
( 'il 

MAL KIN eozo 
HALKIN tcU LASI 

HALKIN D I L 1 
ne 

Sene 13 - No. 4311 
Yazı itleri telefonu: 20203 CUMARTESi 8 AGUSTOS 1942 idare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuraı 

eni me 'us naıze eri (Yeni Jan~arma Subaylarımız) 

A.nıkara, 7 (A.A.) - Açık olan 
Eı:ızinca.n meb'usluk1arına Ticaret 
~ elaletiı İaışe Müsteşarı Şil~ 
Sökımensüıer ile Alaşehir :ı:nezite• 
91n1lu 'ba.şöğretımeni Safi Er?em. 
:fıstanıbul meb'uslu,ğuna Har1ıcly• 
Veka'leti Umumi KAtibi Numan 
Me.nıemenciıoğlu ve saıı:nsun meb'u.I 
lui'una da eaki Balıkesir ırneb'~ırll 
Enenooy lkıız !isesi müdür ü Sabih~ 
G5k.çü.l Pa.ntil namzedi olarak se<;ı 

.Ankaradaki J andarma subay okulunu bu yıl bitlrm'tş olan sullaylarıla ıgediJdi1~re diploma ve müka
fa1ilarıının merasimle verrldiğini yaıımıştııık. Resmiımız yeni jandarma sttbayü.arıım.ırzıdan bil- lkısm.ını ve 
mer.asi.mıde nutuk söy'liyen Dahiliye Vekili Fikri Ti.izeri göstermektedir. 

r············································, 
Milli. 

m~rtdi!ıı. ·ıı. _ il' Sa.YJtnı ı3ci/mi münıtah~bI'ere bi.ıı-
d.iriır ve naıı ederiım. ·1ı1 I' s · ·· 0 K i 

C. H. P. Genel Ba.~k~n Vekı """"" · ayın ınon ay• i 
Şükrü Saracoglu • 1 1 

~ ~a, 7 (H~us1) ;r!~i~:: Numan Mcneme11cıom• f irkril Sökmenst1er - - seri istikametinde . 
Numan Me~ern~~ni Umumi t ayini 'kararla.şmıştır. tıii Feriduın Cemal Erkin taj"in e. l n ara an are e ~ 

Sef 
!I 

Hükômetçe el konan 
diğer maddeler de 
serbest bırakılıyor 
Yalnız zeytinyağı ve sabun fiatlarının 

hükumetçe tesbitine devam olunacaktlr VekıilllğJırııe tayrnı ·~~undan açı-ıki Beı1kerin bü.yük e-lçi payesmel l1ğ!ne birinci daire Umuım Müdü. A k d h k t: 
lıacaik ~k~~ a orta elıçiımiz Şev. U mumi K M1bli'k birinci mua.vinı. düm.iıştir. j : 
~ıiığ'iıne Y l buyurdular 1 Ank~ra'. 7 (H~usl) -. İaşe M~~- ı Diğer ıtıaraftan Ticaret vekaleti 

<:'ark cephesı· Hı.ndı·standa = :teşarllıığıı 11e dagttıml ofts~ teşkila- glda madde'~orindcın başka hüku. v
1 

St il d - tının la:ğvi hakıkm<laki 'karaııname-: metçe el lkonullmuş olan d ğer macL a ngra __ ~k~ra, 7. (~A.) 
1

- C~ur- ler ~~on be~ne kadar neşred~le. delerin de seıibe:>t bırakılması ka. 

m Dlar 
• : ~~~Mz Mıll'i Şeıfimiz; [smet cektir}~şe M:ı~teşarlığt v: d:ıgıt- raı:llaŞtıırl'lımı.ştur. Bu mevzu üze. 

tebllkeVI ı gl11zJ t ln~ bu~akşam :aat 2~ de+ hu. ~a ofı:s~ .. t~şkılatmd~n vucud~ne rlndeki kararnameler de yakında 
-1 •i • ;ısı. 1iron1ian!ıe Iı. ~"SC.r.l! ~.. l'U!Z'!Jtl:n .görii'loenlf!r '.r caret Vekale.. çrkacakıtır. Yalnız zeytinyağ ve sa-.. alkop'a metinde Ankaradan hareket~~ tinin diğer ik.ı.sımlarına ve toprak bun fiaıtıanırun hükumetçe tesbi. 

IWA maraz son bir 1 yu.rtınuŞl:ar ve ıstasyonda Bu. mahsUlleri ofisın.e bağfanacakıtır. eme devam olunacaktır. 
yiik Miltet Meclisi Reisi Abdül. 

50 kim. lbtaWI i ihalik Renda, Başvekil Şükrü 

Kızılordunun gazetes' • 1 Saraooğlu, Genel Kurmay Baş.. 
I• kanı Mareşal Fevzi Çakmak, : 

, aklaştlıar cenubda büyük tehli- rapılacak Vekiller, Parti' heyeti üyeleri, i 
k 

• i meb'ı..ıSbar ve diğer askeri ve : 
eye ışaret ediyor i roüıl1<l erı'kan tarafından selam. ~ 

Bir demiryol u kav
şağ ı daha zaptedildi 
Kafkasya bölgesinde 

iler.. hareketi 

Moıdkıovaı 7 (A.A.) - Kı211-
oııcfomıln g Mlel'es.I ola'It Kra,&nıaya 
Z'Veız:daı dli.Yor k i : 
Oeınulbdıaı Almaın}a.r ını ilcıri. ha.. 

Gandi 45 dakika süren 
bir nutuk söyledi 

ırdk.riınin d'evıam ı , Sovyet'leır Landra, 7 (A.A.) -- Hind kon. 
1~n 'büıyilk h i·r tehlike teş'kLl e t. gre pantisi icra komitesl Gandınin 
mekted~ıı. Uğrad ı kları ağı•r ıka - lb.tr ıbuçuı'k saat süren bir n utkun. 

( Devamı 5 inci sayfada) dan sonıra yeni bir karar sureti 
__________ .) (Devamı S inci sayfada) 

devam ediyor I 
Mınkova iki tepenin ele geçi- L Askeri vaziyet ::J 
B•d:'.:i~:~ild:=::~~u- Şimalt Kafkasyanın garb 

ları ba$kumandanlığmın tebligı : 

i lanım.~ardlır. : 

\... ............................................ / 

Başvekilin 
beranatı 
etralında 
akisler 

Ya hancı radyolar 
dün de hararetli 

neşriyatta bulundular 

Amerikada 200 
tonluk tayyareler 

inşa ediliyor 

Altı çocuklu 
ailelere 

ikramiye 
Nevyoıik, 7 (AA.) - Nevyıork Anikıaıra 7 (Hususi) - Altı ve. 

Tim.es yazetesinin l:>ugün •bildirdi. ya daha fa.ııla çocuklu ai.lelere otu. 
ği'ne göre harb istihsal bürosu yet. ııaır !lireı paır~ mükafatı dağ:lıınaı.iı İ~~ 

~~ .ı.........:·ıuk. M ı· . d 5UO ne başlaınm.,~tlr. Anlr.aM•cLı 1 76 n. 
m~er ı;uuL c ar.s> ıpı'n e ı :ıı_ iı., h kk k · · ı · · . . . feye l:K!raım'v'e t!. o. u ettırı mışuır. 

tane denız naklıye tayyarcsı yapıl- Evırakı inceleırıımekıtıe olan 400 aıile 
ması hakkındaki planları tasvilb vaırdlır. Kaınıuni şartları ha:z olanlar 
e1ımiŞtir. bu h:aık'taın iıllhfade edcccklerdi'f". 

- ·--o-·- -
200 tcmıluık ilki motörlü cHu1h t;. 

15 
• • • 

p~ae b.ir ~eniz tayyares~in t~- tıcaret gemısı 
ruıbe ]Çın ınşası da t:ısvllb ecfil- d h b Jd 
miştiır. a a atırı ı 

Bu ıplanlar bahıiye nazırlığına BeriL'in, 7 (A.A.) - Stefani aj&n. 
gönderi'lmiş ve inşaata önümüırle. sından: 
ki hafta baŞlanmalk üzere s.i;pariş. Bet1lilnin salahiyetta>.: kayna/k1a. 
ler ver.illimiştir. Bu muazzam ınak- rınm aldıkla:rı haberlere göre, düş.-
. . . . manın tıona1la-11 yekunu 103.000 e 

tiye tayıyarelerının ınşası kararı baliğ olan 15 ticaret gemisi iie bir 
A-"----· 

7 
(R d . deniza'.Utı taarru~larına bi.r cevab tıorpido muhribi ve bir aviılo daha 

~ a y o gazetesı) - I ak ""-l!:ı-~-' ..1:1. kted" D-ı---L~I Ş'!ll--·· S w( ı. 0 ar ıı.ç <:W\.lU ewliffiC lr. batınJımışbl1'". 

=::;;~~~=~~ yarısındaki Sovyet 
(D..-. 

5 m.ı .. yfada) kuvvetleri tehlikede 
İkinci cephe 

Berlla 
radrosa 

ne dlror? 
1'Çörçilin ikinci bir 

cephe kurmıya 
teşebbüs edeceğine 

şüphe yoktur,, 

l'ransanın 

vaziyeti 
Londlra. 7 (A.A. ) - Makine 

ıetrııd'ülStiri veeıaıir endüstri fahrika'laı • 
11ılnıun Loınıdlııa. böEgeall mümess.i.llerl 
~e alk,tamı ba.şvdkaletı:e ~,de.. 

(Devamı 5 inci ıayfada) 

~V'Cl&:U uıu u araıçog unun evve 
lciı p Meclisteki bey.a..naltı, bugün 

Yazan: Emekli General K. o. t~ yalbaıncı ~dyo~arıın tefsirle. ----~~ 
dne mıeıvzu tejkll etmLŞ. 

1 - Şaıık cephesinde: 1 sak noktasını zaptetmekle beraber M~filc ve Mihveır kayna'lda:rı, 
5 .Ağustosta Azak denizi şark sa. Woroşilovsk cen 11b sahasından Ku. lbeyaınnıameıyi incec!'en in<-eye tetkik 

ha3lnıda Tiah.oreSk deın~u ıiltiı.. (Devamı 4 / 2 de) '\ile Tii&iıY eınin dürüsı~ bitaTaJAığını 
--;:===~;::;::;;:::;::::;:;;:=======;;;;;;;;;;~~~~- ~~ dt:ımd!Cted irler. 

Beykoz hayvan sergisi açıldı ) Bu mıeıv:rua tema. eden Bulgaır 
"---..,.;;...,1-------=-•--,;:;..--_;..---~ ıve Ma.ıcaırı radyoları da, dünya.n.ın 

~ bu çıdk lk.ıarııtık dıevcinde Suaçoğlu' 

Dünki! sergiden · bir görü.na., 

!4 gıilbl d·liriiit ve te<:rüıbeliı bir deVleıt 
·· t · ıaıdlaımıınaı ve Ba,vek·i le s:ah.ilb ol • 

ıdluıiuınıd'aın dlolayJ T ür:k?yeyi lkuıt1a. 
mak!tad.ıııiaır. --o--
Moskovada yeni 
görüşmeler 

Bir Japon hücum•ı karıııında 
Ruıyaya yapılacak yardım 

meselesi görüıülecek 

Beıme 7 (AA.) - Amerı"'kanı-n 
Ruısy.adla!kliı eski büyük e1ç:i.si olup 
~ilmd~ Anlkıaıııa büyük elçisi bulunan 

.~~·'#.il M. Steıiln Ha.rd' iın mogkovaya git • 
:mdklte o~dluğu. BaLe' d e çı·kan Naıtio • 

(Yazfat 6 inci sayfada) (Devamı 5 inci sayfada) 

DiReaıeın bir aıiJeniin aylık kazancı 4 50 liM.yL buluyorm~ 
· (Gazetelerdeın) 

- Allah seni kimseye el açtırmaaın, yavrum! 
- Aman büyük babacığım, bana neden inkiıar ediyor • 

sun! 



._ .... ,_.._ ___ _ 

2 Sayfa 

Milli Piyango 
11 inci tertibin 1 inci çekiliti 
dün Ankarada yapıldı, kaza
nan numaraları bildiriyoruz 

Mılli Piyangonun 11. ir.ci ıtertib 
1. inci çekıilişi dün Ankara Ser.gje. 
v:inde saat 15 d'e yapılmış ve çeki. 
lisi <ka:labalı'k bir }lalk kütlesi ta
k:i:b e~ır. 

tıkramiye ~zanan numaralan a.. 
~i!ıva yazıyoruz: 

20.000 lira ikramiye kazanan 
169697 

10.000 lira kazananlar 
325815 341605 

5.000 lira kazananlar 
143620 223815 368402 399218 

SON POSTA 

estm.ıl illa.kale : 

....... 

-

= Atalar sözü ... ı:= = 

Ağustos 8 

Sabahtan Sabaha: 

S1-best meslekte 
?ara kazanmak 
lstigen vatandaşlar 
Şimdilik • otelciiik 
San'atini Öğrensinler 
-- Burhan Cahid _.J 

(J c viayetlerimizde ıeya.. 
!hat eden. bir dostum anlattı: 

- Menrleik.etın her kö~eai cennet 
groi!dfi'r. MCIV'llimc göre ~idebilece. 
ğh:z fibr Yet:il köveyi her yerde bufa 
bili:rsi.ni:z. F~t g?t'tiKi1li2 yerde b:ı. 
ırnızı sdka.caık temiz bir otel bulma. 
nıza im&An yoktur. En zengin vila~ 
yet mc:akdeırirnizcle medeni bİT şe. 
ı~n an'ladığı manad:ı otel mev. 
cud' değ&lliT. » 

2.000 lira kazananlar 
013505 057491 090865 105992 112914 
129442 235235 240689 252152 277119 
292599 295093 329996 336298 342563 
351490 361207 38057~ 381415 392099 

1.000 lira kazananlar 
1 

°'!"rıa tarlasına ne ekersen ona biçenin. Fazilet, insanların blrbi. 
..002528 019887 027918 057829 067267 :-U~l ik ve ~ım etm?lnl t'mtettiğl için e$1riler çepne, sebil, 
088550 100379 104698 125402 134004 yapar.ardı. Nesıller bu sulardan içerler bu mekteb. 
150204 151694 185478 188018 20.5573 }erden feylzleılrlerdi. Bu an'aneleri unıönıyalı~ Ba kuru top. 

nia bir ç~e, bir sebil d!keme:zsen, bir mekteb yaptıra. 
ınazaan bir küçük f ldan dik. Günün birinde gölgesinden, 
meyvasından latifado ederler, Ne ekersen ona biçenin yalnız 

DoStum cenub hududumuza at;a. 
d'ı:ır yaptıığı bu seyahatin büla~asını 
yaptıldtan oma ilave etti: 

- Oteıı; va.ı:lfeısi gören yerlerin 
çıoğu (Palas!) tir. Fah.t hiçbni me. 
deni :insa:nl ağırl1.ıyacak kabiiivette 
deği!ld'lı. Biır viluyeıt merkerincle 
medburi ala bu pal Jarclan bi. 
rlındıc lkıatdım. Gösterilen odnnın ya. 

·- fena tohum ekme ... 

--------------------------------------------212499 214599 217275 235271 24lfX!5 
246639 254593 281050 287289 292308 
296936 297742 299450 301676 311286 
341911 344022 355947 356768 359193 
359418 360155 363265 373964 379524 

500 lira kazancuılar 
Son dö!lt rakamı 0861, 3081 ııe 

b:'ıten 40 bilet. 
100 lira kazananlar 

Son .Uıç rakamı (795) He b'ten 
400 bilet. 

