakl.t oldug" umuzdan daha kuv· nuştık. ğrendiğimjze göre, Ref&d 
Beykoz müddeiumumisi Re. 819'2 ta.ıı'Jıil yaasmda. a.Jıaen: Mimaroğlunun istifıuile açılan 

vetli obrak gene sulh içinde .-,d Ye jandarma. böliık kuman· (Ofiste 10.680 liralık kasa ~ıfmclan 1.tanbul Parti idare heyeti re~
kutlulark.cn Avrupanın iki nu- dam Vedadm yaptıkları tahki- btb ııtiıC'er birçok su4isti.mallcr ••- liğine • Kayseri meh~usu Suad 
maralı dünya harbinde üçüncü kat neticesinde dün de yazdığı· tur. 1\lmeli. ~Waı 1ıir ~iftçı m.ah DOksaJJ Hayri Orgüplü tayin edilmi§tir. 
yıla ayak basmasının sebebi ara- mız gibi maktul Faslah Dursu · t.M'>tılmış, bwıdan toplanan ve muazzam SON POSTA: Yeni Parti ida-
daki zihnivet farkıdır. ınun Mıaır çalmak üz.er<e ~irdiği yeıkünl:a.r1 bulvı hububa.t mevhum çift. re heyeti reiainıiz Suad Hayri 

H ıb L. bu tarlada bekçiler ve tarla sa.. çiler namına. {,işler kesiluaek ,;~ Orcüplü 1903 aeneainde latan. 
a uıu; lıibi tarafından o"ldüıül<lüwü an· d H 1--'- F '~!1 Biz zaferi idrak ettiğimiz ~ mübaaya edilmiş tekilde göskrilmi, ve bulda oimllJ, UıuuL a1Luıte-

la,ıJmı,br. bu suretle seksen doksan bin Hrt~ da. sini bitirdikten sonra uzun müd-
gün vermı':\ olduğumuz karara Hadiseyi müteakıb firar eden denlL det latan.bul barosunda ka""dh -1 j çiftç1 ha.kkmıbn yenllml~tir) J• 

nasıl sadık kald.1ysak Avrupaoa tarla sahibi lya.&la bekçi Melı· olarak avukatlık yapmı~r. B. 
Vilson 'un ortaya koymuş oldu- mecl ve Muhtar diin )akalanmı~ me:=· MliıılBrlükümiize tı.ı<ıo liralık M. M. nin son intibah devresinde 

g- u pren•ı"l'c!eri sadak. atle. tatbik lar, soreÜya çekilmişlerdir. Her Kayseri meb'usu olarak ~il-" '"" b · b · t · · kan açı.il haJWnda ınalıima.t. •elmiş ve -.,,. 
edebilirdi, bu prenstLlen .sa.da - üç &uçlu da cürmu ır ır crmın bu muıhakeme neticesinde müsebbibine mist!r. yeni Puti reisimize mu-

b '- d k h k'k' b. üz-erlerine atmaktadırla\" . ~,,.ffakıvetler dileriz. 
katle tat jıç; e ere a · ı ı ır Tahkikatın bu.rün tavazzuh e· (iıdıetı'kilmeBc üzere şimdilik memurlar ................................................... .. 
barış sulhü yaptığı takdird~ ~se deceği sanılmaktadır. kPfalet sa.nd~ı f9nuooan karşılanmış 

Ve~ek ~ubayları davet 

ağır İfÇİ karnesi taleb etmek· rumiyet sayacağ:ı şeyleri varlı .: 
tedirler. Bunlar, ilk n~ıla ğına rağmen evine sokmıyan ka·'. 
reddi miimkiin olmayan, ciJ. sahalı ve şehirli de vardır. Ve 
di •ebebler gö.termekteilirler tahminden çoktur. \ 
lıi, alakadarların, bu vatan· O ' · d ' nun ıçm iyorum ki bu köy 
daılann dilekleri üzerinde e• \ 
hemmiyetk tevakkı:tllan icab }ünün derdi değil, cemiyetin der-ı 
eder. Kanılara itçileri ara-.n- didir. O cepheden görmemiz la -~ 
da, aabalun erken saatinden zımdu. Uzağa gitmiye, ince tah·· 
alzfOmın çok Keç •aatlerine lil yapınıya ne lüzum var. Ti.iri 
ka.dıır, rekiç .aallayanlar oar- ) . 
drt" ~. bi.mlcm.n iflerinin a. kiyenin en kalabalık ve a ışvenş 
ğırlığı, birçolt akrr İfçi grup- hareketi, medeni hayatı en civ
kırının mesailerine 1.anasile civli olan lstanbulu ve İstanbul 
tekabül etmdtedir. Yanılma· halkını görelim. Eğer her evin iç, 
yorıaah, bu kabil me•ai ağır yüzünü <lış hayatı ile ölçüye vur; 
addedilen itler arıuında .,,er mak imkanı olsa ne tezadlar ne: 
alabilir. Kanil...-aalar coni· 
yeti aUi"lıaJarl.,. aez.d.inde iğrenç sahnelerle karşılaşırız. 1 

lüçbir tqebbü.te bulanma- Sokakta bir karış mantar pa·· 
mıf olclcığrmdmı i.Kiler, ilgili hucu, sporikoz şapkası, emprime 
makamların kendila-ile mq.. · 
gul olmalarını i.temekte.dir· elbisesi, yılan derisinden çantası 
ln. Bu haklı talebe 'biz de ip- ile gördüğünüz şu şık hanımefen 
firak eıliyonız. Ağır ifÇ'i ua... .dinin yattığı yeri, yemek yediği 
lını haiz olan ba 11atandatlcırı masayı ve sofra takımını, mutfa 
düpinmemelı: ğmı nasıl tahmin edersiniz. So ,. 

Ol ur mu ? kak kıyafetleri en aşağı birkaç 
\.. J yüz lira eden bu şık hanımefen· 

Alman radyo istasyon- dilerden çoğunun içyüzü yürek
ler acısıdır. 

lan zafer bayramımız Hatta daha ileri gider. daha 
için neşriyat yukan çıkarsak o yüz binlerce 

liralık apartıman, vi1la sahible ,. 
yapıyorlar rinin iç hayatlannda medeni ve 

Zafer .B&Jl'&llllllU& müııa&ebeiile !bu.. münevver biT insanın yaşayış 

ria Alman l:.IMb'o :istasyenlannd& De&- un8urlanndan eser göremeyiz. 
rlraC ~. malikanesinde hatta Amerikan· 

Bu ~ ile Mn11Pt.a.ll o1&D AlmaD • 1 b.,. . 
rad{fO i5'tasyanlarmm. dalca UUDlmtuıau ban yapan nice zengın er ! ıvo-
ve bma$ma ~ ~ hlhiiriyo. ruz ki fikri ihtiyaçlarını karşı1a-
nm: yacak, hiç olmazsa eşine, dos· 
Tüııidye yaz saati: Da~~ uzunhıp: tuna karşı fikri seviyesini gÖs• 

9 • 9.15 h, 31•19 terecek bir li..1.tüphanesi yoktur. 

!:;! Fakat kavlarında eskim iye bıra• 

Tiirt;iye J'U saa.U: 
2M5 • 21 h. 

325,5 kılmış sarab ve şampanya şişe ,. 
1>aln uzunıuı:u: Ieri bulabilirsiniz. 

2
!>·

24 Bu iğrenç şataf at içinde ben 
%5.55 

Tabim aıııbrlik fll'baııinde )ı:aplla 111. sı.22 koylünün zinet altını aramasını 
16m11m ,-eddı: ...,_,,lana ~ ıetec. daha masum ve hatta faydalı 

bugün tı9ı., , 'hizim gibi .sulh ıçm: bulunmalı:tadrr. Bundan ba~ka. muhabf. 

de ya.şıvabilirdi, fakat ne çare. kı Oç çocuk devri'en rlni~n mevzuubalıs etıııi seksen cıoır.. 
b 1 tt k n · san bin ıtra.'lı.k sUUstıınaUn varid olma. 

tAmamile le"'<ı ir yo tu U, • l d d d • d 
leri söndürecek yerde artırmaya san al an enıze öküldu ltıtıru bi'W.l.ririz. Jteyfiyet.'n iavzihiııl 

rica. ed~r. saygılarunıaı sunarız, 
haktı. Samatyada oturan Necdet, 

Ri-:: }-; .. A?ustosun RO uncu Metin ve lıban adında üç çocuk 
~nü (!;; .. ,..., a ... olarak karsılaştı - evvelki a)qam ,Yenikapıdan ki· 
ğımız Yun~p1·lara harb bitince raladddarı bir sandala athyarak 

nfJariJe l/EJ'hll/9U tarilahae b4v ea- ' buluyorum. 
)leye JDiiıacaa.tmı ..... oı-..., f R A D y O 

.__ ------- ~u,,l-a# Ca.'1.J.d. 

f Devtmu 4/1 de] denize açılmıtlardır. 
Gecenin seç ıaatlerine kadar 

'
r=====ııcı::ı:====---ı bu havalide dolqan çocuklar 

1 
TAK V iM O Ağustos sandalın küreklerinden birini 

kırmı,IB.r ve bu yüzden suların 
30 Arabi • 119 cereyanına kapılarak Zeytinbur-Run•i re110 

Ağuııtoı 
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,!!!! nu önlerine doiru aürüklenmeğe 
Resmi ıene Hıur bqlamıılardır. 
• Pazar 

1g42 117 Bu vaziyet kBJ"fısında bir bay-
---------"1'1""'1'1~-ıl-S_A_K-11 li korku ve teli.fa düıen üç ka.. 
GOm:ş Şaban fadar geçirdikleri beyecanm te-m S. D. airile bir ara sandalı da devir-

~ 1 7 ' l!S nıiJler, üçü birden denize dökü1· 
., 8 61 müılerdir. 

rı--;.-o-,·--.,--. ..d-i_A_k-_.,._tll-..;;.-Y.-...;.•tsı--ıı Bunlardan Necdet iyi yÜzme 

$. D. 

v. lh 16 

E. S ~·s 

S. 1). S. D. S. D. ._ d" 
16 rı7 19 .ıs :.ll u. çıııuntf, ıjerleri de o &lrada o. 
9 11 ~ _ radan geçefl motörcü Mehmedin 

ISTEft iNAN, 
iSTER iNANMA! 

yacumuz anlatıyor: nn 1 >) • dnai.ldi. Tekrar birliğe 
Kum.kapıda oturan bir okg.. ! ((Jllaltalle hirli.fi fezlıere ycu:· 

«- Zorıguldaktan )'efenim ,eldik, «EOHIG nalüyeye ka.. 
olan bir genç ku: bana miılal'ir dar zahmet edin!» deneti. Bu. 
geldi. Bir müddet bUTaıla ita• nu da yaPtJc: ((Bu İfİ malıalb 
lacah. Bittabi ilk diifÜnülen birliği ue kaymakamlık yapa
ff!:)' ekmek karne.i oldu. Eove. calr.h Jediler. Ha•ılı 10 gün
za E•irlıerrud mahallesi birliği· denberi mahalle birliği, nahi
ne müracaat ettik: «Nahiyeye ye müdürlüğü, ve kaymakam.. 
gidin» dediler. Nahiyeye ağ· lık arcuında melıik dokuyortı%. 
radık: <(Kaymakamlıia baf Fakat bütün yorgunluklara 
vurun l 11 c:eoabını aldık. Kay• rağmen lıalii çocujun karnui
Jt10kamlığa ırittikı bu wer: ni almtf değiliz_.» 

\ iSTER iNAN 
; iSTER INANMAI 1 1 

bildiiinden yüze yüze karaya 

1 86 
delaletile I muhakkak ölümden 

l!::::=i=i===-~=====:i::::ıı:=Cı=d.I kurlarılmıslardat. \.., 

····--··· .. ·······-··· .. ······-·······-······· PAZ&B. 38/8/19'2 
8.30: Saat a;yan. 8.Jı! 'Maqlar (Pl.), 

Ut: .ljane haberleri, a.s;;,.Jo: Uftt"
fıör ve marşlar <Pll. 1%,30: SAM ayan, 

12.SJ: Kanplıl pnıcram <Pl.), 12.45: 

lstanbul borsası -· ... -
%9/8/94! .&çalıe • kapanış fla.t.ları 

Ajam hUerleri. U: ~ oyanları, 

pehlkran wı karşılama havaları. ve 1'iir • 

kiiltr, 13.St.U.31: Jl,ıMlye ııaloa oı1tes. 
~ 

trası, 18: SaJai a.pn. 11.13: ll.Mlyo dans ·.:~w.YHlc 
oıkestnsı, 18.45: OJ'Wa »vahn. 19: ~ellftN 

AfWI H 

:ı Skrlla 
tH Dolar 
111ım.--. 

