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Mii.ttef ikler Tunusta 
taarruza geçtiler 

Nevyork r~dyosu niüttefi~lerin 
biraz ilerlediklerini bildiriyor 

Japon 
lllosuna 
yeni bir 
taarruz 
Birçok Japon 
gemisi alevler 
içinde bırakıldı 

C Loadra bildiriyor :J 
"Şark cephesinde 
Alman mukavemet 

sağlamlaşıyor,, 

Alman tebliği: "Bütün Afrika cephesi boyunca mevzii 
muharebe faaliyeti kaydedilmiştir 

İki kruvazör ve bir 
destroyere bombalar 

isab_ t etti 

Mos1<ova, Almanf arın merkezde ve Staf ngraddak 
karşılık taarruz:armın kırıldığ nı bildirivor 

Tor in o 
J8DldeD 

bombalandı 

V aşingtocı, 9 ( A.A.) - Bahriye 
Nazırlığının 9 tık.kanunda ~edilen 
tebliğ, aşağıdaki haberleri bildir
mektedir: 

1. - Evvelce bildirilen ve Ja. 
ponlara kar1ı yapılan taarruz geniş.. 
leme.lctedir, 

2. - Bu tıaarruı, Guadalcanal
dan hareket etm ı, olan ve bu ada.. 
ya doğru yol alan birçok düflllan 
kruvazör ve destroyerine kar~ı tor. 
pil taııyan ve pike.bomba uçakları 

ltalyan tebliği şehirde tarafından adanın takriben 150 mil 

l ıiınal batısında kain bir nr.ktada 
mühim hasar ar yapıhnıştır. 

yaptığını bildiriyor 3. - Bu taarruz et:cesinde düı- Şark cephesinde telörgüler araaı·ıclan ilerliyen &ir A?nı rr,, kol: 
_ tnan aşağıdaki kayıplara uğramıı. Berlin, 9 ( A.A.) - Alınan or- ve düşmanın ağır kayıblara ınaru 

Lo "' A ) _ T-orino Ur: duları ba.şlnmıandanlığının tebliği: bırak ıkiığı bildirilmektedir. 
ndra 9 ( • ..,.. ' Iifak · ' kru n~. V-•!'- 1 d V 1 1 • d lebrl d.. e Stirling, Ha s, 1000 11brelik iki bomba hır • &.IV5" ~as ar a ve o ga i e V()1ga ile Don arasında plya 

la un gec Wdl!ngton bomba u. va.zöre isabet etmiJ.tir. 1000 libre. Don bölgesinde yeni Rus taarruzla.. ve .zırıhlı tetkiller tarafından )'apıla 
n-ı~~ ve ürekkeb büyük bir lik bir bomba da diğer bir kruva. rının dün de akamete uğratıldığı (Devamı 6 ncı sayfada) 
~arıuuan Qt1 ed f lım dn •• 1 '--~ • • ••ı ·ı bir -------------------------ı tefldlı ıtaarruzuna b e o ur-r. zore saı>ın etını,tır. .LK torpı 

Şl!lll 1'}' 1 ...... L.aıd hava gili:el olduğun ....__ destroyer veya küçük bir kruvazör s • k d d 
d a ı U:--7f ~terinin yardımı ile Şimali Alrikada Amerikan tayyarecileri bir uran kalenin bomba ı isabet eıımi}tlr. Bundan maada bir u 1 as ava...:. ı 
..: te~ tır taaM'UZ yapılmıt- deposundaki bombalarını kontrol edt?rkcn destroyer veya küçük bir kruvazöre ~ 
tır. ~1:tıcolerin iyi olduğu &~ıl~yor. Londra 9 (A.A.) - Fas rad •

1
lardan sonra eı_ğır batııı.rya~ar. ta.. iki !&abet vaki olması .muhtemeldir. 

Bir bgiliz 'Sdfnba uçağ! eksıktir. yosu, bugün öğleden sonraki ya- r!'"fından bombardıman edılmı~ - 10 deniz uçaiı Amerikan avciları 
Roına, 9 (A.A.) - Italyan.~~rdu yımında ~ali Afrikadaki ı:ı:ıüt- tır. . • tarafından diifürülmü,tür. Birçok 

ları A •--rat'~ı.ının teblıgı: tefik wnuıni karargahı tarafm. Fas radyosunun spıkerı §un - di<un,. .. gemisi alevler içindedir. 
urnunıı 'Ka gau • bl• - • l •ı A bni' • -r--• 

Dün gece düpnan uçakları, Torı. dan neşredildiği söylen~.te ıgı, arı 1.~ve ~ ~tır: _ Guadalcana.l'da ağır toplarla des 
(Devamı 3 üncü sayfada) okumuştur. Bu tebliğde şoyle de- Mu~efik ba~k~manda~h~, teklenen Amerikan kefif kolları d~ 

nihnektedir: . . ce.phenuı bu kesımıne mühnn manla teması muhafaza etmişlerdir, 

Dünkü celsede Süleyman, infilakten sonra 
Ömeri görenler olduğunu iddia etti, 

müdafaalar için duruşma ayın 23 üncü 

Vaşingtona 
•• gore Tunus cepheıpnın Teburba ke- mi'.kta't'da kara ve hava kuvvetle- Çarşamba gününe bırakıldı 

İtalya da 
bercımerç 

artıyor 

siminde bulunan Mil.ver kuvvet- ri yığmaktadır. İngiliz • Ameri • 
Ieri, müttefiklerin yaptJkları kan hava faaliyeti arbnaktadır. 
memnwılyet verici Karfl taarruz. (Devamı 3 üncü r.aylada) 

Nevyork Taymis gazetesine göre 

Ankara, 9 ( A .A. ) - Almao 

Oarl•b bir 'Büyük Elçisi Yon Papen'e kar,ı 
suikast yapmakla suçlu bulunanların 

dell. ne nakzen muhakemelerine bugün ağır 
ceza mahkeme$1nde devam edllmit 
tir. 

' ' 11 vrupanın muhasarası hikAyesi far::~:~:ı:.~~1~=J,,~:~a~i~ 
H . ~~!e~eı;~: =~~!: 'i~~i.~;:: 

b 1 d Japonyanln Sarılması Bizans altınlarına rethanesl karşısında beklediği bir sı 
H b as a 1, konmak ı·sterken 2400 rada oradan bir taks inin geçtiğ: ni 