50 lira kazananlar 

f 
Se .. 1 

' P2ket gümrüğünde 
külliyetli miktarda 

mal birikti 
Son ıüç rakamı (846) ia.e biten Fazla memur bulunmadığın-

400 bilet. • dan Avrupadan gelen posta 
~O lıra kazananlar paketleri aid oldukları yerlere 

Son uç. rakamı 08_6. 195; 199; 580; te•lim edilemiyor memur 
962 ile b ten 400 bılet. • ' • 

10 l
. k l kadrom fnkvıye edılecek 
ıra azanan ar 

Son iik.1 rakamı (20) ile biten Son r-"iin1CTde orta Avrupa mem-
4.000 bilet. tdkel'lerind'en f.azla mlkta:rdıa gelen. 

e 
Piyasamn kontrolünü yapacak 

olan tüccar komitelerinin 
bir kısmı teşkil edildi 

.. 
Vazife alan komiteler, zeytinyağı. sabun, 

hububat, yağ, peynir, bulgur, yumurta, 
patates, mahrukat ve etin kontrölünü yapacak 

2 lira kazananlar po pa!lcetft~riı Siı'keci pnket giim • 
Son rakamı (0) ıle bıten 40.000 ~ ıbiıfilkmjş bufunma'kta ve . Tıroameıt. ve Sanazi: Odoaısı meclisi Lteie 1.ıaır,şı :reis, goru,ülen mesele. 

b 1 
. İlcba'clıii clüo fevkalade olarak bi? llenfıın_ ıtıaımamcn k ..ı'" - · 'b ıJet. zam ın·:nıdıa a. d otıdlukl.nı yeTe te3-~ . . enauerıne terettu 

Son rakamı (9) ile biten 40.0CJ!r &n ed emeane'ktcdit-. Hergü'Tl gelen t:s;t N~~mıştır. l_"oı;ıbltıya Mı · ~dn &alhil'i hır ~e:s:ı~ olduğunu 
bilet ikramiye alırlar. ı fai?a mtlkıtarola paltctlın gümrük mn. _ ~t .em tıır. lk o'l'a:ııak ~le:m ve ~umı katib Avni A. 

20 000 lira :ikramiye kazanan ıe.&ni k ~ d ıııaıdeyaog ~ pırıno;n Tııea.11et Bo.ması. baıcı dla ba.zJ lzahatta bulumnuştuil" 
J-69697 numara :ı b.let İstanbulida a.'YC::_n. ___ . _ı yıa~~1c~ - J a-,~~ memur rııaı Elll:ınaıııalk saitılması İçin hazırıl.ıı • Buınmı ülzeıt1!DC tekl~-.a mlatıefı'ka~ 

poSran3ın:care D'l.I unamwlg rııaan ge - nam ~ u;mumi 4catıb Avnıi A kahuil ~ ,J<ı~-· • 

Pangalttdn b r gısede sattlm:ıŞtır. ! 1 n_ .Jll.~.:r b' ,_ . • eıcu.unlŞ.iır. 
10 000 l 

''kr :ı.. b" en pa11.eıueııult)Jl lir K 1lsm ını.n muıa • baıcıı t.a:ITaf·ını&a.n anlbtılmı,ş ve mü • MiitoaJk:Jben ~vasanı ıkô'.Tll 1·· 
. ıra ı arruıve haza.nan ,. . . .. b ntfkıl ktadı ~Jb ""-'""--dk , __ ı_ __ , 'J n ııo u 

1etkrin bir tanesı S vas. bır tam~sı Y~~ ~ gun.e 1 - ma. . r g<iırwı= .a=ow e.di~. ilçi:n çailışt ~ak tücca'l'lardan mü. 
de Nazillide satıhnıştır. k:i bo}4ece şlındıyc ~~ ~rıken Bun'dhın aoma pi(yneıan;ın. tÜGc4ı:T. ırdldk.clb ~tel.exıın seçiılrnelerJnc 

5.000 er b"n Ul'a ıkranu'ye kaza- ~e't'l~ ~·Gct.aıı mühım hır ye -,~ .. ~.udıa:nı .k.ontr~.Lü j.~i.n te .. k~~ geçi~lr. vn:n. fe alac~ k~miteler 
nan bi'letler.ın ıki tanesi Ankara, kün!:ı.ı ı;a;ıım r. . . . ~~~uı.~ kıaınıtebr uz~~d~ goru. şuıı&n!ct1'r: Zeytin, zey!J.Tıyagı, sa • 
bır ıtanesi İstanbul b.r tanesı de Bir müıdlclettenberli şdmmızde fUlmişu:. Bu husustaki goruşmele!f ~· lhıı1>uibaı, sadeyag, peyn "ır1er, 
Amasyada sat•ıımışt' r. bulhmnra'1'ta o1am güımük Ye inhi •

1

b;lr ~ı ~kaşa'.t. g~ştir. PL P'~ ve bulgur, yumur:ta; patates, 
2.000 er lira kazanan ıbiletleTiin 6 re.~ miliıt~Y11 M. Nedim Günduz. ~ :uı.rıuU"l tcıda ve İhtiyaç med. oogıaın ve Ga1:m.sa.k, mahrukat ve 

:tanesi 1stnnbu1. 3 tanesi Ankara; e.l!.p d'a <l~ gümrü1c işleTinden b* dl.elieainib ~cmtrol'ti. ~:ıo · İışari ma. ~. 
6 tanesi Er,zunı,m; 2 t.anesi S':vas; ka bmıııısSa. 00 işle me::gut ofmuş hı!1ctte ıih~ heyeı.l~~ kun.ıil'.ma'ı Se9ilen ~omiitel~ hemen fa~li'Y~-
1 tanesi Hopa. 1 tanesı Malatya·, 1 h~ !dare heyetı mpotu o. te gcçe'Odk.tııır. Faalıyet çen;.evuı ela. 

- ve gümruk i<lare~mce bu husu.ctn 1---~"'- ~ 11 __ tanesi Naz'lli; 1 tancs~ Kırlkağaç, ır .. ıuıuııuı.ı:;ı ve rn;por muhtcviy ının k2'JO:aır malkamıhrla temaelaT temin 
1 tanesi- Esk"şehir; 1 tanes· Mutt:la; yerff ık~ alınm:ştir. lıeyıelt.iı umunr.ıyece rnüzake.resı. ya • eıdillerdk dlahar mw.het bir ,.{haya 

Bu cümle.den olarak şimdilik bi. iı1J k M 1 tanesi de A.ytl.mda satılmıstır. ::ıı_ • .. •• ede _ diı p:irntışı:Jlr. Azıa.d:an Mehmed S ipahi, ge.t ece ur. 
1.000 er lira kazanan biıletlerin t'Jııwneınm onun: geçm uz~e • aöz ıcııiaırolk iıaşe işler.lnİD heledi:ycye ---<>----

13 tanesı İstanbul, 5 tanesi Ankn. ğeır ~ daıı.relı:1n~.:~. h il k~ım ve Ttoaırıeıt Müdürlüğüne devredil • Milli oyunlar festivalinde 
;ra; 2 ıtant"S: Adana: d ji,er 20 tanesi mem.vıllıvr pa'}t.ct glJITloTugune verıl - dlifJjni, bu husU'Sta aJa1cadaT11lTca bu elbise mü.aba.kası 
de vurdum uzun mı.ıh'f'lif şehir ve nüşt~ r. Y en!i kadT.o 'htiyaç nisbetin - rn.ıalkıam.!:aı heihnldle teb'?igat yapıl ~r foıtiv:ıt:i emıaaı'Ilda 
kasabalannda satı.m c:tır. pıe cll .ğar gÜmlrÜk dairelerinden ge • mı.ş olldnıığu:mı ve bu tebligat gözö • lle:ı1tilb bıeyeı'tiınd'en ve mü".ıdı~ı" ter 

1 
' 

ıt!ilrilecdk memurlarla da takviye e- nüınde t' tdlara1' .görüşüTmes'n.i ve ııfalenllc!n ımirek.keb bir- jüri heyeti 

Askerlik işleri .d"1.ece1Ctir. klaııaıro. vıarı.lm:ısln! telklif etrni tir.Bu~ h& atrru!ıncLaı dıo3aıa. 
------ ----- ---·o ııalk dn ucuz• a.yni: zamanda en za • . r····················-····-······-···· .. ··, ıriiıf g'~ 

1

b:!byanları tee:bit edC'Tc4t 

Şabeye çağl ıtan Tıbbı adli umum Beyaz peyn·ır ve bu ~M festival hatı~sı olıı • 

yetlek subay!ar müdür muavi,liği re&ı mılli oyunLnımızı temsıl eden 

t
• 1oı1 • • m~ eliı.f heıcf'zy-eler, gaıyet zaTrf !Un•; zey ın yag nıç1n ~& <fağLUlacak~ır. 

e • 
1. J 

Belediye resimleri
ne yüzde 50 zam 
icrası kabul edildi 
Tramvay ve vapurların bi
rinci mevkilerine 2 kuruf, 
ikinci mevkilerine 1 kuruı 
.zam yapılacak, İafe İf leri 
için de belediyeye 15() bin 

lira verildi 

"ını gözdem geçirdim, iğrendim 
ve dcdıım ktl: 

- Hiç olmaz ıu yatak çarınf. 
llaırıtnıl değ)şt:O'sıcniz 1 1 

Şu cm'<lll>t ald lm : ı 
o/'ı .... • f 1 

- uzwmey:m e entlim, daha ge. 
çcın haftıaı d~rd ik 1 

Adlan ~tqcm paw olan bu 
t:!V bozması otel1erde tuvaletler jğ. 
~· Y r kidiıdir, acrv.is yok 
tur. Hcile tmniz bir yemek buJmııJk 
mü1n!lWn ~cğildOr. Milyoner olımnız 
buı böyledir.)) 

Bu tıikayeleri çok d'nJedik Biz 
d'e lbil~ ki memleket!e otc:ld. 
lik tılfab ıhn.ncıltktau bh paıma.k 
llDeıJfil 6Jlikımaş deığtr.d.T. btanbut, hrnôr, 
Ankan:r gİ!bi merkezl:ed ayırıreaik 
e..s1'1 maınast ile otel deınHen ıst :Ta.. 
h'a.1: yuvası mevcud değildır. Bur~.: 

Birkaç sündenberl AW.arada nıtn Çd'"~ t1teli büyük gayret.
1 

bulunmakta olan Vali ve Bele. leıtle ynpı.bnnmış ve İnce ıtinalarla 1 
diye Reisi Or. Lutfl Kırdar dün Udlare edl!I'rn.el'l'li, olsaydq Lu güzel 
tahahkl ekspreale Ankaradan ve yegane su şeh~miz eski hıı11nde 
§Chrimİze dönmüttiir. ka!kcaBc:tı. j 

Vali ve Belediye Rebi Anka. ~cmilmizi bi 'yoruz. Buna gö. 
rada belediye bütçesindeki çı. ' re alıiyıacı \."1a~tlayııcak ve para ka.' 
ğı kapatmak, faqe ve fiat mlira. zn!nac.a!k. IJ.nJatları ka.çtTinamak lil-i 
kabe itlerinin belediyeye devri ız;tmd ı-.. Bl:r k:eTe otelcilik yepyeni! 
" J •---'--'--':.'- blr san' • Bunu bbu1' etmelıytt. 
uzer ne IUICWACUl yeni teıJcilat Evden bo:zım'a. otel olmaz. Saı.'ati 
meseleleri hakkında alikad r ) 
makamlarla tı:maslarda bulun • öğırennıeıdlen oıclciL:Bt ynpı aanaz. Mo 

dem otdl gtmneden otel .i.şletilemcz ' 
mll§tur. Belediye bütçesindeki Bu i!ş kazançlı olduğu kadar zah:: 
açığı kapabnak için tramvay ve metl ·ınr de. Parnsl ile rahat et •. JY~ 
vapurların birinci mevkilerine eli .ı:. • t g en uÜZ arı memnun etrn<...-k 
2 kuru§, ikinci mevkilerine 1 kıo!Lay değ:.ldir. EğeT teşebbiis satııb 
kuruf, belediye zammı yapılma~ ' !eri vatadaşf:ar, sermayedarlar pa 
&I ve belediye reaimlerinin de kaza.nmalk iıs't)yorlarsa bu ean"nti öğ. 
yüzde 50 nisbe~lnde artırılma • ' aı .ıakadarlarca kabul edllmiı • ramndk.<te gec.ikmesi.nler. Öğrensin. 

1ıor VIC aoıroıaı işe başlasınlaT. Bu harb 
tir. Bu hususta hazırlanan proje Aırrupayı Çok sarsmlftıT. 1 Iaıbden 
yakında Meclise veriJecektlr. onıa d şarıd'ıakller harb gôrmemjş 
Ticaret Vekaleti İafe lılulni ~ cenneti Türkiyeyi göıme'k 
tedvir için lli~um gösterilen me. jlçin lbi:zc loşacaklar1 gıbi bi7im ee. 
mur k.adroaunu üçte bire indir. yıahnt me'Mlkılıla.Ttmız da dış seya. 
miıtir. Vekalet belediye tarafın.. h :zıoılluiun(Lan ıç tuırizme heves 
dan lıtenen 300 bin liı-alık tah. edlece~errdlıı. Ccınub aahill'1erı, yayla 
sis.ata mukabil timdilik 150 bin LR_ .. _ - v - - .ı b l il _..._ 1 . k b 1 . . mıını~ı, rwıı.ı.o-ena ö gesj bu 

ra vıı:::nlll•CS ru a u ehniftir. , ·- ~ d' •1 )A • \.. J çeırçevc ırıaıe ır. ı" ese a yazı Ercı. 