(zıraa& saaü). 19.15: Öireadifimlz Hl re~ela 

~ıaı-. 19.l8: Saat va:rı ve ajans ha. klldtolm ~N hnt D. 

b«lerl, 1U5: Ser'be!lt 11 daika. 19.55: Bir alim lira 

6.U 
129.20 

38.25 

12.9375 
3L16 
3%.85 

Halk tıürlı:iileri, 21.ıs: (Cümhurirt-t 2t ararlık bir 11'2111 kiiloe 
Halk l'arjjs &elma), 21.ıo: Uvertüler ,._.atın __________ 4_51 __ 

<PL), %1: (EV!n 53aU), %L15: Balk 
iirtdüeri ve oymı bRaları. ıı.se: hta.n 'l-T-a_h_vı_"_l_aA t--üz-e_r_in_e __ m_ua_m_e_le--1 

bul at ~ Neticeleri, %%: ~- olmamııhr. 
foıülı: ~ tPJ.), :22.30: Saat aya, 

Jaa.bec j 

l' ' 
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Emekli. general K. _D. . > 
"Son Posta,, nın asker i muharriri ~ 

yare. 
5 - Tetkilit ve sınai kudret. 
1931 de yani Hitler Almanyad11 

,, batına seçmeden yapılan bir is.. 
tatlatiie n&zarRD Fransız nüfuaunum 

(Devamı 6 ncı
0 

aayiada) 

( "So~ Posta,, nın bulmacası : 13 -. <•4> J 

1 - Uz:ıkşa.rk. 
ta meşhur bir bo_ 1 
ta.z (8 ). 

t 2 3 4 7 8 9 11 

4 - Tıbda ve hart> ~iinde kulla. 
rulaıı "bir m:Mhlıe ( 8) • 

8 - 'Mwır ilahı ('?), Bir renk \:!), 

Bir emir (%). 

9 - Bir eritek lemi (3), Eıares (l l . 
ll - Bif' ...... (9) . 



3/2 Sayfa 

Muslu güllimsedi: 
- Halil yoldaım bubasıdır ! 
- Bubası mı? 
- Beli. 
Daha fada söyleşmelerİne va

kit kalmadan üstü baş• toza bu
lanık ihtiyar ilkin kahveci Aliye 
ardından Musluya bakıp güldü. 

- Hiç beklemez idüniz değil 
mi? 

Genç ihtililciler kösenin elle
t iıi'i öptüler: · 

- Doğrusu hiç meıı:ıul etmez 
idük bubacığım. 

- Bu dahi bir baskın oldu 
benim <"C-ullarım. 

Odadakiler bir an için sua
m uslardı. Patrona Halilin gözle
ri ;aşlı idi. İhtiyarı çekip hasır 
üzerine oturttu: 

- Doğru Kızanlıktan mı ge. 
1ürsiz? 

- Filibeye, Tatar Pa.zarcığı-
na dahi uğramış idük. 

- Ya, kız karında~ım Nigar 
nasıldır? 

Köse Abdülgani efendi şen 
şen tebessüm etti: 

- Eyüdir, senin karında~ın 
olduğunu öğrenmiştir, eyüce bi
lür. • 

Patrona Halil yerinden Üç ka
rış &1çradı: 

- Kendüye geldi mi? Ya, i. 
fakat buldu mu? Ya, bizi arayup 
&"rrlu mu? 

Sualleri birbiri ardı sıra yağ
dırıyordu. İhtiyar adam hepsine 
ayrı avrı cevabJar VPrdikten 
s;.n .. a bir yorgunluk kahvesi is
tedi. 

MusJu on yedinci ot'ta kahve 
ocağına kahve seslenmek ıçın 
kapıya koşarken, Patrona Hali
Jin gözleri sırtını duvara daya. 
yarak hayran hayran kendile.ri
ne bakan Kel İbrahime ilişti. 
Patrona, heyecanla ((Urluı> yol. 
daşı da, "odalığınıJ\ da unut· 
muştu. İbrahimi görür görmez 
baeırdı: 

- Bre sen durur muscn? 
- !. .. 
K .. l İbrahim bir defa 
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kendisine vcriien iıtoı·kuh.: vazi- 1 Muslu yoldaş kol kelhüda
feyi bir ba§ına başarabileceğine sı değil mi? Birkaç .nefer alup 
de şüpheliydi. « Urluıı nun kol· bile ,·arırsız? 
larını ar~ına bağlayıp Etmeyda- _ 1.. . 
nına getırmek ! 

Korkak korkak sordu: 
- Varup kendüsine " P .ıtrona 

yoldaş sizi ister>' diyelim mi yol
daşım? 

Halil sert sert çıkışh: 
- Anı gönül rızasi1e davet 

etmezüz, meğer sen ne lakırdı 
anlamaz ıc Hoyrad » imişsin! Eli. 
ni kolunu ardma bendeylen, ce
bir ile ahp getürün demi, idük ! 

Kel İbrahim bu ana kadar is
tifini bozmamış, sırtını dayadığı 
oda duvarından beriye ayrılma· 
mıştı. Halilin «aman bilmez » 
emrini duyun~a ileriye doğru bir 
adım attı: 

- Urlu gibi bir ademe btr ba
sımıza zor eyleyüp güçyetirebi
lür miyiz yoldaşım? Ya, kar~ı 
koyacak olur İse? 

Patrona kahve söylemekten 
dönen aMuslu ı> yu gösterdh 

Söylenenlerd~n bura)·a kadar 
bir şeyler anlayamayan köst: Ab 
dülgani efendi araya gir~İ: 

- Söyler misiz? '<Urlu» ya 
ne olmuş? 

Patrona Halil sarardı, dişle-

rini gıcırdattı: 
- Ne olacak benim bubam. 

Aleme «talkın» verÜ\" salkımı 
kendümiz bel'eylerüz ! » Dahi iki 
elimiz kanda iken zevk ve safa 
yoluna düşmüş, bir de « odalık)) 
edündiği söylenür ! 

Patrooanın babası çenesinde
ki seyrek tüylerle oynaya <Jyna~ 
ya az düşündü, sont'a boynunu 
oğluna doğru uzallı: 

- Söylenür der.>İz benim oğ
lum. Ya, çekemezler isnadı ise? 

- Yok buba, isoa:I değildür. 
Muslu ve Ali dahi bllürler t 

(Arkası var) 

fstanbulda Lise ·er Alım Satım Komisyonu 
Reisliğinden: 

Ekmek (adedi) 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Pirinç 

Sabon birinci nevi 

Karpuz 
Ka.vun (Kırk~) 

Üzüm {Çavu'J 

l\lang1l kömürii 

Bthe-r kilo T. 
Fıy:ı.tı 

lG 

110 
130 

110 

ss 
13 
lıl 

4.5 

111,56 

Miktarı İlk ttLminatı Şartname bt'deıi 
Kilo Lira R.r. 

570000 

83500 

23000 

56500 

13800 

57000 
57000 
29500 

34000 

5810 456 

7337.aO 609 

4357,50 311 

2321 155 

267.80 

Komlı.yonumÜus. t.ağ ' ı C yatılı lisenin 1942 ma.li yıh nıUy;?A,; arı ola.ıı ve tc~ 
frrrüatı yukarıih :.ost~rilen yiyet;ek \ 'C iYak~caJda.rı ka.p.a.lı zarf u,;u!He eksilt. 
meye kon.muştur. E1,,.i ~lmp 10/ IX/ 191? P~mbe giinü ~lt ı; d•! Beyoglunda. 
Ll:seler Sa.im >\ima Komisyoııund:ı. ~ ıtı>tlacalktıır. İsıl.ekfüer 1emin:ı.t makbuzu, 
1942 yılı Ticar::t Od.t'>l ns;ltası ve tekliflerini ha.Vı kap.ı.lı 7.:ll'fLnmı sözü ~c. 

(len s:ı.atten bir s.l:ıt evw;in~ kada~ komisyon reisliğin e ınakbu:ı: mukabilinde 
ver.meleri. Po,,ıa lL olac.ık geclkme~r kabul fdj.lmez. Teıniııoıt y·~hrn.ıı.k Vt' 

şa.rtnanwler! :ı.luıa.k isU.yenleı ln Gala.ta.saray lisesinde komôs5o:ı kitibliAine 

((Son Poıtan nın edebi romanı: 93 

[rk8 .. i kadı n1 

Yfll+IN: ~~- t 
NU)RET SAfA eaŞ"'~UN ~ '1.-.-.a a ır 
Derin bir sükunet içinde 

hepimiz ayni şeyi düşünüyor, bi; 
çok şeyler hesablıyor, fakat bun
ları izhar edemiyoruz. 

Şüphesiz ablam bugüa hana 
açılmağa karar ver mi.ş bulunu· 
yor. Aldanniamı~ım. Kö~kten ay· 
rılır ayrılmaz: 

- Vedad, dedi. Bır tü"lü fır. 
sat bulup ta seninle konuşama· 
dık. Füsun, her an :tyrı ayrı he
pimizin yüzüne bakıyor, hareka· 
tımızı gayri ihtiyari kontrol edi
yor, üzmemek, şüpheye düşür
memek için, hiçbir şey olmamış 
gibi davranmağa mecbur oldum, 
yahud, hepimiz bör ie hareketi 
tercih ettik. Hiçbir s~y olm::ımı~ 
değil, çok şeyler oldu ve korku
yorum ki, daha da birçok şeyler 
olacak, enişten maddi adamdır, 
böyle şeylere aklı ermez, güler 
geçer, onunla zaten be kabil me
seleler de konuşulmaz. Seninle 
derdl~mek, fikirlerinden ist:fa. 
de etmek mecburiyetindeyim. 
CünkU bu çocuğun be!' türlü 
mes'uliyeti benim Üzerintde ... 

Ablamı dikkatle dinliyorum. 
Ayni şeyleri ben de konuşmak 

sr?""'undayım. 
Elbette bu dram • komedi 

bövJe devam edeme7.di. 
Füsunlııı J11ıvııİ ·çatı altında nasıl 

yasavab=lir~:k? ltu çocuk gÜl'I 
S(ertilcce erivecekti. 
Aşkma mukabele kabil :.ni? 

Böyle bir rolü oynamağa kalkış. 
manın cinayetten farkı ne? Yeni 
bir ızbrab mev'l!uu. İntihar ha
disesindenberi hep bunları dü
fÜnÜyorum. Rahatım, huzurum 
büsbütün kaçtı. 

Ablamın: 
- Ne yapacağız? 
Sualile kendime geldim. 
- Bilmiyorum ki.. Bir şeyler 

yapmak lazım! Fakat ne? 
- Hepı;mizin bildiği, lakin 

hiç birimizin söyliyemediği bir 
hakikat var, Vedad! Füsun r.eni 
seviyor. Sen de farkmdasm, ken
dini öldürmeğe kalkı maınnın 

Başımı önüme eğerek mırıl
dandım: 

- Biliyorum. Maalesef bu 
böyle . . . 

- Sen ne düşünüyorsun~ 
- Pek çok ,eyler, aruma h:ç 

bir şey düşünemiyorum demek 
daha doğru.. Çünkü, hiç biri bir 
karar ifade etmiyor. 

- Nasıl bir tedbir a1mam12 
lazım? 

- Hele bunu biç kararlaştı. 
ramıyorum. Füsunla evlenmek, 
yahud bu kaprisine mukabele e· 
der gözükmek gibi, gülünç ha
reketlerde bulunmak niyel!nde 
değilim. 

Ablam, beni dehşete düııüren 
bir cevab verdi: • 

- Bunlaı-dan birincisini ir. 
(lüşündün mü? 

Hayretle durdum: 
- Yani Füsunla evlenmemi 

mi teklif ediyorsun?. 001 bu pek 
gülünç bir şey . .. 

- Sana hemen evlen deme
dim. Bu fikir Üzerinde biraz du
ramaz mıaın ! 

Gayri ihtiyari gülmeie ba,Ia· 
mıştım: 

- Durmak şöyle dursun, akıl
dan geçirmek bile gülünç! Sen 
ki, benim hayatımı bilen bir· in-

sansın! Sonra t.:autma ki, Füsun: 
benim kızım olabilir. 

- Hayahnı, sırrını bildiğin> 
için bu fikir bana cazib geldi Ve 
dad ! Sen bedbahl hir adamsın 
Bunun için bedbahtıığın ne de 
mek olduğunu bilirsin~ Bu çocu 
ğu mes'ud etmek .i.çin ç1tlı şırken 
kendi ıztırabım unutsun. U 
nutma ki, artık Semahat bir ma 
zidir. 

- Fakat yaşayan bir ınazi.. 
İstikbale münkalib olmuş bu 
mazi değil mi? 

- İstikbalden beklediğin m 
var? 

- Hiçbir fey .. Mazinin i-;~ndE 
istikbali yaşıyorum. Bu bana ka 
fi geliyor. 