Vaşing'tan, 9 (A.A.) - ar ve bunu müteakib ınfilakın vukubul 
haberleri ofisi müdürü M._ Llner l" k fd.l 
Davls, matbuat mümessülerıne be- ı•cı•n de terıı•bat alındı ırasını aptıran sa l !~;epıı;:: ~:r~:~~~!. i ::; 
~~~t7ui:ı:':ı!ir:ı~::~:~ '' Zabıta evvelki gün define va• =~:d~~~çi!~~d=ü k~: 
lere göre, lt.alyada bercüınerç~rt- 1 dile bir zatın 2400 liruını do- tibesi matl1l8%el Rozanın bulundu-
llıakta okluğunu fakat bu cm ~ ~ Nevyork 9 (A.A.) - Nev ·ı Avrupanm muhasarası başlamıf- landırm.a.ğa kalkı§an bir sabıka.. ğunu söylemi., infilakın vukubuldu 
kette yakında bir lbtil~ çık~ca~ını york Tünes gazetesi, Amerikan trr ve Ja.ponyanm muhasarası layı yaikalamıştır, ğu :tnahalde bir takı minun cesedi 
beklemeınelk daha dognı 0 caglnJ ktt'al.ıa.rlnın faaliyeti hakkındaki için de ilk tertibat alanmıştır, di- Bu açıkgöz aabıkalı, Kara - parçaları ve bir ayak gördüğünü• 
&Öylemıiş~lr, .. l iba malumatı telhis eden bir ya;,ımnn. yebiliri•z. Düşmana nerede raıı.t.. köyde Necati.bey caddesinde Şük Ui'\te eyleoniştir. 
· M. Elner Davis, so:ılet" n~k n bU: da şöyle demektedir: gelineık hücum edeceğiz ve he - riinün kaıhvesinde yatıp kalkan (Devamı 6 ıı cı aavfada) 
Yet veri:rken Bir1etlk Ame7 ad Hali hazırda Ameri:kan kıt'a- defimiz onun mukd.vemetini kır- Mehmed adında h;ridir. Mehmed · 

:- ' ,', '*:;- ) 
,. ' "'"r 

: ... '. 
. ~' ·.: .ı,:., ' ' 

.Si.ileynıan 

kfunetl tarafından ltaly::i~ ~~ tarm.a Birleşik Ame~!ka ~aricin .. mak olacaktır.' Düşmanm ordu • eline geçirdiği bir ta.kım bakır ı• 
tnu hakıkında alın~ md y: oL de 53 böl:gede t~saduf edılmek - laTJnt, genıilerini ve harb sana - (Devamı 1 inci •aylada) stanbulda do .. rt Yit .. z b·ın kı·s·ıy tnımılle d)oğru ve ımna a P t dir Bundan bır yıl evvel her _ _,..._. ..._ '--...!lb d - • A · • 
ij v 1 . e • . 'dik, h 1 7 .. ını UllDTII e ecegız. raznmı 

;-~ .. ~rtfGoN ............ ; ~!~:Eı:~;~~:.··v;:;:.~: ::·ı• mmn.ı çok çabuk olacak- / ... ViiiY~-ii; .. t;biiii .. ~ çiçek aşısı ya plldı 
ç~;:~!:rı::::. C Askeri vaziyet :J 
korumalıyız? Af • k d 
Prol~~~~~ktor ş i m a li r 1 a a 

Zeytin yağı, pirina 
ve pamuk yağları 
bevannameye tabi 

Sıhhat müdürlüğü dün de kaza 1ara yarım 
milyon kişiye yetişecek kadar aşı dağ ttı 

Ihsan H·ıımı· A~a11tar 

1 
k ı Romanya radyosunun ası,:sız neşı İbıtlt 

· ı ı • d • ? ı·. Bu yağların yüzde on betine 1 m 1 ne O a Ca Şehriıni.zde çi.çek a~ısı tatbikı. 

Ş 1 • hükumetçe satın alınmak ü- na ehemmiyetle devanı olunmak-
Y atak odalarımıza . • i zere el konuluyor tadır. Dün sıhhat müdürlüğüne 

d · Emekli General/( D 10.20 &şitıik so bin tüp çiçek 
aır... Yazan : . . İ:st.anbul Vilayetinden tebliğ aşısı gelmi§, bunlar kazalara 

y AZAN . r Afri.kacla: 8 Blrinclkanun tarihli gazete haber o1unınıqtur. tevzi olunmuştur. 
Profesör doktor 1 - Şıma ı . d ekizincl İn- leriınden aıılafılmaktadır. 1 - Milli Konınma kanunun Sıhhat okulunun bütün tale -

S 'ldı' Irmak fl~eyila ce~h~ın h:Z;rlıklara de- Gerçekten, 6 tarihli Alman ret- muaddel 14 üncü mad<lesinlo heleri ve sağlık memurları her 
" glilz ordusu büyükab h :~ bekle. mi tebliği, Taburba muharebe mey 3 No.lı fıkra.sına müsteniden tarafta aşı yapmak üzere vazife 

eki ber er en..- 1 l · _ _ı ek k dil 1 

Su kabarcıkları 
YAZAN 

Maksim Gorkiy 
Çeviren: Hasan Ali 

[Bu güzel ve şayanı dikkat 
Yazıl·aırı bugiln iç sayfalan • 

vanı eltım e b Janıamıştır. danının tem z enme.ı es.nasl11üa ye. ger en er ne ve gere&<te Jendirilmq1erd ir . 
nen kat'i taarnızuna af d i. niden bir miktar fflr ile malzemenin başkasına aid nebati mahsulleri Çiçek aşısının tatbikına baş -

Tunus tehrlnin 30 K. ka ar~ daha ele g~iril:diğini, bu suretle tasir veya tasfiye etmek suretile laındığı günden dün e kadar fs _ 
mal doğusundaki Taburba ka;a : bu ıınuharebede alınan esir sayıaı- yağ lstihsa.l eden veyahud prl. tanbu\da 400 bin ld~iye aşı yapıl 
sının zaptı ve o sahaya 11~r :v" nın çoğu İngiliz olmak üzere 1100 na yağı imal eyleyen, muame. dığı anlaşılmıştır. Resmi dai~e ve 
olan İngiliz. Birleti~c Anı~ :ııkt~ tafwf,b veya iğtinam ~dilen tank ıs- le vergisılne tabi hakiki ve bük-- müesseseler d'oktor lar vasıta-sil~ 
vetlerlni ibatıya dogru 

1 
on yısının 70 e, ele geçırllen top sayı. nıi phıslar 393 sayılı kararın bütün memur ve müstahdemle -

•• ~-ı:..._ ' ile netice enen 5 ball- ı_ı ~ • • ' k t l d ged sUJ'Dllue&ı ffer' tinin ııntn da 40 a g owugunu ve (Devamı 2 ncı sayfada) rıne çıçe aşısı yap n·mı~ ar tr. 

--~ nuzd.a bulacaksanız] 
~ - italyan muza . ıyed h Alman avcı tayarelerinln 6 Blrlod \ I Bütiin ilk ve orta okullarla li. 

~.:1..;..ı•-- n••nran buaz a a o J_ Ü I d ) "-•••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••• (D • I J ) Uk UIDlll _,e _... ,,. ( Dıaı)(ıtnt ~ ... ne Bel,)' a 4 evamt 1 ncı aay a a 
:stanbul sı 11lıat müdürü 

uayrp Barım . 



2 Sayfa 

Hergün 

Afrika muharebesi 
Henüz bitmedi 
___ Elnem U§Gklıgil _J 
Afrika muharebesi henüz bit· 

rnedi. 

SON POSTA 

RESiMLi MAKALE insan da bir makinedir 

• 

Birincikanun 1 O 

r 
Sabahtan Sabaha: 

Batırmak ve öldürmek 
Bahsinde garib hesablar 
Meydana çıkıyor 
~ Burhan Cahid _J 
JI: ~~ edebiyatt zenginle:;ıiyor. 

Olüm vasıtaları artbkça öl· 
dürme 6all. ati de yt!ni şekiller alı 
yor. Eski devirlerin zafer tebliğ .. 

llk\kanunun 10 uncu günü fi'li 
bir durumu tesbit eden bu kısa 
cümlenin delalet ettiği mtmayı 
bütün genişliği ile kavııyabil • 
mek içi_n bir ay evvel göze çar • 
pan fi'li durumu hatırlamak ge· 
rckıİT. 

sekizinci İngi,Jiz ordusuna ku· 
manda eden general Mongo • 
mery a~erine hitnb eden bir 
günlük emrinde: 

Bir makine! alırsınız> bazan-'aenelerce iflecliği halde yepyeni. Görüp bildiğimi% makineler;n en mükemmeli, aıranın en ba· 

• leri de e~i edeJbiyat gibi biraz 
ağdalı idi. Yeni tebliğleı in ifade .. 
si daha katı, daha realist oldu. 
Bizim tarihciler arasında en ser· 
best ve açık yazan Aşık paşa bi .. 
le bugünün resmi tebliğlerinde· 
ki sertliğe va:ramamıştır. 

İfadelerin lbu sade, fakat katıı 
çeşnisi ham devam etıtikçe mu • 
hakkak ki .katmerlenecekitir. Res 
mi tebliğlerin yalnız lisanı değil 
verdikleri hesablar da dikıkate 

- Hedefimiz tıopra& kazan • 
JNık değil, düşmanı Afrikadan 
atmakbr, demiştir. Bu günlük 
emirden eonra yapılan İngiliz hü 
cumu ısonunda ise mihver ordu· 
su bozuhnu~uT. Geriye bakma· 
dan, geride bı:raktığını düşünme· 
den eon hızla çekilmek.tedir. 

Mih'rel"in ltalyanlardan terek· 
küh odenı piyade kuvvetleri esir 
edilmi~ir. Çekilebilen kuvvetle· 
ri yalnrz tanklardan müteşe'kkil· 
dir ve Londra radyosu ilan edi
yor ki: 

dir, her dakika iı 11örıncye ha%ırdır, bazan iae rıncak üç be! ay 1ında geleni hiç •Üphe yok ki insan makineaidir. 
çalı.pnl§ olmaftlla rağmen eskimif görünür, her yerind~n gayri lnaan makinesi çocuğun annesinden doğduğu dakikada yep-
tabii ae• çıkarır. yenidir, tliğer makineleTİn aksine olarak iılemeye baılaclığı giin• 

den itibaren ha~vatiyeti artar, kemal devreaini bulıır. Uzan sene. 
Bu /arkın tek Aebebi birinci makinenin daima yağlanıp temiz.. ler aonra da eskimeye yÜ% tutar, onu kemal noktasında çok müd 

lenmemne mukabil ikincisinin ihmale uğramıf olmasıdır. det alıkoymak iyi bakılması ile kabildir. .................... _ · ................ . r .. -......................................................................................................................................................................... ' 

L Şe •~.. a er i J 
Talebey3 yemek 

tevzii meselesi.dün 
virayette görüşüldü 

P~yasadaki tuz sıkmtısma sebeb ne 1 
1nhisarlar idaresinin elinde 2- 3 senelik ihtiyacı karşılayacak kadar 
stok var, Münakalat Vekaleti iki vapurunu tuz naktyatına ayırdı 

değer. Hele ara sıra ilan edilen 
zayiat listeleri adeta korkunçtur. 
Eğer bu listelerde düşmana ve· 
rildiği bildirilen zayiat doğru ise 
bugüne kadar muhariblerden hiç 
birinin tek ıgemisi, te:k denizaltı• 
sı, tek ıtankı, tek tayyaresi kal • 
mamak icab eder. Gerçi batan, 
kırılan, yanan her silahın yerine 
yenileri yapılıyorsa da ilah sa• 
nayii fabn"'lcalarınm verimini gös 
teren liS:teler de ayni mübalağa 
evsafını taşıyorsa ~esah bir de· 

- Çdkilebilen tankların sayı· 
sı da yalnı:z 13 taneden ibarettir, 
mihver artık eskiden yaptığı gibi 
Trabl~ ıhudıudunda da tutuna • 

H k l K l Son ·· ı _ _ı .-ı. ı · ,!__!, _ _) !-L" la "d . 1 raft akl" ·· l'''-1 ı · d ·· 1 receye kadar denkleşir. Fakat er o u ı.z;ı a;•ın vereceği er • ~ erue r=>•r mızde tvz sı. ınası y~en 1JMJIS8r r ı areslll n an n ıye guç ws. er nı e on e. .. .. •. .. . • . 
:zakı kendi ve:.aitile pi§irecek ve kıntısı hüküm aünnekte ve b!lhaua elinde 2-3 senelik tuz stoku me.-. me.\: için idarenin Münakalat Veka oyle gorunuyor kı zayıat ve _ıma .. 

maz talebeye tevz.i edecek bakkal!arda tuz buhınınaınaktadır. cud bulwımaktadır. letiyle yaptığı temular müspet ne. lat fasıllarında oldukça derın a· 
Qur.um, uzaban ha.kılınca mih· Piyasadaki Tu:zculardan bir çoğu da Ayni zamanda Çama!tı mem!e. tice vermlı ve Yeki.Jet Süner ve çıklı'ldar vardır. Bu açıkları ma .. 

ver hesabına ümidsizdi:r. Orta olud ve llaelerdeki fakir ta- di&Xanlarını açmamaktadırlar. Ala ha.sının b~ ae~eki ls.tih.~ali.tı ali.k~. j lld>al va~urlarını lU% nakliyatına nen olsun lkaıpat:-nak için ara sı~~ 
Tam bu eırnda Amerikan or- !.ebelere öğle yerneii verilmesi için kadarlar nezdinde bu huSU$ta yapı- darların tahmınlne gor~ 110 bin tahsis etmıştlr. listeler ç.ı'karmak faydadan halı 

dlJ'Sunun Okyanus sahillerinden dün _Vıliıy~7 Kızıla~ aıevle~~ ld~e tığımız tah'kikata nazaran geçen se. vagoau eeçmektedir. Bu vaziyette Bu vapurlarla nakledilecek tuzlar d ~·ıd· 

ALı"kamn ,_,L_"T ucuna "lktıgwını koımstesl reısı Sadettin Uraz m riya ne en büyük tuz a.lıcımız Japonya tuz stoku muhtemel buhranları dahi 1.tanbul ve Karadeniz ıehi.rlerinin etı ~-· ~L lek tl d k" z . 
ııı- O'UU T • ' 1 sainde Maarif Müdürü Muhsin Bi. ve YugodayYaya ihruat yapılma. karıılayacak va.z:J,>ettedir. Diğer ta- ha ihtiye.cını kal"fllayabilec:ektir. unar1? mem . e. er be 1 dı 

FraJ'ltSızla.:rdan hemen he.men hıç nat ve tehrirmlzdeki orta okul ve hrabı ihaıfıfletımek ıçın un a.n 

bir dayan'kı görmeden Fa~ top • liseler müdürlerinin lflirakile bir Taksim gaz"nosundaki \Ü nivarsiteliler UÇUŞ Hayır cemiyetleri başka çare de olmasa gerek. Mah 
raklarınd.an sonra Cezayu top· toplantı yapılnııttır. Toplantı geç • . • • rumiyet içinde ümid ve teselli 
raklan01 da ~al ederek Tunusa vakte kadar sürmü! ve 34C>_0 fakir kokteyl parH v 3 pı.ot uk tall mlerı müşterek balosu bekliyen halka düşmana şu ka· 
ooğru yürümiye başladıklarını talebeye yemek venlme teldı karar.I T ··-· Beled" rz· ""d"" k Kızılay, Hava Kurumu ve dig~er dar zayiat verdirildiğini, bu ika· 
) ..... ik la,tırıhnıttır. Bu karara göre her ··~··al\.l)ım ıye g~ ınosu ~~ ur yapaca .ar d · · ba ld - h be 
Şl•" • mekteb y<Jmeğlnl kendi vesaitiyle lugu, Avrup.da.n yem celbettlgı var hayır cemiyclleri balosunun bu yıl ar gemısı tın-ı ıgını a r ver 
Radyo veya gazete: . pltirecek ve Kızılay yalnız erzakl ycb san'atkarlarının programlarına Öğrendiğianize göre müteahhid miiftereık yapılması kararlaştırılmış mek ve !bunu rnübrılağalı liste • 

- Gelen kuvvet 150 ıle 180 verecdc:tlr. Mekteb.ier mümkün ol- baflamaları m:.inuebetile dün saat Nuri Demirağ Ye§ilköyde buluna~ ve hazırlıklara ba,Ianntıttır. Bugün lerle ilan etmek ham ilminin tav 
bin arruıındadrr. 800, yahud 900 duğu takdirde ~endilerinin mübayaa 18.30 da gazinonun pavyon kısmın. tayyare atö~ye ve meydanlarında, lı saat 17 de Par.ti Vilayet merkezin. sive edeceği tedbirler olabilir. 
gemi ile taşLnmıştır, diyordu. edecdderi kaplarla talebeye yemek da gazdecilett va san'at alemine se .ta!ebele~ınden şonr:l arzu eden de, Vilayet idare heyeti rel.si Suıı.d Yalnız bu işcle ifrata varmak ak· 

Artı!k IL!!~-L-.eıdildi, ki Mısır tiu· t~ edeceklerdir. monsub zevata hl.- ko.ldey! parti Onıv.erslte_lı gen. çlere de u~Uf ve pi. Hayri Ürgiipıü'nün riyasetinde bir . • d abT B k dar 
n~n lo l ı ı - k 'top1antı yapılacak ve baytr cemi- ~1 tesır e ya'P 1 '~· u . a 

d d _] !L - hn - lfak 0 1::.er taraftan haber aldıgw ımıza verınlc.tir Toplantı 5Unlnıi bir bava t UI( ta ım erı yaplırmaga arar k 1 L k d - t e· u unaan ,..Uı ... u ıya muva::r 'l5 , .,, • • • yetleri m~~ balosu programı ırı an, ıou a ar ag1T zayıa " 
olan mahdu-d mihver kuvvetti bir ,göre Kız~lay Kadıköy semtlnd.e de 1 içinde geç vakte kadar sürmüı, var. vemıiştır. . .. · tedJit olunacaktır. ren bir düşmanın hala ayaı.\.ta 
k k dıa k l <>+ Den. bir llJ evı açmağa karar vermıı ve yete san' at.karlarının muvaffak nu- Uçutla.ra ittırak etmek uzere t•m durması ve hatta saldırması na• 
ıs ·aç a!'asın a mı.,.ır. ı~- mutbak İn,taatlna batl~mmııtır. maraları tak;dlrle seyredilmiı.tir. dil.k her fakülteden 9 kiti alına-

den lbir Don&erlk yaparak çekıl· ca~ır. Talimler:a birinci devresi o· Oziim fi ltlaTI düşüyor sıl. mümkün olur çüphesi zihin· 
miye muvaffak olamazsa teslim lir rıeı ı~ciri 10 ay hapse lan üc; aylık bir çalıtmacian sonra len kurcala:r. 
olT'"lak zorundaa1T. lnh!Sarlar ffi]~d lYil ~e ·ml· bu mlktaı- daha fazla arttırıla~ak.. Üzüm fiatlarındaki düşiiklük Da'ha geçen kış başıncla Al • 

Fakat bu muharehe bitinceye mab· Ôffi O'dU yeSİ 63 mi° yona Çlklrı:dı tır. Pllatluk öğrenmek lstlyen genc;r ;::. 1:~~:~::d ~az~~8J:~ş~~· k~ Gm~~lL~lsr.opagkandab_ Rnazın dokt~ 
kadar süııpriz.krin sonu €Cbnİ~ Galatada &nka.lar caddes!nde lerin sıhhi muayeneleri bu ay içeri .. .. t . b 1 t oı:we artr ır usya rnevcuaı 

H be ki 1 ld • fr_.ı land kt y ·ı ru~tan guç muş erı umuş ur. _ .. . . • 
Cer'- «B-1-al'•ıı m:..,·-e~ı· --Lthl Anon a r a ığımıza ıöre pt aı sınue taıma:nı ı an ıoıva efol • 1 d - 1 ~ Halbukı 

:K. - ... .. .... __... • -.n D"ğeT taraftan evvelki gün is- oma ıgını soy emı.,..ı. 
1~ik ki~ Kasapoğlu fazla flatla jilet sattı. madde, muleme ve işçi ücretleri.. köy hava meydanında uçuf ve pi. tihaal mıntakasından kiilliyetln kolu kanadi Lrıklığı i1an edilen 

M~--- ı·- _:ı kalan Trahlus ğln<lan, milli korunma mahkeme. nin yibelm~ dolayısile inhisarlar lotluk tallmlerlıne başlanacaktır. ....;kterda Ul"fa yag-ı gelmia ve So·vvet Rusya n_u kış birkaç mil 
ı~r. e uııcıe • 10 ".ıd 1 ha 800 d · · ·· _.ı 5 " • J ıo limırnlanndan a· ·erini ta~ımıya ::e ay muu ete 2 p&c üd 1 areeı~ rnütıı:oavil sermayesi 18, piyasada 450 k~ruta. satı!mağa vonluk taze :kuvvetle taıarruzi Ya 

c~l~caık yerde bilakis ba.vadan, detıe'::ret c;-.;:.:~a :.~ü~ =~~~:yetir:.ı,;~~!::ştı;·:ra::1e;; M1deni eşya .s1n'atıarla ·ı ~~~~~~~!~.'~: ................................ ziyette görünü~r. Rus tebliğ -