Üniversiteden dil 
yıa,ş ~e!!iınde ve yahud' Gerede 
çaml13diaT>lln.&a Apolı-/ond kıyıların. 
& geçlilıırru:/k istiyenleri buraleTde 

k~ırultayına gidecek rahat cdeıc~ri bir elde nğ:rla. 
mıaık için şimd"ı.den hazırlık yapmak 

Tütün kongresi bitti profeso··r ve d ti oçen er doğra o'tmı. Böyle otelleT bİT mr:v. 
B'r rniiJdlde'lltenberi lsro.nbul Mın. ı11 k kAd 1 1 yükseliyor? 
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~n- Ti~ ... .-.. '.* u··d·,·.r1.-;,~·._Je, ı::.,.e, Önümüzdclıt~ Salı ııünu A k ... , Siind!e blDı- y ı u mır.ı a ıı al'. ~ a............ .vı ~.,una r:.. Ti' unı - ~~ dai otelleri mevsimin blı 
Son günlerde piyasada beyaz Kıamaıc11emlız ve Mamıara havza.farı da ıoopla:nat:ak otan Dil Kurulta:.rına ayıtnıda UJ3$Taf!ar.n1 ç1kar1r ve 

peynir ve zeytinyağı f .atlarında .tütü/n .~ocoaırlaTl~ln ~lakıadar makam Ün:iv~tccI~ 2 5 profesör ve do • büyük karlarla hesabJ,uin1 kapatır. 
bariz bir yükselme göTÜlmek.. faır mıumessillel'ıle ıb:ı.tf'ilkte yapmakta çeın'tôı ~ karıarla~ırıl'm·otıT. lı..r. Feb.t bir tnTt!!'a: 
tedir. Dün beyaz peynir toptan • ot!dlulkr.laır.ı tütün k...Jngrcsiı dün sona· iKurUltaya Hu"ıtuk Fakülı:inden - MUşteıriyi memnun bıraıkmakl 

t l da 160 k 
_ . d • dmıilşıF.ır. Bu:nı:lan evvel yrcıpı1nn too. cl'elkeın f .. S dd cJ3 J, C h sa t§ a~ ~ru:; ...uzenn en : ~hıl ~ ~..ıLu •. __ ,_ t .rcl ı Pll<> elor ı ık Sami OnnT 'd 

muamele görmüştür. Zeytimıa. E el~~ ~,fl'101a1.~ •• muhza:K.e~ere :c ·=" dk>çcaıt HthiL Veld:et HıEzı Tmu ' ... Uf! an n. 1-t. - . 
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k ' : n ttı><;cıeTe gore azırıanan m • H::......_..a;, • ı r, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gı ıse u1"U§tan satılmt§ttT : me ~dııdkıen im~lanmlı> ve Ve. ~.Y"'llı Nafü Küb.ılı, Edebiyattan • • • •• • • • 

\ · ı ,_,,ır .• .,_ . _ı •_.·,._: ; delkıaın profesör M 'd 0 • Valı muavmı dun Şileye gıttı . 
•••••••••• ,, ••••••••• ·-··-···--··········.,,. l'.U[)C!'[e gOCJlıQ..CU1lmuşt.r. acı ngunau, ~e-
r.===============~=========~ k5lb Tunç, İbrahim Hü&ı Ak 1 Vi • mWv"~i Ahmed Kın1'k tef. 

iSTER iNAN, 
iSTER INANMAI 

(Ulua) refikimlzde fU fıkrayı kat daha acıdım. Çünkü bu adam: 
okuduk: - Nasreddin Hocanın manta.. 

cıZekasının, zarafetinin, hazır ra bumılsı t 
cevablığının ıöhreti bütün dün.. _ Nasreddln Hoca Tokatlı • 
yaya yayılan ve Türk nüktesini yan otelinde! 
ımırlanmız dıtında temsil eden 
Nasreddin Hocaya lsnad edilen diye bağırıyordö.. 
bazı saçma aapan hikayeleri duy Halbuki Nasreddin Huca, adı. 
dukça ~tll Hocaya, yahud na heykel dikilmesi gereken bir 
da kendimize ncırım. ~~üzdür; aatıtılartn ve kö. 

Geçen hafta bir alqam, Kadı. tu kitabcıların msskarasa olacak 
kay vapurunda cıyak cıyak bağı. bir ao,tarı değlllD 
ran bir satıcıyı duyduktan aonra Biz bu mütaleanın çok doğru 
Nasreddin Hocaya, bu bizim mil ve yerinde olduğuna inanıyoruz. 
1etleraruı hüyUJs töhrelİn\İze bir Fakat ey okuyucu; aen 

~ iSTER 
' 
iSTER 

1 
1 A Al 

Ratrıb Öze]: R ,_ıı R h Ayo ' ~erıcUe huJ'uınımak üzere diin Şıleye 
en, CŞ'..u a mebll ratt, g-:bn Un. 

A!hm'e!d Oafeaıoğhı. Ali. F~~ Ta.r. -----------
llan, Ahmed Hamd!i. Tanpınar, Sah. 
ıQ &,a.ıdl ~vuşgit, Sadeddin Buluç, 
T~ İ:z, Mdbmecl Kaplan. 

lstanbul borsası 
-····-

'1 /8/HZ açWş • kapanıs fia:t.lan Tıi> FUWites'n.dan profesör Ke • 
mal Oeıoob Berksoy, Kazım lsmaıil 1=-=----=\.•E.Kl.-·t..---==ıı:::ıı::=:I 

, Giır.1ro:n. Ze&& Zeren. 
İk.1tıs:a.dklan. Rcf i Şüi.rü Suğ1a, 

Sabri Ü)genıer, Ahmecl Ali Öze.ke, 
Fen Fııı'kültesinıden; Sam Akdıl'k, Or 

b:n:n Aflııbalı • irak: edoccklCTdir. 

Buz iıi nihayet müteahhide 
verildi 

Belediye Daimi Encümeni dUn 
buz ~müteahhide iliale etımişt•r 
Mü~dlc yapılan mukavele. 

ye göre müteahhld şeb;rln her sem.. 
tinde 5 lkumşı buz bulunduracak. 
tır. Yeni mukavele 1944 yılına ka. 
dar ~ dlaca.kur, ----

Acı.ut fC ,. ı ı 1 

(llldra ı SlerU.n 
··rw.York ı Dolıv 

"nnf'9 100 inlfn r.. 
:l\dri4 ı f"e9eta 

kholm 100 in~ a.. 
Bir altm Ura 

24 yıu-hk bir ıram kfilçe 
altın 

Esham • Tah ri!i• 

% 7 1/2 933 Tür1' borcu 
tranş ı 

Anaddlu Demlryola S 
:istanııuı Tramvn.y şlrket.ı 

5.24 
130,70 

30.305 
12.9375 
31.16 
3%.45 

428 

23,'75 
51,25 
ı.to 
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Bulmacamız 
bugün 5 inci sayfamızdadır. 
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3/2 Sayfa SON POSTA Ağustos 8 

uSqn Poıta» nın tarihi telrUcaıı: 17 c<Son Posta» nın edebi romanı: 72 

Beşır ağanın akları kızararak ıgöz 
leri bir daha paı:layıp yılıştı: 

- Hay benim mUrüvvetlu ka 
rmdaşıım. 

Keseyi •kapıp k-0ynuna soktu: 
- Halebüşşeılıba kethüdalı.ğını 

mı dilem:z, Balrdad behüştü abadı 
mı a:rzularsız? 

İb1ıalhim ağa omuz'~2rını l:aldırdı, 
durgun durgun cevab vertli: 

- Der.ri dev'lebtı: [1] kalmak dıi
lcr idlük su~tanım. 

Ay.aik hizımeıti göter. hadıml.ard'an 
biri girdiğ! için St.ıstular. Hadım, 
kızlar ağas:nın önünde teme.rı.na e. 
dip el bağladı: ~Defterdar Ali Be
yin geldiğini> ha.her verdi. Beşir 
ağa .şa:Şk.Jn şa$kın sorıdu: 

- Ali Bey mi dersiz? 
- Dcltertlar Ali Bey. 
Kızlar ağası bağırdı: 
- B~ şıkkı evve: defterdarı mı. 

dı.r? 

- Beli, kendıüsüdür? 
- Ya ne deyu bekledüp a:ıanaz -

sız? 

Hadım ağası kaftanının· etekleri 
savrula savrula seğirtti, şıkıkı ev. 
vel defterdarn Ali Bey ile birlikte 
döndü. 

Ni Beyin üst.U başı ıçamur 
İ\in<leydi. Saçı sakalına kanşm~ 

bir durum.da: cEl2.man sultanım!• 
diyerelkten kızlar ağası B~ir ağa. 
nm önünde drz çöktü. Koca adam 
anasından daya~ y'yen ~ımanlk ço. 
cuklar giıb" hıç-1nra h~çlkıra. içim 
çeke çEike, ağlıyordtı. Mısır ket • 
h'üdası Lbrahim ağa' hayretinden 
dona kalmıştı. Bcş:r ağa telaşlı te. 
li..şlı sordu: 

- Neden zari zari ağlarsız be. 
nim eienıcUm? Kas<l. Etmeydanın • 
daki erlkansızlı.k ise hazmeyılemek 
ilkıtiza eyler idi. Anlann sağ·ı soiu 
belürsüz nabekar kalleşler olduk. 
larım bizden eyü bilınıez misiz? 
De~cıdar Ali Be>y hala içini çe. 

kiyordu: 
- Biz ağ1amıyalım da, ya kiım

ler ağlasun su1tamm! Dari dün • 

[1] Devlet kapısında, İstanbul. 
da, $8.l"ayda ~emek istiyor. 

yad~ ~r. haneciğimiz. var idi, oı 1 - Bilüa.- müsüz suLtanım, Etmey_ 
dahı gı1rtı! d'anındaki eşkiya All.ahü taaladan 
Beşir ağa gülecelk.ti, kendini zor. havfeyleyüp iki cihan serveri Mu. 

ladı: haumııed Mustafa Efendimizıelen 
- Ya ailılıil içlin mü cbüıka. ey. dahi arlanmazlar. Şe\''ket!lu padi§a-

le.rsiz.? hınruz.a saygı göstcrdr lderı• dahi 
ıBod:rumda gömülü beş cm kese yo'k!tur. İşte kulaklarınızhı. işitti • 

~haccı .şeritf!lik-. a'kçemiz var idi: niz şu adamın Sa;:açhanebaşında _ 
cMiriye aluruz deyu. anı dahi aa • ki konağım zapteylenıişler! 
dı.'.laır sultanım. - .Aıkçeden dahıi .bahsıeyler idi? 

- !. · · - Beli, aıkçec~klerlni dahi al • 
- Şe~etlu efendimize şE-.kva - mı~-

m:ıız vaııdıır! tbrahim ağa kı:Gla.r ağü.sına d~'ık-
Kı:zılaa- ağası Ali Beyin 1.m1uzunu katli d:hlclratli baktı: 
~: - Ya, ş'imdi ney'liyereks.z? 

- Elem çekmen, anı dahi ayak.. Beşi'r ağa omuz.ıarını .k.ald.ıırıdı: 
ian to:z;una arzeylerü.z. - Elden ne geiür sultanım? 

.Ali Bey koynundan uzun b::r ~braıhim ağa gözlerin: dört a~ıp 
kağıd çı:kararak uzattı: boynunu illeri d'Oğ!.'lı uzattı: 

- AmuıhaJ.imiz ,·a1· i:di. - Elden ne ge1ür mü buyurur .. 
Kl:Zlar ağası kağıdı alıp oi!m!Tu3ğa suz? 

bHiymmuş gibi ciikkatli diklkatli 

NUSRET SAfA eorKUN 

Koştu, dışan baktı. Kim- marn bir daha! .•• Birıtlenıbire içim 
se görünmüyordu. Rü:tgar _ geçmiş ... 
dan açılmış olacak!> diye mırııl • Saadet Hanımın ısrarı kaşısm<la 
dandı. Bir endişen'n m~ngenEsine daha fala dayanamıyarak odasına 
kısılmıştı. Yoksa b:ri mı ·geım.~ti? çekpıme.k. mecbur'yetinde kaldı. 
Tekrar, sofaya b:ıktı. Hayır; !kim- Saadet Hanımla konuştuğu mi:.d • 
seler ydkıtu. Beyhude yere ür'k. • det esnasınd'a da onu dikkatae ıtet. 
miliştü. Sofa zifiri karanlık o1nna • kiık et/ti. Vard·ı.ğı hıiiküm şuydu: E. 
saydı, bit'şik odanın :kapiıSma da- ğer biraz evvel odaya biri gelmiş 
yanmış, nefes almaktan çekinerek ise, o, mutlaka bu kadın ~ğild. r. 
giilenmiş bir kadın hayalini ko • Saadet Hanım, pe-ııcerenin önün 
~ayca görebilecekti. de kahmŞtı. Başını cama dayıya • 
· Kapıyı örterek hastanın yanına raık ıpanıcurlann aralığından dı ~ 
döndü:ğü zaman:, tamamen ımüste- şansını seyretmeğe başlzdı. Ya • 
riıh değtldi. H.ç :timse ile kc.ı:şılaş. tağa .giTdiğindenberi gözünü ikı11P .. 
mamıştı. Odaya i1k gııdiği zaman mamıştı. Çok garib hislerim çem -
'kapıyı tamamen k::ıpatmamlş. ola- beri içinde kalmıştı. 
cağını <lıüşündıü. Buna da pek ihti. Bu evıde'ki vaziyeti cidden ga • 
mal verem:y.ordu. Bıri açm1Ş ribd'i. M€Serret Ham.ının; !ker:di -
olsaydı, görmesi lıiıı.nıc:lı. Eğer Ve- sine ŞÜıphe ile baktığmı farke<li • 
dadı öperken görülmüş ise ... ür. yondu. Kocasının metresi idi. Ay. 

funun arkasınuclıı bu hiss_ kc.y -
betm1şti. Ya J{in dlıymu~, ) anud 
yalnız şehvctı du~i.inmu.ştti. ;:,.mdı 
~hunıda, bir hastaya bakmak, b!r 
;nsanJa en temiz hisler ... e a.fı.-. .ılan 
mak gıbi; evv~la ya.ba.ncı buldugu 
oonrad:an tanı~ık çıktığı h;sıer ıkı
pıroanıyıordu. Hastaya, b'.: defıı 
daha içten D;r .nuhabbctle bakıtı. 
Daima bu insan.n yanın:la ~ıulun
mak, onun teneffti:; ett"ğ havayı 
koklamak istiyoniu. Bu ir.s4'.n:ı ma 
lik olmak, yalnız b?.ğendigi bir er
keğin kollarına atı l:~1ak g "bi sade
ce b!r sevgi zfıfındc.n değil, &yni 
zamanda onun ıı1uıvaffak bir s:,ıı'at 
kar olımaik g!ıbi, ifade ettirri kıymet
ten de doğuy-0rdu. Kr..ı:lı;l8r şeh -
vet kadar şöhrete de ehen:miyet 
v~ri.Ider. İkisini de ·bu adr.mda 
buMuğu iç'.n rlaha çc;k bağlı~·:!ı. 

göz gezdirdikten sonr:- <lıöroc bü _ Beşir ağa içini çekti: 
küp Jro~_muna soktu: - Beli, elden ne .gelür 

eıı..llı' fe · b' e d but · Ac·ba ni zamanıda karde!"inin de ... ş·m-. J p u , cı ır ~ y ı . . • . a ·: 
demış kim germ:ş olab11irdi? Meserıret ah di:, kenıdisini verdiği iki erkekle 

Kapının tokmağı, ürkek b:r C• 

lin tem.asile k~pıruamıctı Bu Y.ü -
çük ses, sü'k.unete dalmış odada 
büyük bir akis yaptı. Kap :nıın öte 
tarafıooakhi 'ın ih tivatlı har.0 kPt et
tiği, gürültü çııkarmamağa c;<ılıştı
ğı anılaşıılıyoI'd'u. Kap y:ıvo.şça açıl. 
mı.ş. ·çeri bir er'ı<ck. ruzü1miistü· 
Hayret, hayreti yarıda bırakan 
end:!'<E'li bir lrort;{U Üe doğuldtı. Pat 
ron geliyordu. Erike~{ ,gene aYni ih~ 
tiyatlı harıeıketlerıle kapıyı ya\ a~ça 
öı1tımüıstü. 