- Ömrünün sonuna kadar bu· 
nu sürüklemek niyetinde misin 1 

- Evet! 
- Hep böyle mi kalacaksm 

Evlenmiyecek misin? 
Hayır! 
Cevabların pek kısa ... 
Fakat kararım pek k.at'i •• 
Füsun hassas, güzel bu 

kız. Hayatını doldurabilir Ve· 
dad! .. 

Tahmin ederim. 
- O halde ... 

(Arkası var) 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Kırlikale kas&bası.rula yapı.13(>alt hilkümel Jrona.ğı ln')aa.tınıll ihalesi 

2.9.942 Çarşamba ıriinü ı...-ıa.• 15 de )ıla.ria müdürlüiü odasında toplana.cak ko. 
misyon ıtaraJuıda.n yapılmıı.k üzerf! lı:apalJ zarf u.sulile eksili.meve konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 130071 lira 80 kuruş ft mın-akkat teminatı 7753 lira 74 
kuruştur. 

3 - isteklilerin tekli! me\tublarım, muvakkat teminat mektu» veya ma.k. 
buxlal'ilc l'ioar.et. odası .ı:e;;ıkalarını ve ihale tarihinden üç ırün ev•·eı istida ile 
mönwaa.t ederek bu lş .için alacaJtlan fenni ehliyet vesik:ı.l.arını b~ınilen yu. 
karma. adı ceçen günde "iaat 14 de küıır komisyon reisli.tine vermeler• . 

4 - Bu işe aid keşif ve şartnameyi betl'iin na.fla müdiirlugıinde görebile., 
cekleri. (6646.8762) 

lstanbu- D.!niz Koinulanlığından: 
1 - Deniz Lisesine ve Deniz Gedikli Glı.uluna alınacak talebelerin kayıd iş. 

leri 10 Eylia.1.942 Uşamına kadar u.u.tılmıırtır. 
ı - S«me nnavları 15.Eyliıl.942 M: yap~ır. Taliblerln izaha~ a lmak ü. 
~ i f.Eylül.942 C1İRci saat 9 ela 
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A k .A 1 f · ı· 1 • Hergü~ 30 Atastos 1922 er 1 er 1 IS esı <Bot .•• ,.ı._2 nci suyl~do) -
dost elı uzatt:gıqıız, hatta onla- (Ba11. taralı 3/ I de) 1 t bL"- edlld" E ·ha 

Yüksek tasdike iktiraa eden k~ör, Yusuf Ceylan, Lütfi Ye-
30 Ağustos askeri terti listesinin ney. 
l>İl" kıamını dünkü nuahımuzda Biaba.plıia terli. eden tabib 
y~tık. BU&ün li.teniıı deva- yüzluqılcu· 
mmı neırediyoruz: Recai Ergüder, Abdülkadir 
Binbafllığa terli .den istihkam Tattan, Mazalfer Tezonar, Vu-

yii:zbcqılOTı fi Yener, Emin Burat, Sııim Ke-
l Raeim Öncel, Cemil Siiıne, sen, Kem.alettin Özeren, Ziya A. 
Ratid Avcı, Celilettin flkmen, tasoy, Faik Akaluı, Necmettin 
Celal Günaydm, Ulvi Uıal Artunca, Fuad Erotlu, Sami Bir-

Aalbaylığa tterli den ita•« aiJ, Sabit Öztan, Etref Sağlar, 
makine yarbayı Rüıtü Okay, Ahmed Lüten, Razi 

Hikmet Böke. Maner, Sadettin Ti.son. 
Yii:ba"1ıia ''"" etlen Albaylıia terli eden ecxacı 

~ ı~k 1· ) k 1 .., qe ous ı . n nı yet 30 A 
G

.. t .. b l , 
1

. d nn re a et ı znman arında aç ·a madı ise de talim ve ~erbiy«sl pek ğustosta r-tLr...nn bond 
uver e yuz atı ı11ına ter ı e en a1 k . · ad ~•- .. · . . ~ 1- - cenu - t ;; l marn arına az ço yardım ettı- ı zıy e te&emmul ettirıldi Ye Bınnd o Zafer tepe» d 0 ~ ve Fc u• e5 men Er - • • haJd 0·· harb• • -bel . f •• Said K ok N . d T gımız e Avrupa sulhden son unya ının tecru enn gor - P~ar da beraberierii>de oldug-urç an, eJa on- .. .., lsi1 k d r k 

~uç, Fahir Karayel, Şcmaetlin ra da silahını çoktan bnakmış o- muş mu:ese en u r t 1 _ve .'Y • halde barekitı hkı"b ve idnre et 
Ar~s, ~lal De?izal,.>, Hüsnü Gü· lan ~ski muharibleri gene düş • mcd1 .• k~ heyettn . elıncl: ~e. ~ Gau .. 1~a .. Keın.li 
rela, Husamettın Ayl!an, Saib man tanımakta devam etti yarı- =,,• kııvveü de çelik haline ge gözlen onünde. dört gwılük kani 
Güran, Nazmi Arar, Höltkı Kük- sı aç yarısı .. 0 k b" al 'l k t • ~~ebelerden SODra lwrtarabil 
rer, Rauf Atakan, Faruk 'femel, kald' " ır em 0 ara Gazi Mus!ab Kemal. yakın ar - dıgı kuvvetlerle Zafertepe - Büyü 
Rifat Özenbaı, Ha:iJ Denizya- 1• kadaşları İsmet ve Fevzi Paşalarb Aslıbanh • Ağaçk.öy - Çalköy çev 
ran, Hakkı Göksu, Kemal Aslan- ı etice meyda~dadır. birlikte Cihen Harb tarihini imren. resi içinde sakıf!tğı saha dahilinde 
giray. Ve esefle görüyoruz, ki A ru dİrecek ve,-a kıskandıracak bir im. g:arbe doğru kendisine bir yol 
Makine binbafılığıno terfi eden pa vaktile bir anlaşma, bir uz- ha meydan muharebai baztriamıı mağa çalışan düşman ordıuu, ce _ 

Y üzba"'t 1 Ih"" J •e .bu nıuharebenb. 26 J\ğastoa sa- bd L!-f i T"--'- n:l k " aşma su u yapmamış oması • Wu baflamasını lcua.riaJı nu uı _.ne. usa o usu, şar 
Ragıb Ceylansoy. nın neticesi ne derece ağır bir Ba ._...rebemn pliaı d.. ınnlJ*ı. ~ pimaLden ilıDnci Türk ordusu ve 

Basri Bilgiıı. yaTbaylar 
BinbClfllıja terli eden Nazmi Aksu, Tevfjk 

Ihsan Baydur. ~ laa Akaltın, Şevki llter, 

Makine yüzbafılığın ~ tedi eden hata olduğum. anladığı ve hu laedcn te.bit ~ ~:,~e~ w-rbdaa &ürk süvari KolOl'dusu ta· 
Işıksal, Ü•teğmenler ha k ek b let merkexile Af rafıadaa tamamile kuptılarak blq. 
Tahsin Ne<:mettin Karaca, Şerif Oa· tanın cezasını çe m ·te u - yonma caab H komaıtanlan da dahil ohnak üzere 

Y~fllıiw terli •""" lı'"1a Peksargın. 
makine üdeğmenler t 

M. Retad Başkan. Hikmet O- Binbafılıia terli eden eczacı 
yiUbaplar 

riier, Has.an Göz~, 
Albaylığa terli eden ı-a:ım Cel&lettin ı,ılay, Fuad Ulut.at. 

ymCl)'ian Radvan Ardan. Muammt:r Dar-

kay, Edib Bolos, Nihac! Türük, lunduğu halde kinleri, hırsları, rarb cihetlerinden ÇC'"lit:İp kup!a • L__ •~-I'--
. ·h } h-ı· "h · · nılc • ba esauna ...1--ı onl B ucnn:n ıY.n ıe11 imha Ye esir edildi 

Adnan ErteDt Medeni Sosyal, Ali ışti a arı, u asa zı myetı ge..ne -'---d . 1 U.:' .... 1 Y u. u •• ancak --'· fCüriik bir k•....,. .J 

O ' z· B d -· . C mll.IUWI ıç n mukt:azı bütün bazsr ~ " ..... ı, ~ra-
Ogan, Hurrem SKay, ıya ay· egışmemı ti... .oene yen~nin ye bklarla lmnet kaydıı:ı:naları ooyük ''-~ ~~et ve süngü ~f'~berhden 
kut, Remzi Özer, J'H.cmettin Ol- nilene dikte ettireceği bir sulhün bir ~am ve gı·zll1ikle ve d.. anı büyük giiçlü1ı:lerle kendıımi kurla • 
gaç, Muzaffer Boı:ok, Adnan k d d ·h • f rak 1 · • ~-&.!!-_ .. 
Ok Ş d

• Et k M L ed r ar asın a ır, gene nı aı za er • aldattcJ teclblrlere çok fazla ehem. ra .zm": omumı ~~inde ge 
çu, a ı e e, cnm .ı:.r- de _]__ k d ')- ri -'·ihn- affak labildl 

Şevki Önder, Salim Değer, yan, İbrahim Can. 
Tahir Türken, Ki.mil K.aiaJt, A· Yarlııaylıia tmi eden 
dil Kotaran, Şe.ki Yiğiter, Tev· ı.inbcrfl 

dim. Muhittin Tantuı:. n cıcm vu,.ma ta ır, gene _,), miyet vermek A1retrle yapıldı. Ta. ~ -.,e muv o ı . 
kim)#G8er Yüzbafılığa terfi eden ü~tcğmen 30 yahud .. Jü sene sonrası için amıza takaddüm edeıı günün akp.- 30 Ağustost3ki bu büyük imha 

Ertuğrul Dağdevireuoğlu. bir başka harbin tohumlarını eke mı Türklerin birlcd ve ikinci or • mulıarehesl ~komulan Cazi Mas. 

fik Köaebey, Taraud Safberk. Seyfettin Süer. 
Nuri !C.ılıç, AbcliilfetbLh Otnxata. •••itfa terli eJca )'ii%haf1 

Y °'IHı]'l,ıia t.r/i eden l~ Arif Tekman. 
~arı Y iizbapbi• tuli eden lriırtyacer 

Himid Akkoneç, Şükrü Dere- iilıtefneealer 
men, luet Pirat, AYl>İ AJato Orhan Akoaay, Calib Şimşek, 
Fikri Acart.a,. Rahmi Kayalı, Ce s.ina Cer)q. 
lalettia Ç&Q., Arlf ş.ledeç. y ..Mylı.fa tmi •ıhn fiiffi 
Bin~ terle eJ.,. ie_..p= ~ 
~ KD& Özt\irlr., Nihad Akat, E-

Ceı&ı Battaa, itim Erçetin, tem lıaanç. 
Hakla E.meroilu, Ali Darpar, IJin"°fıb.ia terli edat yİİ%battfor 
.A.af Y aaın. S\ireyya Kırat, Talat Nut 

Albô,,lıj-a t.rli edeR tahif, Yüsbafalıia talı eclen 
yarbaylar Ke111al Plumer. 

Mustafa AJp, Feluni Baykal Albayhğa terli eden Veteriner 
Raif Eyüboilu, Cemalettin Kut~ yarbaylar 
man, Zeki Pamir. Ziya Salgan, Uwahım Tanen, 

Y OTbaylığ tali eden tabib Emin Doianbey. . 
binhaplar y arbayiıla terli eden b~ba~ar 

/ Atar Esdal, Bürbanettin Uraa, Sıtkı Güneı Rifat Hekımoslu, 
V ahideddin Özan, Kemalettin Refik Yetkin:' Süleyman Ö:1.ger! 
Sarkn, Nizami Berk, Ni};azi Bay Nail Turan, Hayri Yücel, Hilmı 
•an, Eaad Birol, Kenıal Seral, Düzel, Hayri Gökdağ, Hü5nÜ ö: 
Nuri Sezen, Mübahiı Sander, zel, Cemalettin Ta,kın, Fahrı 
Şükrü Oyberk, Nuri Gürol, Mus· Kayıhan, Fethi Oney, Cemal Ku· 
lafa Hepgöriir, Salih Sonad, .Er- ban, izzet Ertünü, Ahr.ıed Ar· 
han Sanater, Rıdvan Tekt&f, gun, Re1n2i Say, Sıtla Semin. E· 
Bürhanettin Koğan, Ruhi Onat, min Binıöl. 
Mazhar Kipmen, Kamil Kap. BinbGfdıia terli eden yihb~ar 
lanoğlu, Celalettin Özcl, Kamil Muhittin Baran, .Şerafettin Öz 
4rca, Remzi Olkea, Niblaet la- ...,, s.dettim Ertop. 