denizden Tunu'Ml a~ker getire - edilmiftlr. milyon liraya çıkarılınııtır. cemiy?tl k Djr3Sİ dil l yapı dı 1 ı· t hı· 1 ]erinin lıergÜn öldiirülen düş -
rek önüne cı'kan düşmanla çar Suçlunun daha Cazla olall cezası, Vi ay~ 1 n e ıo .. ı man ihesa!blarma da bir yekun 

P~""a kovulmuştUT. jiletin Wıks mevatlan olUJU ve halkın Madeni etya san"atkarları ce.. tutmak İcab et'SC bugün ceohede 

H:~ ___ -1:1.l.! 1..!. zaruri ihtiyaç meddelerlnden obna.. Oeniz~oran umum mild'irü m=.yetinin seneiik umumi toplan• fBas tarafı 1 inci şa)·fadu) o··t--eımiş Alman askeri !kalma 
u.uncuaım Kı. 1 ından lndirihni ir. k tısı dün yapılmıştır. Necati Çeli - " ' 

Mihver, Trahlusta kalan a~ke· "' tel~~ S~yabatine Çlkll ain koncn-e rı"ya•et; .. e ·eçilmesin- 5257 sayılı resmi gazetede netri 
0

- rntcı olurdu. Bu bir garib mika· 
• •• a .... ., lan 14/11/1942 tarihinden itibaren ' 

ırim taşıyabihnek için zaman ka· gesinde 'mihverin umumi duru· Dev'et Denizyolları Umum Mü- den sonrR idare heyeti raporu o· istihsal veya imal ettikleri bilumum deledir·. 
1 

zanmıya çalışmaıktadu. mu tehlikeli devri atlatmış ol • dürü A:bdülha.kim Babacan Kaıade.. kunmu~tur. Raporda ezcümle ce. yağları her ay aonu vaziyetlerine c2Jul!~nn Ca/,id 
Hal:buki, aradan fÖyle lboyle ına.1man çok uzak görünmek'te • nizıde bir tetkik seyahatine çıknııt- miyet azaları araaındd. yapılan göre miiteakıb ayın ilk oa beı gü. • .................................................. . 

bir ay geçti, nUhVt'Jl' bir taraftan dir. tır. Umum Müdür buradaki liman- kooperatif te,ki.latmın b;r sene nü :zarfında mahallin en büyük V E F A T 
T .JL.f ıı. dud _._ı öb" •• .. f larda münakalat itleri ile Deni&.yol. zarfında yaptııiı it1CT" bu meyan• müikiye mernurun.ı makbuz muka· 
Taıo us nu un.ua, ur 4.ara • Selkizinci ordu kumandanı ge· 

T .J_. ktad ·· larıaa aid d!ğeı- mueleler üzerinde da a:ı:BJlara dağıthgı karpit, kö • b:llnde verecelderl bir beyanname 
tan unusta Qö.yamna ır, go· neral M~mgomery verdiği yeni tetkfklerde bulunacaktır. mür, gibi maddelerdeıı hahsed:l· ye mecbur tutı..1.muşlardır. 
rünüyor k1 çekilmek niyetinde bir de.rneÇte-: ___ ... __ mit,tir. 2. - İki nüsha olarak verilecek 
değildir, daha da dayanacaktlr. - Hedefimiz değişmemiş.tir. A ı · I" Bu arada idare 'heyeti yakında beyannamelere derci mecburi hu.. 

Yeni durumun bu şekilde tcs· Size düşmanı Afrika toprakla - Yali Ü 1 a ·sam n ·araya g;t 1 pl'trol ve makine y ğı tevz: edi- suslar ,unlardır: 
bitinden çıkarılacak ilk netice rınk.ian Ucoıvaca-ğım1zı söylemiş • Vali ve Belediye Reisi Dolttorlleceğini mü.idelemi~tir. Müteaki. (a) Nebati yağ is.tihsal veya piri. 
Anglo-5alkso:n propagandasının sem. Bugün pt-ne ayni şeyi söy· LutI-1 Kırdnr dün ak~aı~ıki eks~reı.le be_n idnre ~eyeti aeç~ine 1reçil- na yağı imal edenle.riın ticari ünva
ilk ıgünle.rde bulduğu imıkanlar }üyorum, demi ir. Ankaya hueket etmlıtır. Vali An. mış ve net cede eskı 4 azadan nı veya öz ve so)adı ikametgah 
dan istifa.de ederek mihverin Mı· Bu cümleler, tamamen yıkıl· kara~ illi ıün kadar kalarak Vili. ba,ka Salih Knracavah, Said adresi, 
sı'llda uğ;radrğ.ı. ~un derece- madığı görülen bir düşman üze· yet ve Belediyeyi alakadar eden Savcı, Adn n Tüfekçi, Bahri (b) İttihsal ve imal vasıtalarının 
sinde olduğu gibi Fransız Afri· rın" e ı"kinci bir hamle yanmak muhte:f il!Cr etrafında alakadarlar Panço yeni asli uahklua &ec;iL bulunduğu mahal veya mahallerin 

ı-·· b temaslarda bu1unacaktır. mi~lerdir. sarih adres~ri ve bunların t.ilsirhane 
kasmıa ç&anian as'ker~~ mi~da· için general Mongemery'in Ü O --------------------------- fabrika gibi vaıııfları, 

SehU Ba!l,p Ömer Naclnin rd.ü.ası, 
bari~ mrm~nndıı.n Ililtmet Nad.! 
n!ııı ıuın~. Ja!bua.t. Unmm l\liidür 
maı.v!UJ i:ı:mıUm Tutr~ Nlşbıı.yın k:ı.~ı.n .. 
\"Blld::si. l~ hastane.si mü t>h 
ıaa-ımhn Arif m w tevz~. i~lar 
İ.c;tanbul başmüdilr mn~Tinl Cevad E. 

l'ctnln ve vıı.ıidııb:ı.tı ıır r.romu 
!nilt'thııs.cnsl:ır:nd:ın All Rız,a İJ.-l'vJn yen, 
re'.61'd F..oılııe Naci llatibln ANcımds \•e., 
fat o~· 1 fttsrıi?ie lıa.btT alnımı lır. K~ 
d l'!rl ı a.ilıcrsinıe t.n.zivet ı rimlm sun:u- 'c 
mt-rlıumeye Alldıb.n mhmri d11t>rlz. 

"mda da çok foezla mubalA.gaıye kilometrelik bir cöl, sahasında (c) lstihW olunan yağların ve 
kapılmaktan kendisini alamamış muvasala ~atlanna düzen ver • iSTER iNAN, İSTER (NANMA! yapılan plrlna yağlarının cins ve -
olduğudUT. mek mabadilc biT müddet çalış· nevilerine göre ayrı ayrı miktarları lstanbol Borsası 

AL..! b-'-~ _,,_. . . -rd k _,,_ Bir arkada1tımı:z:. Beyoğlu 1 gerine, gerine, e•niye eaniye ve bunların % 15 leri, rum wue Se.KlZmcı 0 u ye· tı3d:an sorura hare ete geçmeıı\ Jaireaindeki afı nıuamele•İn - giyiniyorlar. Ağız; iğri, göz ıa- 9/12/1942 açılıs • knJY.Ulış fi:ı.tıan 
ni bir tuımleye hazırlanmak için arifesinde bulunduğunu göste •

1

. den şikayet ediyor: f'• halkın içinde işe baflıyorlar (ç) Bu yağlartn kime veya kim. l=======,,,..=E=K=L= ... =R=====I 
"r ayl& bir çJıoşma müddetine ri'r, şimali Afrika kuvvetleri de, <<- Bir gün evvel müracaat Saat dokuz buçuk .• Doktor let'e aid bulunduğu. v · "' 

1üzınn ıgörmez, şimali Afrika.ya eıeç destelk.leneceklerdir. edenlere bekl~mcmek iaterler. geliyor: 3 - Birinci madde mucibince Atılış ve kap~ruş 
- 1 a1 k t" de b · t ·ı·zı · kl ah • 1 b h k · d l - Nedir öu hol? Çıkarın beyana tabi tutulm~ olan zeytin •,ondra l SetrUn 5.24 yeneşen uvve ı , ızza 11 gı ı erın yaptı arı t mın- 1 ae sa a saat :3e ı.z; e ge me • yağlarla pirina ve pamuk yağları. 

kemlilerin!n bir fukadan ibaret }CTe göre Sicilyadan ımihvere her leri :;öylennıı§; saat sekizi Ko. bunlan cllfanya... St.w-York 100 Dolar 130.50 

Alın •- ~ "d ı d b" 1: b" b" itme, kakalama, ayağa baa. nın % 15 terine 393 sayılı kararda Cenevre 100 İsvl .. re Fr. 30.05 faı:zıelttikleıri bir an 21:uvvetll' a'""am üstüste 1500 kişilik tak· rı or ar a ır oya ., ın ır a. ı flatl dl · k blll " 
~ yak! Dokuzda ap mahallinin ma, bağrı§ma, aKla;ıma, lena yazı ı arının te ycsı mu a n \ladrld 100 receta l:'!.9375 

nln öniinde. Tunu dolayla:rmda viye .kuvveti ile bir mik~ar ha· d k" . 
6

• tl lena bakıRma,· homurdanma,· de bükUınctçe satın alınımak üzere Stokholm 100 tsveıı Kr. 31.1325 

d ka ~- ,.l kai __ _] k d 'l _,_ karıı«ın a ı genıf ır o anın ....-·· . ..ı-ura ·ı8ma..K zıonıınr.ıa maz.oı. fif ve ağır tan gön erı mt:.&.te • . o""fkelenme ilah... el komruuuştur. ı Bir aıt.ın Urcı. 31 
A ~-d • böl kapısı, dıfarıya ekfİ bir mıyaa· , 

Bununla bera1ieT ~ enız .. dir. ma kokusu hol:lnyarak açılı • - Eğn dıfarıya çıhmazaa • 4 - 393 &ayılı kararın neırı 24 o:varım bl:r gn.m hülçe 
••••••••••••••••••••••••••••••••.................... Bu kuvveit fnqiliz - Amerikan yor: üç dört kiti uzun donla • nız ben ulhya kotlar buralla tarihinden Pındiye kadar yukarıda- albn 

Takvim hamlesini du.r<lunmya yeti. ir nmn uçkurlarını sallıya aallıya duracağım ve kimseyi aşı!amı. ki tnrifnt dairesinde cinsleri göste. -----Es-, -b-'.lm_v_e_·_r"'_h_v_Ui_ı __ 

1 fncikAntı!l ıo Perşembe 1912 mi? yataklarından kalkıyorlar; ça· yaca.un. lıini:z yohaa. burada rllen yağlıırın beyannamelerini he. 
Zilhicce 2. Kıısım 88 Sualin cevahmı vakınd'a fi'il paklı gözlerini oiaıturarak, bekleyiniz.» nüz ver.memq olanların bu ayın 

t ~ • • 15 iıei ıünü alqamına kadar ma-
s. İm. Gü. Öğ. ki. Ak. Yat. ieahruımda göreceğiz. iSTER iNAN iSTER iNANMA! hallin en büyük mülkiye nıemuruına 
E. 121'7 2,BB 7,26 9,47 12.00 01.89 cL u a.k • ı· ı ı . •[ _ ==..) :::,~ı .....ıtemelerl lüzumu teb ığ o u .. Va. 6,~8 8,14 18,07 lti.28 17,.U 19.19 ,.~ ıJ .ıuq.ı l. __ =~ ~ c~• 

4 20 

% 7,5 933 Tüık bormı 
tnınş 1 19.6 
% '1 1934 Sivas Enurum t..7 19.-
<; '1 1941 Demll'Jolıı J 19 



aberleri 
BU SABAHKi HABERLER 1 Çimento / C Askeri vaziyet =( 

hakkında yeni (Baı taralı ı inci .aylada) 1 Sayın okuyucularmıızın da 7 Bl. 

.Japonlar 
131 llarb 
gemisi 

kaJbettller 
v . h . Aflncton, 10 (A.A.) - 8a · 

r~ •eSllretinia tebliiine ıöre 
' bilclirilenler dahil olmak ü.. 
2tıre J~ ~ kadar Gu-
~alda 135 harb gemi.i 

Jtlô i .. erclir. 

Yunan ceteleri 
' 100 ltalyan askerini 

öldürdUler 
ltalyanlar mukabele 
bilmisil olmak üzere 
şehirlerde tevkif at 

yapıyorlar 
Lonclra, 10 \ A.A.) - Yunan 

Çetecileri ile İtalyanlar aruında 
evvelki ıün yapılan müsademe
de Yunan çetecileri yüzden fazla 
halyan öldürmüılerdir. 

ltaty&nların bu barek~ta kar: 
fıltk olarak civar ıehwlerdeki 
ty Unan ileri celenlerinden. bazı 
kirn5e}eri t.wkif ettikleri haber 
verilmektedir. 

Lyon şehrinde 
bir nümayiş 

Lonclra, 10 (A.A.) - Abnan 
bir haberde Lyon tehrinde bir 
aiimay;f yapıldığı bildirilmekte
.tir. Bu arada bir Alman ukeri 
öldCirüldüiünden kadın ve erkek 
olmak üzere bir miktar Fransız 
tmif editmiftir. 

Tun usta 
son vaziyet 
Londra, 10 \A.A.) - Tunus. 

1aki bari> cephesinden alınan ve 
devriye fıaaliyetiııden bahseden 
dünkü tebliğden wnra bqka hiç 
bir haber aknamamıttır. 

Londra 10 (A.A.) - Tunw.ta 
İnailiz ve, Amerikan devriye f aa
liye.ti T eburba ıte Matör ar~•ın: 
da olmUf ve Miiıver mevzılerı 
yoldanmıfiır. ş· 1 Londra 10 lA.A.) - ıma 
A.fr"kada' müttetiklerin ıerek 
h.•a taarnızları ve ıerek don~.ıf. 
..._ f aaıiyeti yüzünden ~ ıun: 
ı~ Tuauaa M:hver taıkTıyelerı 
41 .... az 1.ımektedir. 

L d a Sovyet l·ıerleyf·şı·nı·n b• k kanun gününde biç kayıb verme- rlnc:kinun tatlhlı gazete haberleri On r ' An

lkrara 0
9 

rarname den İ"l'illz • Amerıkalı ların arala. araamda okumuı olacakları veçhile 
rında dört motörlü bomba uçakıa- Amerikan endü.$trl si 1942 yılı için. 

al 1 
(Radyo gazete- rı da bulwı11n 14 uçaklarını dÜfÜJ'. de 49,000 uçak ile 23,000 tank 

Yavaeladıuv iDi, nıan taarruz a• C~ugün~;::: birG~::~::m:::ı,~ ~:ı~ıı:~:ır. t!~°;.,~ ~~ ;:P::~ô~~~~~~:~t:r::~;:ı f redilecektir. Bu kararname mem blr.nci İnclliz ordusuna ald di;er yapmıft r . 'Am~rıka ordu5u levazım 

k ti d•"' • • b•ld.. • lekette iatihaal edile.o v~ya mem. IJ:UP ehemm~yetli barb malzeme· reialni.n heniiz kafi dert:eede 5llib rlDID UYYe en 10181 1 lrlYOr ~ut=m~adithd1en:!ı.m.et~;t;1.,r~vimeBeluenmt~ı.~narı·r~.·aı~_ :!:n ~ua=~~:t·n;eçt~~!.~~ ~::.~:n:.t~~;~aın~~:ğs'e~ew:~~ 
- bu .~Yede iğtinam edilm ıt olan 40 ne nazaran harb endü•trisinde çalı. 

lihiyeti fktıud Vekaletine veril· ~"'l'lliz topunun hemen kullanılma. pınların yekünu 10 milyon k ltilik 
Londra, 10 (A.A.) - Sovyel apikeri Stalingradda kuıatılan mittir. 51na batlanclıiını kaydettikten son· bir fazla kaydetmiftir ve bu fazla. 

R1Myada Almanlar kuvvetli ta· Alman ordusunun cesameti dola· Kararın ana hatları fÖyledir: ra Taburba meydan muharebesine nın 1943 yılında daha da artınuı 
arruzlar yapmıılana da muvaf· yıaile Alman tatıt uçaklarının Hakiki ve hükmi şah11ln çi - İneilizlerden takviyeli bır piyade muhtemeldir. 
fskıyetleri ehemmiyebiz olmuı· durumunun çok mütkül olduğu- mento almak iç:n ihtiyaçlat'ını t~eni ile bir zirbh tümenin, Ame. Bu rakamlar kasdi m:ibalqalar
tur. Her ne kadar R~ ordusunun nu ve bunların büyük kayıblara bir beyanname ile bildirecekler. rikalılardan da bir ınotörlU tümen dan arl olup da hak.katin kendisi. 
ilerle)"İıtİ yavaılamıt ııe de buna uiradığını bildinnittir. diır. Beyannamelere resmi vesi - lle bir zırblı tüme?in bazı kl51m.. ni ifade ediyorlarsa r heımmiyetleri 
rajmen hweket durdurulmamıt· Londra, 10 (A.A.) - Ru5 teb_ kalar da eklenecektir. Ayrıca larının ~Irak elımıı olduğunun aa· i.flkardır ve eğer, orduları maglub 
lırİ>tin ıece yarısı netredilen liiine yapılan ilaveye göre Sta· ~.ıha.lli en .büyük mülkiye ~~i. bit old~u ve !aburba ~eydan edi!emyien Sovyetler"n çelik sana. 

S k t lingradda fabrikalar mahallesin- rı veya bu ışle muvazzaf d ger muharebe.inde ugradıkları agır za.I yilni yeniden ıeni l tmf.lk maksa-
Savyet tebıiii ov)et 

1!•• '1!ın memurlar bulundukları mahal • yiat dolayıalle bu tümenlerin ınuba. dile Ural dag- ları ınır:.~.ak .. •ında vu.·· 
lf d me· l·ez keaımlerın- de Sovyetler 13 Alman lop mev- ... 

Stlll ncra ve • • lerde İn.faal evlerine giderek rebe luymetler(nin thndılik pek zi- cuda oct1rmekte oldukları yeni te. 
de taaJTUZİ bareketleı;ne devam zi;ni lahrib etmişler ve birkaç _ .... ____ 1..1 b bl • 

· mahalli a:lmıtlardır. mevcud veya kullanılmış çimen· Y- ~ıiını a s mevzuu eyle. 5lıler d e gözönüne alınıru 0 zaman 
ettiklerini bildirmitlır. tov11 aormaia, bunların -·reden, mektecbr. Biri-ak Amerikada binbı"r g-e h!•-a· Moakova radyosunda dün ge.. Merıkez kesiminde Kızılordu 1 - ..... Almanlar -... '"'" • 
ce l:teyanatta bulunan Ameri'lc:an mühim bir tepeyi ele ıeçirmitt~. ne tekilde tedarik edildiğini an • aı· d tarafı~daıı verilen bu yl"lerini tanzir edercesine artmakta 
~~ lıamaia u.l&b:yetlidirler. Bu hü- m -'~ecl in <>in;_~ duğu zanoedi'. olan barb malzeme ve vasıtası u-

1 
6 6 küm bilhaMa kaçak çimentoya m- lr:. Zira, ID&'iliz - Amerika. tlbaaıatınm öni:müz.deki 1943 yılı 

lnul.ltere hariciye ngilizler Düşmanın mini olmak için konmu,tur. lılar ~ne kadar bu husmta her içinde ikinci dünya harbinin umu. 
Çimento ihtiyacında bulunan • hangi bir yalanl~da .bulunmamıt mi durW!"'>•ı üze• n~ ne kadar büyük 

nazırına Sorulan manevl·yafl henu''z la .. beyannamelerinde bu çimen· lardı~ ve buna ııore mihver devleL bir tesir icra edeceği de meydan. 
toyu kimlıere vereceklerin; han· lerlDJn b3baua 0 kadar ümid et. dadır. 

• ih . 1 • • k ll 'ki t!kleri Fransızlarla :fl>irllği keyflye- h • d 

bl'r sual kırılmadı dı•yorlar gı ı:.aır 1~in d'!" an~~a .ad- tini temin edecnemlı olmalarına v~ 2-Batı Avrupa cep e•ın e: 

Lonclra, 10 (A.A.) - Dün A
vam Kama.ruında ik\ meb'us E 
denden fU suali sormuılardır: 

- Uğurunda dövüıtüğümü ... 
prenıaiptere karşı hiçbir alakası 
olmayan kimselerle iıbirliği yap 
mamız doğru mudur? 

' ' 

rını 1 ı .. ırecde elr ırk. e~ın e sekizinci fnr:Uz ordusu kartısında İna"IJizler het'balde ıimal Af ika· 
yazı ı mua.aa e o ma . sızın. çımen da ....._ sıkı ık bir dunwnda bulun. ıı baduderile ve bunlarla ayni z.a. 

L _ _, 10 (AA) D.. A to aiitıhnaaı devred·lmeaı veya -'~ f d ı _,_ C T ODQ'l"a, • . - un • • ' . • m-.rına rajlnen kısa bir zaman. man a o m- &.z re! eaova, orı. 
J<,.~uaaındıt Lord Cran- her h.angı batka bı~ !fde kulla • da Tunus mıntalı:uma ıüç inanılır no, Mllino ve Napolı bombardı

bown Leyanatta Lulunarak es· iması yasaktır •• J:l.lafında ha • derecede ehemmiyetli bir kuvvet manlarJe 9:ık menul oldukları için 