- Saıbre1len kannd:ı.şım. idilk. · · la mı, Saadet Ha~1m mı? I-fa.ngi.si ayni çatı altında 'buı1u~uyortlu. 
olursa olsun, .Kapı açılır açılmaz Bun.1.aTdan biri, diğerinin metresi 
dışarı fu1lamıştı. Meçhul jnsanın, d'duğunu biliyordu. Şu dakikada 
yuıkarı da ~ıksa; a~ağ da inse ayak biılen, bildiğini biiecek va.Uy.ette 
segıerini duyacaktı. İşln içinden dıeğil, hasta idi. Buna, artılk içine 
çıkamıyacağmı anlayınca, m:ma • yuıvarlanıdığı hayatı hazmetımeğe 
sız biır endi~eye kapıldığını, ocor _ başlaımş o1masma rağmen vazi ~ 
kaca<k; manılacak bir haTeket yap. yetiıni garibsiyord.u. Hayat ne tu. 
tığı içiın kendisine böyle b;r ev _ haf tesadıüı!lerle doluydu? Metresi 
ham gelmiş olai:nleceğu1i düşündü. bulunduğu adamın evir.de, Vedadın 
Faıkat ya kapı? baş.ucunday:dı. A'.kşamd.anbeııi, ken 

Ali Bey gekliğı gib' aC:-'ıya ağlı. 
yıa kızlar ağasının odasından çııkıp 
giı1lti. Beşir ağa gözkrile ta·kib et
tilkıten sonra yanınrla oturan İİıb • 
rahiım ağaya döndü: 

- Alllah, A'lıl.ah! 

İlki d~ka kadar sustular. Kızlar 
ağası, tbranim ağa.n·n imalarından 
azıcıfk kuşkulanmıştı. 

(Arkası var) 

İstanbul s.hhi mi!esseseler arttırma 
eksiltme komisyo'ilund 1n: 

ve 

Leyli ·hb talebe ywdu talebrsi için 2860 aıleid frenk göın!tği ile 500 ta.lmn 
pjamanm itruı.lJ işi açık. eksiltmeye koııwmu~tur. 

l - .Eksfitme 19.Atll.!>to~.942 Çarşamba günü sut 15 de Cağaloğlun:da Sıh. 
hat ve İ9timai Muavenet müdürlüğü blnasında topla.nan kı>misyoııda yapıla • 
ca.khr. 

Öyıle yorgun, öyle asahL ger.gin. disine eza veren bu düşün<C('lerden 
di iki, yavaş ya•vaş gozleri kapan .. sıyrıılma.k istiyordu. Karjolanın 
mağa başladı. Tath bır Tehavet YÜ yamna gelıdi. Eğılerek hı·staya 
cucl.un.u uyuşturuyordu. Kollar nı haktı. İ1k defa kalben bağlan<lığı 
karyo'laya dayıyarak başını bırak.. hem san'atı.na •karşı hayraulık, 

- Oo, sen burada mısın? 
S~"'k; ı:.un'i'iğ ' anlam!!?•·. Te. 

sadiif~n karsılas:nıc;1ar hiss'ni ver-
mek i~f:yıordu. · 

hem mevcudiyetine karışı ~r.in bir 
2 - Muhammen flat bir takım PJ·ama imali ı~;- 85 kuru".• bir adet frenk tı uyumuştu ~ y ' • sevgi duytluğu b:.ı adam, iıki gün 

Lak:n. onun bu od:wa geFc:i coık 
müfuisti. Görii1b"Ak o1nr1a"""'· hiç 
bir tevil vaziyetl~f:ııi kurtaramaz. 

gömleği içln de 55 kur~tıır. Aradan ne :ita.dar vakiıt gt>Çti'ği. i.çinde ne kadar ı..-ökmüş ve bozu1. 
3 - l\1u.vakka.t. temin2tı 149 lira 85 kuruştur. ni bilmiyorıdu. Bir elin omuzuna dı. ( Arka~ı 1,or) 

4 - istekliler şarinaıneslni çalL.'ıma gilıılerinde komlsyond:ı. görebilirler. 
5. - istekliler 194'.? yılı Ticaret odası vesil~asi!e 2490 sa.yılı l;,anunda y31Lılı <te. 

sikalar ile belli gün v'! saa.tte komlsy&n:ı. müracaatl.ırı. «&216ıı 

Üniversıte A. E. P. Komisyonundan 
üniversite merkezi ne fakültelerdeki S&balar için alına.ca.k boru ve teferrüa.tı 

20/Vfil/942 Per~mbe ıünti sa.at 15 de Rektörlükte açık eksiltme ne ihale 
edileceJdir. 

temasi.le sıçra-dı. Gözlerini uyuş .. m:~, başında yanan cehenne • 
t ak b kt S · t ı::r -.J'ı Denizde bulunan cesed urar , a ı. aaae ~ammu . min ateşini dışan vuran :ıslak aa. 

Gülüm.siyerek kendsine bakıyor_ nından geçirdi. Füsunun, kapının Erenlköy cmxı:ıdt:ı., sahilde hüvi. 
du: a$;.ıllıınasile dü.ştüğıii t~laştan, örıt • yeti ve c,.uı.:.ı!ıyeJÜ meçhul tefe~süh et. 

- Ben de uyumu~ kalmı~ım! S~z meği unuttuğu yorganlar! düzelt. ıciş ıbiır coesed bı.ı!u•nmuşi1ır. Ccse<l 
çdk rahatsız oldunuz. Haydi. biraz ti. Hastanın harareti ve dtı1gınlığı yer ye-r b.aıl.:ık.Lar tara.f:ndan yenm · · 
istirahat edin, ben beklerim. üzüntüsünü artırm.t.ştı. Yıllardan _ ve dlellıl'.< dedık biT hale gehıişt·'J'. 

Onu Ve<ladla yalnız bırakmak is beri ilik defa olarak. lka:binıde ka- Toşhjs1 mı!kansız brr va.zıiyettedı' r. 
teımiyoırlu. dınlık duy.guılan.nın eJ1 asili şef. Cesed Morsa kaldı.r:larak, badi. 

istekliler lH0,90 liranın mUTakkat teminatı 139 lirah'k makbuz ve Tical'et - Siz rahatsız olmayınız. Ben kati buldu. Bwnu ço1.."tan unutmuş~ se eaaf:ınıdıa tah~ık..ı.ta. ba~a:ımış • 
odası ves1wı lie reimeleri. Liste ,.~ l'i.ırtname rektörlükte ı:örülür. «8336» kalayıını. ... Merak etmeyin uıyu • tu. Hayatn.da kopan kıorikun.ç tay. tı'r. 
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4/2 Sayfa SON POSTA 

SPOR CA.skeri vaziyet=ı - (Bqtarah 1 inci sayfada) ı nehir !kısmı açılarak batmış gem:i 1 radt daıhi Japonların Sovyetlere ta.-

yenl. futbol mevsı"mı" ban Anıe!hrini ay:ı-ca gcr,."IDek suretıle enka~il~ ei!olu. o;.a~ Rostoi limanın. arr~ ':ihtimaller .arasında Ell 
Baku • A.mnavır _ Turvapse <lemı:r. dan ıst'iıfade ı.mkarunın has.ıl oldu.. va.rid olanı olduğu netk:esine val\o 

izmiırde U. Köprüde 
· · d ·· "l yolunu lkıinci !:>ir noktadan daha ğunu bi.'.!ıdinm.ektıctliır. · muş .idik. Fab.t, Japoınların sı:m bil! 

Yeni melttebl.erilı infaaı .;e Sa balımlan önl.eıımeia IÇln un verı en kesen, Don ile Sai nehirleri ara. Görülıü)'k)r, ki ve esasen 7 Aığus.. kaç !haftada.niberi UzakOOğuda gi. 
ilıtiyaçlannm tanuımlanmasa çalıplı)'OT kararlar sınıdaki lo:zıgı.n 3te.pler içinde hare- tx>s tarfhıli ıbir Londra te1grafınım r.işt.wderi bazı ~ hareketlıer ~ 

bitiyor, bu yıl lu.~ endİtÜIİİ Uzulllkıöprü. (HUBusi). - Kaza.mı.. ke~ler V'e muharebe~cr yapara«. ö. da ayınca tasrih etmekte olrluğu bu şayia :ve haberlere, ne de bu en 
yeni binada derse baflayacak mı E!Wık6y ciıvannıda VQ Meriç İstanbul liıg .maçlarını ıtetitilb ve nemli .Sovyet kuvvetler~ni brr hay. ~e şimali Kafikasyarun ıgarb vıa:rki görUlen ne.ticeye uymamak.. 

nahır.iııUn d sahilinıde evvelce ya- tanzime sa.llfııb.iy.ettar e>lan terıtib li şaııka· süren ve binnctice Kotel- yarısındaki durum Scwy.etler için tadır. :Mesela, Me.rean denizi ve 
bmlr (Hususi) - Maarif Müdür pıian ve hllen m~ud bulunan kıoırutesi yeni mevsim futbol maç. niikov şehriıni zapted~n Alımanlarla Qdk ~hliketli olım.akt..a dıevam et. daıha ziyade Mdva:y deniz muha. 
~ ~ ot<.ul hıina:arı infası ve ~ı ile mabmurz.l.arın tarh ve lan iç\rı 'ilk toplant1sıru yapmıştıl''. müttefillcleri 6 Ağustosta da şu ara. mcletedir ve Maekopun 50 ki1o. rebe!er:i:Ddıe daha zıya~ ta-yyaıre 
teııJi.al bwusunda.kl çe-l~ara d'e.. takviyesi içj.n vİ.li.yatten su işierj Flillbdl ajanı Nuri Boou~ tarafm- ııık K.a:fik.asyadıa hüküm SÜ·reiı şid. metre mesafesine yaık.la.şa.a Alman g.ern:isi Jt:ilbarile uğradı«].a~ zayıat. 
"8n ~k.Ledir. Ha.lkapıına.rda ~e ye0iden bir W\6l58't dan hazııdlanan proje te11kik edil. detıli sıcağa rağmen piyadelerinin seri biri.illd.eri, bundan e\T\"el de tan ~ Pasifik.teki deniz haki. 
il.taeı tıP.!U.mür eden yapı ve ueta gelmif;4t.iır. ~yıl önce i.rı(iQ edile- miş ve neticede bu sene ıbirinci L ~österdiği p~ ~yıük yürüyüş ka.. ya.2ld .::unıız veçhile bı~ı sü:at.. ~ ~~r giıbi old\llk. 
~ulu ~~ etık.ek senat ~kulu rek ~ müınbit ve ma.hsu.k!ar olan ge dahil ldlüpıerin eskiden olduğu b~y~ sayesınd.~ Sovyet ku. ... :_veıt.. 17 alar~ Tuapseye ~~ien geçidin laıu 'kuıvıvetile ~ ohuıan Japon.. 
blnaısı IÇin a,,.rılan ar.a Vekildıçıe kaaarnu avasıının zer'iyatını su gi~ lQ itılıü.p olaıak faal'iyette bu,. lerını Don nehri ~le Kafkas dagları şımal aıgnn.ı. tııkayabilırler ve ~ lar ~.en~ Aleout ada.. 
mıtr'Y81f:lt sörülımüttiW-. Yak:nıd.a İl- baek.ımndıan k.mıtaraıı bı.ı mpatın lunmalarma ıkarar vermiştir. arasmdakt. ha.r~ka.t ~ahasınıın ~e- ı~. obn.aı1da beraber Ku.banu;ı bır. ~ Wii w ~~lan.nı geı. 
ılimla1t muameleM. )apurılacaktw. u:f.ak ie.feit yerleri de tahkim edi Tuntl:>*nnitesi İstanlY.t? lig ımaç. tnen her bölgesı~e şıddetJ.e ~aıkıbe bıırme ~ ya:kıın cenub tabı~~e nişl~, Yenı. Gınenın ~k 1:1-

. Kıs emtitüei. bimaı rdk su ba..~181 ön.i'emniş olacaıktrr lannm baŞla.ma t ·m oı k 13 devam etımiş!eı:di.r ve bu takı.b ha.. kESiik bır halde bulunan ınüşkül cu y.alk.ını:na çıkardık1an yenı bir 
b.mir Cirohuı:ıiyet Kız Enetitiilü Eylfilü seçrni;tt.ir r~ ma;f: bSf- rEik.atı esnasında biır taraftan Roo- lbir a;razi daıhilind'en aynı süratle ~ri kuıvvet iaıe ~rt Moresbyin 

binas:ını.n infsaıtı ~e ~ türlü noit.. Yalova kap'tealan çok iyi · 1 
• rı. . tof _ K.rasnodar dem~ryolu üzerin- Krasnodar.ı tehdd edebilirlerse 'bu zaptı gayesini haız ~i b:r hare.. 

.nlar~ ikmid ed'llm..,. Bu ym& • • • l'Mnadan evvel .6 Eydfıl~ ~~nış b•r de bir istaayon o!up K.rasnıod.aııın tehlike, bu saha.dm Sovyet ıkuv- kebe ~rar, Saılon'.on adaları. 
binan~ ımıobiJ.yalarile taleheler için ıdare edıhyor ~a ~~ merası~1 yapıla. 60 lkilbmetre kadar ş.im.a1de bulu. vetllerinin imhaıla.rmı intaç edecek nın oemıl:> cihetindeki Gua.dalc.anar 
liizuı:r~'h.ı aır.laırı, m.udw, muav:ın ve va.ıa.., (H.mui) _ OteUeTıi c*ıtır. Bu muın.as..."'lbetle a1an1ı.k t;ı. nan Tiımocevskaya meVlkiini e1il.e- dereıoede büyüyecektir de. Ancak, adAAııu sıçrama :ru:reıtile z.aıptedle. 
maııal1l ın oıda:la.rının e!tdr. san at o- . ' rabndan hazırlanan iki . :rr.uh.ltelıt rine gıeçimn.işler, di~eı- 1.a.ra:fltan da simdiYE kadar mu'harebe~~ mu. rek Yeni Kaledbnya adaılanna olan 
~ imal edilmio ve mobilya. lob~ ~~~~ Vt'letı• ~a:raf ı~. takım araaı.ıııda O'ısusi b~ maç Yli- Kt.dbaın köprüıbaşıarmdan -müteka. vaffadt olamamakla beraber hemen mesafelk!T.in: biraz daha kısaltmış. 
lar yeni blnaya yedettirilm~iır. ~ ~hu.,._ ço{~1 pılacaiııt.ır. İstanbul bO"!gesi · bu rlben ilıenlıettiJde.ri ser: bitli'klerıle biçbil' yerde panik yapmamış bu. lar ~ Avust:ralıyanın bazı ~ehirl.e. 