Deniz kimyaga ycırbaylığına kt · dolarla garb cephesine merbut kıt- tafa Kemar.n humrilc ve Onun e. 
terli edoı binba ı ce ır. • . • _ . . . a1ar halinde olma&. iiHft 18 piyade mJrleri ve talimatlarr dahilinde ce· 

ı _ _ 1 Fakat şımdılık dunya tanhını tümenile - Cmeslli 1 .• . kolor: reyan ettiği için , Başfcomu~n :mey. 
zzet Gudul. b ak k T·· k. "h' b uç u savan • . - f • al Dnıi: tabib albaylıCrna terli. eda. ıy ara ur ıye tarı ıne a • duaandan münldı:eb kavvclleri Af. büd~ nı~eb~ı7.ı ısm bnr mı§ ve 

t b 'b b l kalım· yonun heme11 ,ı~ ~ A.. yük &'Wl, ır .afer ayramr ola-
a ı yar a) wr • alc h büt- 1 k d 

Mes'ud 11kin, Agah GürbaT. Türk milleti hüyük zaferin brçayın fİmal ve c:emılnında imha r . er ~e ~n meme et a • 
Y -L _ l ~ ~· _ .ı ı.. • ı..-- ı_ tl l · şallah bu ıa·· plinınM eus .e ical>Mrr.. söı-e hrliııde tes fd cdılmekte bulunmuı-

arDU)' rlla t.rTı -en .,.,.~ ~u u o sun. ın yı o - .. .. tur 
Muh.tt• B .. .. .. d h _c1_ •• dd t .oplammtf ve c$pllan1a cephe, y&• • 

• • m •fel". • numunu a a asınarca mu e ~ prilerime t-rru:u IMıflıyalııilttek 30 A~ostaki bu bUy;!c askeri 
Denız l..oazım bınbcşılığına hic fa<111ava ni!ramamı-; bir wlh ......... ._ ~!a..-· _._.,.., zafer b!11,.____ rb he.. 

terli edat yÜzOaff - .; v..,..,.-ı11r t~ --~. • U11.1LNa o zaman ga cep 

Z k
• D • • yolu üzerinde idra'k eder.sin. 26 A~os 192.2 sabahı b&flr,aa si komulanı olan bugiinkii Mini Şe-

e ı enızerı. / '7 / / L._ -•il- fi · • Mud •· _,._ il Lo 

J d t f·ı • bk u... hl f • uv t...-naun tan atı Ehedi Şef ımwn an)·a mu~reaes ~ _ an arma er 1 en ,,,,,,, ......,,a '-9- ·'- .Ataıtürkün tarllıi autkunda münde - zan aulı. ıuözak~resi eanasmda ka· 
Albaylıktan tuğ.ıf..ncı alliğ~ ··············:·················· .. ······:-:--··· riçtir. Bu tahilat okunurken ayni u zanmıt oldukluı büyüte siyasi za • 

Ali Haydar Akyar. lnhısarlar Vekılı manda bii:iia ~et ıarihirıin de ferlerle tamamlanmıı ve Türlriye 
Y aTbaylıktan aibay;cğa h • • ld • muazzam bir hadisesi olduğunda Cüo:llııuriyetile onw:ı kahraman or. 

Hakkı Noyangil, Sali!ı Lutfi şe rımıze ge l hemen bütiin d-nyaııın ittifak etti. dusu Yüce Şefle1imfzin b8kikaten 
Baykara. İnhisarlar Vekili Raif Kara- ği ba ,ahesel' imha meydan m~ büyik olan gayret ve fedakarlıkla. 

. Binbafılıktan yarbaylığa deniz dün aabahkı ck:.>presle An- rebesi.Q, bü!iin heyecanıat bir de. rı sayesinde Avrupanın ve bütün 
Mümin Aksoy, Sıc:ldık Orhan, karadan şehrimize gelmiştir. İs- fa da1ııa duymaktan lnsaa nehinl ~~n s.İyasi ınüvazeneslnde ken 

Cevdet Ak, Cevdet Ç-etin, Sabit tasyonda Gümrük ve İnhisarlar menedemez. dısıne li.ytk olan kudre:ti mcvkü ye-
Ayata, Bedi Bineı·, Fehmi Akın- Müdür ve erkanı tarafından kar· Tarilııte oldaiu kad.ır ~n de aiden ibraz eylemiştr. 
cı, Emin .!~iman, Na~'· Ersoy, tılanan İnhisarlar Vekili ıehri- «J~'ll diye anıla11 büyük varlıia 30 Ağuao. %aferlle iftihar ed r
Hamdi ~uguder, Cemaı Tüzün" mizde. bir müddet kalacak ve his bir s .. lcıtle ba'1ıyan bo taarnız ken bu Büyük Şeflerimizi tazim ve 
kan, Şerı.f Kutay, H~lil Alpu- Vekalete bağlı dairelerde tetkik. 2~, 2? ~s.tos ~ü:ıler~e ç~ bü.. şükran hislerile yad elıneği, kahra· 
lan, Samı İnce, Felhı _Tunç. Ab- 1eT'de bulunacaktır. yük ~Av gos.erdı ve düşma man Türi: ordusunu da bürmeı ve 
durrabman Duru, Zıya ~ah~, ağır mağlimir-tlere uiratıldı. 28 mfnnetJe selamlamağı en candan 
Abdurrahman Yamnn, N~uı Go. Doktor Hafız Cemal Ağustosla ceri çekilmeğe çalışan bir vazife biliriz b - kü f 

H kkı G .. kt .. ' Bcd · 01 d.. .._L~L·ı L~ 111-' L ve ugun 2l!. er. 
ker, a. o oır&, rı. - uşmantn aı:ıuoı c ll"lrH'K'~e kuşatı lerin en Oafta gelen bir silehı olan 
~aç, Salıh Özc?~kun, ':'laz'!1ı ~z- (Lolcman Hekim) mutntn tamamlanmasına ve 29 A· bava silililarına yardrm keyfiyeti.. 
kök, Cevad Dırun, Nıya:z:ı Kıp- ()ivuyolunda 104 No. da hergün ğutoda bütün bu işlere devam e • ui unutnıamağt da bllv~ile hatır. 
men, Hakkı ~l'o. hasta kabul .edeT. dilmdde beraber düıınanın demir- l~ırız. 

(Ark aar 



Bir kavak fidanı yüzünden bir 
cinayet iılendi, bir köylü 
boğazından bıçaklandı 

Nazilli (Hususi} - Na-zillinin 
yakın köylerinden Güzel köyde 
geçen gece feci bir cinayet ol. 
muştur. 

Vak'anın tafsilatı •udur: 
Köy okulunun etrafı açık av· 

lusun<!~ hayvan otlanmağı köy 
idaresi yasak etmış olmaama 
rağmen civar evler balkı buraya 
başıboş hayvanlarını salıvermek 
ten vazgeçmemektedirler. Geçen 
gün de Sevündekli Salibin ineği 
okul avlusunda dolaşırken ka
vak dallarından birini kırmış ve 
köylülerden Şevket Otlu da bu 
fidana köy odasına götürerek ıi
kayet etmiştir. 

Muhtarın bu işe darılması ve 
ceza vermesi üzerine Salih Şev. 
ketin ev halkı kadınları bu -yüz
den birbirlerile ağız kavgasına 
başlıyorlar. Akşam üstü erkek· 
ler evlerine dönünce de kadmlaı· 
va:ıiyeti kocalarına anlatıyorlar. 
Kafaları kızan Şevketle Salih 
köy kahvesinde kartılaşıyorlar. 
Scvket bir köşede arkadaslarile 
kafayı tütsüleyor. Ortalığı~ ten· 
halaştığı bir sırada Salibe çatı· 
yor ve bir aralık bıçağını Salibin 
boğazına geçiriyor. Salih kanlar 
içinde yere yığıhyor. 

Vak'a derhal telefonla zabıta 
ya haber verilince .,gece Şevket 
yakalana;:ak tevkif edilmiş ve Sa 
lih de ertesi sabah trenle Aydın 
memleket hastanesine gönderil. 
mistir. Salihin yarası tehlikeli· 
dir. Adli tahkikat devam et
mektedir. Bn- hic yü-zünden çı· 
i~an bu cinayet köyde nefret ve 
teessür uyandırmısbr. 

--o--

Eskisehir Yerli Mlllar , 
Pazarl 

Yeni yıl mahsulü müstahsil 
anl>arlanna te8lim ediliyor, 

ilrinci d ela Mısır ekimine 
baflandı 

izmit (Hususi) - Bugün İz. 
mitte günün tek konu~ması yeni 
yıl mahsulünün devlete teslim e. 
dilmesi ve müstahsil anbarları
na kaldırılmasıdır. Vilayette 
15.8.942 gününe kadar borçlan
dırılnııf olan hububatın devlete 
teşlim yekUnu şudur: 4,589,814 
kilo buğday, 557,093 arpa, 
826,032 Yulaf, 122,837 çavdar, 
ve 8,31 7 kilo mahlut. 

Kazalara söre taksiminde ise: 
İzmitte 836,955 kilo bu.ğday, 
75,948 kilo arpa, 263,456 yulaf 
'6237 kilo çavdar, Adapazarmda 
997,248 kilo buğday, 103, 121 
kilo arpa, 69.590 K. yulaf, 
16,792 K. çavdar, Geyvede 
900.000 kilo buğday, 180,000 
arpa, 7.000 yulaf, 10.000 çav
dar, 8.000 K. mahlut, Gebzede 
246.000 buğday, 58.000 arpa, 
144.000 yulaf, 11.000 çavdar, 
Karamürselde 400.000 K. buğ
day 25.000 arpa, 150.000 K. 
yul~f, 8.500 K. çvdar, Gölcükte 
6~.059 K. buğday 817 K. arpa, 
1874 K. yulaf, 411 K. çavdar. 
Kandırada 793.397 K. buğday, 
99.165 K. arpa, 163.894 K. yu· 
la.f, 32 K. çavdar. Karasuda 
138.217 K. buğday. 9194 K. ar. 
pa, 7.885 K. yulaf, 29.997 K. 
çavdar, 317 K. mahlut, Hendek 
t" 214.938 K. bueday, 14.848 
K. arpa, 18.333 K. yulaf ve 
39.868 kilo çavdar teslim edil-
...,j.t1r. 

Eylül sonuna. kadar hu ın:'kt"r 
iki miıılini · bulacaktır. Simdi hü
•Hn bölaP.:IP. cok hararet!; bir fast 
1\vt"t de ikinr.i defa ekilen nıısır 
H-.... inPdir. OiPer ta.raftan buva
da na.t .. tes ma.hımlünün hasadı· 
"" <lııı. ba.ılanılmıstır. --n---E.kitehlr (Hususi) - Yerli M•l· 

lar pazarının ıebrimizdeki mağa211 .. Balıke.irJe rakt bulunamıyor 
sı 2 Eyliıl Çartamba günü açılacak. Balıkesir (Hususi) - Bahke
tır. O gün saat 15 de kütad retmi air piyasasında birkaç günden 
... nıl"r..-ktır. b~i rakı \pwwıamamaktadır. 

Ordu hastabakıcı liemşireler okuluna 
ait bazı izahat ve okula kayıt ve 

kabul şartları 
1 - Okulumuza b!\stabaktot ve hemşı.re yetiştirme.k üzere Anka.rada M. M. 

V. tara.fwda.n 1939 senesinde açılmış olan bastalJaJucı v~ hem.şiı·eler okulunot. bu 
&ene de 45 tıı.lebe alınacakLır. Okula cirmek arzu edenler buhınduklan ma.h.ıl 
lin valiliğine ve kaymakamlığına veya. askerlik şubelerine dilekçe ile müraı:<l;&; 
r..ıdeeeklerdir. 

2 - 3433 sa.yılı kanwı mueibince it• olur.tdaa mezuıı o~r, memur olup 
teka.ödiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik meobııri hi'l.lllet.lerinl ordu hasl.a.b.aoelerin 
de ya.pacakla.r, ondan sonra. arzu e<le.rlerse mem.leketteld bütün sıhhi teşekkiiJ • 
ler kendilerine açık olacak.tır. .. 

4 - Tahsil müddeti öç sene olup bu. miid.de& içinde otwlara a.yda beş li.ra 
harç verilecektir. İaşe v~ ilbasları tamamen oiula aid olacaktır. 

5 - Okuldan me:ıaın elaola.r barem ka.nu.nıına &'Öre ZO lira asli maaştan baş 
I&~ inere maaş a.lac.ıklıır, ve bu mlkdar g-l™k9e çofalacakhr. Bu r.a.ma~ 
dabı iaşe, giydirme ve barınma. orduya a.id olacaktu. 

6 - Okul 15 Eylül 942 de tedri'>at• b,..laya.caktu'. 