cümle demiıtir ki: ket ~~ler ~ıllı k~unma ka- ıeçireblfmit oldukları tamamile olacak, ki bir muddettenberl batı 

- Dilfmanın maneviyata kırıl. · unu hükumlerı gerekmce ceza· meydana çıkmaktadır, ki bu, üurln Abnanyadaki 5U\&)iı tebi~lerıne kar 
mamıtlır, harbe devam edecek- ndırılacaklardır. de durulması İcab eder. bir teı'.ilit fi büyiik ölçüde hava taa:-ruzlarını 
tir. Şu da muhakkaktır ki harb kudretini gö.terlr. ihmal et rı iti erdi. 7 tarihli Alman 

Mu"ttefı'kler Tunusta Bu arada doğu cephesindeki bü. tebliği, 6 Bi·ncikanun giinü Avru. 
yük Sovyet kıt taarruzunu da umu. pa bat s .nda Alman işgali akındaki 

t t 
• ı mi bit' tekilde önleyebilmiı olmak- bö11elere bazı gündüz hava taarruz. 

Eden fU cevabı vermt§tİr: ı . . · • 
B _, k A 1_ 1 bı,..dMıh.ıre sukut elmesı de bek. - u meıc-ıe cıs erı ma,n.am a. • . 

. . Ö . . lenebrbr. Harb ııe kadar uzun 
ra aıddw. yle zannedıyorum kı .. A ·· d k. 
· b ed tedbi 1 · ı 1 d surerıe vrupa aanayun e ı 
ıca en r er• 1ı ınıt ar ır. 

Zonuuldakta bir 
heyelan neticesinde 

4 kişi öldü 
Zonguldak, 3 (Husuai) - Bu. 

gün Tafaa bölgesinde biı heye
lan olnnq, bir ev tamamen t<>J'
rak altında ka.lmı.,tır. Arattırma 
sonunda iki çocukla iki büyük 
alü ol ... ak çıkanlmıtbr. 

hercümerç o kadar büyük ola· 
cakt1r. 

Dakar,ıii Fransız iınırıri 
ııbne~~ye istirake 

baZ1rlan1yır:ar 
LOndra, 10 tA.A.) - Dakar 

umum vali.i BoiN<>n Royter mu· 
haıbi.rine beyanatta bulunarak A· 
merikaıc:la~ techizal alır almaz 
A1:manyaya k&J'1ı taarruza geçi· 
leceiini ve Franas için ölüme ka.. 
dar çarpıpcaklarını bildirmiıtir. 

Türkiye ile isvicre arasmda 
yeni ticaret anlaşmalar1 

aarruza geç 1 er la biraz daha ıenlı bir nefes almıı ları yapan hıgl i lerln 6/7 gecesin· 
olan Alman betkomutanlığınıa ı'm de de cenub batı Almanyadaki ba. 

(Bat taralı ı incı .aayıada) eli Tllburba muzafferiyetinden daha zı Ahnan tehirleri üzer.ne büyük 
Her sün yeai uçak tetkilleri, faal ıealt bir ,mide İlıtifade etmek İl.. ve ılddetli bir gece taarnızu ve bü. 
.....ı.. kahlmaktadırlar. tlyec:eii. bemua ~ ele fİrnalİ Al. eumu y..,...tc ehemmiyetli baaar

Tmam ve Blserteye ,..udea ta- ,.,..._ ı.- .. cepheyi daha fazla lara sebebiyet verdiklerin! ve bütün 
&n'Uz edi1miftir. tlıkvlye eclenlı bu cepheler kuıı- bu sündiiz ye sece hücumları es. 

Müttelilrler ilerlediler alndlılll Wiin mültefik kuvvetlerini nasında kendilerinden 3 tayyare ka 
Londra 9 ( A.A.) - N evyork ~ daha w fazla za~aa oyala. yıbına mukabil 35 İnsiliz tayyare

radyoau, müttefik piyadesinin map çalıp~ı ve. denizaltı k~. sinin dÜfÜl'Ülmüt old~u .haber 
zırhh birliklerinin T eburba çev vetlle ~· müılt~enn !eni ~1~ vemıekl~ bu muvakk~ ~~ ao.. 

· d !.I_! t d b 1 d k.. ler ıetirmelerltıe azamı imkan daı- na erdlğme i!aret elırnlf glbidar. ream e nu a.arruz a u un u lnd .. ati w w k 
la ı.. •• •• - 1 d b!:I re5 e mumuıa e ugrqacagı uv K D 
.nn~ ~ugun oı e en .~onr~ rı. • vetıll bir ihtimal dahilindedir. . • 

~rDUft.ır. Radyo, muttefıklenn Abnan denizaltı kuvvetinin bu 
b•raz iler_l';.'11eie ~u.yaff ak ol - harbde mihver devletlerine ettl;i 
duklM'ını ılave etmıştir. bizmetlcı del'eceei hakikaten büyiİL 

• Amerikan tebliği • tür. Eğer bu denizaltı kuvetl olma-

Darlamn Fransadaki 
evinde araştırmalar 

yapıldı V qinıton 9 (A.A.) - Harbı- saydı bllbusa Birlefik Amerikanın 
ye naızırhiı tarafından dün öğ- muazzam malzeme i5tibsali.tile bir. 
l~en sonra neıredilen resmi teb. ilkte ebemmiyedl ordu birlikleri Londra 9 ( A .A.) - Alman 
iti: çok kolaylıkla lüzumlu sahalara ge. radyıoıau, poli~in, Amiral D..-la • 
•Şiınal Afrika: 6 llkkinunda lebllirler ve 0 sahalardaki durumu nın Fransa.daki ikametgahında 

dUıflDan Teburba çevresinde ta- aüratle Anglo _ Sakaonlar lehine aır8,flırmalar yapbğını bildirmek-
arruza seçmi, ve mevzilerimiz • çevirebilirlercll tedir. 
den birine sirmitlir. Dün zırhla ------·---------------------
alaylanmız tiddetli bir kartıbk 

.Anık.a 9 (Hususi) - laviçre kidetinde Türk ve laviçre murah.. taarnaz yapmıtlardır. Gece diif
hükiimeıtile cereyan eden ticari badaırı tarafından imza edihnit- man ceri çekllmitlir. IABB'da Yarınki Cuma günü ~ 

akşamı tam 9 da 
ve mali anlatma müzakereleri tir. Alman teblifi 
buıün sona ermittir. iki memle. Anlıa.,ma&.r 1 fkincikanun 1943 Berlin 9 (A . .\.) _ Reamt teb-
ket araamda 60 milyon iaviçre den itibaren mer'i yete airecek- lit: 
fr.anldık mübad~leyi derpİf eden tir. fav·çre heyeti bu akf&lll Diba bütün Afrika cephesi bo-
_.)apaltır buıün Hariciye Ve - memleketine dönmiiftür. yunca me.sii muhuebe f•ali • 

Meraklı Ye eararensis Rebıbet, intikam, kin ve 
nk'alarla atkın l1bam Naıtı....ıar .. 7anıttıiı e-
eltili faciaların .. .... lsm" bılıraplann -yecan}ıaı ... acıldıa1 ..• 

yetıi bydeclilmittir. 

1~;~~!~L!ı3!'~!i- Almanlar Fransadan 49 ton ~~~E.?~~~ 
~=urllt;y:c,-:.:k 7'.:S~!::: altın go"tu"rnıu" eıer z.~~ir~~~ ~ıı:::ıın~;:; 

K.alllerl t_.. edecek lrir macera. hertıai lt.,raa edecek bir ı.. 
yalln bak•i l'OlllaDI : 

KIRMIZI CICEK • t.i)'iik den'z tayyaresinin plan V üuüıne dönmemittir • 
...... taımamle.mak üzeredır0· 0. o Matlrid.e wöre 

S.vyet lısyı~ı 5 101, Maclrid, 9 CA.A.> - c-ywen .' • "IÜ An- hacludu, 9 (A.A.) - "'1ine kom.ım hıu altın, Alma111a öirenlldiiine söre, Tebarba k•l-
~ISll~lklCI yel1$11rl ır ltinıacM ,.1 ... bir kaJD&ia ıöre, illirMIMflncle 3 marıwi• vasonu minele ~ w.. Pidede çarpıtan 

Londra, 10 (A.A.) - Sov1:et A;hnaDlar Parhıle, Lyıon'da ve Cler. ile ...tuıdlnılftlr. Samıbnck'a ka- miiıltefikler dfitmanı buralardaki 
~ cemiyeti reisinin bildır- mont F•and'• Franaa banku!nın d.r bu ~ blyan ordu P?ll•I hl!........ llllımıtlarchr. DiipnMı 
.tJiine s&e fimdiye kadar Sov. mehı-Wladen 49 ton altıa ıötü. neaant ~· Orada bu vazifeyi timdi ujndıiı mailUblyetl tamir 
~et R-,ada 5 m;lyondan fazla miflerdir· MiibimJJıat aandlkları G.l:eP° iw1De alm,ltır. için karfıh" taarrmlar yapmaldacllr, 
~alucı yetifti.rilmiıtir. Her ld tarah fazla faaliyet var-

llfİll yeniden baıbılıadı Devlet ırııı isletıesi Kır!~ik ~evi! ııirliiiı~eı.: • d1r~ • .,.. u a&7rda diipnaa uçak.. 

.. huin .. um &fkların ......... ve parlak yllduıı 

OLGA TCHECHOW A'nan 
ILBREGHT SCHIEIHILS ve llMILLI HOlll 

ile .......... canlanchıdıldarı 

JuJı 1aeı.c.n, heyecan hillerlai bir araya toplayan 
._ ______ emaalalz bir ..... ------...ı (8~ tarata 1 inci aı:ıylada) K yın gürgen, meşe agacı ıstıf ve nakıl ışı ları Boae, F"alipln" Cuqlre akın 

GoJa kartı tiddetll bir hava akını a ' ıtıe!me9i Kanlıüll revir ... lltlıR bath YenlbaG bil. 7ap~lftll'. • Biletlerinlzl enelden aldırınlL Tel: 40380 
"-nıtlaa.lır. Mühim midarda ha- 1 - ı>erlfA ormmı c&k Ah~ C"1l'Oba tıftD•ları.D11L muh&e. MüıttefS uçakları Biaerte ve Ta.. ~--•••••••••••••••••••••••ı' 
h:.!aJ'decltlnıqtir. Bu basar bil- ,_. A)ııgl, X-. P3lnl" • ıaaar&k Ml!lltmlf '" ............. t& knllecek mua üç ~ıa yapnu!'-, Tanm • BI- ,!lml•••••••••••••••••••••lıiııll... tehrln · deki b. Iarda _...,ı ve ~ıt:daek ~ . wte lmriclorundaki mihver muva. • L 
iİrll merkezın ana lif ... JDeU'e mlkab JDC$!, ~ l'ÜISen, imden A-ekllk •tac- la b dar bombalamı lardır s A R A y ' 
alnı VerMtecle ve bir ha~e fazla ollıı ~D 3 edilen isUf mahallerine naldı Ye verileeelt olçoye ~ dl- .. a iDi ' • Bu akşam Sinemasında 
..:;.. ~- Ölü ve yaralı miktarı be- reviftıe dıeP> ııaıwı- ısıır lfl se.ıo.943 Mhlıne -..... ppalmA& ~ aoö 
-- ueul .1.-%.!u· U aluavar batar ~ tlılıLWll Ye ,.._I ~ııauır: ç • "" ~---·'il'· 
- ""'. •eılle uabet alan bir .u. ~e ~ .. .....,..- ., 912 tadhiıne ınuııtıa.yao Çareamba ıiinil ... at H ele 
~~merkezinde Corao Vın- 2 _ M* ekSiltnıe zı.ı ... ab .. k revir lntrllii blıne..,.,. topiawak olan to 
l:aeiı .._ Yere dÜfln.üttür. Mürette. aerı.et onnaıı ıt~ 1'.al' :, • 
tir ~il eden 7 kiti de ölmüt- m18JGo ~ 7apııacak · d ·ft81ınıie işbu emvalin ısuı, taksim '-e 

• ~ y-ı'l\lM prtıa.r aı 

~~- kiloluk bonıbalar atılcı_ı 3 - Bf"ncl ınetn ınl•abının bedeli dıokuz llradlr. 

I)~& 9 (A.A.) - Reımı: nalıil lıflnin bebft' ~ % 'J,S beDblle 2025 Jlradlr. .. 
\in fi t - TesnJnaL daliit.me prıt.ııameıert A.nJıanUh omwı mnum müdür • 

.. e 360oaece TorinodRki hede e- 5 _ Ba tlJe aid açt\t rcvlrse miidiirlütii ııe KanaWlr. revir im.irllklnde 
Litoç k ki.loluk ve 1800 kiloluk Wjiillde "' ~ ornıa.n 
~ bonıbatar atılmıflt.r. Bu priiki>Ulr· eblltme Jiinünde teınlmıi ~ • blrllkte ~vır lmlrlitl 

j t.., ~Ol\ binlerce yangın bomba· 6 _ ~ u•--n u•n eı_.. (l1Sll 
tL•.acıb..=: hedeflerin üzerine ae ..,..,. etmeleri -

lıailterenia inkara büyük 
elcisi Kral taralrndan 

kabıl edildi 
Londra 9 (A.A.) - fngiltere

nin Türkiye büyük elçisi Sir 
Hugh Knabhebulgugeasen'nin ıu 
anda Londrada bulunduiu bu -
gün öğrenilmitlir. Büyük elçi bu 
ıün Buckingham sarayında kral 
tarafından kabul eclilmiı~ 

K.ILDAR'ın metbUl' aet"İ filmlerinin en cüzell ... 
~ve vazife meselesini ileriye süren kuvvetli bir mevzu 
İlimden evvel ..adet mevzuu baha olabilir mi?. . . · • • 
Bir insan hayatının kıymeti nedir? 

LEW A YRES LİONEL BARRYMORE 
LARAİNE DAY ROBERT YOUNG 

gibi 4 büyük ve debakir San'e.tkarın yarattıkları 

DOKTOR KİLDAR ŞÜPHELENiYOR ! .. 
Emaalaiz filminde takdir nazarlarl.yle .eyredecebinl:ı. 



4 Sayfa 

Tarihi tefrikamız: 3 t 

- Nasıl, he~'l'etli haberle mi 
se}iiniz? Osmanın :ıe cmi. tal~hi 
kararacak mı ve gözüınüc nuru 
Mur.t.afa t21;htı ga.Jta.nata tekrar 
bvuşacak mı? 

Davud P kend:nde:ıı on bef 
yirmi yaş kadar küçük olan ol
a-wı k.admm kısık kmk çıkan 'h. 
th..s11 sesind.eın ürkmi.itiii. Salla· 
na.1 ve hüküm ailrmek ateşile ca
yır cayır yanan bu kadın, için. 
den a..b:ın.a doğru uğ 'lyan alev 

SON POSTA 
.dirincı1c6.nun J O 

y.aJa:ztnı nasıl dı~arı.ra venyor, 
oun.m kapakları taze lın koku
su ab:n kaplan burunları ı:hi na
sıl aeği.ırip Gca.ba.rıyordu? Parıl 
pıı;nl kiotları vardı, sesi ıslığa 
aenziyordu. P~ gı;:çüp sedire 
oturarak sak'n bir el işaretile 
ı:üze1 kıayn.a.naıaını yatı,tırmak 
i.tedi: 

- Sarayı hümayundan dönüş
te veliyyetürm'İamım 5İz efendlci
ğime uğn~lım dem.it iıdük. 

- Saraydan mı dönersi7? 
- Beli, {)$l1Ullft ile bite idük. 
- Bağteten gerdeğe girdüğ~ni 

[önüne bakup }uzardı] <cealci sa. 
ray» yazıcısı Bilal Halife söyler 
imiş, ya, aslı VM' mıdır? 

Davud Pll§A manalı manalı sı· 
nttı: 

- Hilaf &Öylemenüş benim e 

- EM4 Efendi bub.ıM, kayna. 
hml:z cennetmekin Mehrııed Han 
h.cesi idi ve fa.z.lWırfauı Hi.w:I ve 
Acem ve Areıb ve bili.di Alaman 
ve en.cürme münteşir idi. [Göz· 
~~ süzüp başını iki yanına 
Mllıadı] uEtri» cenirkııi cennet
mek&na kazandı.rmaj'a sebeb ol
muş ıidi 1 [ 1] Ol sebe'bden ~eyhis· 
lam olmuıdıT. [Halıra.amı yoklar 
gibi dü1ündü] Ziyade.ile afif ve 
müs~..im idü. Fındıklıda bir ya. 
lısı var idi. 

- Bilüriz sultanım. 
- Ya, Akile Hanımcık ,imdi 

buba.sı erinde midir? 
- Yok, bugün ıitnıek ihtimali 

vardır. Biz dahi anın İçin gelnıit 
idük. Allahütaaıli tarafından me
habetlu kaymbiraderimiz lırlusta. 

foncliciğirn. Bu sabah 1relini bu- Cl} Bil' kıı5ım okııyucuıar IÇ!ıı: 
bası evine ıre<ldeylemeği dü~ünür Ekrl ~ llNharclıeslQdc OıJ. 
: di. ma.nb on1ustı bcw.ıılmuçkcn hocawn ki. 

- Müftü EM(f Efendi duhtel"İ letıcl, ~. arabacı l'lbl .ıda.m?ım !Leşçi 

~ktle Hanım olduiu doğru mı- ecllftk d~anıa odunl:a.na hücum etil.. 
dır? . rQ> ~ r.tı-.uab. JUibeb otdulun:U 

- Ol dahi doğrudııı. '-'- ecleı1'. 

POR Spor Müsahabeleri: - Kaybettiğimiz üç 
güzide sima 

fa Hana ou .. et rnev'ud olduj-wıa - Vakti geldiğinde alacaktır 
inan eyl!eın valideciiim. [Kendin- beırim efendim. [Tekrarladı] a
den çok küçük kadın& valideci- b.calclar ~ <ıgülüvvügühı [3] ile 
tim dediği .için u.taıuyo.rnuı§ gibi aultaıı uMustafayı m.azlumuıı bu
kızardı] Müftü Esad Efendi ba. lıa.caklardırl 
dezin Or.maına y.U olmaz ve Mua- Keder ve r.ıkıntadan göz ka. 
tafa Han de'ft"İni bir clahi unuta. pliklan morarık kadın birdenbil'e 
maız 1 dam.adının ellerini kavrayup aar· 

- Ya, Oeman bunu d\i.tünnıez sala.dı: 
mi deniz 1 - Doğru mu söyleraiz? Ya, 

P&:fll göbeiini oynata oynata Muataf aman gehnesi yakın mı-
ıülıdü: dır? 

- Tecriibeaiz olup kendüye - Ekrabdr sultanım. 
Te bazuau zoruna giivenmekten - Ya Osman sezÜp anın tatlı 
çevre yaııını ve burnu ucundan canına kıy&T i.ae? [Etrafına b&
öteeini göremez. Evvelki gün Ya- kmdı, *•İ daha kmk ve titrek 
vuz Selim Han gibi iklimler açup çıkmağa başhaıch] Dün, Mahpey. 
kitverler [2] fethini tuarlar idi. ker Köaem valide kadın dahi 
[Valide aultamn.gözlerine bakup Murad ,.. Kuım ve İbrahim çe
bir gözünü kırptı] Te yeniçeri ve lebı'ler hayallaırından kederlenür 
sipah yerine Arab cündileri ge. idi. [Seain.i daha alçalttı] Bunda 
türmeii düıünür idil hafi ceillad a-elecek imi§! 

Sulıtan Mustahuun annüi ye. DaTUd Pq.a aarardı, saa çıkar-
rinden sıçradı: m.aıdı: Artık giıtmeğc hazırlanı. 

- Y~ yeni.çerin aipah haber 
alur '8. .• [3] Bir kısmı okuyoctıla.r !cin: A m 

ıidôl> toplu ... lLdde ilsllşerek. 31ant 
knııı ~ c 

yordu. Valide sultan pafanın ku
laima etildi: 

- Ya, aarayı hümayunda e,li.. 
niz var mıdır? 

Davud Paşa dıı, onun kulağına 
eğildi: 

- Elem çekmen, vardır v• 
boatancıb&.Jı dahi avuclanm iç.in· 
dedir. 

- Bir kimeısne dahi varda, 
cennetmekan zamanından kabna 
olup bana ve Mustafaya ziyade 
sadakati var idi. 

Paşa acele acele sordu: 
- Adı nedir ve ura~ hüma..ı 

yunda ne q yapar? 
- Adı Deli Dervi,tir, ol zaman 

doğancıba:Jı [ 4] bulunur idi. 
- Anı dahi görelim. 
- Her kara gelür yiğit bir a• 

dem idi. Kendüyi cennetmekaa 
doğancıba~ı eylemiş idi. Musta• 
fa.m zamanında katı _ihsanımı:I' 
görmüş idü. ( A.rkaaı var) 

(4] B!r kssrm ftkuytı~ul&l' tçln : HU!lil 
bizi;) iiıı dttıllen av di:>ğa.nla.Tı htz.ıne1cı\ıı 

ler!nio l)efl. 1'untar hn k1sl idi. 

1 

• 
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_,o Biri.aikin ... SON POSTA 

Yatak odalanna dair E HAV ACILIK :J 

Mütteffklerin Afrika ~ ~ 
rp 1 .. l ~f :~adi ırmak 1 l çıkarmasını mihver 

1 ----sı üha-t-•--
Çocuklarımızı çiçek 

hastalığından korumak 

~ ro aaor o d .. .. d. 'J 
&zı ~.rlmeklerimizi Avna.letm~~ ::z-=u:-ı:::.:t?ba ne en ooreneme ı . 

=:ıı:_. kirnbıı., DereSlnden kopye ~ Aınerikada tek aile [ uSon Pt»ta" nm havacı mu'har. 
l"ib lf 1llUllere feda editimiz ac.a•1 ~eterkecflbnektedir. Hat• riri yazıyor] 
. ııetloeA.- doiuruyor. Yapı tanı, yMai ___ ı::. d bır-''-ılnıakta - r..- d"" L-.ı. l ~•- . . .. 
.... İQde 1··· kiti t• oda - e ... ~en oıt DGTU yı ı .,._ ıyı ıoı· -,. Y'a,&ıılf lu-%1 b.JD.amea ur _._ ... ...ı_..:..-izln zamanın- · · !~J Alnı · ·· 
ve bl7.İını Oluı bl ]"·· k · vardı dır A,,aen __.,.u temtiptır "' anya bu f&üncl Cı· 