B"tn.aa:tıı muv.kkat naOMn~ d• bet. ~ m.f-.1\= .. ~g- maçm lhası.Iaıtı. ile eski spor idare- Maakop petrol şehrin~ 50 'kiloonet lunan ve elde .k&fi. miktarda zırhlı r.ine m\ikenrer hava hücumları yap 
y~:ılm~:ır. Bu ~ emtİlü, yıerııi ıro 6k e\en.f:; : dlerimiııden merlnıım Fethi B~ re 'kaıdıa.r şimal v~ Ş2.rk sahaW-ına birlilk bulwun.a.dığ\ zamanlarda ha- tiklam gibi en soın ola.ı·ak birikaç 
bıinaınııda tedrıislta bqltyaıeak.tır. · ~ ..k~ ~ H lk ~ . ran ille Sedad Rızanın mezarlların~ yadcl.aşmnş.larrlıx. sını tarafın mlh.Lı. ~ motörJii bir- gün eYVel de Avu9tıralya He garbi 

"-fiyaka liwi 1 
" a • •b. yc:qll:uttuağa karar vermiştir. M~. Sa.'!: şimalin.de ~tJlerin Sta. ~i karşısında iıcrast çok güç ibir Y~ Gine. ~i A~furen de-

Ka.llllı,.Jt.ıı.n bir 'Leye ibti~acı 1llllııaıılle odam ~~iıle ~ <>fail kılket sporuna biiyük hizmetleri l~dın 150 kilometre crnubu iş olaaı oyalama ve gedktiı.ım.e m~ n~ kAin Yenı Gın~nm ~ru V'8 

•--.... aın.cla.dır. Ka,..,..ka oı-.. c4tm. '9'e pnote.cirlln ,-onılrnek Mı. cbkı.ınan iıki akadası ebedi istira.. gaıibisindeki ve Stalıngrad - Salf:ık h.arebeleririi son z.am.l:fllarda bü- Keı adalarını zaptetmişıerdır ve 
\ımm ~iı ohm esei Danı dö mm Mı 1 ıDnt ffÖ~ k~ematc : hat yer!er:nde bö:v.leı\iıkle h~ı.Thı dieıml~lu üU:rind~ki K~ikov yük muvaffalayetie icra ~n Sov- B:iıUeş.ik Aaneriika - A~a.lya de
Syon b:na.~ Wt.imt&k ecUılıne&tediır. · Y doıv~ geleol.er ırol'd~I .rmış ohna'k yerinde bir kadİl'şinas. bölgesıne yenı getırdıkler, } llVVet.. yet JwvveUl.eri ~r bu dağlar ve ım ~ ha.va kuvvetlet-~ bu bareo-
~ nwameleai bıitilnıee bu l>iına ir&:mıdııın dolıayı gvftll' ~ lık sayı.lmaık JWırmdır. lerle mUh.arebe. eden .Allma.n ~· Ru- nehiııler1e ~ araziden iSG!fa~e ~ jCl'8Slll3 maru ola.m.anuş.. 
~ bahçe kıılmı.ıda döıt b~ dera.. :lmıabıııdı!r!ar. men kuvvetlen yalnız 6 A:guıstos ederek ve aynca kendi Karademz Jaıdır. 
h'Mle daha ilaıve ve Kar,tyaka l:iee. 1 R A D Y O 1 gününde Sovyet ka~ı taarJ.'llillarıı- dıcma.mna.larına da dayanarak Ta- .Bu . ha~eUler, Japonların Yeni 
eirı1lııı buı biMıda aç:Jrna.ı telklt edil lıaylülai dolandıran nıın püSkürtülımesi esnasında 51 ma.n ya.rıım.adasiıle Krasnodar ara.. Gıne file CJ!'la.ruıı tamamı le ellerme 
mebedk. pir aJam ağır Savyet tankını tahrfö etmiş. ~i bölgeyi fitldclli ve ~ye ~rere!lt kenıdil~rinı Avustralva-

Bu iş en kı-. bi.r zamend.a t.iır De- bmlr ( ........ ) _ Burada! Uzun CUMIAltTESİ ııa/ılMt terdir. kadar lbiI'ÇOk mrsalıni ıgösterdikl~- dan gelıecek ~iıkelere k~rşı k'?'" 
t61ceye bağl.ına.c:akrir. b.- u:....::...de garib bıiT ~ırt. Dan tkavsinde beV'hude taarruz. ri bir fedaıkarlıı!k ve feıragatıle mu- rmnak ve aynı zar,ı.anda şımal cı. 

-.r A1'T7...... '7,S8: Saat -.yarı, 7,32: Hattanm beden !arını tekrar eden Sovyetler Richev dafaaya teşeıbbüs ederlerse ve Tuı- he1flerrlınıde lbaşlıya.caklan yeni b;r 

A tal V l • • K~ ılık valt'esl dlmuştur. Evvelki gün ~- ıırocnaıa. 7,40: AJans haberle. sahasında girişmiş olduklar~ büyük <>.n<:.eye gelen Kafkas ~eçidini de hareılreti ömnek gayes'ne mi. yok.. 
n • ya a uı -r- bu l.2'ye ..._..... -·l- ...,;"""""".;., ı..~- 6 A "'"?"" b A:. t t 

1 
&ı0 - .... """ ~ t'>'V-....,. aır ri, '7,55/8,35: Sen.tonik ıtrocram IPLl, ve newmdane taarruzlarını • sııkı bir surette kapayabiılirlllerse sa izzat :vus'...ra yaya aanrırı: 

~aş (Hu..i) -. Anta~ va~i adam giderek OıRs memıu olıduğu .. 13,30: 8aaıt aJWı. 13,33: Tür.&~ plikla.r, ğustos gününde bu şehrin Şimal kısmen Novorisiski • Tu~ • So- maı~adına mı ~ü~nid~.ır~ ~u:1u 
~ l;ıcan lbeııatberiın.de da.ıre mu. nu, Derinıce ailoeunda lcilosu 17,5 13,'5: AJam · haberleri, U:TanllltDış sahasile b irBkte cenU'hund'a da dıe- hmnkale _ Poti sa!hil yoHle, kısmen tayın edebfilmı.Efit ıçın ıhenuz el•mız.. 
~8? 1 olduiu ı.a.Tde kyaml.3& gel. '~ buğıdlaıy nııiY'iğ:ıni aöyl\e. pal\l&ler (PL), H.30/U,&5: Wantntı aı vam ettirebiilımiş olmalar..ınn rağ. de Novorosiskideki dıonanmaları. de kiııf~ :malumat yoh-tur ~e ?itik~ 
uuştiT. mit ve 'kıöy haılk.ıından buiday pa. :ranl'• .,111 hbmlnleri, lS: S•ı ayan, men gayelerine h1aıa uqaşaımam;ş. nıın himayesinde vapurlarıla kaç~~p ~1: daha ~~selerın ını;ı<:afına 

Vali batkın yiyecek :ihtiyaçları-1111191 oLraMt 195 .lira ıı.n.7'J.t.dıkta.n 
8 

..... _ ...___ her lar insan ve maızemece ~ agır lrurltul'a:bi.lme'leri ihtimali henuz ıntızar zaruridır. K. D. 
L~ll.. • • • """'I" 1 ,93: a-.,v ......., OrkeMralUDID ' v -·1di 

nln ll>JlllaJill& tıımzim ve temınme ô. llOIDl'a iba:ita muhtar ~ baJde telden ~ 1845· ıtad7o ocuk zayiata ugramı$lardır. büsbütün ortadan .kalkmış degı r. r y . . ~ 
m verilmıiş v~ goeç.aı .ene ya.pıJa.ı 1 -\ b . 1 . .. I • • e 6 tarihli bir Ber'lin telgr.af: da 2 - UzaJcdoğuda: l enı necrıvat J ı..:.:... - · !lk ı_ lllL • çuva ını a..ıa.n ve eygııilne al ıyan Jı.ılübıii, 19,30· Saat ayar, ve a,h\ıas ha -..r. ~ _ 

k~uı ..,.,, egıt!lnen ve • oa:uwer . kıöytü1er b:mit ı ',Le!- H be · · • · hücumbotları gambotlar vesa. BU!l1ıdan evvelki yazılar1'JllJA1aıtl· '--------..... ~~-:""'~ 
e Kaı, ~ teR. edilecekl . e ge;nu ... ep • be~ 19,40: Serbest 10 daldb. 19.55: ~;1 gföi küçülk g~;ni.Jenden mürek. birinde Japonlann son zamanlan. ÜLKÜ - Bu milli kültür dıerrtsinln 
ektrik ~ al:i.ka göaterek rıılbeıroe Denınoe')"e gitmek uzere ia.. Miidl: FllSll heyeti, ze.ıs: Radyo ra - keıb 70 a alı:k bır Srwvet f ilosu. da geçirmekte oldukları uzunca ıı inci &aYJBı o*mıthr'· Sayısı 15 kuru:ş. 

va&d&e bUJu--...... ·•. hıııı!ıy'ona gelip tren bcıklcmiışıler, tren zeıtali !US: Şarkı ve türküler, 21: K.o. ·ıf ı::.çı· h h- ı ·ı ai'nır bi d 1 ~- d '""........,.I' ne suretle tur. Tavsiye ecleris. ...... ~ .. ~ ı...--·-1·- _!!·L::..JL fa ' nu:n ş:<:aıet ı ava uct1m arı e o· r urıgun Ul\.. -;;:-v.1..~ nı " ................ - ................................. . 
Ka11n imaıra olau ihtiyacını ka- ..... ?:.o.an gÖzı.İ.ıWrıı>eın o memwu DllfllD& (Ana f.8Cl'lzi"), 21,ll: Dinlqic! hasarflara uğratılarak .Azaık deni- sona eııdiTece~l'erini kısaca incel~- Son Posta matbaası: 

· · · İz da ortıaıd.aın kaybolm~r. İzmit z l8tdaleri, Zt,45: (3iir ve nesir eaail), 7.İ n çııkıp kaçam.avacak bir ha!c miş. bi.'hhassa lngılterc ve Birleşık 
N 1" Müdürü: ZiycMl T. Ebliuiya 



8 Ağuıtoı .;ON POSTA Sayfa 5 

' 
e 'Eon Ve Telsiz llaber eri 

Şark cephesi Dünkü Meclis 1 Yeni Çin elçisi j r T' ''Ar ~ C<=:; 
metin~~~~d~~·~e müzakereleri itimadnamesini .~ -~W.tJ.ı~:·~, A~ ~ M-=~I N~Da'(; 
~~auzbll'Iluıun~~.şıer yapmak zo. A-tı-ana, 7 <A.A.., - Bu'"yu~k .... ,, Reı·sı·cumhura =-»··==~=-=·:·==<==·=·= .... ~.W ... J - ..n..ı.IJ\. .lY.llJ- !O:·:~:::~::.:=:::':;:;~.;:lli'§ 

Bu sabahki -aberler 
V• . .. 'L,..eıDJn'iyetli bir demriyolu ka- let Meclisi bugün Dr. MaUıar Ger-

1 
d• 

11
. 

ışıye gore: .ı:,ül h . menin re!s'liğihde toplanmıştır: ev 1 e 1 Şark c h . d 

A 
vuşağı o~ Timoçevsluıya şe rı, Erzbıcan meb'usu lskender Aır. ep esın 8 Amerika ve İsviçre kaynak1arı-I anlar zafi=hı-j üzeır1nde k•Jnı'.Jmuş t~\Ul vefat ~ttı~ne dair Başve. Ankara, 7 (A.A.) - Çm hiikU- karşılaşan kuvvatler ~:~n.!~i:kic~~Sİ~~~~ak~ 
olan lkıÖ,Prübaşları:nıdan hareket e. kfilet teıjkeresı ok~uş. vek~er- meti tnrafmdan An:Jca!"a eJ.ıçıli~ine Ş at.k cephesind~ Kafkaslar kında_ verdikleri malumata hır göz 

Plat .. gOl'Sk den süra:tı1i bi.Iihkl~iz, Maikopun ~~un ·~tı:t~nkı. ttaz.ıdzUıç.ınt: 1 da. tayin edilmiş olan cıkısclans 'l'sou istikametin-de inkişaf eden atıldığı zaman, ortada, gözden 

ıkilometre cıi'rnal do"usuna var. AJa\.a a;>Chl\ı a su u e nuş ıx. Şı:ınıa.Yu bugu"n saat 16.30 da Çan.. k.a "-lr k 50 r & B ~.:ı de '!... 1 -"b Alman tanrnız.unun nisbnten J_ • ..,a çmayan u uvvet müvau.nesı 
uuuan san:a, r~zname . ıuu ~ kaya ~öş'k.ünde ibmadhames.i Ue " !Ai.~ olduğ ·· ·· J.riir 

S a,ı m;ı.şla.ııdırdo. ""-.rla ç--ıı..,...ri kınnag~ a n.an .maddelerın muzakeresı. ne ge. sele!min vedan.,mesını· mutad rne. zamanda buyuıt netıceler verdıgı u .goru · 
Dnha ~ .. ,,_ ı::ııı.ı;uc çil ·~'- v b' İb ah A ~ .n:kiı.r «i'ilemez. Buna mukabil Rus Bu. kuvvetlerden bır tarafın da. · So u:~ tıimen:nın kıs- er'QA an me usu r· ım r. rasimle Reis;ciimhur İS'l'U€t İnönü- h -.:ı-

çalışan lbır VJc:" ,. ın+:ı.:.- hakk d ki ~- 1 
• Jarın da, bu taarruza kar ı beklen. a _ Zl)·öUC müdafaa halındc bu~un-

11 ku 
.. ,n~~• y-1- edilmiştir. vasm ımen. :ı:. ~ ·~ a 2\.a. ye tevdi etmi<>+i ... Merasimde bari. ..ı...ır... ı..· 

O
• ı sine nıı ~ ~ nun t"'1.l1üı.n n _,.,;:ıd ne dar !ktısad ~....... mecUk muvaffakıyetıi lbıx mukave .... ~ .. ve uirçdk .ndktalarda en mo. 

Sal 
. ..,,,.hr: .... : ... :;imalmdc A1man t."U\il. 

1 
.n::u. • 

1 Ci'-'C umunni katibı· Numan Mene. denn .,,...n.·L.ı t hık ed ~- "'""' " Adi Encü ı b t ~ J met ıgösterdiklerini reddedemey.iz. y=ı.ı.a.ıe n ım i:lmfiş mes. 
ıınUttefik bllr'.lıkler harbe soku. ve ıye men erı ~ a a a- mencioğlu da hazır bulunm!IŞtur. Bilftkıs, bu mukavemet bütün dün. n~e dayandığı .. ve bun!l.ardan 

ıvane ..:ıı;;....nAil ku .. "etlerile savaş. rı okunarak kab.uJ. edıh ... nı. ştır. E}çı' aa i<>inde ve aidış' inde lb!r azaıru .............. f ,a a,1,01' ıu:......,~- .,,. M ı t .,,ıı,. ı t d l--- b........,. "' vayı hayrette bırakan bir müdafaa . <>..uc•te ı.;t:ı ade etmesini Dil anın karşı taar- a ıye e~ı ama .. ır :l\.d:.lı'Ull aSkerl müfreze tarafından selfun.. J bilmiş ld ğu " ·· ·· maktadır. t~,~·r Alman zuillı ne dev(!et memurları ay:ııklarının lan·nndtır o:muştur. Rusların, tıpkı Alınan.. . 
0 

u g.ozönüne getirilirse 
---- ruiJ.ar-:OOa 1.~· d• e 

51 
agvır Sovyet tevhid ve teadülii hakkındaki ka. .,..._.. · 0 lar g.bi, sonu gelmiyccek !kadar gunlerdenberi şiddetli bir taarruz 

A ı S 1
. d tümenı bu,~csıt:ı:_·..+ir nuri1aıra ibağ,lı cetıvellerde değiş'i'k. St 

1
• d bir mal.zem<? bolfl.uğu içinde ve ar. ıdame etmek vazıyetınde bulunan 

man ar. ta ıngra t~ ta.'rr~ e .de..,...So°vyet kuvvet. lik yapı1ımasıına dair kanun üayi. a ıngra dı gelmiyen .illanal kıuvvetlerıne ~n. :a_ıt'atlnbru:~ edkablliyetleri 

K ' • • · RJeV kesımın h ;ı.. cld'e · h · 1 - 'k dayanarak yapt1~1arı b _,,- d a z·y e e aruz er. Ve rasnoaar ıstı ~a· . ;;,.,..,;dsızcc y'lpt.ıJkları şa ... as nın .'uır ma sı arıç. O.uua h "k n.l u 11.uuca e. B .. .1. h 
0 

• }er dti:Jl .._. ... zlanm te'kirarlamış. U'ZCTe di..ğar maddclC:'ı ta.Sl/?b edll- te 'ı eye maruz }eyı, muzaffer bir harekete kalbe. ugun, Şlll'A C~ esinde Cereyan 
nıetlerınde ye:11Jen şırttma~ ta~ ··aafaa savaşla. mi:ştir. i dememiş olmaları, herkesin kabul ed~m hareketlerden esaslı b r neti-