'1 - Okııla ka.yJd ve kabul şa.rtları şunlanlır. 
A - Türkiye Cümhııriye~i tebaasında.n ol.maJıı, ı-e Türk ' ırkından bulunma.\t. 
B - Sıhhati yerinde olmak ve durwnu bıer ikUmde vazife giinnete müsaid 

ltalunma.k. «Bunıın her hangi bir hast.ıha.oe a&bhi heyeti raporile tesbit ettlr 
mek ve evraka ba.tla.ma.k liizımdll'.o • 

C - Okıırun talebe yaşı 16 dan a~ ve zz dıM yukarı olmay~a.ktır. 
• D - geııdisi ana ve ba.ba.sm~" iffet ehlinden oJ.mak, «bu vaziyet 1>0ll$9e tev 

sik ettirilerek evraka. bağ-la.nacaktır.• • 

B - En a.z orta okul tahsilini bitirmiş ı>lır.ıak. ıııE.leme imtlhanla.nndA Bıuvaf. 
fa.le olmak şarttır .. , vey-ı bu derecede tahsil gördüğiinu isba.t etmek 4rtasdllma 
me veya bunun tasd•kll bir sureli. l\lua.meleU evra.luna ekleneecktlr.11 " 

F - Evli veya aiş-.t.ıılı bulıınmama.k, 11evvelce evlenip boşananla.rl.ı. kO<'.a.sı öl. 

müıı olanlar kabul edillr.ıı 811.na. ald medeni hali bildirir mıishlt evra.k keza ek 
leneceld.lr, 

G - Okur sıhhi _sebebler dışında. okulu 1ı:eodilltindıen terk ettiği, evlenme 
suretlle veya diter inzib~ti sebeble.rle oluıld&n çıka.nldılt, altı senelik mecbari 
hlıı:meıtını yaproad ;,. •~ _ • 

1 

. h;ı veya. -ma.ıulamıadıgı veyabud sıbhı sebebler dışında 91• 

kan1d tı ta&ıdınfo tahakkuk etti.ri~cek mekteb uaasraOarını tama.men ödeyece 
ğtne ve ~rditi ve~ikMa.rın tam:J.men doiTu oldutuna. dair noterlikten tas• 
dikli ve bfilll blr taa.hh'·"n~m .. 0 • .... • e verece. r. 

8 - Yllkarıda.ki şerait;. haiz olan okur okula hntiha.nsu e\ara.k kabul edile. 
celıltir. 

9 - Yukarıdaki m;,wideler mucibince evrakının mııamelesini bitirenlerden vl 
!Ayet veya. kazıl merkezlerinde DluranJar bu ma.U.mla.r veya. askerlik şu'btler~ 
vasıtaslle ewA.klarını clo~udan do~ruya Anıı.ar. Ordu Bast'a.ba.kıcı Hemşireler 
()tıılıı Müdürlüğüne göndereceft.l:ırdlr. 

10 - Müracaatıann Atll8tos l94.2 nihayetine k.adıv soaa erdirilme41! ıt. 

zımdır. . 
11 - Okurların ka.bul edildikleri "" metttebe hıareket. etme tarihleri a.:rnl 

makamlar taratınd.ı.n kendilerine bildirlleeeltttr. 
ız _ Ka.bul edlle<ıM!erln. okulıın balundutu Anka.~a kada.r gelmek Ye o. 

Jculıla. tekrar yııpı.Lı.cak sıhhi muayenf n.etlcesi bastahJdan tebeyyün edenlerin 
memleketine ~ek için masraf edecekleri yel pa.ra.tar1 kf-ndllerlne ald oıa. 

caktır. .SH.180Zı> 

lstanbul Deniz Komutan~ığından: 
Yaşı 32 den fazla oima.mak üzere yedelt suba.ylarda.ıı kabul hntlhanında. 

sn,uvaffa.k olanbrd&n yirmisi deniz or.dusu içi.o be:sab ve muamele memuru 
ye't$1lrilmek üzere alınacaktır. 24 Eyliil 94:? tarihi~ ~r mür'ac~t edilmesi 
wı.mdır. İstek.111erin Jıaylıl ve ka.bul şartları b1ı1.kkında maliam.M. alıoak üıure 
Mllaw!Mthimwwa miin<ı11U~rı. •ııb 

SÜMEK BANK 

DERi ve KUNDURA SANAYii MÜESSESESiNDEN: 
1 :- Müe~izin Deri ve Kuadura Fa'brilalarına daimi 

iŞÇi ALINACAKTIR 
2 -Veritecek Ücret ifçin(n kabiliyet ve kudretine ıöre ıünde 120 

kurUJtan hatlar, bu ücretten bqka fevkalade zamanlara mah. 

'!" % ~5 :zam ödeAecek ayrıca öğle y~ n iı elbiaeal ve. 
rilecekt.ır. 
~.rz~ edenlerin 24 Ağusto• Pazartesi aüniinden 8 Eylfil Salı 
gunune kadar bergün ve 10 EylUlden 19 EylUle kadar Salı 
ve ~tamba ~ri Çarııkapıda İstanbul Ayakkabıcılar koo. 
P~~atiff merkezmde Fabrikamız miimes&ili Sinoplu Mehmet'e 
muracaat f'tm~ri ilin olunur. · 

Türkiye Cümhuriyetı S 
ZiRAAT BANKASI 

llmııhıli tarihi. ll'S8 

Sermayesi: 100.000.000 Tlirk Lirası 
$11he ~'! ajam lllledl: z.s 

z~ •. tİC'vj be.· ~ "n """ 

..- AKA BiRiKTiRENLERE 2a.aou 
LiRA iKRAMiYE VERiYO~ 

Zira.at Ba.Dkuuıda tıu.mb&ralı ve lhbanaı tuarnıı bıeB.lblan.nda en 
aa 50 Jlra& buluoanlara. senede 4 dda 9ekllecek lıu.r'a ııe asaild.aki 
plana ,.öre UU'a.ıniye datıtılaeaktır • 

.. Adocl 1.000 Lirallk 4,000 Lira 
' ,. 500 • z.ooo • 
4 • 250 • 1,000 ıt 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • &,000 • 
ızo • 40 ı 4,800 • 
160 • 20 • l.200 • 

DIJdtat: Beaabl&nndaki »ambır bir 8eDe ıolncle 50 urıuıar. 
düıpııi-yerıler4!' lkramlife ı,ııktıj;J tu.dll'de " 2f faalaaile vuileeelltir ~' 

1 

K.111"1.lar tenede C •et~ • Mat&. 11 Buiran, 11 E7lial,. u Birin\'• 
klnun tarihlerinde oeldl~ . 



30~Ai1nfos 

26 kişi 
de 

ö:dü, 56 kişi 
yaralandı 

Vichy, 29 (A.A.) - İngiliz 
pilotları dün cece Bloi;0 ~imalin
deki çevrede bir yolcu treniue 
taarruz etmişler ve mahallinden 
alman ilk haberie2".e göı e 26 kişi. 
nin ölümüne ve 56 kişinin yara· 
]anmasına sebeb olmu§lardil'. 

Yaralılar, milli ywd)m te§kili 
va~ta:;İle Blois hastanelerine kai 
dtninıı_pardır. 

Fran:;t:ır hüki:meJ.i bu yeni fn
giliz teca'rii2:iinü iıaber alınca, 
Londra hükômetine ,iddetli' bir 
protesto yapmış, :;&vıi haik aı a· 
smda birçok kurla.t.nlaı verilme· 
aine ve .şiddetli ve haklı bir nef. 
ret uyanmasma w:heb olan b~ 
çirkin ve haksız taaıru.zı.m ml:\ln· 
yetini kaydeylemiet;ir. 

" 

Mısırda çarpışın 1 

S.ON POSTA 

Adland 20 (A.A.) - cıYenij Jluı mÜ§ahidler Japon donanma 
Zelanda»: sının tekrar toplanarak taarruz e _ 

Saat S.30 da ccmabaıti saat» ve- 1 dememesi için takih edilmekte ol· 
rilen bir habere göre, Salomon mu. duğunu söylemektedirler. 
barebesinin üçiincü :Safhı:ısı bafla • Bahriye nezareti yeni bir Japoc 
mıt ve büyük mdd.arda Amerikan nakliye kııvv~nJn Guada) kanalı 
!baı:b gemileri Japon bahriyesine a.. bölgesinden keçmak zorunda kal _ 
ğtr !kayıblar verdinnİ!Ôf. dığtnı bildinnehteöır. 

Baza mabfd.Jerde !ıi&ıl olan ka ~ Generıll Mac Artbur'an umumi 
na~e göre, Pasifik muharebesinin 1 karargahı Yeni Gine'~m cenubu gar 
f'İmdlkl safhası cereyan etmekte o. bi ucmıd.a mühim bir kara ve bava 
lan hadiselerin alacağ'ı fekle göre 1 hareketi cer~ etmekte olduğunu 
neticelenebilecek ve bu netice belki 1 bildinn~edir. Japonlar LU?"ada ka. 
de bir kaç saat içinde bildirilecek' • raya yeni istila kıt'a1arı çıkannıflar
tir. . 1 dır. Mac Arthur'an Cllll'indeJô tay. 

.Şimdiki halde Va~ıngton, Japon1 yareler bu bölgede yeniden 12 Ja.. 
donanmas111ıu ağır kayıblara uğra. pon tayyares! d~innüşlerdir. iki 
drj;ını ve Salomon adalarını • geri gün içinde kaybedilen 5 Amerikan 
almak için yaptığı teşebbüııde mu· ·~yyareııine mukıobH 57 Japon tay
vaffak olamad~nı bildirmektedir. 1 yaresl diifürübnüttür. 

Vichy, 29 (A.A.) - Vena.il
le.'de Laval ve Deat1ya yapılan 
~uikaadin yıldönümii mi.inasebe· 
tile evvelki gece Pari.s civarınd• 
Clichy'de Olimpia byatrosundı 
Marcel Deat taraftndan terblı e
dilen miting esnasında atılan l:iiı· 
bomba üç kişinin ölmesine ve 
dört k!Jinin de yaralanmuına 
.sebeb olmu,tur. 

Deat, aalonun arka tarafmda 
oturduğu ve bir pencereden veya 
fuayeden ablan bomba Aıalcmu.., 
ortasında patladığı içiu kend.isi
ne hiçbir şey olmamıfltT. Yarah. 
]ardım en a~ağı iki.inin vaziyeti 
vahimdir. 

Japon tehdidinin artmasile dt: 
anlaşılabilir. Amerikanın bu ba· 
vali ile münak.alesini .kesıneyt 
karar veren Japonlar, mütemad· 
surette bu Yollara kuvvetleı JI arb zamanlarmın baş1ıca sevkediyorlardı, Hatta bir arı 

dikkati çeken lıusasıyeti, Avustralyanm akıbeti bile endi 
zaman Eaman alC"Flenen siyasi şe uyandırmaya başlacit. Biitür 
f ~aliyetlerin gene zaman zaman bunlar Amerik•lıları Salomon a. 
şıddtelenen askeri hareketlere ~alarma. karıı harekete geçmeyf 
bir işaret teşkil etmesidir. Bu ıcbar ettı. Şayed bunu yapmasa 
hususiyet, hassaten muharibleri lardı, herhalde, büyük bir hate. 
z~mre1eşmiş olan mücadelelerde işlemiı olurlardı. Maanıafih her 
goze çarpıyor. Mesela Mister şey neticelerine göre tefsir edile
Çörçilin Aııterika ve Maşkova bileceği için acele etmeden l>r 
zİyaretJerinden evvel muharebe teşebbüsün M>nunu beklemek fi
no~~ ~enebilecek aeyrini takib 

1 

zımc!ır: Çünkü muvaffak olma· 
edıp gıdıyordu. Hadiselerin icba- mıs hır ha.r~ket, zanu:.nmda a . 
rile vukubulan bu ziyaretlerden lınmaT"""• t"'~}J: .. Jerden cok dahc 
sonra hilhssa Anglo-Sakaon saf· fena akıbetler doğurabilir. 
lannda faaliyet artar gibi oldu. * * 

Başv3!<i.i!l tatkilder: l·stanbu'da bu Diyep çıkarması ile beraber Ma-s 1. d h ' sır kapılarında cöze çe.rp.an ta-a ın(Jra nu are sabahkı• · arruz hazırlılıdaruu, Sovyet karşı o ,. merasını tarruzlaranuı pddetlenınesini ve 
Sovyet u kla h k ( Ba11 tarafı 1 incı -•uyfoda) 

'~esı• şı•ddetlendı• (Ba.to.ralı 1 ind .ta>lada) balarını ~ni~nı;inl.:~y:t ::: lisesini ve :Sıvas kongre~ı .• w top U e&nll ve co;kun tcza!Uiratla orta Alır.anyaya kadar genişlet- ıanmış oluUi:U salonu z,J .. ret et 

k d b 1 k kutlanınaldadır. Bütün İF-tanlnıl, meleri.W ve bu arada Amerika- mışler ve wut~aK.oeu a-.... 1Vlüı 