Tanzlınat:tanben :.U ur. ev~ ındeki da' oWuğu siDı karı kocanla a>:~' ı han Harbine her huauwa qyi hazır-
1 .... 1... .. J._.,:ı~.:: .. e ~.-;;.:.t.i. -.... yatak od.ut oknMı !-clh edı: lanınııt olarak ıi~, ve birbirini 

-ro ·:r ... arzanızı lll'C5•y-e '"'5_. 1 D ı ~ledır tıSd cı. t-'-.:ıL _ ... _ -L .. ı•~ · - · 
~ o kadar köktü:ı)eftik ki ne ta • meıldect r. a mı. ~ . · 1 ae --~ mmae >I siyası ve aakerı 
m~ _ __ı ___ bir A nl ku· der kum kalın moda sıder, ak 1 • muvaffakıyetler bunun en bariz Ja. • • 1 ~ 
rabildJk ::d:" hıakikivr7~ evine lim kalır. • hididir ~alnı.z ıünler ıeçtikçe müta ıçın ne yapma ıyız ,, dö"....&.::ı..:... Bunun 9'helııi nedv? . hede eclılen bazı hareketler bu oôi. 

---ı:r.onız. •• ı Kıart koca birblrlerlnı dalma zel malcinerıln d sebeb' bT •- • 

rea!uaı:
1

=~.~;.:s::::::eı: f.'11 iyi v~etlelde yani ~=:~:yen hatalar~~. ;sternı~e~;~e - v . n .-1 •• J kt lh u·ı · Al 
tik İtiraf edelim Ki Avrupayı bize lil ve liübal~ uzak ro Geçen Büy* Harbde Almanya- I QZQ.rl • rrOJ eSOr U0 OF SQn TZI mi Qnfar 
ed..&..•:..at L-..1_-ı:_ı ..ı~ı henı.oai ler. od nın yapmıı ·olduğu askeri hatalar, 
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k 

1 
__ 

1 
hl 

1 
• • .. w 

b ~7 •• ve ·~ "'"'5... . diler 1 2 _ E&ek .e kadının yatak a daha harbe takadd" ed KOlllfU meme el erde aaagın r ael rmıın karıaı La Monlague Turk.. ha.talıgı bazan 2 aylık çocuklarda ~r it <ıç:m oraya Pd~er ıretı~: larının cen:Wirc:llii me~ ayrı lerle, harbiln devam ':tiki~~:::~ · halde bulunduğunu itl~lğlmiz çiçek lerlo çiçek hutalıJdı bir kimseden da l'örii&ebilir; çocuiuu reçen yıl a. 
l seyyahlar ldtnlerch ve ~ olduiu için bunlartn daha ııyı yerleot yaptığı siyasi ıfıataLac . nd .: bastalıgı yurdumuza gırm yalcu • aldılcları cerahati 90cuklara aııla • t•lı bulunması çiçek -.ısının tek • 
•1 , . ki L!- ....._ ..:..r'-----= yanl yatak odalarının gü- denebilecdl der-·d )andı a laAb.n bulafMak ilk önce sınırları. dıldarı ve ll§llaınan çocukların vü - rar yapılmamuını ınıazur 

00 
•• t . 

Gene iıtu.faôiuecburu& - 1r...- ... .ııı-. j _,. e az. ır. zd ı.· '----1 d d L!: cud L--• l • ek h-cif ·-· • 'cı • 
. . akiki b'" ı. zelliği sağlanır. Geçen ha ib • · d il b'lir ki mı aaı -..wı ar a ve sonra a _._ una JH!fia ııın p ıu aeçl!&'ı. mez· her çocuk İlıter enelce pek 

tirilen feY AYrUP&nlll h • uv 3 Anc* t'eJıı: yatakla ve tek d-L- 1 _ _:ı • ıçAm e~ e ! , yük tehirler halkında gÖt'ülmeğe .ni hatıralarında yazmaktadır. oı ' .. ve 
yeti deiiJ otel v.e pansiyoa adet ve - bakNd d 1 r·· . b -ıa z.yaue sıyas.a ve iktısadı cep· ı..·-land H md i&Un ak' al sal baki bir • 'lk bul nl yakında aıılaftmıı olsun, böyle aa. 
an'anelerl·..ı= K.öıklü Avrupa a;ıe.L. oda.da uyku, er n tg'lnl u. heden kaybolmuftur, !akat bu har ..,.... d -'~--'~kado d ~l dar d- T"' kel rd' n~:- ta,ıyık 1d hafluf dar manlarda mutJika a,ılanmalıdw 

J"M, kola bir lablllc d Alım ı ı d ıın eı~ ar eıı se e :ne e W' e rr; uanı ne a ar eı . • · 
nin Jçlne ~ 0 

kadar ılın 4 · Yabıida c*urna bir tarafın ale •r;:a :(f 1 a~ı ı:"'d~n 4:rs Ola tedbirli bulunmak gerddir ve ot.a bu da bar nevi hastalıktı, hal~ AJıdan hıç bı.r zarar gelmez; &fi 
feYl olmaıdıiı için AvnapaJ:ı 1 

kö:" m rablıbıs'lıiını lnbııc eanez. Hastalık, f~lf ~ u ~ a a~ t el rar ısı:;-~~ İfle hunun içindir ki hükr.metiımiz bukl Jnnerin bulutu 90Cukları çiçek tutmaz İ5e 0 balöe çocuiun çiçeğe 
er. A'YnlPAY

1 yaraı1ımlf · .;,, tedavi busı»i bakım iıtimalltti tek b=-~ d PY 1 ~ e m fffv~ a ı.: bu yöntemdeki tedbirlerin ea h.t-Lhutalığına yakalanmadan büsbü ·ıı kaf'Jı muaflyet maddeleri var de • Dıutaitlerie ~ıı ancak P--ı:,..,; ocl.da. bii1ıbiitiJın bq.ka ve tam birik .. ~ .! •yası muva a yet lıcası olaraic ·hemen hastanelere kal-1tün koruduğundan dolayı çok önem ımektir. ,AııdMt ka~mak veyahud 
ler w ~rla tea>aM L-abill azarutllrlr. hl ··-L~:- b . . d -'L 
buJmu,lard aurde k.MJı.... r. . Fakat ukar d zila u·~· · "bl dıı-ıyor ve h~ese - ç fU~ u lidir. Bu bekim mem•derinde bir :ta. onu ihmal etmell bir bata ır; t-.ı bu ır. L- b· .. - iınt11er Bu yMtmla eeld Türk evinin bir a-e L __ J,, .. 10 

1 
ak eJclt&vn~:z gıt 'Jlltıyanda çocuklara. çiçek aıııı yap kım yaralar bulutlan ineklerin sütü. tak de ıOhıa çiç* .bastalJiıaa rastla. afte ve -- ~ _..... b" • 1 • t ha ·· ..... IUU'"ca&ı sev Vd a.resıne e-

te.iri altında snodernlefmek biade ~ lyitidedıKien ar.ı nı e ruz sir eden bazı bat.alar yapıl'lu ve tırıyor. nü sai• .çobanları ellerinde inekle- Mlabilen böyle wnaıı1M her ~-
~ del ıbak&i l.ukametini bula • elltlrmiye çalı~ım. . . . . yapıhnal&ıta.dır. Ya.lıu3. ıunu !nut Çiçek hutalıiının uzun ve geni, rinkine benziyen bir takım yaralar ğa a,ı yapılmuı gereklidir; öyle ise nııamıt, ~unaa yet"IDe kendi ıüzel B~hn ~I ~ bir. mille~ ç:- mam.aJc lazımdır ki ordu kuv: bir g_:çmifi va~ır: Bu h~alık or- çNdığını ve böyle ellerinde çıban • çocuiJclarımı.zı a,ılaıtalım ve bunun 
gefentklerhni.z ba)talanmı,tır. cuıldanU:- ~ ilk vazıfe kmdı g • vetll old~ yapılan ufaktefek ha- ta Ç&l'da veba ve k:ılera ıle yarı,ır. lar çıkaran çobanların çiçek hasta. için bülcüınetln ve belediyenin sai· 

Türk evinin yatak odası neydi ve lendderinl '3'> .teıuma.k.tır, tAların tamiri çok büyük bi. miif.'ı<ü. c~sına büyiiik sa1~ı~lıu v~~ıy~ ve lıiına ~aalanmadıklarJDI gör.nı~ lık müeseeee1erine koıalım. 
n ldı., Bu auJe Mtık ancak de • 1* • . lat .arz::Jrneae de ordunı.:n ufak bılr b rçok insanları olucne ıur~luyor. ve bu Hu :butalık .arasında • yanı ------------d~~rm;izin evini hatırlıyarak cevab Adapazarında B~~ Se.vfı O~en: muvalf'akiydıizlikl ııruın.da vuku- du. Çok tehliılceli olan bu bıuıtalık • lnelderin ımemelerlnde çıkan yara. 

bil' · o evin kendisine mah. Alakanıza tP.~el<kur\er, dege~~ı bulan hatalar huı mühim alaüla • tıı•D kurtulanlar artık hayata yeni - larla çipek ha.talıtı ar.uında • blr =~1~· güzeltl<lerl, iyilikleri var. li eserin=zi dik~a!le okudum. B.u. mellere sebebiyet verebilir. den doğmuı sayılır "·e onlarıtı istik benzer:'ik bu'hrw,ıtur. Jı yalnız bu EminlıY Halkeviııde halka 
~edava aşı yapıhyor d •-· ı.. • .-::... en ileri memlekederde r tün diifiinceler:ınıze ta~amen ~!- a. "--- d L...-·· _ k d d · bali ancak bundan aıonra dütünü • benzerlikle ıkalma:mıt, ve o yaraları ı ıııu _.... ., .... d w 1 •• k _ ..:ı • n 1 . h·ı .ruınta11 or usu OAQSlln. • ar aa. ,,,__ 

1
_ _ bi'- .ı. 

1-ı taklld edilmiye ha,.-. ıgıoı tıra cuerım. nun an ıcra) a ' • kahi' 'ot bl .. r· lök .. • :&Ürdü. Hatti MJ"ay ..... ı IC WlOruml- çıkaran adamların çiçek hastalıiına EmiaıOnıü Ha.tlevınAen: ~ buta_ ~r:~. kUmetimizin inık.in ve fırsat bul ınıa . ır vbe-~~ dr lus un w goıı yan bu hastahia henüz tutuknanııı yaıkalaıımuıchiını ıördüıünden dola htı mİİl'MMitbei lr,e 10/J.t/~4" l'~~mlte •o -.r~- ı. • ed (" ıleJ'tt'Uf ve unuan o a)'I qer ya· . w• •• 
4 Türk an'aneeinde karı ve aocanın maımı temeıını e mı. ",' · · · · · · im ola& dahi uk bul ufak olan pr-cnsın kral olabllecegı Jupbell yı kendt.i Dertıesi hasla lnelderln 1 rinü ...ı (18) da.o lt.ibaı-en {1'7) ye 

yat.& odaları ay~ı teli. Bir. tara~ .. Gölc~ltt~ ~.a·~. Şe.rııseddın Ak • t~ın bu !har~ı ".ıua~cak bir s.ay~lır ve o prena ancak ç1çek has.. ı memelerinden aldığı ceraha.tla .~•·ı kadıar EYi.ıniırıde ~ika be*va •IJır.ık ~ı. 
Avrupan&ın acenuoe taklldı dl~r hır: KoYHimuzun gerç.e~e.n re. kıym-etl 1:1lımamıftlr. lalıgına yakalanıp oadan. kurtul .'" I iamıttar. l,te bu büyük bulut bi.ıtün 

1 
otk -..ı ya.pııaeaMtr. Ar&u eclenıerbl 

taraftan -~ın pahalıla,ması yu • faha . ka~~.~ıı . hepı~ızın en Fakat bugün, ,imali Afr:ikadaki du'ktan ~ tahta geçebilecek har lnsanlıiı koıWlu b!r 'bclidan kur • ı H1lk.eTlrne ~l. 
mndesı yatlık odaları teldeımlı ve çok diiedıgvnız hır ,eydır. Bu ~ in .,1 __ .ı d f ,___ - V"'"ls sayılırdı· 

0 
~ ... ö-da ~ıA-ı, boau- tarmaktaıelır · ı d . ak · · k l a- gı z oruuau a z.a er KaZanmaga .... , ~ Y ı.-ca • 

nihay«. b~. ev er e )'at nun 1iQ111 ~ kadar ~o feY er! kendı..iinl ha&ır!amıt ve üstad<"a bir ğu adamlara çok rastlanması bu has A:fı bl1"9ok nıenlleketlerde :mec • 1 1 
dabl ....... ~'ıtl•· • n•lm.., l!ium olduırunu h".'" nn· ba•.&otl. mil>••• kuYvetlo..ini bu. tal,iın n• kad.,. tehJ;keı; ve •algın buri, buıı....a. ;hliy.,ldô'; böyle _ k{ A f} )' O 
~ ~ı.adı zarureUcn dotrmu! Ün buldukça trkrarhy11casız.. iiıiki dunama ıokımllflur. İnailiz yapar oWujunu anlabnıya yeter. j önemli bir İfİ ananın bahanın k.,,- L. -------------· 

ve iıııter .... .._ kat\anılaa ~ecbur! . ~onyoJe B.ay ,t •. J?ı .Kardeıı • :rdmuDUD b. Uerieyıfi ilk deıilldir Fnınsız Bijyük fbtilillni yapan aayı. flne bıralanlıık çok ke:ı ;hmal4 de 
b!r Y&ZIJ'« .. ,,..,1ar bulundusu &'lbi mznı ih..tahia.le ilsllı bw ya.zımı· ve Anan'a" .._ • ._ olduğu &'lbi h'arın içinde ç'.çek boauiu olmıyan dojurablleceğinduı herh;ılae doğru PE.llŞEMHE, ill/12/1942 
bu 'hali süzıel ve k1bar bu~~- da zı San Posta 9Ütflnlarındl'l .~kuva bunun cfa lııİI' d..,..k'.ama .. ~ası ge }'U!< gibi olup meaeli Danton, .Rıo • olmasa &'erektir; O halde her çocu • 7,38: Saa.t ayan. 7,';2: \"ilcıııhı:;nuı.u 
vardu-. ~biz asıl bu lklncı fikirde calcaınız. Alikanızll teıekkur ede leceiinl ve ilmıal üalerlne yakla,f - bespl~rre, Carnll'e o~smoufi113 hep- iun aşılanması gereklidir; memle - ~&ILın, '7,40: Ajan,. ha.herler~. ';',55: 
bulunanlara kartı bu yazımızı ya • !?.':!: .............................................. mıt o'-n orıdu&arının kendi ii&Jer!n. si çiçekhozuiu idiler. laethnlllde qı mecburıyeti vardır ve ~ Jll'oOITacn (Pı.), 12,30: Saat aya. 

zıy~. atılı& l»u o kadar sıhlai Parli viliy,t kıınresi bu den yütler:~ mil uzakla§llnlf hulu- Şimdi artık bu beli .ortadan he. her ,eyde mutlaka çiçek .. ,., rapo- ıu, 12,3J: K11"9ılı: Pl"OV4m (PJ.t, 12.45: ~~ Y ' ld" ., T baki-
11 

aan İneilizlere bir mukabil darbe men hemen kaldnıı gibi olup bu. nı da tst-ılr. · &Ja-. haberleri. 13: Kadın okayuculal'. ve~ bir': ~adırdm:ı lizım ayın 2Z sinde yı,ı'acık indirecetderini ümld dımiflerdir. Fa talık ara sıra fQl'adan bcradan Si - A!• çocw doğar doğmaz.yapıl.,' IJ IM»I fal'kıları. 18: .Sa.M~ı. JS,03: 
kati ~ olai,. de ""zeldir k_aıt bu diitimce ve muli.hazali\rl alt nlr}armtlzl a,makta Ve birbç yurd. ma.z; ~Ü yeni doğmUJ bar ÇO .-1 ~ udılın'ia.ıı BU eierlcıri, 18.15: P~ ne .dibi :ne e llld • .. .. Cümhuriyet Halk Partisi vi • üst eden blir biııd* bu besabları • da,ımızı hutalığa ıığratmalda kal. cult'ta anne.inin karnında aldığı çı· FMıJ1 M7e&i, 19: lZlra.at IWllUJ. 19.15: t _.J!..-- -..4.tn mezarı ırı> so:ıu "-- • 22 B' · ·ı.~- dd 1_ ırn:~, ..,_ erhald Af'ka liyet .vnıve• ırzncıa.anun nltl yanlıt olduğunu gÖMent'lttlr. O maktadır. 91!ğe ka11ı muafiyet ma eıer( var.ı Dıns llliWtt .(Pi.), ııı.::o: Saa.t ayan " 
mefburdur. H ~ b"" ~e:ı;.: Sak sünü ötleden nvel saat 10 da İngiliz ve Amerikan kuvvetle • Çiçek hastalığı artık normal bir dır ve bu ını.ddder oaa 'blr4'aç ay 'ı u- bMerıcwt, 19,45: Sertıea ıo daAJ. 
olan fzdlNac .haraıt~, i.§ıte o~ t da Eminönii Halkevi Aalonund.a rlnin Faa ve Ce•yn çıkınuıdır. beli obnaılcıtan çNUfl kendi kendine yeter; fakat bu ayları hiç de çoğalL b, 19.55: Pqrev, b~te. tanı ve emaf. 
y~ reçkalen b r hayat?. le:: yapilıac:a.~· . . Evet A1manlar yiiade dobMı tah • değil, oÇiçek a!lllı> SAyeşİnde ol • mamalı ve~ btrkaç aylık olun l tleıı. 20.15: lklb'o Kam'Ni, 2G.45: Ke.. 
rektir. B~~ mahzurlarını fOY Parti. vlayet ıdan la~etı kon.. min edilebilir kJ bun• l>d<lememlı- m -~r. Çiçt'& qııını Jenner adın • ca oııu hemen a~ılan1a\ıdır. He1•1 l'D3a JtOloıan CPı.ı, 21: (ETin S'la.U), 
parhyabıllnr.: Jiüba1İ· greye ~ ha~~rlıldtu-ı ılıtma~ e~ : ler ve batta ümid dahi etmemifler. d~ İngiliz bekml loji.k düfiınce _ IM)y1e çiçek ha9talıklı analara rMl· 121.ıs: l\lmllı aohbetıeıi, 21,45: Rndyo 

1 - Karı koca arasında melr:tedir •. Va.layet -kongTe• ~kı clir. leri aonunda bulmuftur. Bundan ev· lanıldığı llll!1lanlarda her çoad< !he. rrnfmı& oı~uıALna.t. 2~.30 : Saa.t ayan, a._ 

lik ve chdıededik yaratmul~esl aeneıde ""' yapılmakta.. ~duiun. t,te 1Mı belllemey;. ve iimld et- vel de tıttanbulda o zamanki İngiliz nwm atılanmahdır. Çünkü çi~ek .Pn~ b~:tt ... .rle:i ve \to:"S'.lltır. 
2 - Uylnınun det;inleı dan bu kongrede aon ıkı yıHık meyif neıtlcıest en teh!fkeli bir ha!• ..... .. ...... --......... ·-----·---....... - ........................... _ ........ _ .. _ ... _ .................. _____ .. ___ .. _ 

ve böylece dinı.dirıc:ilik vufını parti fa~liyeti göz~~ ,ıreç}.ri» o~r. llokmtııt olduiuna da İnaamlıtır. 1 du! bunun böyle ~uğu~a inandıiı 1 mesi.ne imk~a wri~ı~I :ı.·c niha
kaybetmeısl. ~ • . . cek, yem md»uıı aeçmınıı mu~ea- Acaba Almanlar nitden buna ih. Bundan bafka, sene bava bumbar. gibi Alman 11-rJUetmı de ınandırmıt- yet Fasın At as saha lerınde :ve Da • 

3 _ Göz, burun, aıı~, cildın if. kib Ankara.da yapılacak pntı .u- tim al wrmiy.odardı? dımanlarlle İnalliz havacılık sanaylt tı. Afrrkadaıkl Ahııan mL.-vaffakiyet 1 kar ıular1t1da daimi denizaltı dev-
indlfalarının sıblaı. okrwyan raumi tcıcmırreaine ls.tanbul~an 1•- Eiet' hunu ümid 3be,Ciler ne gİ· üzerinde ci.e ayni t.ahr.ibkir t-l'Ü'I elde .ız!iil için lu.-ca §UDU diyebiliriz; 1 riyeleri :ve bava ke;ı~r.in'! ehem-

ra.z h~ estelılı Obnıyan bir tekilde tirak edecek delegeler ıeçılecek. bi tedbirler alırlardı? ettiğini ü.ınid etmektedir. Ceoe Al. Ahnanya burada ken4i propaganda mi yet ve~mekle uz.un bir yolculuk 
~I 1fte karl!mul· . tir. Almanya denlzaltı harbfle ye ha. manya, i...,ılterenln n bilhaua be- aaaa ve :hwnı IWçiik aörmcalne kur llOftunH buralara çıkardacali kuv. 

4 :_ ~ı _,. diifiirtnell· .. • ................................................... va kuvvetlerinin yardımile mütte • nü.z ..aslı bho seferi ordu tıe,ktıine ban olmuttur. vetler.i ıtqıyan ırcınilere ıaldırmıık-
Bu ncJl&t,alarlft her ~e dah- tur 1 Asherlih. ışleri f fik deniz tatı!larına çok fazla ka • muvaffal< ~MIWJ bulunduğ~ Eier bu. hareketi varld &'Öt'leydi. la, belki bu ütllinın önüne groçilir 

lü d Ji1l ,,.. 111a..ller ırad ed.llelJJ- ' ıbtar verdiımılftir ve hı:rgün geç· ~.(f:ılen Aanerbnın herhanai ler ne &'liM tedbır alırlardı?. Kuv • veya hiç ohnw geciktirilir ve 1~ ;.,.; «\dl yatak» w.fdarı _ ~. • Şubeye çağrılan ~e bu kayıblar dolayısile, Dllhaa.. ı.ir illllliıya klfay~ edec~ bir. ordu ntle taMnin ecillebiltr ki ltgal al • aj'ır kaytblara uir.tılırdl. Son 
0 

• 

· tkti.d• _,_etten bqka lllUC İ.ni'lk renin l>IT ada otması ye aeft<edel.ıileaıldenne hiç ihtimal tında obntyan Fransa daha f'vvel .!arak d •ıA :>deUm ~· B . ~nlar .ı..ı.