ı ""dır Bu çetın mu 11 "'-clı's Pazartesı' gu"nu·· top1ana n~~ aiT+;lıh .<Tlbı', 't..-n<:ıclak. ~....ıunun u··S- ce çıkarnnak mümkün değildir. Da.. t · t"l ..... ·eh m.miyetli Alman savıa.ş ve .ım: 1 • (_.,tarafı 1 inci sayfada> ~"•'O• ·e;· ~--y vu.'U aarruz ara geç 1 er rı.n:da ~.are teş'id.L!eri!e karşı koy. cakıtır. ylh1aııa rağmen, Alman ord\rhuı ha. tünlüğündcn ve kumanda heyeti. ha doğrusu bu hareketlerın rubai 
\Tişi, 8 (A.A.) - Voroşilovsk'tan pilke t!:~u birlikleriın..z ordumuzu la !krrılfmam:rştır ve hala yavaş ya • nın daha kiunıl bir hareket kabili. ist.tkameti kat'i surette kestirile. 

ileılleycn ~an kuvvet.:.eri Pi~tL. 1:i.rli b.JJ" surette destekl~.~~~r. Hindı•standa va;ş • eıılleımektedir. DüftI1an·ın ne zn. yetine malik l>ulunmasındandır mcmektedir. Cenuba doğru ilerli-
~~ smaı mıntakasını tehdıde t 

138 
~ tayıya.resı ~şuııu1~ • . ~.vıe. nezıede dUT.du.rulacaiı sun • Şhndiye ıkadar Amerika ve İsvi~; yen Fon Boo'k orduları bazılarının 

<ış:aanıŞlar.dır. "ştür. 8 Alman tayyaresı kayıb. (Bııftarafı ı mel sayfada) li. hı~ır z:amaın bugünkü kadaı:r c. 'kaynaklarından intişar eden ıve iddia ettikleri gıbi hakıkaten şark 
Almanlar Stalmgrad mıntakası. ~u kabull C'lımjştir. Bu kararda İnıgı. b~tli olmamı'Şltıır. Düşmanın veslıkalnra dayanan bir takım ra. şimali Kafkas sa.'1illerinı karadan 

l'la vanmak için Don nebr1 boyun- ~erlin, 7 (A.A.) - Kafkasya cep lizlerin H'indistnndan derhal çekil. bırgün etle geçirdiği are.zi parça!!, kamlara ,göre Alımanlann Sovyei 'ÇCVli.r:p buradaki kuvveilcn ianlha 
ca ileı~yerek Karasak nehri W.. besinde Mman Ioıı'ala..~ Yeisk ve me'leri lıüzwnu teyid ed:lınek:tedl.r . .du:şman için bundnn evve1kiforle Ki. Rusyada hareket eden kuvvefileri ettikten sonra muayyen bır hattı 
Z<eır..n\:letı ilıe.rfr~ektedıırler. .. . Aıunaviri ilıü'Cumla zaptetmışler- ~ongre partisi, mütief!Ut mılle11le. &"as ed omJyccck kade.ır büyüktür. takriben 300 tümenti.ır. Bu kuvve. tuıtara.k dıger kıt'alann yardımı 

Rarasa:k tar'ik.i çok daha ar.uhım- dô:' rın nncak bu suretle, Hin<list.anı, Düşrmıınıın Pındid~ ve deriıal duT. tin (2.50) tümeni Alman, mülteba- ile ş!male mi teveccüh edecekler. 
dil'.. Çünkü. buraıdan bütün V~~~ ' Sovyet tebli.ii miitecaVi~ere kansı . har.betmeğe ıcl\nı.ılhnaısı lazımdır. ((Emirsiz b:r kisi Rumen, İtalyan, Macar, Hır. dir? Yoksa bugünden yarına başa. 
Vadis ne hakim olan Dorgensı ye M~a 7 (A.A.) -:- Bu sabah azmetımiş bir lllffiI\leket olaraık yn. ad'ıln gıe'ııi yak,> dcmh <llsiplinim ı. vat ve l'rÖnüllü lejyonlardır. Şark rılması .imkiun oilrıayan hır Kaf-
Van'hna!ktadır. ~en Sovyet tebliii' nı baŞlaxı.nda görebileceklerıni te. :zin h\iklüm sütıdüğü her yerele, Al. ce,ı1hesinin en kalabahk ordular kas ıist.iila seferine mi ıbaş vuracak. 

Bu S:~~ Volga nehri .tal'll; Al- Kn'da.Tım'IZ dün gece Bielaya baıiiız etıt!?ıtmiştir. rmı.nllaır, rnıdınrebeye aoktuklaTı ikııt. ~ Fon Kluge kumandasındaki lard.'T? Bu ci:het karanlık-ta kalı. 
~an. ~wrnn:ıı}~ti art~na ~rrcbı~eee G4ilnıa iJe Kuçevlkaya:ntn cenubun. Cuma ~ü kongrenin tasvibine ~.ın mi!kıta1ı ne olursa olsun, hiç. kııt'alar olup ta:kriben altmış tüme. yor. 
ğıi gıb~ Stalırııgrıad1n ıaşcsı de llre.'ti· da ve Ktdtit1aaya ile Kotciniko)"O böl ar.z~fiece'k olan bu karar sureıti b5ir teralkiki dd'e edememektedirler. ne t>a.liğ olmaktad~rlar. Buna mu- Falkat şurası iyice anlaştlıyor iki 
ıeoe.ktın.-. ge!l'eıriınde dlüşrnanle aavqm1ıştır. İngılıtıe:reyc yapılacak olan son :n. &allnarad t~hllkeye maruz kabil RuslarlJl karşı lkoydu:klan Kaikasl:ar istikametinde yürüyen 

Stallngrada taarrus . Moııılkova, 7 'A.A.) - Rus zırh. tardır. Son kara:-a göre, kongren;n Londlna, 7 (A.A.) - Royter ajanı. kuvvet yekünu ~80 ~adar tümen. kuvve1ı'l.e:nin !hareket temposu bu. 
lj l\~~.va, s .. (A.~ . ) - Royıt:~ ıı ve piyade kuvvetleri Brianek cep. istekleri kabuil . ~ilnıedi.ği takdir- sının ~ mUharrirı Annalist dir. Bundan baŞka Ruslıırm, Ural gürlkıü ahengini daha b::r müddet 
~.Clı:rdiğ ne g-Ore Tı~oçenko cldte hdilnıdle iti ~peyıiı ele geçimıifler. de, kongre partıS"l, Gandınln refSU. yaztyor: dağlım .gerisinde ve Sib!ryada ta. ve meseW. on beş, yirmi gün kadar 
~ =~akıye~ ~~~:eanKr.as- dir. ği altında mücadeleye başlıyacaık. Alroan1ar şI.ma? Kafkasya oo1ge. Hm ve teı1biye edilen yenı ordula. mtihafaza edecek olursa; bu taraf. 

dar . :ar ~ 1~ sidd:..ıli bil' tır. sinde illeri hareketlerin•.! şiddetle n vardlT iki tunlar peyderpey ve laı:da'ki mukavemet mcnkez.leri 
no isfü.kıameblerın. e ı< tk• • h Japon sözcüsü ne diyor? devam ediyorlar ve şimdiden Mıa. iWtiyaca g-ör<ı harb sahnesine sevke ortadan kalkmış olacaktır, denile. 
ta~ı:::a/~~i~~~·~İeriye doğru ıncı cep e .AırWıra, 7 (Raciyo ~azetesi) - ~o;p petındl b01gesine 80 kilomette d:ıl:mdlctediıı1er. Bunun lh~inrle bUir. Şaycd Sovyet R:.ısya o:uuS' 
t ~ bUI mnaktadır. Yeni kuv . Bugün Boml:Jayd'a Hurd kongre kadaıı yaklaŞtı'klannı ve Ku!ban Sovyet Rusyanm Mançurya htidu.. b:.r hamka göstermezse. Maamaf~ 
=~:lmı ııır. ..<~tarafı 1 ~ı. sa~ da) partisi büyük toplantısıruı yapmı§- nehırlni geçtı"klerinı ~ddia ~clıyor. dunda yüz !küsur tümenlik ayıu ve\bu ordunun şimdiye !kadar i'b:r~ 

~-o--- ıtCk Çöıçıille de:rha.1 ikmcı hır cephe. tır. Top1an't.ıda 250 den fazla anu. lar. RuSlar geri çek ldılderıni ika- müSta'kil bir <m:lusu vard1r ve ettiği !kabiliyet, bu im1kanın her 

L dra Ruslar cin ~sıma dair bir mesaj tevdi ra'lihas ve on binden fazla ziyaret. bul ediyorlarsa da tafsılnt :vennı. muhtemel lbir Japon hareketine zaman mevcud olduğunu göroııün. 
On etnıi(şlerdirı. çi hazır ibullunmuştur. Top1antıya, yotlacr-. karşı ilıtıiyat olarak muhafaza e. den uzak tutmamanuz.ı il:>ize emir 

b 
. . Bertin radyosu ne diyor parlti reisi Mevlana Azad riyaset Cenubdaıki vazıyet ne kadar cid- dilme~edir. . ve ihtar etmektedir. - * * esa ına vazıyell ~ 7 (A.A.) - Alman ettmişt.ir. Gandi 45 da'kika süren di oluma olsun Almanların Stim. 

mdlyıoısu Arme:rilka Jçin yaptığı neş. bir nutuk irad etımiştir. liyanSk.BQra köp:übaşıntlnn şimale B k h • • Jd 
daha fena go··ruynr rtyaµnd1a bugün §UnJia!'l aöylem1ş • .?iğer tar~an ~e~~in .. r~dyosu:ıaı doğru reve~h ettikleri' ih~m- ey oz ayvan sergısı açı 1 

U tir: gore, Japon askerı ro7.C'USil bugun daki haberin daha kuvvet!li bır 
~ hqlıca heden Almanlari Hindistan meselesi bakkında de- şünrUlü vardllr. Böyle bir hareket 

Dün geceki Sovyet tebliii Avırupad'a aıılkıadan vurmak. olduğu m~ bıtluna.rak, şun'lan söylle.. Stali:ngııadı cenubdan ve cemfu do- Hayvan neslinin ıslahı :maksadfle la'hına hlınnet içın bu kabıl sergi. 
K.raınoda mınlaLaıında rı'c'at Bcıti:n;dle ma.!Ctmdur. Büyük Brit.an • rriiştlr: ğudan telhdid ed-ebilir ve şehir ya. terUb edilen 8 IDcı Bcyik.oz ·ehli leıü ıha2Jll{lamakta gösterilen gay. 

. • • ~ . . ymlan to?'laınıın oırdunun mevcudu - KağKl üzerin.de verllen istık. kuilarmdaki Rus müdafaasını yeni hayvarf.'ar sel'gisı dün Beydtozda a. retleri anl!atmış, hayvan sahibi 
ettıklerına bıldırıyordu 5 mfiyon Jkişi;di.Y. Am-eriltalılaT1ın da qfüe inamnı,ıyoruz. Hindistandaı İn- ~ beklen~ed'k bir istikametten çılmıŞtır. Merasimde ikumandania. !k1öYlfilerimizi teşvik edici ~zel 

Londra, 8 (A.A.) _ Alınanların d1a!hiJ ibı.ıılun<fu'lcları ~u ordunun bin_ giliz ask~leri bulundu~ 3:llüd. tehlikeye so'k~b:lir. Bununl~ ber:ı. rıanızdan Tümgeneral İsmail Hak- söır.er si)ylemştir. 
Stalingnad ve şı.mali Kafkasyadak.i lleıx:e tlı. J V'C ı O hın tayyare!iiı va.r. detçe, bu me.-nleket mustak"J \'e ber ~ kavsınde IG~aya ile Ka- kı ile 'I1ümgeneral Salih Arlkuş, Vi. Sergiye 132 hayvan jşt~r-...k ed5-
ı>etool kusuiarı üzerine tehd.dllen dn!r. Çöın;i1in ikinci biır cephe k.ı.mna. hı'ilır 6ay:ı1arn~. İcab ederse Japon. laQtalkı .Alanan ham1esının muvaf. rayet erlk.Bm; Beyoğllu; ÜıSküdar, yıordu. 
:&t"i13laşma1ctad'ıır. Dün gece yarısı ğa 'tt.§~ edcceiin~ ,Uphe yok • Y_a, Hiındistanda~i. İngiliz ve Ame- f~kıye-ts!Zliğ~ uğratıldığı . da açık Ka<bköy; Beş.illct.aş ve Fatih kay. Seııgt 'birincisi olarak bir taya 
~filen Rus teb!ığj Konelıniko.. tı.ıır. rı!l«ın kuvvetl~nnt taırdedece!k va. bır iha'kfiltattir. Yarım mılyun nu. ına:kan?ları, Bayıtar ve Ziraat Mü- 45, bir boğaya 30 lira, aynca b!. 
w, K!epSkaya. Bıeloglinsk ve Ar- SııoYı'ohn 7 (A.A.) _ Stokholm :tiy.et.tedil'. fusu olnn ve Volganın her iki sahi. dürleri ve diğer birçok davetli ba. ımci derece alan iki taya 15 er, 
ınnoi.r'de cansiparaM bir suretlte TM:1Jn5ngen przeıteaiınin Vichy muhe. «Japonları istemiyonnn» li. üzerinde ~etr7leree uzn~an zLT burumnu'Ştur. ikincWk al'ıın 5 taya 10 ar lira, yedi 
dövü.ştıüilderinıi bild .. mıektedir. bE!ri bıll~: Bom'b~ 7 (A.A.) - Hind b .• b .r saha dahılınde b~k 1.~br.ka. M.isafiıf;Cre ~e bir ziyafet ve. taya da .üçüne~ ~ü~a!at oln.ak il~ 

Vaziyet okl.uıkQB sarahat peyda Fına.nısıizllaırıın tal1mmine göre müt. li'ğu lkıomltc!i'ne hit11b edıeın Gan.dhi lar ~ar~dıiran bu ş~rı~ mu~afa~- r~lımiş, yemeği! müteakı'b rerıgi zere 7 lıra vcnlmış.tır. 
etnni.şfilr. K!lepskaya'da Mmanllann te!ltlk.kır Avrupa 'kıyıhrırın hava yo. §iÖYlJie dJeımjp.: s~. iç~n T,:nıoçenko h•ç şuph:s~~ bit.. Tüımıgeneral Salıh Arlkuş tarafın. Bundan başka dere<:e alamıyen 
i:crj !hareket teşebbüslerini RusJax We dhınıç yapacaklardır. istila gCT • <~:anda Japonbırı istcm'İyo. tün ı~ ve vasıtalarda.n ı~ıfade ı:lın Beyıkozun çalıŞka!l 50 hayvana da 2 şer lira olmak Ü
aıkamate u;ğr.a.1ımaktadırlar. A:lnnan Qdld!eşıt~ ~di:rdıe Vichy hükumeti nıırn. Bu hıı.'t, Çinin ,.e belki de e~rr. Me ihur Jerkmskı tra~ d~~şt~ 1 İlter vıeciz .nut. zere teselli mükafatı verilm~ su. 
ların StaI:.ngı-ad'a karşı h'ücumları bi"ı:r 1bey-a'n!n:ı.ıme ner.ıederek ha1ka eo. RUS:yanın amılaırının geldiği mana. tör fa~a~ Stal•ng~ddadır ve 'kay • aı er 
ftr7ilailaşma!!ctadır. ·~ . ~~ın~Mıığılnı muhafaza etmdıni •l'n~ ifrudle edecektrr. Rusya ilt! Çi • b~ fa:brlka. şımd1 tank ımpl edecek kile, mevcud şartların müsaadesiz. retile eem'an 755 lira para tevzi 

RuS!ann Kotelrum>vo muharebesı ve m'ullaln!lbeiere ka7lfffiamıısını tav nün ycınıi!mel.ari.ne alet olma\ iste • bıT ha'ldedır. .. liğine ~ağmt?n, hayvan nes1inin lS- edflmiştir. 
n kayfbet!meleri Almanların bu~ cdooelJcltla • <1 Karanlık pnler» -----------------
rnıntakada ile?11emelerini temin · mıyıoırum.» Nevyorfit, 7 (A.A.) - Nevyo-:lk işletme Umum 

ilanları 
etmşitir. Halen Almanlar Kdteln~- Times diyor ki: , . . Devlet Denizyolları 
kovo'yu geçmiş ve şimali şarlciye ''Son Posta nın bulmacası· 21 -(ll) Aıhnarll'ar Kafansya. silSilesınde MOdUrlOğü 
doğru j]en":emel'Kte bulunmuşlardır. '' • toPiu ~-uyvetlerle ılerh)"Orllar. Ye. 