Ya Hl a aş ıyaca . . •w aababrn ille su.tlerindeoJv....ri milli laların Salomon adalarına yap· Şef ve Cüınnurreısimı.: ume 
fBastaralı 1 ıncı •ayla.da) jliğ: Ladoga gölü üzerinde faaliyet. günlerin heyecan havası içinde ya • tıklnrı taarrw:lan hep buna mönünün okuduaeları askui rüı 

K.hin! 29 (A.A.) _ Birçok A.. Stalingrad çevresinde, .~ıan .. kıt 1 ~e bulunan b4r hava filomuz 15 A. fftDlaktadır. Roıni Te hasmi mües- haınledebiliri:z. diyeye giderek Milli Şehn mek 
rn ik t nkları Mısıra gelmi1t ve aları kademe kademe du§man ::ah. gustos gecesi Leningrad'a gıtmek~e J ec e.ıer? evter, sokaklar, dün öğle • Sovyet karıı taarru:zlarımn teb hat.rasmı ya_§atan ve n._ına 
EleAr 1 an ad v1 ·1 bıtıştır.Tank I kimatına taarruz etmekte ve du~ -ı olan Sovyet birlikieriuden mürekkebi denheri bayraklarla donanmıı bu • şiddetlenmesi bir balcıma bek- risi ifibarile de güzel bir rür. 

eıneyn eme < a ek 1 d • t 1 ·· bl kafi] · · 1 -1~ac1 H- 11 - J k 1"- ı· d" ç=:- 1-.!.! b · l 1 ld b' 'dd kıt' 1 k .. t r "rmüşler - 1 manin t rar a ıgı aarruz arı pus- r eye taanuz ctınışı:ır. Filo anın_,,. ır. IU& !kahraman .. • enme ULZJm ge ır L u.llKlı u e&er• o an o i:U a ır tnu e 
d' a :1'_'_ ç?k 1 JYı la ım go k ı"rı"n kürtmektedir. 1300 tonluk bir gambotu torpilli. kerlerlmi.zi yakrndan görmek ve al- meml~'ketin bazı hayati noktala. kalmışlar ·ve öğrebnenJe:-:c ayr 

ır. ruııen a ı er er çarpışma 'S l . d'" _ı. ba ._ _,_....,_,_ • -'-- . • t lıd.d d Al il . ha k l rci • har r b d kt d Al Alınan hava kuvvet erı uşman yer~ tırmıı::ır. :aı,_. .. - için saat 6 UtuJ ıtıbaren rım e ı e en man !!n • ayrı onupnuş a ır. 
ın aiet 1 lr arz~ uyma kat 

1~. • gerilerindeki demiryollarına taarruz ltalyan hücumbotları ceç.id resminin yapılacağı Taksim ı-cketi karııamda 'hu hareketi hiç Başvekilimiz bundan sonr. 
le ~n ~dk ~iya ~ ~e : a ıye. lar yapmıı ve diipnana ağır kayıb- Roma, 29 (A.A.) - İtalyan meydanına doğru akrn e:nıeğe bq.. o~mazsa Ja't"&,Jlatacak bazı ted- büyük, güzel ve çek faydalı bi ı 
ı/1

1 a •iŞ r ır. 8
• 

10 
•• çarkptl!!Jla Iar verdİmtİ:f-'lr umumi karargahınm b:.ıgün ne~- ı lamııtır. Zabıta erkenden icab eden bırlere baş vurulmak zaruri idi. eser olan devlet demİtyoll1>•"trur 

aş ıyacak ve tabmıne gore a ı O· - • ·-· bı·- ·ık · ( 1 k 1 edb' l · · 1 __ ._ ·ı R" · t•k t" -h _ _ı• cer ato-ı l · · ' l • l kt Volga nehrinde 2 · petrol ıemır.ı reltıgı te ıg, ı ae a o ara u· eınn yet t ır eını aı.u._ ı.ureı:ı e Jev ıs ı ame ıne tevcı euı- ye ermı gezmış er ' ı . 
aca ır. ile 12 büyük ~an mavnası tu • zak fİmal Sovyet cepheJ\.ıde La- 1 intll.amı temin etm~ .• Beyoğiu "'e len mukabil hareketler bundan ba~ında büyük bir neş'e içındc 
( T .;1.. f ,.. ~..qhır. doga gölünde bızh İtalyan hü. l İsanbul nrasınaa saat 8.30 d n iliba- dolayı yap:ldığı gibi Stal:ngrad çalışır buldukları mühencfü 'W( 

ngr,iz-Afman hava tıU8f 0 ... U Kalup oenub baıtsında düşman cumbotlarının mev.:udiye~ini bil. ren tramny seferleri kesilm1'1ir. mıntaknsmda ileri sürülen ihti- itçilere lütab ederek büyük işle. 
(B al l . . / -1 ) ,. kudretli zırhlı. ;>İya.de ve hua lwv. dirmektedir. İstanbul Komutanı saat 8 30 da yat :zırhlı alaylar da, gene, bu rin böyle büyük kuvvet v~ ıne '( 

cu tar r mcı .tratl nua j d '-l---ek _,ı_ 4 Alm L .• • h "b ı tt ~ - M 1"le '--,. .... \ ~11 -·. •. l • ke.zlerinde b. . 1 N b vetlerile esfetuen.ee taaını:ımll' on tanR cumcru ta rı Fındıklıdaki Komutanlık b1na1tnda zarure en acgmıglu:r. ~1 .. aaına.. on-ı-..... ı al." :ıece1r1nı soy emış· 
mer .__ -•-~ -~~ cıidand ti~~ er. yapmıptır . • Uu taanınlar, ordu ve ..,. • edil.mı~ • • ordu m.ıntna yaoılat-ak 't~brikleri fih askerlikte ma.lüm o~l\n umu. ler, gördül{feri gayret ve inti 
ge yapıum _.n \Ala ~ e 1 onnuş. ha ~--1.:•L .... .: • ...... ;... .ı ·:ı... Lo d 29 (A.A ) T mA b·ı k ·d d ki 'L J z•mdan dolayı ınemnunluklarm· t İngil" uçalclaı . 1 d.. erk va '-9'-~nm ~ .saır.a,.arı -~ n ra, • - ass a· :kabul e3neğe başlamıştır ı r aı e var ır e.s~er o an 
u:· 1 ızı...::...!!L 1 gıerla 0

1? den, kırılmışttr. Alman hatlarına giren jnsından alman bir telgraf, do- ld--b 
1 

• '-! 1~- k da bilir, olmayan da, bu kaide bildirmişlerdir. 
Çl1<arı an ......,.wı. yang n r e an e- .. v k bl la 'lk h k . . . .. ~'uuı u gamızonu 01rııa onıu • d B d l B kT · 
vam ediyor. ~aşman, ~~!r. a,k., dar ' ı . alre - d~zu~cuA,l on bırmcı ··•.: onld~r- hnları ve müessese fun.Meri, müte. şu B-ı:r: f l .._. S 1 = anla'Y"!ı;n Ş~v~ ı ımıdz 

Av servisine menr··'- ~~Lla k A(t mev:t ~rıne a ar gerı atı mış uncu man tank tumen erile _,_ l.__ v·ı· t B Ld· p . ır tara tan yapı an Dlr ta.ar- e ç eaer erm en aty~ me 
..... UD u~ r e.. hr'b l Al b" a.H.111\!D ı aye eıe ıye artı ve p 1_ ·ı G"'k d • ..• ıif taan-uzu sırasında fİmaJi F ve 111 tank ta ı o UIL"ltuştur. man ucum kıt'alarımu ''daha a•w ~ 'tk··u rl A ' k ruzu yava~tmak veya rlurdw-- rese~ı e o ..• me reseyı ve mu .. c· 

sadaki hedeflere hücum ~11 ~~ Pijev yakınına.ı düşmanın yeni- büyük Almanya» U.nk tümeni. ta~r e:: -~ı e~ ~~~~·ve. 
1 
°';;:1 " rnak lazım geldiği zaman, o ta- akıben de ogttbnen Ve se.n'at .o. 

30 boınb v •• l .e. l·e ır. den yaptığı kuvvetli taarruzlar da nin ağır Sovyet tankları tarafın- arı :-ı:.ı ennı 1 rmtl§ er .r. a.rru.z i.stibmetinin mukabil ci. kullarını ve hah dokuml\ C\'ın 
m ·ı 1 d" a uçagı us erme onme- pümrtiibnildar, Sovyet kuvve:lc - dan tahrib edilmi.l. olduklarını Taksim meydaıunda yapılacak bete ve taarruzu yapan ordunun gezdiklen sonra a.sker:i kışla il( 

ş er ır. -,,.- " 1 ·~· ak d cek olan h · ·· ·· l d. Alman ıeblıöı ri, Alman brşılık taarruzları ile bildirmektedir. rnk e~aşbml 1~~~ı ır ok c11 e bed tas - yanlarından harekete geçmek ar.;~nkey! gkıo .. n1.ıu~ er. ır .. 
B rl" "' • hırpalaumıf ve hava teşkilleri !ara.. Londraya gön ~ . ru;ucr, ~.ar, ·- en .~ - )izımdır. Bu, askerJikte ~aşmaz .nı; erı ~aya. z:ıyretı esna-

liğ• e m 29 (A.A) - Resmı teb. fından bombelanmıttır. Londra, 29 (A.A.) - Rus cep biyesı mükeUeflerı ve dıger "!lues • bir usuldür. Şu ~artla ki bu ted- sıncla ~uhtelif bırlıkler. ta•ahn· 
• L d giilü cenubunda diipııa. besinde mühim bir in~i.;af göı ül- sese mensubları saat 9 dan l~baren bir, nkınll veren hareketin in· dan selamlanan Basvelole kara· 

• Batı Almanya, Alınan körfezi ve nın ;=. tetebbüslerl karşılık ta _ meğe başlamııhr. Harekatın u- m~ydanda kendilerine ayrılan yer. ki?-f ettiği mınla.ku.dan iA21a u- vana ~ümunesi sunulmuş 'Çe çol< 
lfgal altındaki topraklara yapılan 1--• ·o·nıenmiştir mumi seyri ceaırret veı·im mahi- farı abnıılardır. zaklarda alınını§ olma&ın. Hal- lezzetlı bu)duklan askel' yeme . 
.__ili ak nl arruz a.rıa • J -· · • eık k .uıg z 1 arı esna.ında 7 düıınan Sovyet tebiıği yettedir. Halen cereyan etmekte atanbul Kom.utanı beraberinde buki Sovyet ordulan baPtom_u.. ~ı yayer oıı_ıuta.n .. ve .. er __ at·f· 
uçağı dÜfürülrn~ür. Modu>va 29 (A.A.) - Sovyet olan büyük muharebelc11n neti. Vali ve Belediye Reisi bulunduğu tanlığının maksadı şayed Stalın- hıtaben «Kardeşhk turlu turlu 
• Dün gece İngiliz bava kuvve':le. sabah teblifi: cesi hakkında simu.ideu hüküm halde askeri birllk ve diğer teşekkül grad ve civan üzerind~ tcmer- olur:. ben ~~ravanamzı yemeld€ 

rı, cenub ve cenah batı Almanya Sovyet kıt'alar• gece Rjjev'in dıı vermek meTsim~i.ı: olur. Fakat lerin bayramlarını tebrik eı.'miş, sa.. küz eden tehlikeyi bertaraf et- bu&:unden ıtibren hravan.a kar· 
Ü&tünde hırpalama nçu~ları yapmış. mab.allekrinde. Kletskaya bölge • bugüne kadar elde edJeu n~ti- at 10 da İltiklal ıııar:;ıile merasim mek idiyse, 0 zaman kar~ taar· dqı de ol~~» demıtl~erdw . 
.tır. Sivil halle kayıblara uğran1ı1 ve inde Stallzıgrad'ın ıinıali garbisln- celeri ve harekatın 11eyri üzerin- batlamıı.;tır. Bu sırada ahide önün.. ru-z mıntakaaı Olarak Rjm.·den Erahn gurleye? «aagolı; ~sle· 
hinalarda hasarlar yapıhnııtır. İlk da KO:elnikovo'mm ıimali prkisin.. de tesir icra edebilece~ hadise~ deki direğe bayrağımız çekilmiş _ daha yakın bir yer seçilmek 12.. ri ara~~d8: garn~dan nyrlları 
alınan raporlara göre gece avctları de. Proldadnaya ve Mozclok böltfe. leri qağı yukarı tabının etmek tir. zırn gel;rdi. Bundan dolayıdır ki ~vekilimız asker~ hıastaneye 
ve uçak savar bataryaları taarruz e- lerlnde ve ~ar'ın cenubunda mümkündür. . 1 Gaze:eınizi makineye verdiğimiz Rje.,,. kar,, taarruzu muvaffak gtderek hastaları zı)·aret Te ha· 
den_ bava kuvvetlerinden 34 bomba dÜJDlanla çarpl§llllşlardır. Hitle-r Rjev bölgesine g;ırm! saatte Cümhuriyet abideaine çelenk olsa bile Stalingraddaki vaziyet tırl~ını :'!rm~I~~ ve hastane 
UÇagını dii§ürmiişlerdJr. . StaUogradın ıimaii garblsinde mu Londra, 29 (A.A.) - Brıta-,1 leı· konulnıaiıı:ta ve hati.bler tarafın. üzerinde müessir olamaı:. hekımlerı •!e ~or!1şere~ nıemnun. 