1 

ilen aürebilirler ıni? yedek subaylar ~-:.·acı :lan fOlddelerin ithalinde vennİylol'Clu. ip edilir ve Akdeniz sabillade ... ~ ":Ju .. -a .. ıAavmeerl'--- rdı, n. 
'bi.r bir ıeıoeu mahrem ...... 7 ki k" K L.!!l~-- d lim H-:; .. bl __,._ L- •• l . _..ıil· .ı: B --·.ıra ·- -.ı o u we 

eY1
1
we bu lletik1- A*erlk Ştıbesind:l'.ıı: Sııl>e • büyük l>Ol'luklar dotması ve e " 1 •saca uu--a ~. e : - .. ""'.'. r ~ 111ava uı erı la 1• ~ 11"'° -~ hava kuvıiıcllerinln mütemadi bir Buı genç telkine uğratıyorum, ınlule lıa,Jııdlı aeaı:w sınat ve riilbeJeri t!ICM'et filo.unun &QCÜ bu natlliyatı azalmakta olan müttefik tlcaıret fi. r.d~i hava lkuvvetleruun, dest~ı• aur .. lte ıiılmMı F anaı kı ıl 

1 hıfzı.ıb'hay~ Çünkü moda cere. tftl)in ~ miktarda olduğu l011UDUn henüz ~iline ıimkan Olma sayesinde Cezayir ve Tunustıa da 00- na~ ,in mtiW'!i'; Jac:, )' ·~ · 
fakat be)"h • ~_"_~i ve ~ .. rı. BiT ~~· ~~1.:7.,11~ı, 2~= Almanlar tarafından ileri sürülü • yan bir müıt.tefik orduıunÜ ve hava çak ü.ıer 'tıemin ~llJlr ve bu sayede t • ~apl ad AL..... • çı :nd~kakagt~ 

1 rı çok KUVYVU ,,,1 ı ;.ı---- -· ~· • üzı k'J et-' k.. büW ıka I' , k b' er" er e ıımanyan n ı ant yan • _...a..111 bir dem eay • clilllle Ilı* ..... 1876 ~'llı kıanmı maii yordu. nı y erce ı om e uza n ç rma ımanı.uı ıı ı ar h b t f _.__. bu dle ç~luı ı,...ı ~ ıenmiz ve nine· yani. Al.manya, 1nci1tereye yao. lara hlir ietlliwya aenetımeleri Al • I.on.trol a1ttnda tu.tuh rdu, Cebelüt- ep u ara a ~·· ! v~ sur yo'.ı... F~,..ı.: ekad"' ,..ııd .._ ~-;;:;:-:-...:.•" ..... ,,. ,_. mıt 0ı,ı,,ğu ıldd"lô ha .. akınla.;ı, mania,..,. müm'<ün <Öl'Üln1üyo.du. ı..ık ı....ad.., uç.ak hav• ~uVYel· yapıl~Ok ola~ .. ~ ':ı,ı..7";''~ 
lerımlz ~ •• maHk oklu· Lv. Ttm. (50985), s. 5. tiiJelııçi -. d .. niz inşaat teacahlarını o derece Kelimeye dikkat «ii'ecek oluraa terinin müthif te.lrl altında bulun. bu çı arrıa bö~ n~ ~ m n e ~imi ve .güzel :ebtlir miyiz? 1ıua (ft.!%'7), J&JMlarma Ysb. (25'3), tahrlb etmrtlr ki lnvl~ffe')'i l>u ka- Almanlarca m;Bmkiin görtilmUyor - darulur ve hurwda yüı.lerce tafıjın man ı.e'lk ve idares.nı taf&rlmıftır. 
gumuzu iddia c__ 1~ 3 .:L n.rnına ne yrbları telafi ~emivecek duruma du diyorum. Zira A'1nan propagan tıopltnınasına v:e hatta buradan geç- H. U. mz.e öyle geD'I" ıu !'"' sulü imha T0tı. Tl'm. (5t6'7l. = 
::araa!:~on~u~d~a~tek~~y~a.t~ak~~u~~;;~;::=;;. h" ıu·ı·r · n;...iıı taksim etmemeLi? X:ab&bati nn Fitnatta n&sıl bir aksülamel esa.ah hiçbir ~y yok ... s:r takım gorunmez kurd... Şuıarurnuz• ___ 1 ... ıı.1, :z.ayıf bir.. • .. nı u erın ~ d r-

3) ._ .. :.-• ı d ...i.-.iın biıraz ela .. -ı.a hulma.mah? uyaınchracaimı bil iği iddia edi. asılsız •Üphelerden, kuruntular· aJtüat eden humma ... Sen olma. -aum oWuiunu aoy uyor ~~. . ---y-- ~ " 
Edebi ro!DU"mıs: - - · f t et'"'- Cürüm H.liyeın deliyi. han.i.ahane- '8bilir mi? Bil&eydi yapnr mı idi 7 dan ibaret... Nilüfer Neclinın ıaydın insanlar çok daha rl\hal J\Diıyonhu• ki ne re .,.sam "Y r-

1 . .....:.............ıuuı, .anlıyordum ki iki ye dei11, h&Kaa...ıeye yolluyo· Hayır arbk kendi kendi.mi da- seYd~i adamı ıeviyorı'nu~ . . . Ne· ve m~'ud yaıayacaklardı. 

Ya~n: Cevad Fehmi 

Her ıeydeo aarf ınazar . ci::ı; 
Yetıet- yapan saf, masum bw 
ta.aa:v'VW' ecfüebilic mi? Bu ~k~ 
çirkı"n bir heaa.b, azım bir. iıht!"' 
ra.s demek daha doiru değil mı· 
dit-? 

~... L.:.... • im ruz. Çok defa. •uuru, muhakeme- ba fazla aldatmaya devam ede.. reden nereye? Evine telefon edi. 14 ~,.bibi_. ınsan o u~ :r _ _ 

.BualArdaıı biri kuvvetli, da. yıi cinnet derece.inde ortadan miyeceğiıni anlıyorum. Onwı be- yormu4 .•. Mektuh yazıyornıut··· Beyoilu ıs Haziranl.940 ~ -.v.ftı bıi..; elinde ailib, a· kaldran •tk bu yo.lıda bir özür ni aeıvdiiine kanüm. Nitekinı ben Y.azıhallffi civarmda yoluuu hek. 
~ _,,. • • d · B-'ki ,,,,, Necla ev:ve1ki ak,am hiç bek· IS'I . ~. 1.-:-... a.e Jı.ıufa. diye neye kabul edilmesin? e onu H'V'l)'orum. a ı'""nç liyormUf ... Bunların hepa.; doı-ru .ı-•etı :r--·- ........ ,._., bi.r · f ı._.. ı.: O d" lemediiim bir .anda çıkageldi, a.ı d!jeri ioiz, zanllı bir eda Bir dakika iç.in Nilüferin beni nebıce, a- va...... yun ı- M.bilcliiı ka~ar yanht ta olma- Fazla heyecanlı görünüyordu. 
nryor, L---) ..:ı:ye amldan.ı- h•kikaten sevdiğini kabul ede. ye baıı.dığım teY hakikat oldu. ı- :nıuhtem-ı ,..ey'-r .. Hir L~,· . b' h L ( •- ~ Bö :ı.__ k lkı b 1--d - • a "' .u: .....,. 11·~ Bundaıı mühım ır auer getireli. ıile an lim ve delillerle sa.bit olduğu ",.ıe i&en a P ta u '- ını .. ilam \bir delil ıı.a.yılamaz. Bun· 
yordu. • • L!..... kere de her \l'.e9hile dayeiı1ı"m ki Fitnat ile beni naıaıl feli.kete ıürükliyebUiırim? lara ehenuniyet :verıniyor.uın ., lbi,. tini anladım. F-•-~ _...., - L:...L· • ·_..:ı _._ • • L-- ı · el !:1 ___ 1 1_1_ı. ;'I' - İ•leri sarpa Hnyor1 deda." • .-aksini•.•-Y .-d-uş··un .. _ .. melı"? B-ir INl'.V•rıaru_.en ayırm .... ırın oeına çım en y~en aeıı.e -...&- b. . . z . ., 

·- "Y Tme ınanmayorum . . . aten •· B f 1 •- k k ~- 1 .- b -1da11 iftiraia.r atm-tw. Bu takdirde lanm ıinanmıyor. Ne yapacaiımı u se er on an :ıua ıvra yaKa 1-r-.1-- • _J...!l.. .. te u yuı 7 na ... •am o zaman me.a·- 1e kalma. -
-lr del W ....- N.:Wfer Fitnatı ölüme aüriiklenıi• ~um. Birbirine .a.ıd his ve ·- •"" yacagım. ~ • • N;...irı Nllufer.in be- :s boc ı. yaırak .. Atk ortadan kalkıp ye. 
·---L-az mu ...,.d··· ·uı·ı kabul et.. adcledaebilir mi? Kanun ve 'Y'İc- diifünceler arasında a yo· H . . Anlamamıı ıörünerek umd .. ~·· 1 nni menfaalt AlaeAk. M' lflD -• h ı...!t-tıea sıev 

1 
• ç.ıcı -.....1 dan her fiilde kaad arar. Nilufe.. rum. De1ıi oleıoaiım. iundan daha büyük bir alaka ;•-na il&-. D!.. -L-w• lt"ac• • • d i" k Ç k h tlty.:l 'IC eıliyWI? ~ - .... ria tkaa F'itne.tı 'öıdünnek mi Eaki icararl.rım bir buz kütle.. rengı e 1tece · 0 ra a • atıldım: 

aıem ..... oau karJSllld&n idi, y._a MMlece onu benden a- lıİ aıibi er;,.iıp çözülme,ifll ba.,ı.dı· e&iım. E.ıd karanmı ıbütü~ eo- - Onlan diyorsun, yani kimle Y ..... · nerede kaSdı? Bu ya .evell •----fi"& hu laarek~ -~ıL mı? Bir adam bizi kor- lar. Bunt.n tatbik yolunda her iUkkanhhtımla, en ufak bır te- kimi? lcıad,a- ennrun af ~...J ..--,. ....., L.:- ·- bir cı- yn-aa- __ .:.ıı.ıüd d h" b" _ _.__ k • "n a :...-n-·-, onv. feıu«• .,--:::--~ • •*"' uw lwry• • ., c:~ •• __ __.___,_ ..... J--- ..:ıile hafifçe ya:ra. rlerle..M ~-- kalını-.... bir reau a ı ts""'ıneme sızı N"l· f ··- .. -H tini ~ • li ~ ııaıUD&& ----.u ~-. 11--~ ""T- atb-"k ed ~· - ı u er ile hi%imlcin'. &en bütün mukaddesatı ayakJaT ~ taYSİf etme • w• ı,..._ ft .bİız bilahaTe bu y.aranın aeCf ile ........ aya b.,Iadı: t eceaım. 
altıın.a .Mırnıı olmaz maaıa? ~ mad mW eliaan~ •• ~e~i kana'ren o1ımw neticesi ö~ünek -:- Ye Nilufer beai haak&ten .Hakilmt neı-ede? Bana doğru Ne-v~i ::~:t>{lüyoraun Necli? 

- aaaAt ..... -.. bu adamı idama mı mahk\ım e· aewyona... y<>N kim eöıterecek? Öy!e anlı. , :: ö;;.;;. .ı;,,.. t.aılMLiut ..,ı U.~~ wreceflmi"i ~ .ı-&.,.? - 'Y'.a ı.&tüa bualan bw o.. yorum loi NHUfe•in beni ..,,d;ği Kim bölôr yfu.üm "~ foki! alın• hıı.'kikat ~aaaı bel' .,eyden ov. ye ne f"U"'~~·w iıntz pl08l1 ı· NOOfer 'bütün ha qleri ya.par- '-n ıe-vaWinden yapm1fw.... fİİpheei içimde bulundukça onun iri Necli bir iki aaniye hiddetıle 
'\'el ıtiılünç düımez misin? -~· ve ·.:O ıi~iy~; 0 kerı etıK:enüı böyle olacatını ~ Fak.at ya Nedanan söyledrkle- aleyhine hareket edemiyeccğim. bana baktı. Sonra: 

ftir. tar.ita dnayet, bunun de· ...demiz e~'ulh•etlnı hiç ol· caban baıtlrmİf mi idi? Hareket._ ıü..?... Yok caıum onlar arasında Şüphe... İçimizi kemiren, göze ( A.1 kaaı uor) ~? Benim. ahbm vardı. Bu ı...We MlıÇllll ile sev si _..anda 
..,..._ ~ yalımz bir mW9• __.. 



6 Sayh. SON POSTA 
Birincikanun ıo 

--~-~~~~ 

Londra bildiriyor Suikasd davası 
Bu yllm yeni tütün rekoltesi l Yurdda 

(Bat tarafı 1 inci &ayfada) 
Rus kütle taarnızları şiddetli mu. 
harehelerden sonra kuvvetılerlmiz (Baf tarafı 1 inci aayfada) 
tarafınd · im p l b?yanabnı tafsilen vermek için . . ~ gerı atı lftlr, Kuvvet- av of ve Kornilofırn itirazları b ·· 
lerınuz, hır anl~.ar esir, ganaim al İtalyan büyük elçiliği kapıcı • ır tercwnan tedariki talebinde 
mışl.ar ve ~ dupnan tankını da sının bu ifadeleri tercüman vası- ısrar eylemesine v~ evvelce bu 

65 milyon olacak 
Gü.1 yağı istihsalatı da 90 kilo 

Biga, Ka11, Sivas, Samsun, Edirne 
va Denizlide umumi mcclia 

azaları seçimi yapıldı 

tah~ .~tnıışlerdir. tasile Pavlof ile Kornilofa aııla- talebi reddedilmi~ bulunmasına 
Buyük D k d l 1 binaen bu hususta ayrıca bir ka .. , on ıvrımın a zırh ı teş tı mı, ve bir diyecekleri olup ol- • 

~lere mensub el bombacıları kartı madığı sorulmu:;;tur. Suçlul.u-ın ra'!' ıttihazma mahal o1madığına 
hucum. ]ar.da buluıunuşlar, düşmanı ilcis.i de ıahide karşı bir diyec-•'-. karar verildiği tefhim edilmiş ve 

BI (H ~) B J d e.K başkaca tahkik edilecek b"ır cı'. ga ususı - urada ikinci mevzi erın en çıks.rmıilar ve el lerı olmadığını, yalnız bu müna.. 
müntehlblerin 25 İkinciteşrinde yap ~ombal:uıie 6 Sovyet tankını tah. sebetle bir sual sormak istedik _ het 

1kalmadığından esas hakkın
tı.kları toplantıda Uılllumi meclise rıb elımışlerdir. Bu kuvvetler, hiçbir lerini bildirerek şimdi.ye kadar da mütaleası sorulan iddia ma • 

1znıir (Hmusi) - Bu yıl tütün' meğe müsafddlr. Fiat timdi.ki hal. gıdecek ?lan azalar ayrı1ımış, avu- tank kaybetmenışilerdir. dinlenmİ§ olan şahidlerin ,·ak'a kamı Ankara cümhuriyet ınüd-
rekoltes) 65,000,000 kiloya baliğ de kilo ba§ına lOSO liradır ve da- kat t~~l .~akkı Geyınir ile emekli ~~rkez cephes!nde geniş mikyas- mahailinde buiunan eşyalar ara- dei~umi.si Cemil Altan, yüksek 
olacaktır. Bu f'alcam uınwn Türklye • ha yiiksehnesl mümk"nd'' malmüduru Mahmud, Müezzin za- ta d~an harekatının tesiri hafif. sanda kırmızı bir parçanın mev. temyız mahkemesinin layihası -
l·~n.-aı· · ... ı.1• u ur. de "L- d U l ~ B h k nın usule aı'd b:-· · b d' d ~En& me alg.ull'. Bu yıl Almanlar bir miktar gül. r "'"mne A ygur ve Altıkolaçlı emş .. ır. u are at esnasında Al. cudiyetini söylemediklerini ve bu . .,. ıncı en ın e 

İzmir (Ege) 33,500,000, Bursa yağı alacaklar'<lır . ençber Kazım Özyurd seçilerek man kuvve~leri, birçok meskun ma- e~yalaır arasında da böyle bir yazı bozma sebebleri bozmaya u 
5,000,000 İ:zınlt-Yalova 1,500,000 Yeni "aatışlar kendilerine bildirilmiş.tir. Meclis Şu. ha1li .~gal etımişler, birkaç düşman şeyin görül'med:ğ:ni, binaenaleyh yulduktaın sonra ikmal edilerek 
Hendek 1,000,000, Düzce Son 1 ay içinde memleketimizden bat on beşte açılacaktır. mevzıınf ele g~l~lşler ve düşman evvelce dinlenen §ahid Fahri U- olkunması lazım gelen evrakm o. 
2,500,000, Samsun 3,5-00,000, SJovakyaya ve Macartistana çeşldli Kafla hatlarının g.erller?1de münakale yol- çakın ifadesinin ne dereceye ka. ~duğuna ve dinlenen iki şahi· 
Bafra-Alaçam 4,500,000, Sinob mad'deler ıfhraç edilmiştir. Muhtelif K ,. . larını kesmlşlerdır. Bu kesimde düş dar doğru olabileceğinin gözö • dın de neticeyi değ;~tirecek ''e 
1,100,000, Taşova 5 000 000 memleketlere yapılan üziim 1 • Clf A (Hususı) - Vılayet meclisi man 16 uçak kaybetmiştir. nünde tutulmasını istemi•lerdir. sübuta taalluk eden başkaca bir 
T 1..__ ' ' ' ' ncır, unıumı azalıkları C H P rıtl i İl ··ı·· .. " beyanl b 1 d ~ raın:on 3,000,000, diğer yerler palamut ve valeks lhracatı mühim na A • • a s men go unun cenubunda düş- Bundan sonra Abdürrahmanın arı u uıuna ıgma ve bu 
4,400,000 kilo. bllr rakaına baliğ ohnu tur Son .. naı~zıedlerlnden ~azım Uysal ve man küçük taarruzlarda bulunmuş. müdafii avukat Şakir Ziya Kara- sebeble 20 Mayıs 1942 celsesinde 

Gülyağı fiatları haftada ıta.kriben yarın{ nıİı on 11t:, ~ az~dan Fehnıı Sokollu seçil - tur. Bataryalarımız dü§ıman tank canın iısminin baro Ievhasmdan esas haiclJ;ında serdettikleri iddia 
Bu sene İspartanın gülyağı lstlh. ralık üzüm ve bu miktara Y yakın m~erdır. topluluklarını tahrlb ehniftlr. silinmesi mesel~j hakkında ba- nın gösterdiklel'İ sübul ve delil. 

aalitr takriben 90 kiloyu bulacak· incirle mühimce mik.tan:la palamut Sivc.ısfa Sovyct tebliği roya yazılan tezkereye gelen ce- lerinin tekrarına mahal olmadı· 
tır. Gülyağı fiatları bergün yüksel- ihraç olunmuıtur. Sivas (Hususi) - V.ilayetimlz Ma$kova, 9 (A.A.) -- Sovyet vab okunmuştur. ğını ancak berhavıı olan Ömer 

mnumi mecli& s-eçlml rona ermiş öğle tebliği: Şak:ır Ziya Karaca söz: alarak Toka-dm, vaziyetine ve İntikam 
ve yapılan seçlnıde Kamil Kltabçı, 8 İlk Kanun gecesi kuvvetlerimiz Ankarada yazıhane a~mak iste • hisleri beslemesine nı:.zaran Pav
avukaıt Aıhmed Göze, Faik Dizdar, Stalingrad çevre.sinde ve merkezce~ diğini, fakat, bu zamanda yer )ofla Kornifolun Türk ceza ka • 
Behçet Başara, eczacı Şevket Çu • besinde evvelce bildirilen lsti'ka. bulmanın mü~kül olmasına rağ- nununun 62 nci maddesi nazara 

Mardin de Afyonda 
Şehrin au ihtiyacı hergün bir kat 
ltıha artıyor, bu eaki §ehir auya 
lccıvuıtuğa gün süratle inki~al 

edecektir 

M_ahsuldar toprakları olan lhsa. 
nıye nahiyesinde bu yıl pancar 

ve patates zeriyatından iyi 
neticeleı- alındı 

bukçu seçihnİflerldlr. me~lerde taMruz savaşları yaprnağa men bir yer temin ettiğini ve e~- alınarak 64 üncü maddesinin 
Samsunda devam etmişlerdir. yasını buraya nakletmek üzere i!kinci fıkrası delileti ile 450 inci 

Londra 9 (A.A.) - Rus cep. bulunduğunu söylemiş ve baro _ maddesinin 4 numaralı bendinin 
Samsun (~~usi) - 25/l 1 /942 hesinin bütün kesimlerinde Al- nun tebıliğaıtını da alını~ olduğu- ve 65 inci maddeleri delaleti ile 

Çarp:ınbaA gunu Halkevlnde yapı - man mukaıvemeti sağlamla~mak nu ilave ebn;ş.tir. Süleyman Sağolun da ayni kanu• 
lan umuma topl:a.ntıda, umumi mec- tadır. Buna rağmen Ruslar Sta. - Süleymanın istidası nun 62 ve 65 inci maddeleri de. 

M.a.rdinden yazılıyor: Mardin 
ıBiıri Masus dağının yalçın etek
lerine yas1e.n.mıı 1100 rakımlı ve 
24..25 bin nüfuslu bir vilayet mer 

t ~dir. 9 kazası, 10 ııa.hiyesi veı 
.900 küsur köyü vardrr. Şehri baş
l tan.baıa katederek ikiye bölen 

lls azalıklarına Jehİrden Ömer Ka. lingrad böl:geısinde terakkiler laletile keza 450 inci maddesinin 
rafaı, Faruk Tuzanlı, Nasuhi Erzu- kaydetmeğe devam etmektedir • Bunu takiben Süleyman Sağ • 4 numaralı bendine tevfikan ce• 
rumlu ve Nail Tuzçu seçilmişlerdir. Leır. 72 saattenberi mukabil taar cı taraıfmdan mahkemeye verilen zalarmın tayinil!e karar ittihaz 

Denizlide ruzla.rda bulunan Almanlar mu • bir istida akunmu§tur. Sağol, bu Is. e.dilmesini taleb ve idda eylemit-