St:al:ingrad'm ehemmiyeti pek n~. bi.r lb~an g~hşınekted~r. Çünı. 1ıı.-----~-
faZladı!r. Büıyıük bir sınat .şehir ol- Bani.ardan 30 tane•inl 

0

1.alleclad ha arada yolltvan ha kü şımdı bu mucadelede ılk defa İM R O Z HAT T 1 
du~ndan maad'a Rusların hayatı ol-u)'acamaza bir 1"'Ji7e takdim e4eccğia 0 arak insan kuvvetlerı çarpışmak. Ta:nııki bmoz postası ,.apılmıyaeaırtır. 
added:iılen Votga nehri üzerind€.diır. Soldan sata doi tadır. .. 

<ı8529ıt 

A!1manlar şi.madi Kafkasya cenu ru: 1 2 3 4 S 6 . 1 8 g t f) Karanlık g:unler yaşıyoruz. Daha 
bunıd'~i .gediği genişletıni~erdir. 

1 
_ Bir üzUm 

1 

d~ ~ara?fük günler idrak etnıcltli. BU AKŞAM 
Dün gece yarısından so-n:ra neş. nev'i (9). 1 lll if.ınız muhtemeldi_:· F~at :zafea-c lftr s 

ret1JMeri ~er bir tebli~de Rus1ıar 2 _ BliJıiik tn • 
2 

------------ 'kavusacağımıza şuphcmız olm~ T E P E B A Ş 1 Belediye B A H Ç E İ 'nde 
Biı :o,p;linsk cenıt.buna ve Arma- san ('7), No1a (!). ma'lıd1r. Almanyaya karşı bi:ıi!·k 
Vir'e do,ğımı rkat ettiklerini ve ımu 3 - Pipna.D 3 -- ha'li~ çarpı~ıy.oru .. .U:~u-tn:amalJ. Kızılay menfaatma buyuk gece e ... glenceleri 
harcbe'1eııiın Anmavh- civarında ce- (5), Anne (S). yllZ lk'i lku:vveiımız, dovuşmege an. 
eyan ettiJfni b!ldirmiş!eııdrr. Ar. 4 - tıerlflyen 4 ----- cak henüz başlamış olmaklığımız.. A. I a b ....... da 
tnanlar bu mmta'kada cenubdan (lO). dadır. C,W .. .. 
zyade gaıibc doğru ilerlemektedir. 5 _ Bir kadın 5 ----
ler. tamı IG). 

Bu suırıet1e Almanlar Maikop'u ı ıc k c2ı ------·· ----
tehdid .... -eıkte ve a\•nı· zam""'wa - opr ' 6 

t:Olll u.u'U At yctişUrtlen yer --1==1--ı-~-ı 

da bu te'h:did Tuapse VE' Novorosis- 14), Mesken (2). 7 ----------

Moskovada yani görUşmeler 
(&,tarafı 1 inci sayfada) 

nttl Zefıtuıng gazete · e bildSTilmC'k • 
'teclir. 

ki liımanı-.an c'dill b rıtehlilreye ma '1 _ Sa.l'ho., iba.. ____ _ __ _ 

tuz ibıırakm~~· tırması <'>. KA. 8 İİİ --• ı· 
Di~ taıraftan Stokholm'dım bil. 

dirıldiğin-e göre Mosk.ova konıuşma. 
b.Tı!nda lbillhl!ISl98. bir Japon hücumu 
kMŞ.llsı'nıclla RUl:!J}'"8Yl mulkaveımet c -
<M>ınecdk bir O\ınıma sokmal: dç.in 
yııı:p::.llaca'k ye.rdlmln genişliği ve çe.. 
~ görü,ülecek.tix. 

ranın zıddı 1%), 

Japonlar Tibet hudud- nır ha.rti'n ıııun11.. 9 • 111 1 
larına dayanmış ar vusı~.nırırk c4>.10 ı--- .--- --,, 
Vişi, 8 (A.A.) - Uzakşarkta ço'.k iJ - Yok etmek 

rnülhim askeri harekfit vu'kua ge:J. 
lllektedhı. 

1ta!Lyan menab:inden gelen tıa. 
beıüere göre Japonlaı· şimale doğ
ru hareket ederek Tibet hududuna 
da.y~. 

Ja;ponl'ar Pu.'ko şehrini işga~ ~ 

t~!e.rid.h'. Bu hadis2 H:ndistanda 
~iiliz ımüida!.aası. için çok mühm.. 

<Ur. 

(5), Kalburdan l'COl.r (3). 
10 - Ad (4), Asan, 111$1.lttn 15), 

1'1*.arıdan aşajıya dotru: 

l - Tepsi teııst <81 • 
B - Rusya:dabir dal: silsilesi (4), u. 

zakhk nklası (2), Tü.:en IJ\ml>Ma.n ~ • 
kar (2). 

3 - Yol göstt-rlcl (iil, Blr isim <'). 

4 - ucan (4), Delil olm.u'an (5). 

5 - Haziran ayınd ta.nbnla ,.ınn 
bir ecnebi fufüoı takımı <6>, Bir r?.nJı Ayini ruhani 
(2). 9 AihıSt-Os 1942 I'-.ır.ar günü öıleden 

6 - Gösterme nldas, (2), Gariblik evvel saa.t 11 de SISll mezarlıtmm Meta.. 
('1). mol"!os kilise.sinde nıillevdi'a. 

7 - Mülkiyet eki (2), Bir isim C4). iLiA KAPETA. •tnts·tn 
8 - Bayatı (3), Acc:nıcr. bir sayı (3). ıstınııatı ruhu iç.in yapıla<'.ak lybıJ ru. 
9 - U;fkmnm lu.bercls1 ('7) , Bir har. haniye akra.b:ı ve dos\larının gelmelCJi 

fln teli.ffuzu (2). rica ol•mur. 
10 - l'ardım ~en (9). Alll.'$1 

Büyük Revü 
Taun: EKREM REŞiT Mü:r.!k: CEMAL REŞiT 

s A.PiTE 
UAMMER'in ve M 

iıtiraklenle ----·· 
Bestekar Tanburi Salahattin Pınann i§tirakile 

14 Jdtillk bahçenin SAZ HEYETİ, 14 kiılllk ORKESTRA 
Bu geceye mah&uı fevkalade program ilaveslle Danslar. Varyeteler 

ve bir çok sürprizler . 
Alafranga G A R O E N Salonunda 

Bu geceye mahısu' zengi,n varyete • Dnns • Kabare 
saat üçe kadar muhtelif eğlencder, f .atlarda zam yoktuır. 

Telefon: 42690 

' -

1 



\ 

8 Sayfa 

Kırıkkale askeri fabrikalar srap müdürlüğü 
satınalma komisyonundan: 

68 ton dört kalem et 
alınacaktır. 

Mlkd.an M'llDl. Be'. İlk Tem. 
Totı Ka:ruş J.4ra D. 

İhale cön 
ve saati 

K9'Wl $ lm7-nıklu 63 ton 90 43.1~ 00 •. , 2~.8.942 15 de 
ı> ıt ıt 68» 80 39Hff • • 

SIC'n' eli 68 • • 3t60 00 it • 

K~I eel 6S » 'J.O 3511~ ot • • 
1 - Cimi, -~ le lllale günü, mıdaamıaen IMıMli Jll 911h'i1Öat teminat,. 

• 

- f'll.'k&nıla ~ı hinlamı.da. gijsterilıea IÖB ve ... -- zaTfla Jt~ s o M E R B A N K 
Graıp Miidttı!iıiiinııle ıa~ ~ ~ 4 kMem. et lltalelıl .1111.----
~§§e ::::::: i YERLi MALLAR PAZARLARI 
- 2, s iaeö ~etli 1111••~ ~ -.ımr .wwıe sa&t 

14 
de Mleııeıesl Mldlrlllladen : 

JtlMlar k&Rkl$;91l& vet'ıwel.et"l. 

3 - ~eler A.akaM Mbri Fabril&lar Ualllll Mi.ttik'ltitti Lev&All 
~ 111.~ böll89Hda t&tanbul Aaftr'i F8briluıllıır Sıııılımalma.sı. w: ıtırık.. 
1ıa1e Gn11t Mttttil'Hl.iü 8&balm<t "81ais~ ririiJ.ebilk'. uSZ3ı» 

latanbul Liseler Alım Satım 
Reisliğinden: 

Komisyonu 

CiBef Beller kUo F. Mikta.n İlk ıtenaınatı Sartna.me betkU 
Lira Kr. Kr. Kilo Lira K. 

48 57.HO 2052 00 137 

aded 385.00t 1732 51 

&etel H2 852 

çeki 1180 2.158 17'74 

Jlomisyon111111r&a batlı alil yatılı lisenin 1942 mali yılı lJı1.iyaç1a.rı olan JU,. 

kanü. yazılı ylyect> ve ya.lııacaJı:ları ırap rnlP ka.palı r.a.rf usuUJe eksiltmeye 
kıe.omw;tur. Elı:si.ltnıe lt/Vlll/1942 Pa.za.riesl &ünü saat 11.30 da Beyothında 
Lise~T SMUL Alına Komls.yenuncla. yapılacaktır. İıltekliler yeni yıl Tiil&l'et O. 
elası nsikası ve ilk teminat ruakbuzile teklifl~nl Jıa.v:I 24.99 sayılı kanunun 

tarilatı dairesiıade lıır.zn-layacakları kapalı za.ri'lanııı li1öısü g-eçea aaatten 'bir 
liiaa.f. eYVt'l:lae kadar komlSJ'on reislltine ma.1W1&~ RlllkM>iliDde vermeleTi, Bir 
taç craPU Mrden alma.k fstlyenler her ınıı> için aJTl ıf.eklltte bıdanaeaklardll'. 

P89tacla olaaılt &'ecikmeler kaltut edilme.. Teminat yatırma.it ve şartnameyi al. 
ma& tstiyenlerin Gala.tasara.y Lisesiade kıeoJnisyoo. ki.tibliti;ae miiracaa.tla.n. 

«769011 

lstanbul intihap meb'usan teftiş hey'etinden 
Deldıor Refffı: Sa1damıl&n ıwıla.n İstanbul meb'usluğ11 l(l.ln 9/8/942 tarihine 

r.astla.yan Pau.r günü. tJniversJte konfera.ns salonWlda. lnUha.b ya.p~akbr. 
Sa.a.t rtam dıc6ıuııla rey ahnınata. ba.şlana.ca.ğınd.a.n münt.e.hibl. ,sanUel'in aşa.p • 
tbki ııerw, sırasına. ı.öre muayyen saatlerde ellT:rlnde bulu.nan münteh~bl ısaıı1 

lltiwlt.,.an lılıe salonu. teşrif ederek reylerini lroll:ı.nma.la.rı rica. olunııt. 

Eminönü • Fa.tih 
Beyoğla • Beşiktaş 
K.aıd*.by, Eyüb, Üskiida.r 
Adallaı.r, Bakırköy, Sa.&-ıyeT, Beykoz 

Saat Dakika Saat Daklb 

9 na 10 30 
lf 30 11 30 
11 
12 

30 ıı 

13 
c8525ı> 

'BiLETÇi ALINACA~ l 
Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Hdk Tramvay arı 

T. A. ş. Tasfiye Mer·urlnğundan: 
Harekeıt serıvi'si .i.çin bJletçi ~ltnak:a.k'tLr, Ask.eailik.k i.lişiğl ohnıyan 

iıstdk:lilerm ida.renin &ğlarbaş!:ndaıki Mer!keZ'İıne mÜ!Nlcaatleri. 

Nusaybin gümrük kıt.ısı satın alma 
komjsyonun._:an: 

Cinsi Miktarı % 7,5 temina.tı Tutan 
Kilo Lira. Lira. 

İhalenin na. 
sıl yapıla.caicl 

İlıaılenln 
gönü 

Karpu.z 9420 50 GGO Acık eksW.me » 
Y3'1 müm !lt20 17'7 2355 :t • • 20/8/942 
'DolıılAltes 4005 60 801 » » )) Per&embe 
Patlıcan 4005 69 1201 • ,, » gilnU sa. 
Kmıı sofan 7000 79 1050 » » ,. at 10 

A _ Beş lı:alom yiy~ 20/8/942 cünu Nusa.ybin gümrük karargah bina. 

sında açık eksiltme ile n.ıın alına.cakıtır. 

Bimnoiı dene pamu.ldu mftblJllO,alt ~tıfıla, i'§ti.rak. etımıek üzere 
bugüne lcaclwıı tevzi kupoııı.u almamılf dJajnJaırıın kupon aim.ıalarını te 
mil~ l'MŞağı.da ıadııeslori yazıU. d~ ımıal~ bıpon tevziı ekipleri. 
ımiz 15.8.942 CU'marıtesi günü a~ ık1aıdlaır vaZi.releır1ne devam 
'Cldleıceıkıiıı. 

Hetı:iüz ~rinci devre poonuldu ımeUımııoalt l!evziı ıkuporm aTmaımiş 
olllaın. ~ Belediye hudıu<iu ~•ilııddldl Sayın halk.J.n ntifos 
ci12ıdlalm vıe E.k.meik bmeleıile bu ımüddıeJt zlarıfılncla t.evzi ekipleri • 
miıze mül'81Caa.t eıde'l'elk. tevzi kuporıu all'rnıallamı llan okınuıı. 

Kupoco tevzi ekiplerimıİ.'ı:inı çai~aı\.'tıa. <ıllcWğu mcıhaUer: 

1 - Beyoğlunda Ta'ksimde'ki Rum Kilisesi binasında, 
2 -Alemdar'da Adli Tıp Müesıeaeai yanındaki aebil 

binasında 
3-Osküdar'da Uncular ıokağında, 
4 - Kadıköyün' de Kadıköy mağazaıın.Ja 

T. iŞ BANKA;:,t 
K. TASARRUF 

HESABLARI 
2 İkinci.teşrin 

Keşıdesine :cyrılan 

ikra.nılyeler; 

1 a.det. 1000 lirahk 
1 )) 500 » 

2 )1 250 • 

H 100 :t 

10 • 50 • 
40 ,. 25 • 

5aJıhatinize 

faydahdu. 