Alınan hava kuvvetleri İngıltere kabil taarnıza geçen Sovyet kıt'a • .nova: dan 30 Ağus05 Zafer ve Tayyare Maamafih maksad bu taarru.- luldR'.l'"lnı bıldn-mışleraır. 
cen_:ıh battsile fim_a) doğusm>da as.. , ları d~manı geri atmıibrdır. Baş. Rjev ile Stallngı·ad •~asında. bayramının deier ve ehemmiyetini zun munffakıyetli bir yerden .~at 20.30 da Sıvas <:- "· P. 
kert hedeflere ~ ve g.ece t~- Jm bir muharebe kesiminde Sov • ki sahada büyük. nn~lı.are?.eler l tebarüz et~D nutuklar söylenmek- yapılıp yapdmadığı meselesini reıs• !•~an J!alkevmde ~e~ 
l'lı::ılar yapmı§la,r ve ıyl netıcıeler el e! hatlarını yaran Alman tank ve cereyan etmektedir. RJeV bolge· tedir. Nutukları müteakıb her sınıf halletmek değil, sadece, son ,.eflerme verı1en zryafett~ ibulun-
de etnıiflerdir. ~iyade kuvvetlerile ıiddetli muhare sinde bir milyona yakın Sovyet ~ birliı'klerden mW:.eJekkll bir günlerin $İyaai faaliyetlerinden musl1U"dır. 

beler yapıbnakladtr. askeri çarpumakLadır. Alman geçici resmi yapılacaktır. doğan hadiselere İl&J"el olduğu ---·o 

Tayyare bayramı 
(Baftaralı 1 inci sayfada) 

ta~daki derin tesirleri hepimizin 
d~kkatine çarpıyor. Kıt'alar, ~n
gınler aşarak, kuraklıktan çat
l~ış topraklara inen yağmur f ıhı, sıkışmış orduların imdadına 
oşabilen ancak «uçakıı tır. 

30 Ağustosla «Havacılık haf. 
tasrn na girerken, bu yıl da gök· 
lerde gerektiği kadar kuvvetli 
;.ı.~p olmadığımızı düşünecek ve 

urk Hava Kurumuna nasıl yar
dnnda bulunabileciğim1zi aı a~tı
racağız. 

T·· k k ur Hava Kurumu, milli 
&Yftl akklarnnıza dayanan bir La

v acı ı end"" .._ .•. 
t 1 ua...-ıaının tenıeJleri a. 
ı ması yo)un..ı b"" .. 
• · k il ... a utun gayretle· 

rını u anmaktadır. Türk Hava 
Kurumunun kaınp) d ""k 
ı . . . k arın a go • 
erımızm ahraınanl • . • 

h b. arını yehstı· 
ren avacı ır nesil ürenı k d .• 
B .. .• b 1 e te ır. 

utun u ça ışmalar ancak milli 
yardımdan hız ve kuvvet almak
tadır. Geçen yalın dört :milyonu 
aşan verimi karşısında, aziz ınil. 
letiınize Kurumun şükranlannı 
sunarken «Havac.ıhk haftamız

da» da vatandaşlarm taze bir co~ 
kunlukla göklerimiz için yardı
ma koşacaklarana İnanıyor ve 

d~~e bayramın mutlu olmasını 
ılı yorum. 

Tü,.k Hava Kurumu Başkanı 
Erzurum meb'usu 
Şükrü Koçalı 

Barentz denizinde Rus ıemilıeri muvasala yollarının b~hca ~av· Ba J.lrada bir hava filomuz da için bu noktalara birer birer ve Amerikada 10 bjn 
hepsi 12.000 tonluk 2 diifınan nak ı-ak noktası ve merke_zı tch1ıke: ~ fuıh.larla Cümbariyet sathi bir surette dokunup geç.İ· I k b. . 

24 liye gemisini ba!ınnıılardır. dedir. Hitler cenubdalu .. ~m~mı meydanı üzerinde uçuılar yw.pmak yonız. Avustralya civa.rmda, Sa- ton U ır gemı 
ltalyan tebliğı kararri.bınd~. RJev b•.),ge~ıne suretile merulme l?ak edecektir. lomon adalan etrafındaki hare- günde denize indirildi 

Roma, 29 (A.A.) - Resmi teb- hareket elınıtür. Gece hüllin Halkevlerinde toplan ketlerin de gene son g\iıı)erin sL 
tılar teıtlb edilecek koıııfenmslar ya.si toplanblarının kararlan Londra, 29 ( A.A.) - Atlan· 
ve konserler verilecek piyesler tem mahsulü olduihında süpbe yok- tik kıyısı Amerikan tenıanelerİn· 
sil edilecektir Hava Kurumu ıuhe. tur. M2aınafib bu mıntakadaki den bjri 24 günde J0.000 tonili
lerl de .eng~ bir program dahili • Amerikan ha~k&hnın .zanıri ol-, tolak bir cemiyi deniu indirme· 

Arnavu 'lulda ze:z3teden 
43 k"si öldü 

' 
Roma, 29 (A.A.) - Tirandan 

alınan bir telgrafa göre dün Ar· 
navudlukta vukubulduğu bildiri
len zelzele neticesinde 43 kiti 
ölmüş, 110 ki~i yaralanmı'}tır. 

Londradan 
bir 

Bulga .. lara 
ihtar 

( Baf taralı 1 inci t.t".&ylada) 

nasebetile §Unları Miylemi~tir: 
Bu bir ihtardrr. Bugün beyanna· 
me atan uçaklar, yarın bomba 
da atacaklardır. Bulgaristan, ge
:rek Kafkaaya harekatı, gerekse 
şimali Afrika hareki.ti için Al. 
manyaya mühim üsler vermiştir. 
Bu vaziyet devam ederse, Bul· 
garistan cezasuu görecektir. Al
manları topraklarınızdan uzak· 
laştınmz, aksi takdirde hava a
kınları başka şekilde yapıİacak.. 
~JI' 

iBRAHİM ÇOLAK'ın 
BİR TAVZtl 

~ı bayanların koca. ve bab..ı.ları ol. de eğlenceler teriı"b etmqlerdir. n ~~· ~ giinlerde •• Avu.~tr&lya ye m~a!fak olmuş ~ bö~e~ik. 
duğu ba.lde (ÇOLAK) soy adını abnıe n·~ t ft dünkü.. d 1Stikamebnde kendıru gosteren le yenı hır rekor tesıs etmi~hr. 

. ıger ara an sayımız a 
oiduklarmı lş,liyorum. Anam, Eşıım, Ço.. da yazdığımız ~eln1de ~aal 12,30 da EJ,., .., N fi M-d- J ••"' - d • 
enğum Ertuğrul ve Bursada At.ı.f'd.u ve merasimleri müteakıb İnönü ge. azıg a 8 U UT UgUD en• 
aı.udıa .ÇOLAK._ soy adını alanlarlt zisinln açılına merasimi yapılacak- ı - 1aI825 Ura 1 hrtlş bedeli t:ePfli Eliat 81 7aaklı ınemle&rei ha.si~. 
devi hi~ bir müna.seb,.tiın olm:ıdığıru tır. baıwl!ıi •Mıe&k :sııla. ~ ~re,.uı.lı Jıalerifer ıesi&a!.ı. sıhlıi ~ ikma.li, da. 
Ye İstaııbulda 90)' .ınnı alacak h~ bir Merasim.de askeri ve mülki er. bili ~ sin.Yal, telefon Ye mııhaJTikbneıt. ~ i:ıieci bpalı uri muhle 
a.kr.aı'b:unın mevcuıt. bnlunm3(hğıru bil. kanla ıehrilllizdeki meh'uslar hazır ~ye )Lvlııpha11şt.or. 
Wmell tiizmmmu his.seWğimden bu hn- bUlunacak, Vali Te Belediye Reisi % - Bu 1'iıe ald nTak şımla.rdır. 
9USUn muhterem pzelıerude ta.vzihen Dr. LW:fi Kırdar tarafından bir hila- 4 - Baymd•rt:k i5ltti t:aıel ışariname.i, 
neşr ve iılanını rica ederim. bede bulunulacaktır. B - Feınıı.i •e hususi sartGame, 

( TIYATR OLAR) 
RAŞiD RIZA TiYATROSU 

Halide Pi~• beraber 
Harbiyede. Belvü bahçesinin 
e.latuııka kısmında bu gece 

ONLAR ERMİŞ MURADINA 
Vodvil 3 pe.rde 

SADİ TEK TİYATROSU 
Bu gece 

Beylerbeyi iskele sinemasında 
PAŞA HAZRETLERİ 

Büyük ve en kahkahalı vodvil 
3 perde 

Diğer taraft~ memleketin her C - DrSB~ şarin:ımesi, 
tarafından giden heyeHerln buzurll~ D - Keşif hüli.ıiı:ı, 
Dumhıpınardaki Meçhu1 Asker ahi. E - Mukarv~eoa.nw projesi, 
des.i önünde büyük bir merasim ya F - Ya.ıııa işleri i'esını ~utna~ı. 
pılacaktır. İd.elı:HJer bu şal'tna.mc Vt> ev.-ak1 Eli.zıt Nalıa Müdü1'Hi1:ihıden 3 lira S ku. 

Merasimden evvel Meçhul Asker nış beclelle abblli.-lcı-. 
abidesine Büyük M1Det Meclisi 3 - mstıtme 11/J/94.2 Cuma günü saa.t «15» de Elizıtda Naruı. Müdürlü. 
Btqvekalet, Vekaletler, ordu, Par~ ğü oaıasında. ıniik~kl:ll arttırma ~k.~iltme kornsyonunıb. yapılacaktır. 
ti, 28 vilayet ve diğer müesseseler 4 _ ~ye girebilmek için ıstekli.lerl'll 73U lira 25 knnıs muvakkat tc. 
adına birer çelenk konulacaktır. ıaiDai vennest ve baruh:ı ba.<.11.a a'iağıd~ ft&iluı.la.n ibraz etmeleri li.z.undır. 

Merasimde 28 vllayetiınlzln mü. A - E~en öç gün eV\'el Elazığ vila:Fet.i'nden bu işe dair a.lınmış el>. 
ıneAillıerile askeri kıt'alar, 25 kişi. liytıt ~ 
Hk Ünlventlte heyeti ve Afyon, Kü. B - 1942 ytlma alıl Ticaret ve Ssnayi OıJaBı vesik:\.~'· 
tabya havalisi halkı hazır boluna- 5 - Teklif ıncldubla.n. yu'karııb üçüncü maddede ya.zıh saatten bir saat 
caktır. Abide önünde muhtelif ha • evveline kadar komisyon reisliğine makbtıs muka.bilinıl~ vc:rneeekilr. 
tıı>ler tarafın.dan nutuklar söylene • Posta ile gönderilecek meklubhr nihayet tiçüneli mad.ilede ~·anlı s:ıattr a. 
cıek ve bir geçid resmi yapılacaktır. ~ bıılunm.:ıirrlır . .Postada olacak gecibQeler lıabal ~ilınez. .ıt096D 

o 
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Böyll ve İşçi Elbiseleri 
TOPTAN SATIŞ YERİ: 

t'ilı.4nl>ul: BuN.a.nha.ma.m İrfa.niye ~arş.ısı No. 18.19 Seıa.haddln Karaka§lı 

Mtiıessese.lllı a.tel.yel.eıiB.'ıle ucuz, saği'am, dayanıklı ola.rak köylü ve 
Jş~r için ya.pmakta eld uğ'u ellııl6e çeşidlerini tüccar ve esna.fa. 
ıtı&pt.an satma.ta. ba.şla.mışhr. VT.ııliyet ve kaza. merkezlerinde mil.. 
es.tetııe ma.m.watını sıa4ıaak arza eılenlere çeşi.d lıistıes:i gönderilir: 
Ş{mcillk müessese ....,.ulı\ıtıın ı>e:rakıeade olarak sat;uı mağaısa.ta.r. 