. h b d" · l l tidasında infilakta berhava olan §ah tı.r. . 

Denizli (Hususi) - M''ddet' are .~ye uzı~e er e ağır tank.. sın Ömer oJmadıg~ ını, .infı'J.::;.ı..4an 
u 1 so- lar surmektedırler öm a..:~ Bundan sonra maznunların mii 

na eren vilayet umumi meclls.i içm" R · · b' d ' "k" f b' sjonra er'i görenler bulundu"m· d f 1 25 Ik. . · Jevıın gar ın e ı ı tara ır- 5u a a.a1 arı hakkında bi~ d · 
. ·dınciJcıt~şrln Ç~şamba günü Halk birini çember içine almağa uğ - onu,ı'f~kellerifın'adeAlerbdinuinrradb.ıonğarun ot:mraafyı~p demiyecekleri &o;·uln.ıuş:e~ül=yyı~ 

evın e ıncl muntehlbler tarafın - _Lt d y l 'l D öU .. ... S 
d 1 . , raşmaK a ır. o ga ı e on ara- man ağol, evvelce söylediği gi· 

an yapı an ın~ihab neticesinde De d R 1 bd k' Al dan so"yletilmi" uydurma so"zler ol b' k . . • sın a us ar gar e ı man :r ı endisinin esb.i ifadelerinin 
nızla merkez kazası n mı k t h ı ff k dugun~ u, Pavlof ve Kornilofla temas . .. .. .. a na avu a at arını yarınağa muva a ol- dogru olmadıgıuı, hadisenin ev. 
Naili K~ka,. tucca~dan Fevzi Müf. muşlardır. Veliki Luki bölgesin. etınıedlğini, Sovyet sefarethanesine vel'ki ifadeleri veçhile ceı-eyan 
tl.~e~~ -~te~aıd T~lat Sar~çoğlu ve de birkaç Alman garnizonu yok gitmediğini, ceza nıahkaneleri u- etmemiş olduğunu, iyi türkçe 
Sucüllu Salih s.eçıl.n:lşlerdır. Ayni edilmiştir. Ruslar birkaç meskfuı sulü lkanununa göre bir tercüman bilmediği için hunları tafsilen be. 
gün kazalarda:kı seçıın yapılmış'tır. mahaUi İşgal etmi~lerdir. ~~uğu takdirde iııin hakiki ma. yan ederniyeceğini, ölen şahsın 

Ediruede Merkezde ve Stalingrad ıuı,.et ni anlatacağını bildiriyordu. Ömer olmadığını ve bu tertiha -
cephelerinde Mahkeme, ma.znuınun Türkçe bll. t k" . t f d Jd 

Söğüd" (H ) diği ve bu sebehle evvelce tebli<r ın ımın ara ın an yapı ığım 

~unla.zam parke dötenmi~ bir 
caddesi mncuddur. Pek azı müs 
~a olmak üzere bütün binalar 
ealki tarzı m:;ın.ari üzerine inşa 
edilmiş, taf binalardır. Yukarı 
Mez:ıpotamya ovalarına nazır 
1>ulunaın tehriın hususi bir manza. 
rası vardır. Bu güzd beldede 
maalesef su yoktur. Şehrin İçme 
şUyu 3-4 'kırlcmetre mesafeden 
gelmektedir. Susuzluk yüzünden 
ıeh-ir ağaçtan mahrum çorak bir 
Yaziy~ttecFır. Havası saf ve güzel 
olup bütün mevsimler kendilen. 
ne mahsus hükümleri kra eyle
mektedir. 23 Şubat 942 de açıl
nııt olan Halkevi :;ehrin bütün 
medeni ihtiyaçlarına ce.,ab vere-

lhaan.İycde kurufon iatihsali ko
ruma te§kilatı (Ortada nahiye 

müdiirii) 

ususi - Söğüdde köy Moıdcova 9 (A.A.) - Alman- -o tercüman tutulmadığı takdirde 
lerd~ gelen müntehibi sanilerln iş.. Iar taraf andan iki cephede, mer- ettiği halde tercüman tedarfki lst-eği beyan edemiyeceğini, başka bir 
tlralkile ~kaymakam Yusuf Açarın kezde ve Stalingradda girişilen nln reddedildiğini bild irerek ne söy diyeceği bulunmadığını söylemi§.. 
baf'kıanlı.gında yapı~an seçimde c. şiddetli karşılık taarruzlar, dar- lyecekse Türkçe olarak söylemesini t' 
H Pa~ anız dJ d sk' ihtar etnnl<•tir. ır. · ,, .. ı n e enn en e ı mec- heleri şiddetıini artırmakta bulu- " Pavlof ile KornUof da müda • 
lisl wnumi azası Ali Osman Teınür nan Kızılordu kuvvetlerile kırıl. Abdurrahman sorulan suale ceva faala.rına aid birer istida vermi~ 
belediye encümen pası Hüs-eyi~ mı,tır. ben iddia makamının sözlerine llti. ler ve bu istidalarmda tahki·katın 
Fayık, C. H. Partisi idare heyeti Sovyetler tarafından kazanı • hak ettılğinl, Süleyınıanın da hu itte tevsi edilmesini ve Çankırı ağır 

cek derecededir. Elektri.k tes.isatı 
mevcud ise de ihtiyaca gayri ka. 
fıi bulunduğundan tevsü lüzumu 
~ünühnekteclir. İstikbal •çın 
pl&nlanmış bulwıan su ~şi lıalle
diMiği t·akdirde Mardin cenubun 
mükemmel bi:r şehri haline gele.. 
cekti.T. 

Afyon ( Hususi ) - Afyonun 
toprak mahsulleri bakımından hu
susi ehemmiyeti olan nahiyelerl:n • 
den biri de İhsaniye (Eğret)tir. 37 
köye dağılmış olan 17 bin nüfus 
burada her yıl vua.ti olarak 7.8 bin 
tlon bui<Jay, üç bin ton arpa istlh
sal eder Eğretin geçen sene ofise 
tıeslim eıttiği buğıdaıyın yekunu 4500 
ton idi. Son yıllar nahiyenin bazı 
miisa1ıd yerlerinde patates ve pan
car ziraatine de ehemmiyet veril • 
mif ve bunlardan billıassa bu sene 
iyi neticeler alınımşıtır. 

azası foto Rasih Hekimog~lu kazan. lan topraıklarda Veli.ki Luki ıi.le methaldar bulunduğunu ve son cel mahk • · d k . .. aklb bk d h 1 ceza emesınm re ararı • 
mıılardır. Rjev arasında düşmanın tekmil seyı müt~. .. ma eme en ~P &- ~m olçunmasını ve müdafaalan· 

geleoeik istimal yılında daha ç.ok 
sevinç verecek dereced~ kuvvet bu. 
lacağına fiiphe edilmemektedir. Bu 
civarda köylünün yegane derdi zi
rai asayiş i§idir. Bunu nazarı dikka-

mukavemet yuva.111.t'ı temzilen - haneye donuşte Pavl'!fu~ ke~~ıs~ne m hazırlamaık için iki harta müb 
miştir. «Daha .. zaman .kaybedilmış ~egildın> let verilmesini istemişlerdir. 

Stalingrad cenub batısında diye soylemeşınden ve «Doneblllr. N ti ed .• d f 1 . . d 
Sovyet kuvvetleri yeni bir i\er. siniz)) dediğini, buna nazaran Süley e c e mu a .~a ~r ıçın u. 

1 da b l t fi d .ğfal nışmanın ayın 23 uncu Çarşam • 
le-tr,rı daha yapmışlardır. Sovyet man n un ar ara n an ı e. b .. •. b k lm k 
h .. k t' 1 Alm 1 b dilerek ke.ndilerlne revrıi1-=- oldu- a ilg~unt' e ıra ı asına arar ucum ı a arı, an aırın u ~ .u•u;ı Y'er . mış ı:r 

kesimdeki uçakla münakale s:&- ğunu ve paraya taınaan bir §Alısın -·--o----
Kaşta ekim isleri İhsaniye nahiyesinde halk, son 

Kat (Hususi) - Kazamızoa her yılların bahfettiği flat t,.-rfileri üze
u.nıandan ziyade ~~im ıltlerlne rine, refahın 'bulunduğu istikamete 
bilhasşa. ehemmiyet verilmektedir. doğru yol almıştır. HaliJıazırda bile 
Halk bir karı, toprak bırakmama- bu bö?gecle fakir köylü var, dene • 
ğa aı:metınlşti.r. mez. Bu §Ayanı memnuniyet halin 

te alan nahiyenin genç ve pek çalış.. 
kan müdürü H icrl Seçkiner mü.s-
tahsilin mallarını tariada k;ı'Ulllak 
maksadlle bütün köylerde koruma 
tefkll.üı vücuda getimıi, ve köylü
yü zirai asayi~sizl:.k derdinden ta. 
mamlle lrurt.armıya muvaffak el • 
mllflur. 

temini bozmuşlardır. Kızılordu bunu yapırruuının tabii bulımduğu. 
48 saaıttenberi süren duraklama. nu, Süleymanın Fahri ile temas eL 
dan sonra tekrat"" harekete geç • memiş ve onu tanımamış olduğunu 

La val Alman şahsi
yeti erile görüşüyor 

l&n Posta» nm edebi romanı: 170 

~~ği kadın 
NOWET SA;A eafKUN iYaratır 
Otomobil, geri dönmek ıçm, 

el.ar sokakta manevl":ı yapmağa 
çalıııyo.rdu. ihtiyar kadına an
cAdt bir <<Allaha ısmarladık 1 » di. 
yebiJd:. Otomobile atladı. 

- Halkevine ! . 
Yolda, bu telaıpna gülmekten 

CCenc:iini alamıyordu. Füsuna bu 
hdar mı hasretti? Bu heyecanı, 
bu telitı yaratan Füsunun karşı
lqtı'klaırr an göstereceği hayret, 
Jqkınlık ve sevinç tezahiirlerini 
görmek merakı mı idi? 

Belki fkisi, belki bir üçüncü, 
yaıbancı bir muhitte aranılan a. 
fina bir çehrenin hir an evvel 
b'ulunm.ası arzusu da ... 

HaJkevil pek uzakta değildi. 
Fakat her acele İ~te olduğu gibi 
yol ve zaman insafsızla~ıyorlardı. 

N'lıayet, otomobil b~I ışıklı bir 
binanın önünde durmuştu. 

Füsunun konseri bitmiş miydi 
acaba? Kala halık içinde onu ko
Llyca bulabilecek miydi 7 

Kepıdan süratle içeri süzüldü. 
Ke.rsısına iki genç çıkmıştı. Ne
rıaketle s.ordular: 

- Biletin•z ! .. 
- Maalesef yok! Nasıl teda. 

rı'k edebilirim! Çtlnkü bir saat 
twVel vapurflnn indim. 

Gençler birlıiı-lerinin yüzlerine 
ktılar. Biri, arkadaşından a-

ırdığı nazarlarını lkol saatine 
vc:h etti. Saat bir hayli vakit 

lf'etlemişti. Bu saatten sonra M-

let alıp almamak ıçm tereddüd 
ettiii anlqılıyordu. Arkad.a.fı: 

- Efendim, dedi.. Bu müsa· 
mere, sosyal yardım fubesi men.. 
fa.aıtine tertib edildi d~ ... 

V edad, bir an evvel içeri gir
mekte acele ediyordu. 

..:.._ Çok ıı:üzel .. Bana lütfen ne 
t.ırtlm-la gİl'ebileceğim.i. söyler 
mi.a.iniız ? 

Tekrar birbirl~inin vüzlerine 
bakblıar. • 

- Vakit ilerledi, programın 
bir kıamı bitti .• Bunun için ıizden 
bilet parası istemek~ pek cesaret 
edemiyoruz. 

Cevab vermesine vakit kalma~ 
mıttı. Salonda alkış sesleri geli
yordu. Sesler keııiHr kesilmez bir 
piyano sesi duyulmuştu: Scbu
bert'in serenadı.. ve.. Füsunun 
billuri sesi akisler bırakmağa 
bıLşlam,tı.ı 

Kulak kabaı·Hı: 
- Bu Ftism'l değil mi? Demek 

konseri b:tmedi? 
- Hayır, yeni ba,lıyor.. Siz 

Fü•un Hanınnn tanıdığı mısımz? 
- Evet çocur:um, akrabamdır. 
- O halde bizim de misafiri. 

miz sayılınnnı-z. Buyurun! 
Yava~a s<'.lon kapısını arala

ya<ra'k içeri soktular. Evvela gö. 
züne salonu tıklım tıklım doldu
ran kalabahk çarptı. Gö7.lerini 
hemen uhneye çevirdi. J~te Fü
sun! .. Pembe bir tuvalet gİymİ§. 

ti. Piyanonunun önünde, tecrü
beli biır konsersİıst serbc?stliğile o
kuyordu. Lakin Füsun ne kudar 
güzell-etıni~ti. Biraz daha boy. 
lıa.nmıJ, bira·.r: daha toplamıştı. O
muzlarına dökülen saçları, tuva. 
letile ne gÜ7el İmtizaç ediyordu. 

Gençler, ona yer bulrnağa ça
hııyorlaTdı. F..iil·~ işaret ettı, gvz
leri sahnede: 

- Teşekkür ede\" im, istemem, 
dedı .• Buradan dinJiyeceğim ! 

Oooh, bu serenııd.ı ona kendi 
Öğreınu..ti. Ne kadar duyarak 
söylerdi bunu.. V C> hülyalı hir 
yüzle bu gece ne harikulade te. 
ganni ediyordu. 

O da hiç fÜphesiı:, bir hayal 
dünyaamdaydı. Köyü, kendini 
dütünüyordu. Dudaklarının ke
narlarındaki mahzun tebessüm 
bunun en ~anlı bir şahidi sayıl
maz mıydı? 

Piyanoda ya~lı bir zat akom
panye ediyordu. Zararsız bir re· 
faıka.t ! :Sütiin .salon nefes alma. 
dan dinliyor. Füsun, anlaşılıyor
du ki, f .stanbuldan ayrıldıktan 
sonr,a sesini işletmeği ihmal et
mem:ş, adamakıllı çalışmıştı. 

Schuberl'in serenadı saniye
lerce suren alkışlarla karşılan
mıştı. 

Füsun, ;kinci parçaya başladı. 
ğı vakit, Ved:ıd hayretle clo~·rul
muş, gözleri ya~armşıtı. Çiinkü, 
genç kız keneli eserlerinden biri. 
ni okuyordu. Deneme kabilin
den bestelC'diği bir serenad: Ge
ce yarısı .. Bu eser, gecenin süktt. 
nu ve Jıüznii içinde, seven bir a
d.amın ıztırabını terennüm edi. 
yordu. Bunu Füsuna öğrettiğini 
hatı,..byor. Lakin noh.sın1 nere-

meğe muvaffa'k olmuş ve Sovyet söylelştir. 
ikinci celse tebHğinİın bildirdiğine göre Sta

''ngrad cenub batısında taaırn.ız 
hllırbleri yaparak ilerlemekte bu.. 

Öğleden sonra devam eden mu 
hakemede Süleyman Sağolun bu
günkü tarihle verdiği dilekçede 

Viehy 9 (A.A.) - Vichy rad. 
yosu, Laıvalin Pariııte Alman şah
aiyetlerile görüşmelerde bulun • 
duğunu bildirmektedir. 

den bulmuşlar? Öyle candanı - Beni tammazsınu. Halke
söylüyord.u ki Füsunu bu şarkıyı.. v~nin ar kolu reisiyim. Fakat sizi 

Gözleırı kapalı bu billfıri sesi kim tanımaz, geçen sene İstan
içer gibi, derin bir veced içinde, bulda bir konserıııi-7.İ dinlemek 
kendinden ~eçerek d:nliyordu. saadetini kazanmıştım. AYkada§ 

- Oooh, sevgili Fiisun! diye za.tı alinizi getirince, gözlerime 
mırıldanıyord•ı. Demek beni u- inanamadım. Hoş geldini:.ı:, Saın
nutmaduı, hala ayn~ kuvvetle se- sunumuza ve Halke,imize feref 
viyorsun, hayalimle başbaşasın, get=Niniz. 
faıkat bilm:yorsun ki, şu dakika· Veda.d, §aşkın, hayretli konu~
da ayni lıavayı kokluyoruz ben maların etrafını çevirdiğini, sah-
11enin karşındayım. ' ne arkasında bulunanlarm birer 

Daha fo.ziıı tahammül edemi- ikişer, fısıldnşarak kendisini gös. 
yeceıkti. Bir an evvel Füsunun terdiklerini v~ etrafına toplan· 
yanına gitmek istiyordu. dıklarını cörüyorıiu. 

Füsun, sahneden çekildiği va- Der~.al b~r san~.a~!'n ko!lurdu-
kat kuliste kar,ısına çıkacaktı. la.r. Gosterılen buyuk alakadan 

Kend:.:ırini içeri alan gençler- çoık müteha:\sis olmuştu. Lakin, 
den birine eğildi; delikanlı dal. kolunu deko::-~, başını ko!una da. 
gın Füsunu dinliyordu: yayaırak, ıessız, ha~alter!, ıztıra-

B · hneye götu·· bil" bı, yavaş ya.va°' bE"lırmege baılı-
- enı sa re ı ır ad ·ı b b F •• . . . ? yan sa etı e a~ ata usunu 

mısınız dinlemesine imkan kalmamıştı. 
- Buyuruıı ! - Füsun Hanım da.ima sizden 
Deli.kanla onüne .düşmü!tü. Ar- bahseder. Hııtti, acaba Samsuna 

tık heyecarıı haddı azamıye çık- gelmezler mi? Bu şerefi bizden 
mış bulunuyordu. esirgerler mi diye daima sorar

Nrhayet hir dakika sonra Fiı- dık. Gözlerime inanamıyorum 
sun kollarının arasına atılacak, vallahi üstad ! Ffü.un Hanımın da 
genç kızı göğsünde sıkabilecekti. haberi yok geleceğinizden değil 

Kulis llralım bir hayli kalaba- mi? 
lıktı. Re~berl:k eden genç, arka- _ Hayır, ani bir kararla ~eya
daşlarının kulaklarına bir şeyler haıte çıktım. Bu akşam indim 
söyledi. Vedad, hiçbir şeye dik- Samsuna! 
kat edecek vaziyette değildi. He- _ Kim bilir Füsun Hanım 
men kuli.se sokularak, daha ya- şimdi ne kadar şaşıracak! 
kından Füsunu seyretmeğe ha§• Ar kolu re;s;, kulis arasmdnn 
lamıştı. Füsuna i~a't'et etmeğe kalkmıştı. 

Omuzunıı btr el dokundu. Mani oldu. 
- Üstad, bu ne ,eref, siz bu. - Sakın, programını bitirmP.-

rada? den haber almu,ın ! Heyecan se-
Haıyretl;? haşını çevir.:li. Tanı- sini kısabilir. 

madığı, orta yaşta bir adam. Bir - Zatfln ı;on ~arkıyı söylü-
yüzüne bir de uzattıi(-ı ele haklı. yoırlar. 

- Bitmesini bekli yelim 1 
Füsun, her şeyden ıbihaber, 

yüzünde mahzua mimikler, :ıa· 
man zaman gözlerini kapayarak, 
bütün ruhile eserini sôylüyordu. 
1ıte son mısra da: 

Bitmez .n; bu haıret, bitme~ 
mi ayrılıki 

- Bitti art1k, ha•rette ayrı· 
lık. sana geldim, F.üsun ! 

Diye bağıracak nerede ise .. 
Elile kalbini bastırıyor. G.ö:z 

yaş.larını yanında.kilere göster: 
memek için, mendilini, terini si.· 
fer gibi yüzünde dol:ıtlırıyor. Al. 
kış, alkıf.. Bitti. 

Piyanist Fü.mnu sahnede bıra• 
kaıraık çekiliyor. Füsun, bitmek 
bihniyen, gittt·k~e hızlanan alkıt· 
lara mukabele etmeğe çalışıyor. 

Ani bir karar. içten gelme, ö. 
nüne geçi.lmc-z bir arzu! 

Ar kolu reiısinin elini tutuyor. 
- Müsaade eder misiniz, biı 

eserde de onu ben akompanye e. 
deyim.! 

- Aman i\.;tad, bu ne büyük 
bir lutuf .. Hemen halka anos e.. 
delim. 

- Hayır, Füsuna bir sürpriz. 
Piyano başında beni görsün! 

Pardösünü, sırtından atıyor, 
ellerile saçlıı.ruu tarayarak sah
neye doğru yü-rüyor. Füsun, ram
pın önündediır, balkı selamla. 
makla m~gu!. 

Yavaşça, piyan()nun onunc <> 
turuyıoır. Piyano başına yabanc• 
bir şahsın geldiğini gören halk. 
hem arzuları yapılacl\ğı için, he'1l 
heyretle alkışı kesiyor. 

( Arhaıı var) 
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Brmlardan 30 tanaüai h'llleJaefl 
6ir aralla 70Uıyaa olmyflCfllan.. 

Sa7fa 7 

Spor müsahabeleri 
madan 80 lıİfİY• hotl.aroııa (Beı taralı 4 İİllcÜ eaylada) 1 F.-b.t Feik J.oca, Mil döl't ee-