KUŞ TÜYÜNDEN--11ııı. 
YORGAN, YATAK kaU&nmalr bem kesenize -ve hem de 

BiR KUŞTUYO YASTll< 2 LIRADHl 
Yatak, yorganUll'ı da pek ucuzdur. ~: İs.ta.nıbuı ÇalanaJc;ılar. San. 
dalyacl'lar $>kak ömer .Ba.11 oğlu KUıS Tüyü fabrlka.sı.. Telefon: 23027 

Adana Zirat mektebi müdürlüğünden 

Bu sene mektebe mflsabak 
ile talebe alınacaktır. 

1 - Müsabakaya. orirebilmek için isteklilerin a.,a.ğıda ya.uil şartlan ba!.z 
ma.Ia.rı eaııttır. 

a - Türkiye Cumlıurlyef.i ıtebaa.Sından olmak. 
b - Oria. mekteb devlet hntiha.nmı vernıiş olmak. 
c - Yaşı 15 den a.,ağı, 18 den 1uka.rı olmamak. 
8 - Hasta.lıkt.ao salim olma.k ve her hangi bir aza.sında. 'bir atı:UBl b 

lunmaına.k, ziraa.t işlerine daya.nıklı bir bün1eye sahıb bulu 
e - :t,ı hal salıibi olmak. 

Y11ka.ndakl şera.>tı haiz olanlar l.Ağustos.942 den lO.EyliU.942 

kadar bir i9tida. ile mahallin en biiJ'ök maıkaau veya ff 
dofruya. nıekteb idaresine müra.caa.t etmelidir. 
Müracaa.t 1$Lldasına. batlanaoak "81kaılaı': 
1 - Hüviyet ciizda.nı. 

2 - Orta memteb dlp'tomMI. 
3 - Sağ'lık ra.poru ~ aşı kii:lıh. 

c - bi hal kiğ1dı. 

5 - 4 X 6 eb'admda 6 :ıded ' res1ka lotofr.afı «Resim 
ahnmış olacak». 

9 - Müsabaka imtihanı meta.maıttk, &atbla bilgisi, Triilı:~:!, Fizik. 
denıileri:od.en npılacaktır. 

3 - Miisabüa 13.14 EyUi.I giinterinde Ada.na Zira.at mek~b:nde yapı!aNl 
-1 - Evrak1aruıı tamamen &'Önderme1enler mösabaJc::..ya ,flremeı.ler. 
ö - MüsabakadMt bir gün evvel yani Eylô.tlin on ikinci gıiıiji mekteb beki 

Dt~e moa.:rene edik'OOk.tir. Mua.yene neticesinde bedeni v~ sıhhi arn 
o1ıı.nlar ile zinat işlerine elverişli bulunma.yanlar miısabaka im! iha.nıın 
ci:reme?Jer. 

6 - ita.bul edUıen talebelerden nümuneye cöre bir kefaletna.me alınır. 

«8319·· 

Ordu hasta bakıcı ve hemşireler okul una 
ait bazı izahat ve okula kayıt ve 

kabul şart l arı 
1 - Olruiı.anııza basta.ba.Jı:ıcıı ye hemslre :re!iştinneJt üzere Anka.r.ıd1 M . .l\ 

V. tar&fuıdan 1939 senesinde açılmış olan hasta.bakıcı ve helll.}iı·caeı· o~u,un.ı b 
&ene d.e 45 talebe alınacaktır. Okula girmek a.r:ıu edenler buhuıdııkları ma.h.ı.I 
lill 't'alllitine ve k.a.ymaka.mlığuı.ı. veya askerlik şubelerine Jil.ekçe ile miıı .ı~,H 
l'Jlleceklerdir. 

2 - 3433 sa.yıla kanım mucibince bu okı.tld:uı mezun olae;ı.id.:ıl', memur olu 
tekaüdiye ala.callla.rdır. 

S - MJeq;un ola.olar allı senelüı. mecbu.ri hiunetlerini ordu lııst.ıh"nelerin 
de 7a.pacak.1a.ı., ondan sonra arzu ederlerse memleketteki büLün sıhhi k~-kKıi! 
Jer kendilerine açık ol:ı.caktır. 

4 - 'l'8Jısil müddetl üç sene olup bu müddet içinde okurl~a. a.:d.ı be'1 ıır 

har~ verilecektir, iaşe ve Hb·!Slıırt ta.mamen o.iııu.la aid oJa.caktır. 
5 - Okuldan mezun olanlar barem ka.nununa g-öre 20 lira asli ın:ı l.l>t'.ı.n bı:; 

lam.ak üzere maaş alac.ı.ldar, ve bu mikdar gittikçe ooialac"'1u1r. bcı z~ ına 
cla.hi iaşe, giydirme ve ba.rınına orduya a.id ola.caJı:hr. 

6 - Okul 15 Eylül 942 de tedrisata başlayacaktır. 
7 - Okula. ka.yıd ve kabul şaTtlart şunlardır. 
A - TÜ111;iye Cümhuriye~i tebaasından olma.k., ve Türk ırkın;bıı bulunmı.k. 
B - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her lklimde va;r:if~ gi>rme;;' mü~ıl 

bulunmak. uBunwı heı· bana-1 bir hasi.ı.ha.ne sıhhi heyeti r;ı poTil<' ıeı.bil e tır • 
md: ve evra.ka baf;la.ııu.k lazımdır ... 

C - Okorwı talebe y:ı.şı 16 dan aşatı Ye ZZ den yuk&TL olnı..ıy.ır..ıkLr.r. 
D - Kendisi a.ıuı, ve ba.b~mın iffet ehllnden olmalı., «bu vaz•yeı poiısçe tev. 

elk ettirllf'rek evraka. bağla.nacaktlr.,. 

E - En az orl.a okul ta.hsilini bilirmiş ol.malı:. ~Eleme im'ih:ın l.lrınd 1 muVlf
fllk olmak şa.rttır.ı) vey :ı. bu derecede tahsil e-ördütfuıü isbıt etm~l, uuı.dıkn>. 

me veya bunun tasdikli bir sureLi. lUuameleli evra.Jmıa eklenecı-klir,,, 
F - Evli veya ıı.iş.ı.nlı bulunmamak, o-ene.lce nk'nip bo a n:ınl;ırl ı kı>ra,-;ı öl. 

müş olanla.r kabul edilir.» Buna. a.id medeni hali bildirir mıisb:t evrak keza clt 
lenecektir. 

G - Ok11ı srhhi sebeble, dışuıda okıılu kendiliğinden terk e~tiği, evlenıne 
sureHl.e veya dlter inzib:ı.ti sebeblcrle okuldan cıkarıldığı, altı seneli~ ınecbJri 
hizmetini yapmadığı veya. ta.mamlMnadığı veyaJıud sıhhi sebebler dışımb çı. 
karıldığı taıkdirde tahakkuk ettirilecek melr.teb masraflarını tamamen i>deyerıı. 
ğine ve '"Osterditi \o·esikala.nn tam1men doğru oldutuna da.ır oot.erlikt.en b~. 
dikU ve kefilli bir taa.bhiidname verecektir. 

8 - l"ukanda.ki şeralti haiz ola.n okur okula imtiha.nsız olarak kabul ('dile .. 
ce1dtlr, . 

9 - Yukat'ıdaki maddeler muciblnCfJ e'fl'd:mm muamelesini bitirenlerden vı. 
li.yet veya ka.zıa merkezlerinde oturanlar bn makamlar veya :ısk ı•rliJt şubı-'erJ 
vasıtaslle evra.klannı doğrudan doğruya Anllıa.ra Ordu Ba.sta.b ·.ı.\tıcı Hem~ireler 
Okulu Müdürlütiine ı:-öndereceklerdir. 

ıo - Müra.ca.a.tbnn Ağ1L'>tos 1942 nlha.7etlne kadar aona erdlrilmt>si la .. 
zımclır. 

11 - Olımların ka.bul edlldilrlerı re mektebe hareket etme tarihleri a.ynl 
makamlar taTa.fında.n kendilerine blldirllecektlr. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulundulıı Ankara.ya kada!' grlmek ve o. 
k11lı:la tekra.T yapıl!l.ca.Jc sıhhi muayent neticesi ruısta.lıklan tl'beyyün edenlerin 
memleRtine ~tmek için masraf edecekleri 701 parnları kl'ndilerlne aid ola. 
caktır. «544.7802» 

B - istf:kliler ~lrmek istedikleri kalemin hizasında gösterilen teminat. ak,, 
çmini Nusaybin giim1'1Jk başmemuriutu vffJllleSine yatınp vezne ma.kbıızim 

şaııtna.mıınin dördünoö maddesinde istenilen vesikalarla. birlikte &"elec.eklerdir. 
«82U:t Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 1/Ağustos/1942 vaziyeti 

. · · PEK YAKINDA, · . ~:t _ . 
'MODERN KIZLAR "· 

Yazari: MAHMUD'YESARi · · 

Nuri Dem.irağ 
YEŞILKÖY 
Tayyare alanmda 

Bu.- 2S iiDoü ra.ur günü uç11e11 ve 
7a1nct atebelıer anasında ~nare ve pli. 

nöır müsabakalan yap~~. mın&ratlar 
4ıaınl olumM:akir. Göslıert 11e ;yanştara 

1aa.t H,30 c1a laatl&na.caktll'. 
Vata.nı ~ tecavü~önden masun 

bulundurmak ~n lhtiya.t eleman yetiş. 
tiııne'k p.yesin.e matuf ve Türk delikan,. 

lıiaor:na Ya.raşaoak yegane sı>oT bu neTI 
hMlelket'lıerdir. 

Her TöıGl geUt s~yredebllir. 

Öksürük ve Bronsit • 

TURAL 
Komprimeleri derhal keser. 

Her ec-ıa.nede kutusu 35 kuruştur. 

(TIYATBOLA8) 
RAŞiD RIZA 11YATROSU 

Halidıe Piokm ber.ahCT 
H~e. Belvü bahçcsjnlıı 
eRıarudca kıımıı.nda bu gece 

(( ASiLZADELER D 

Yazan: Bedia Fon Ştatzer 

NAŞIT GECESi 
12 Aptıos ÇaTŞ.amba güınü akşa. 
mı, bütün tliyatro ve ses, saz ean'at

k&llarıuın i;tıirakile büıyü'.k 
müsamere 

M. Panayİa Vasillsa Hrlsantl'nin 
ziyaretleri 

.Ayın onundan itl-bareu Pana.yJa. Vrui. 
lisa Brisaırti Konsta.nıinupolls Ra-yia 
h'61'gün doktorla.n, ecza.edan, ttsmi ve 
'hususi müesseseleıiı gezeı'ek fotogra.fım 
bırakacaktır. 

Kendisi, binaların Utlnci veya üçüncü 
k.aıt'lıa.nnda. buluna.ıı m~elere çıkma. 
yaca.tını ıresmlnt göndererek hediyesini 
aşa.t1lla. bekliyeceğinı nan. etmektedir. 

. AKTlf· · PASiF, 
Kaııa: 

Altın: Sa.fi kiloı-ra.m 1'1,616,4:7' 
Bank:ll.Ot • • • • •• 4 

Ufaklık • • • • • • • 
DahlldelD mah.aWrlen 

TQrk. Urası • • • • • • • • • 
11.ariçteld mcıha.birluı 

Altın.: Sa.fi ldlograın H,9'18,011 

Altına tahvW b.bU· ~ dıL 

vtzıer • • • • • • • • • 
Dl.ter dö•iıder ft borçla Blirinlı 
batiYeleri • • • • • • • • • 

llullle tahrillerls 
Deruhte edileA e'fl'&tl aatdlJ'a 
k&rşılıiı • • • • • • • ' • 
ıtanunun u ınct maddelertne 
te'rfik&n &&&ine t&ratmdaıı •&iri 
~at ···•••••• 

Senedat Cösdaa.u 
Tica.r1 Senetler • • • • • • • 

Baham .e tahrilit cıtlldann 
· ( Deruhte edilen tm"akı natdl

A < yenin tarşılıtt esham '9 
t tahvil&' <lt!barl kıymetle> 

B < Sertıest Esham ve Tahvtl&k 
Avamlar: 

Altın ve dövtt tızel'ine avaoa • , 
TahviU.t. üzerine ava.na • • • • 
Haztn!'.Ye tıss vMeli avans • • 
Hazineye 3850 No. lu kanuna g6N 
acılan altın tarşılıkh avt.nıı • • 
Blssedarlar: • • • • • • , , , 
Muhtelif: • ı • • • • ı ı ı 

Lira 104,954,043,09 
it 6,ıt'7,082,50 

)) 199,753,-

• 30,452,05 

Lira 33,648,796,38 . -. 
• 511,958,81(3,29 

Lira 153,148.563,-

)) '24a21,621,-

Lim 3l9,58Z,161,49 

Lira 44.833,139,93 
,, 10,506,443,45 

Lira. 3,096,31 
• '7,905,723,45 

» -. 
)) 250,000,000,-

Yekb 

111,47 0,878,59 

W,452,0S 

85,60'1,609,6'1 

134,526,942,~ 

3.39.532,1GU9 

55,339,583,33 

257.908,819,76 

4.500,000.-
9,GSG.246,41.l 

99S,96!:i,693.40 

• .,. l8ennA79 
l:btlJ'&i ü:oetıh 

Adi ve tevb.14.d.e , 
HUSQI 

• • • • f ' 

• • • • ti • 

TM&riildekl banknotlar: 
Deruhte edilen e'Vl'&kı na~db'9 
Jt&nunun S • 8 incl maddelerin• 
teY'ftkan Huine \&ratmdaıı nJd 
tedjyat • • • • 

Deruhte edilen enatı natc!1" 
bati7est. • • • • • 
lt&rşılıtı t.&ıntımen altın olard 
il&Teteo teda'rille Tuedilen • • • 
Reeü:ont muk&bW tl&'t'eten tecta. 
rille Yar.ıedileD , , • • • , , • 

lluhıeJe npılan altın tarşılıkh 
&ftbS mutablll 3902 No. ıu ltarıun 
muclb1nce ll&•etan tedaYWe .,..... 
dJlm. • • • • • • .. 

IDVDOATı 
Türk lirası 

Altm: Sa.fi kilogram 8'7'1.42Z 

3151 No. la kanuni\ C'Öl'e ba:ı:lneye 
acıalan a-rans makablll tevdi oı.. 
nan altınları 
Safi kilogTB.m 55,5.U,938 

Dövla Taabhüdatu 
Altına tahvili \:abıl dövlzler 

1>iA'er dövizler ve alacaklı ıtLrins 
br.kJYeleri • • • • 
Muhtelif • • • • • • • • • 

Lira 
.. 

9,412.135,'73 
6,000,000.--

Lir:ı. 158,748,563, 

• 2 ı.zn.6:bl,-

W& 134,52G,94Z, 

• 40,000,000,-

• 288,500,000, 

• lt2.5(!0 000.-

Lira 126.371,891.0tt 
• 1.231,l(j<J,05 

.. 78.12-1.16'7.90 

Lln -,·-

» 25,310.403.Stl 

\ l Tem.mu 1938 tarlhlDd• ıtibaı'enı t.konto haddi ~ C altm üılerlu avan.ıı "' 1 

Llra 
15,0tı0,600. 

15,412, 135. 1 

605,5!6,94!.-

U'7.612,055,1S , 

73,12-1,167 ... 

2s.s ı"'4os.s; 
nı.979.!189.0 

998.965,693.40 