Amasya. ı Musia.ra. Tiı:ıyald Jnanifaıtur.ı. elltise ~uası 
Akşehir 

Ak.seli 

A1aş 

AY311 
Ayaş 

Ayaş 

Ayıu,p 

Ayaş 

Ayaş 

Ayaş 

Ba.~'llmio 

Bııt ra.m'iç 
Bocıe.Mda 

Ba.Ira 

Bafra. 
Bursa. 
Çankın 

Çankft 
Ça.nkın 

ca.nımı 

Çankırı 

Devrek 
Devrek 
Dt'Vrelıı 

De-rrelıı 

Erbaa 
~letııilea 

Pol:l.th 

Samsııll 

s:ı.msvn 

Ta.<ökiprii 
(Y-1 

Necıl.e~ 

Musiaf a 
Osman 
İbl'ahia 
Ant 

: Münir 
Ömer 

l Mehmo.4 

Arif 
izzet 
~ıesuı 

Muharrem 
Sekrat. 
Fehmi 

Hasan 
Ha.s~ 

Bllmi 
AbduUalt 
Osman 
Ethem 
Allıaeı 

' Niyazi 

AbdullM& 
Ba.kfn 
Ali 
Niyazi 
Bek\{ 

~ Salim 
M. Görpa 
Bas ip 

ı Riiııe1in 

~ •&İ'·IH&bl'l 

Giiler tı12n'.ıfa.tura. elbise mıı&-a.zası 
Ar~1 baldatli~ mataz~ 

ParlAk m.a.nifatUl'a. ell>lse mağ:wlSl 
Tiirkeri. :manifatura elbisr. matacası 
Başar ..anifatıır ellıisea mat.azası 

K;r.bak manifatura elbise nıat<Kası 
fıayram maıPfa.tura eibl6e mağ'a.zası 
Çaf:lat; man!faıtura elbise m~HMl 

~uan maalfa.tura. elbise mağazası 
Na.lıtaz ma.nrfatun elblse nıa.ğ&sası 

Kalyoncu manifatura eUıise mağazası 
»anoı: manifa.tura. elbise mahza.sı 
iacesu ma.nlfa;!v.a. ellıılse mağazası 

•ıLı:eıı elbise mafaaası 
lrltaf manıHatura elbise ma.fa.zası 

Ça1J1tıalı manifatura elbise maj'azast 
Ersuna.r manifatura. elbise mağazasl 
Arslıner manifa.t:ara elbise mağıl~asl 
Arma.tancı ma.nifa.tura. eibi~ mağazası 
DareRdeli mıınıratura ı>lbise mağa.zasl 
Kırt maıllfalura erbi.se mağazası 

Yeşilbaş maô.lfatun elbise matazasl 
Selman m:anılfa.tura. el)>jse ma.ğ"Hll8ı 

Yeşitba.ş JUnifatura elb~ ma.ğazasl 
Y~ aa.nifil'ara P.Jb;'9e ~aza&L 

Çffinm' manfıfatU:ra elbise macazası 
Önal ma.nlfa.t.ura ett>ise m~ıuasl 
Giivener ma.nifaıtıura elbise mııga.aası 
N. Güvener Cümhıı.rl<yet eliti~ ına~ı 
Sayın elb'i>se ma.tasasl 
lf:eyılma.z •an.ifa.tura. elltise mafa..ıası 

arr'Mll h.a.lkınwıa.. bilııirileeek.i4r.) _, 

31 Ağustos · Pazartesi akşamından it:baran ~ 

MAKSiM 
Salonu11da 

Gazetelerle ilan edilen ve sabırsızlıkla beklenen 

Mt•l•lfill::m3fA~ 
NAMINDAKİ 40 KİŞiLiK MUHTEŞEM R E V O 

Büyük Gala ile Başlıyor. 
Yazan: M A H M U O Y E S A R t 

Ayrıca: 24 kişilik muazzam SAZ HEYETi 

SON POST~ Ağustos 30 

Harbin üçünco 
yıl dönümü 
yaklaşırke~ · 

, ... _.. ~~~ : .. ,~ . . .. . .; . . , .... -· ; . -

(Baf taralı 3/ 1 de) 
% 41 ri ınemuı·, e.maf ve rençber· 
den i'1aretti. 

Almanyanın ise hu tabaka nüfu. 
sunun ancak % 17 sini tefkil edl -
yordu. 1938 de Almanya Fransa. 
dan 3,5 nıisU fazla teknik eleman.. 
lara nıalik bulunuyor ve bunun ne. 
ticesi olarak Fransız barb sanayii 
ancak Almanyanın dörtte biri dere· 
cesinde bir !sHhsal kabiliyetine ma. 
lik bulunabiliyordu. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Almanya bir genifleme planı ta· 
aarlaınış ve ona göre taarruzi bir 
harbe ı-a.zırlanırken Fransa İngiL 
tereyi gücendirerek, Lava! İtalya • 
nın Habe,istanda serbes.t hareketi.. 
ne mümatat göstermiş ve ancak te-
dafüi bir tedbir olarak büyük bir 
serveli Majino hattına gönunüı bu. 
lunuyordu. MJUi müdafaaya verilen 
tahsisatın büyiik bir kısmı Majino-
ya gömülünce tayyare ve zırhlı bir. ZAYİ _ Gala.ta nüfus memurluğun. 
liklerden fedakatlık yapmak mec. da.n almış old:utum nüiuı; hiiviye~ cüz. 
huriyeti hasıl olmuş ve 1930 da dıammı u,yi ettim. Yenisini çıkaraea. 
Almanyanın 10 zİrhlı tü>neoine Cllndan esldsniın hükmü yoktur. 

SOMERBt NK LMUM rv~ODORLOGONOtN: 
Almanca Bilen Bir 

MÜTERCİM ALINACAK 
Umum müdürli.iğüınıb; Barem ha.rfoi k,a.dr0t>unda nıünha.l botuna.o miı. 

iercimlllğe inı1f.lha.nla. bir mut.ercim alına.calo~tr. İmtihanda ihraz edilen 
muvaffakıyet derecesine göre 260 ıi~aya. kadar ücret verilecek.tir. 

İsteklilerin vesalkile bırhkı.e 6. Eylıil. 1942 tarihine 'kadar Umonı i'tlü.. 
dürlüğümüı; Za.t İş1eri şubeı.-ine mü ·a.ca.atb.rL • 

_____ , 
(Panzer Divlslonen) mukabil an • 
cak 2 zırhlı tümeni ve Alman hava Tophane Kışla adtaSl ~o. 31 Devlet UE:t5zyolları 'şletme Umu;ll 
•- Günhan Hersek 
Kuvvetlerinden be, defa az hava ğ 1 1 
kuvvetlerine malik buıunmu, olu • [ PlüdUrlU ü lan arı 
yorrdu. ı Dr. brahim Denker ' 

Ahnanya 1935 de büdçes.~~ % 1 Balaiı eastaoes;. Dabilly~ l\lüteJ ADALAR - BOSTANCI - YURUKALI 
30 zunu • 1939 da o/o 33 çunu ha_ , bM'iısı. Her Pıı -.at 16 ten sonra PLA" J SEFER ERi 
.a~a.•yır"k•n F,._ 1935 de büd jl-. Alao&mll ..... .,..,.., L 
çesmın o/o 22 sini ve· 1939 da cıacMeıll ~ıükçe.sme ııobk No. 13 Adalar • Bostancı • Yürıikalı plıi.j seferleri l/Eylül/1942 Sn.h ırününılen Hıl.. 
% 24 ünü ayırıyordu. Bu suretle ~!!!!!...~T~e~ıe-~ro~n::~42~4~6~8 . ..!!!!~~~_:b.ıır::~en~y~a.~pı~lm.=~ıy:a.e~a~k:tır::_. __ .'.,'.'9~3~7::5·:_ _____________ _ 
havacılığa vcrilmit olım kıymetin ..:. 
n1ukayeşui mümkün oluyordu, 

v~rsay muahedesile havacılığı 
da tehdid ~ilen Almanya uçucu 
personeli sivil bava yollarında, sivil 
t~&t"ecilik kliiblerinde ve planör 
m_ekteb1erinde yetqtirmiş olmasına 
rağmen serbest Lulunan Fransa bu 
mlrdar elemanı veti,Hrememiştir. 

AJnıanya Frama muharebesine 
takriben 6.000 tayyare ile, yani kuv 
vetinin o/o 80 nl ile başlamış ve 
kuvvetlerini blıra.da teksif etmİftİr. 
Fransa ise Akdenlzde, İtalyaya kar• 
§1 da kuvvetler ayırarak anC'ak ınev 
cud hava kuvvetlerinin % 40 ınt 
ku1lanabihniştir. Sanayi erbabı o. 
lan Alınanyanın sınai kudre2i Fnın... 

J sadan % 50 Fazla idi. Buna naza. 
rruı bilhassa hava sanaylinde kulla-

'lllıım•a:1swmH••••••••••••••••••••• nılan iki maddeyi nazftl'I itibaı·a ala.. 

K E cak olursak ~ hususta bir fikir edin 
_.. j Kadıköy iZ nstitüsü --~ mek mümkündür. 1937 den harbin 
r 

1 
çıktığı güne kadar Almanya Fransa 

L: Ak K S 'at Ok luna dan 3 .5 misli fazla çelik ve 4,5 mis-ve şam iZ an U li fazla alüminyum istihsal clmlştir 
, ki -diğer sınai maddelerinde de nis. 

Talebe Kaydına Baş1anmıştır --· 1
bet apğı yukarı bu şekildedir. Ne.. 

# ·. tice olarak Fransanın böyle kısa bir 
zamanda ma.~li'ıbiyetini hülas.a e~e. Türk:ye Şeker Fabr,kaları cek olursak mağh1biyete en biiyiik 

Anonim Şirketinden: l ;;;;ı olarak şu hususlar• zikredebili· 

- Harb senesine kadar yanlı~ 
Fabriludarımız bu seneki faaliyetlerine Eylftlde geçeceklerinden bir iktisadi siyaset tatbiki. 

İstanbulda ve Falwikalar•mızda yeniden kristal teker için müraca. - Harici siyasete uygun bir iktL 
atların kabulüne 31 Ağus:os Paz:vteai gününden itibaren baılana. sadi siyasetin bulunmaması. 

c.aktır. Gerek küp gerek kristal •:aleb1eri, ancak bedeJJerln Fabri- _ Modern bir harbde tayyareci-
kalarımıza vey& lstanbul Büromuza tamamen tediyesinden veya liğin hüyiik va'ıİfe ve lü:ı:umunu id 
havalenin vürudundao sonra itibara alınacaktır. rak edemem~k. 

T . .iŞ BANKA~ı 
K. TASARRUF 

11€S&BLABI 
ı ik;aeikfrio 

K~İD• ~nlaa 

ilırı.mi7deı: 

ı M1el. ı ooe 11.raJ.ık 

ı • 590 " 
z ,. 250 • 

ı• • ıtt » 
5t • 

D !J » 

- Bir müdafaa harbi düıüncesile 
hazırlanmak ve sevkülceyşde tered
düd ve bilgi noksanı. 

1 
- Görüş noksanından ve bilgi.. 

sizlikten mevcud barb kuvvetleri -
nin % 60 ından fazlasını kullana. 
mamak. 

İtle · Rioıu muhakemesi barb bit· 
meden cihan:. fll hakikalleri teba -
rü:r. ettirınekle (zararın neresinden 
dönülse kardır) vecizesini teyid e· 
derek hir der~ vermiş olması bakı •• 
mından faydalı olsa gerektir. H. U. 
-
( Yeni neşrivat 

Foto Magazin 
Bu güTel meC'mua Hatay için hususi 

biı· nüs'ha neşretmiştir. lCıymetli yazı 

ve resi.mlerlc sü.slenmlş olan bu nüsJıayı 

tavsiye ederiz. 

[ZMIRDE 

~ANKARA PALAS 
OTELi 

İzmirin en temiz, en modem 
ve mazbut alle otelWir. 

HükUınet karıısında denize 
nazır ve gayet havadar, lokan· 

ta pas1abane ve kıraethaneyi 
:aıni ve servisi gayet munta -
zamdır. 

Telefon: 3438 
Telgraf: İzmir Ankarapalas 

H 
\ 
J 
I 

ilaç, ~ilstahzarat ve kimyevi terkib
lerden bahsedilen her yerde MERCK 
ismi hususi bir- takdirle anılır. 

~ I • 

"'-·----------------~ tlMYA FABRIKASI - DARMSTADT .. TESiSi 1827 
..................... ............... _ ...... -.................................................... ~ 
Son Po.ta Matbauı: &ıriYat Müdijrü: M. Sami Karay.& 

SAHlsl: A. Elaem UŞAKUGlL 

' 

ZAYt - Biga. nillı.ıs memurlujjıından 
aldığw niifu.s kai;ıdımı ve askerlik ter • 
his vesikamı :ııa.yi ettim. Teni~ 91-
~ e8ktler~nirı hükmü. yok.411l'. 

Ha ... oihı Ket la Sat Bip -------~-----------------------------------