b.. lwaacw5': J a..ı.a bllta ı..ı.rcddarla bpJa Plecd laetliyeler 11erecef~ J'Oi~ Çiiak:ü hoca, hikimdi aedw r.Ja.attı. Yüzii &iilüyonlu. 
(Bat ı,,,.afı 4 iincii 34yloJ•) f Slae p .m1-1ttarmt, dedi. ba bulan&lt eucla, bl.n:ık aalaverea 1 2 3 4 S 6 7 8 g Nibyet kol, .. cek··alar .. ve, Onu • anılıine itliiim 

v~iğini, ve kayıwl&jnu .. biıı&et~ FıH-.. ..,ı.,.ı, .. ~? kötü ... ~ d .. , .. celeri, köti IÖZ- cliidüklii jimıwstikriı.. Maarif balla~ • .....: )Ndaa....;·~ 

Su ·kabarcıkları 
llıeudunda, yanıktan m.üteve N de . ı isi &tlma eclenek. Jaapt.a beazer 1 Nezanıli Yuıta.ile Ye, nzenuun M.arif .. a. 

kaharcddarı .ndnwı bD:_ taktın ka.. ";tj!~CW milweri iiw'We döa- ~ u bir feYler Yardı. Birçok dit- 2 •rı' ile F.- boca)'! mektebden -. A._., Vekdı HM1U1 
'-n:ıkierın peyda Q)ılujunu v~ a· eli cıewb ftl'dl: sis ta.lamalar. blrçok liirüameler, att.-c1ıa.r. Galatasara7a da clü- Atiden razı -.. ... Ba, ae ~a. 
inan yarabbi, bütün ~vcudlyetın~n .::: Sarası Parnutl1'!. Bizim za- büyük kıab..-clk haline gelmek için 3 düktü jimnastikleri soktular. 1111ı1111 çoculmnıf! Otuz Mt Mne 
fl1er• m11azam bir su kaban:IB' Pamaamuz. birçok gaJft!tler mevcuddu. Fakat 4 Fakat o günden aonra Cala·ta- sonra TiiNt aporunu düdüklület"• 
lıal:ne ge~ljini .sannetti. ma::ao Jvanovlç hayretiaden biiziil. bu p.yretler laula lılir netice ite 5 sara!• .!A ciitnln1ri7-:t tlevrine, c:l~ lull'tan:la. Mekteblere baba-

Mubarnr: . . dü: eona eriyorı.dı: K1U bir cTı .. t. 6 ~tta döırt aene en-~ ~ar~ yiğit sporlan eoktu. Hay AJlah, 
- Beni ne ~ getırdin7~ • ...ı _ Yaaaa, dedi. duyuluyor ve kaharcığın bulunduğu ~ır Rana !Jey, .ne İ>~ Emın Bu- tuttuğunu kolıay getiTsİn bu ço-
Dlye öyle llıir ...,_~ ı.a;r--ı Biraz auatuktan ,onra ilan etti: ~ .ayan yüziiadm çabucak 7 ~d, ne ~'" Ali Saaaa. ne ltir Ce. cu,iua ! . . . Ah, yavrum Vildan A-

kl, ~ daha 9ÖllÜYen:"c:ldi. _ _ Demek böyle ha? •. Eh, fena kaybalan bir lurııtklık ka1ıyordu. 8 1 • lil, ne 1;., ~le~, ne ~lr Ad • fİr ... Ondan, bqka pe beklene • 
.. Şöiaret, ID1IU8W bir ~ ~e p. deiil Fabıt ~Ol' lllUMDIZ?. Bu. lva.n İTaDOYi.; k...tini t.u:W bla- 9 -,-. nan [1] v.s. ~türemedi. bDir-cli! S.. h.a. Türk çocutu ni-
lUIUaedı. 'Ve, IYaıa lvaooıvJÇ bir _. rast ~Iraz a. ve ratubetli... .aetmeie blııtlaıdt. _ __ ı_ ___ ZavalU Fuk hoca, ba v.ak'a ~ hocaanı memama ve w.-
cı. fQUnma ~ Bf ~l D-- aJ ... tr: - Ma---nL n....ı__ "...I~ - fWla.auıda hana ağlıyar.ak ıövlıe • T 

- r te'T _... ·•· - •7 • --·· • "°811'a SO)'•cme. Solda-n sata. .ıoı-ru: derd "' nr eılıti. uttafunu Allalt kolay 

R~L-L ~ oaa kıendL atnL Burada rulıalbet ı..ıwikllt.en faz. ~~... E~ , .a,L.neli. Onlara 1 - ltüaldarı -iyice SOYUhnuş 11~ ymımııtı: .. elı.ia ... {2] ' 
--- 'ff .,.._ I la Likia... fÖ1'e demeli : << Baylat !.. . He- . t L Jdarı * - E,...b !. Türk ap.anıma, H · · la k 

ne •rlmeje ._.._ elti . .._ ... ·~re, ı.,... 1.aa.aviç, adeta pi.iz M7abn dlflndaaentzl KeJL. ne bMk:nıtu\erın n u1ııu hMJ-&1 Türk Lı.ııl.yiidli,iini ..UaladJw. -L--~---~m !_'AZ• iical veh zevkte 
nov"ıç keJlcli -- aeJm~ be.ftDA -!I..' kend" i d' • • k ' Ç" • (8). f'!~l!w• --'--~L'l!1- Ü un.~ ÇO& I' ze abralar , ne •- ,. __ .. __ ..ıL 'bir bal muhatabı alcısırtnıı •"""•• ıs ne mızı oruyunuz.. ünkü hayat j 2 _ Bit- nevi k.u aş (3) 011U&k mas. ~·gaa •ananuua ve m ca- S eld" • 
~~. baJNt '" r-- sulu bir teY serpildiğini hissetti. sizi merhametsizce cezalandırır!. lar nılWı b' siwa. ~ı ' delec:il"lk ruhunu yok ettiler. Öl- v~~-~11 lf iiı ~,~kuyu. 
aeld-ı anladı .. 1...1.:d· 1 B b L-Lı L•- 1 • 1 

1 
.r • • d" T!!~•- cuıııaıruna sunarım. -.-- bu -.-·· • . i 1 a" Etrafına bakınınca, m.:ne.aııu ın, u aıınıKda.'4 top fi.nan sız er, ya- 3 i .. da: Jll8lııtelıi ('7l u urK sporu. 

İvan İvanovlç ~~ndıa 11 
n, t!T!~ yanında bulunmadığını gördü. f&dığınızı zannetmekle kendinJzi 4 : ;:•e:..ır (il 'l'~ cUlllndeki Mekteb, muJMt Faik Beyle be- kaıdaır ki:fi ... A1'11h J'8fbğ1 yeıi 

rnurlu havala~ bir U1'I~; suu ka- İvan lvanoviç biraz daha büzü-I aldaıtıyoramuz!. Hayata. baylar, ha (!) NtM {!, ' r..beınü. BiaHrce taıel>e etrafıaı nur eylesın. 
~a oJan 1~~ bir~ ' •-•-._ lerek: lyata!. Anlaıamamazlıkları atalım 5' _ K...,lü· lisanile ·We~ -'duı a:1nuttJ. HoaJan için aümayitJer M. Sami Karayel 
-rctklartndMI ~ fl!'Y Olfll '--~ d - L _ _._ •• " L-. -•'- al J Ben b-~'-- _,, a " !!.LL!! •• 
d~.. .. i Bundan maada ~ - .'Ne ~~ .. a ~- ıonuyor. v~ ~ata -Y ~n .ıı ~ı (3), ~ atta ta'V'&llı (51. ,..ptıı.~. püd.-. J~Utlde-:e 
ı ••• ~~ T •llllDI! ve lar, dıye diifünd1L SQ7lel'8elll, hedlam dikkatini uz.er"' c _ Graaıeııde ~ir tibir (9). siınnedıler. İmparatw.ı41k Maarif [2] Vilılan Aşir, Haariıl VM&ıeti .86 
v~~' -' . '.~ •. bulaıuk Etrafında mütemadiyen yeni ye- me çekerim, derhal ve tıcmea yıı. 1 _ Bir MYi ı.~·v.uılat' m. Ne:&M"eti bocaya mektebe ayak den 'l'a1Wysi Şaibesi Umanı Müdlüırii, 

Dliiitaf.cl m--nl'lftlızıt lll . '--L-- ,_,__ d l __ ..... __ n_ k ,,ı ___ ı:~ L-- lr • • • d" .-.:... """""'- b ta. ..s.-•~~ ... ._ 
~ dllf"l'UI' bir MJY1lft, ııalu " ınah· nı ~ı~ ~ey a o U.;rwuu.. ~ arı ywc: .... _':" .. . 8 - ~ ııid:l.Sl (%}. Bir ajmıım ~mama llÇlll em.ır ver ı. ~· ... _.~ O<'.aDJın son ı.,.,...,...,.....,.._ 
dad 1tir çwrmmı seliatnda ,a.düP lar, suymı ~ . çıkan .• ~ İvan 1~. boyle. hır hareke- renm (Z). Bit- myı lJ). Hoca, ajiaya ağlaya eville ka- Vıldao Aşir, tam bil' a.Uettlr ve Faik bo 

.. '"rdii. f.b'afmda kendisWıe kulaklan1e, kendilerinden once soy te gerekn kuvvetıı kendınde bulmak 9 _ Alf ~ t?ı harf (2), Avlama parulı. Keder:nden RÖzlerini camn zoo)U ~larınilacıdr. 
~ de IO L!--&. k 1..--klan yü lenrn~t berbangi bir ,eyi kapıyorlar İçin tltmeğe bqladı ve gücü yet- ·et ""I a .. kaybetti görmez oldu Ho 
~nzeyen ~ sa au•n•• .. .. h ti b k lim 1- . kad 1 ... :ıw b . de b. nı ası ,,. • ' • • 
- d da. Ba IAbrctklar~ onu, ve bütün aya arınca, u e e 1 t gı ar f ~·en sonra, ır n ı. Yuk.:l.- ılan aşağıya d'>tru: cayı bu bale koyanlar se • Sabin f hi • b" 
:: k.:;: bynat•JOI' Te tıslaya. veya ciiınle7i. mynJ ahenkle tekrar- re yüksek aesle: l - Bir~-- •lıu' <iJıv. ltf7ill, ıra. refraz oldular. Hoca, ö • Ui sene YIJBD wrJ ır 
rak SÖnÜJ'~I. Dargun 9llf'lll ii. layarak kayboluyorlardı. -. Baylarl Bakın... .• ~r, *-• u. ıle bahıaur• l9~. Jıiinceye ka.cl.r müca4eieamde de. UNH -ı."'İI lfıl. 
zerinden, acaJp Te yeknesak bir Baka~, birbirJıer!ni .dllDl .. Diye haykırdı fakat derhal son• ! 1 Btr _._ (4U. 'AllB etti.. f;IUrlerini de4•tiaa.adi '"'J-U •ıtn n 
9eS yi:ibelf7oı'da. Adeta, fazla ek· akıDt ~ luıikıy°':lar, fa1uıt bu ı... du. ı - Dlmıiiz ırzı. "r- -.ıiklw:i ele çaktı. Tiirk apan Silke •net lanzim .-., hwnı 
tim. bir lıamarun yuinılurken Çf· reketlermı faıikettırmeden yapına.j · · · Ve, uy~ı. .. 4 - Bir L"llnin kısaltılmışı t3). Te.ral . ö1dü. kullanll4cm 7aıkalaaan Marko Adın 
k J i ci:lilrtıJa benaer bir ğa çalifıyorlardı. BunlarıD birbirleri tvıan İvanovıç her ıeyden once, =ı="'«tr. (4,. • .La blTJ verHdlji t incJ ajnr.ezr 
.;. ~ 1 =~· Bitmez tiikenJnez nl çek-emedtiklerl, sözlerinin ahen- j k~lıl ba1Gkında yazı1aıı medblye- 5 - Arlan (9). UJ Celil,~. Oberler. Bmllaır ea- mahkeme.inde 1 &ene müddetlı ·m:U ~ örtiilü gökyürin gılnde ~ kiıı, habret,..u-ur, ha- lerm, altında&• olup olmadıklarını 6 - ö:ı • (Jl. Jııl JDelllm' fu6bolııatanw. batHe mahkiiım Mihniftir. 
~= bulla y..,,_. damlal..-ı dö. ıed duyulduğu açıkça göriilüyordu. ı yokladı. Bu kagıdlar parm.8:4'lar~ ara 7 - Ai'!ttöriin ya.phğı 13), Bir~ -
küJii onla. Bu dam .. lar durpıı su. Bualarclan her biri miimki.ia oldu. sında hııırdayınca, her ıeyın Y un• m. •----~-------------------~ 
ya J~r,. au,yun yüzü. bunları~ iu kadar fala, kendi üerine dik- d~ old~u •. hmetti ve kendi ken- B - vııayet c2ı, &lr emk' (3), Edai 1 İstanbul Belediyesi llanlan ) 
arutlar.Re kırı,ıyor, ve mütemadı· kati çekmeğe, bir diğerine g_ölgel d~e dütündu: .. 1 (2). • • -
,en lrabarcddar peyda oluyordu, etrneğe gayret ediyor, ve bepsa aY· - Sıkıcı bir ruya . .. Son dere« g - ilr ii'mı~ea aıı m. 
Bunlar, btıbirlerini itip kakarak bU nl derecede, birbir1-jnln yerlerini berbad bir rüya!. Tuh.. .. ....................................... - ........ . 
,erlere akıp ıicfiyor, cızırdıyor v.e ı kapmağı ve kabarcığa eıı fazla za. Fakat gözlerini kapayınca, ona ı ISIBDbll•ı •irt yüz bin kİIİYl 
einüyGflanlı; bla- anlık mevcud .. Tar ve ıztırab verecek i»ir yere onu (;yle ~idi, ki bütün oda, bulanık 
peder~ emulnda, ~ kıeadiler'L ı1tgeyıe ........ )'Glwdı. Mr taktın lıına kabarcıklarile tık.. Çiçet 8f iSi flPlldl 
ili vewele,..n muhiti ve üaerlerinde - Biz hayatı abettlriyoruz ... hm tııklım doludur. Bu kabarcrklar (B ' I da) 
ki kil nnP .. ı&ma& ~ B1z hayatı aJmeftlriyoruz, ctzırtıtarı havada daireler t;iziyor ve ıeaaizce '---~f ~bı ~ ınc::ı 1 aa)' a •• 
•et llkit ballıbltlyorlanh Ba ka· oNI ~ ae..,-rue ~ enın aıı anması 'P 
lluc~~ W.Wderinia ...ı.ri.u tek- ı.ıı!!.. l~ı Ba -,aı!:t, lvan lvanovlçtn d• bir iki Pine kadar l••eedanm• 
wJıyOl'ls, ...,_ ,;lı:liind•. ktiçük - Flılaıt ı.,.11t nerde?. Diye dil· '141n 'bw °""17• dalmasına malli ol.. 0ıa;,.8!::; rii.Malı;x.ii ~ -
1'ıdanlk, IMcllMıM, yuvarlanıp duru. ,encHI. Y .. i onlar hayatı nasıl s3- m.dı.. f . l . •k il d- t ft· ı ~ 
yorlardı .. 1 ? Ha•an Ali Ediz ettif erı o u ar a e 'fer )a-

İvan .İvanovlç, önceleri, bunlar- rüY'Ot" ar • para.k talebenin ~ıhh! vaziyet'ni 

ae.-,ıe hudo6u dahilin.de ~ıs H3 -. '8daı vera.t edecek fUlıaıüln 
llıiıl oemt.ııelertn tecJaiz, fdUln ve t.eMiıı iti &ilk dLsilt~ koımlnnıllur. TaJı. 
min ~li. 390I ~ Ye Llı. iemhıMıı 29Z in 50 kur4bı:o 

S-name ~ w l\luanaeıa.t. Müdürtii'i lııdemlaiıe ı&lriileblUr. 
• İhale 1'/.11/t&ı .PazarLea.I giinii saat ı• * Daimi ...,...ıende ~arta'. 

Taliblflrila ilk l ' t· ·a·' ve.r• ' 1 lb!an ve ..._en ııw.. Jüım ae. 
len dljw 'tınl • Uıaıe ciiDii m_,,,_ ...._ Daimi Enc•im .. buıun. 
eaaı.an. (U9j 

Teşl!Uy Çoouıarı K.urtanna Tun1a bt• w1a ya~l( tan*aı1. 1'e t,adi. 

MK' kalalı 9lıl'f '118Utile tlıslllllıeye ~nulmuştur. 

Keşi.( bedeli lZOU Ura 2 kıurııi v~ ııtr temJna.tı 903 Ura s klll'U.Şiur. l\luka.,. 
veı.e, Sııı&l-.e, ...,. 1.ııerl ammni, b.-i w fenni ........ ,er, Pl9le 'l'e lıll(lil 

hülisuile tııana. müteferrl diler ~ALTMIŞ inmiş mukabilinde \'lliıye& =~ ·:~ıı~:~-: M Aft R ı· F VE K ·ı Ll ı· 6 ·ı N O EH· ~;:o~ı:~:!ıt~·rci!~;:pa~~:; uln, 800 haddine kadar tiferek gun fasıla verıl~ktedır. 
n iıııtihfaflıir b1r merakla etrafına • A•ılaı..ı: bı:ı:.ıaber te- iuJe H/W.9U Pazariesl ıü.nü .at 15 de DaUni Eocümend.e yapılar.ak 1'1', 

INakınarak nerede bulunduğunu a~ l - hp&ll ZM1' DSU:U ite yapıtuı ebDtmedle lsidrıl f\kmam-. ao1&,11ile Ankara 9 ( 70 gaze Ta.liblerin ilt t.emııut makln&a veya melıılıabıuı, 1bale brlllalnlen (31 ıruıı e• 

N'8h& MiiiliirlüPoien ~4*tlr. 

1-J:.. -ı .... -~ si) - 7 İlkkanundll Romt ny.a ........... . ......- papır-v- UM _,... 111_,,. M mea •• ..._.. il&.._ lire ....... "*2:r. ~ Jıra.. flfJI VM"' Nala .-.0.....1iiiiilw JDiiracaaiıla elaaetıJan fenni ebll,7et, imza.it 
Ne oluyordu?.. mr vllİllılD (1468ü8) lira 6\1 kul1nŞ keşif bedelli Arıfmn Böi~ Sa.n'at Okulu radyosu İngilizle~in. Sur~y~)I~ .~ı.. ,aMıalme ft ~ ve bnunm lbrıuıl lamn ,elftı diler 'ft91kalarile !490 No. ıu 
Yeemdan, auyun kı111ına doiru ..... ..,,_. 1tln.uı la4jlWtı P'nııfliıkıa. t.ltb'.ne ih9lıe edt\ecektJr. ~ h:t~ getırdı~~':;ını, !~ .......... 4-lf.tı ~lnı1e 1Rar~111n tlrı9f mdrtıımıaınn 9ıde -ce.a 

• küme küçilı kabarcık seçip ı;t. z - P_..._ lb&ıe 15.~"Tl.1942 Salı rinü !MM 15 de AD.ur"• Wb'ik Ev. kiye ~ a?a ge ı~ en ~:!ı ..ı 14 e ...... ı>Mnı Bncümeıae verm"'ıeıri ıiamııllır. us:m 
tL Bunlanl-.ıı biri, arkasından sel- kal ~a. M•leki ve Tek.Dik ö~ ~eıamtm• acı' ·• ve. a.f1~1~••. ~~}'eye ııon~~ ~ --------------------------

_.... ol l d ___ _L cnu ·--- tt._L_ wr--iavOJUWdla •<>-1~0 &Ull Jatıec:hianı, fakat tnıilızlerın 
mcwı.e an ara en verena • - - - .. _. • • · k b ı -.ıı~--! • b 
• ___. bu ıategı a u etm-~nı, u 
1.;rvn~u· 3 - ... lllfaat lçin ını.v.m.111 oJuı t:fmellfıo ve d-* Vekillikte temin edUe. • lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 

• ___ 
11

w.e'ilde D11D üzerine Türk hükmaetinın 

.-. H~ta •- odıttir. ~•7'a ... TUrclut-, Al • HW11 v.w.ı..- 1.Aüebu.rs ... Kepbı&ıepe ldöy ı t"Wrw: Al tane 1Naıtbniye 
-!~--&-!~ t - Bıl ........ alıl 911Dje ~ ..,u.a.ıne1e1- ~ Y .... Wel't Miiı1ill'lil,tön. ••03 ~l<... _,.u........ .. oa illr • ..--.., --~ ... ı -" 
~· _ __._d,_.ı !&-...--'- --yanın da bu isteği is'af etti. ..., -,y111 -:1 coı--~ ,. ..... -· ma r ---· a -ıa 

Ders verenla ....-PU~ &_...._ elan U h Si ı..,.. .Dlllkıal>il'8ılıe alllıabllir. tini .a,iem~tir. ..,...,,ır. Belııet1lııln m••ammr.n lm.YmeUı 21. ..._ 11600 tin. h!ınlfne.tı 1891 
te olan bıbarcıldardan bır1sl: 5 - PuM"lıta ıfrebllmek fioln. y aphjmmz t.ıhkika.t bu babe- W:nıdlr. Pn•.e.tı IZ/XD/Ua C.-rtem riıii -" il ile •wlr lWütill'Jütil 

- Ya, ya, ya!.. •) 13597.._ 93 ı.ıur...,tan ibaret olul m•s F' t ....,...._ UM urda .._ .;. t..kikat oltnadıiını göster - bln2=mla to....,_... wt.a0 .._a '8misyonmıda ~tıP illa >tanur. 12168) 

Diye söylendi. Ve bir anda Mr mm Jııll.ılıııalllt ıılJhM!ıede Nrlımell ....... Memleket~izde bilhaua --------------------------
teYI knr.,an lııir ~ ec:1 .... ~ b) En • (150.000) ı.Jra.lı.k Muerl in..._ ...,... •ı.Pllne w 6-lahü., çiçek a,ısı Refik Saydam merkez 
kansak #!, tlflli .e l.irden -- fin tfa olunrlulıana dair ve\lka ı~ hıfzıuıbha enditüsünde ziyade -
wrdt e) İbıile tarilılnM8 öe siiıı e'fWJ •fiı ....... ııı.rlt> 1iaıl& YelLlttfil.... sile tııemia ediJmektedfr. Simdiıye 

_ Muı..nir l.ir lraYaldtr. ~.,.._ 8hnm1ıs ehliyet velbun111 ı-. eaaıın..-. kadar ba yüzden Jrç bir •ükô-
bn lıianell bu kavalıD içindem cll JM2 __.e a~ Tıe-et Odrualıdan ..-... ...._. e1maaı prttwo. (2288) mete miiracaat yapılmamısbr. 
seçerken kelime ve sada abengllle -.-ya radyosmı- 1'u neş-ri. 

W.avril eder. T o R K ı• y E ı• s B 11 K 1 s ı vatnn yala'n1anz. F.ıbt. bu anlia hattb de ~nü:v~-
•. twaı e11ıii yerde .ıae baç bir ı:a G1rib bif ~elin '~kiyısi 
lra!ıımdı. 

lvan ~tar atina sözler, ~i- Küçük Cari Hesaplar 
Je clİifİİıldÜ. Ve g..Jiba ba ela bil • A 

!'m ... ...:17..t.=.::'~'.· ~"' 1943 iKRAMiYE PLANI 
tvan lvuıoıv~ biraz daha tİfti· 
Fakat itte ODU iteleyip ~adı. 

t.r.. Yanı befında tanı~~' ve 
Wbnecl.iıı bw kabarcık gordu: 

- Merhaba lvanov!. Tanmıadı· 
.,z mı?. 0 Rolünü bitirıniflerln mı· ı 
rtlıtııhı isirn,!I htiyenlz hakktndalol 
'9n\icfi hatırlıyor mU$unuz?. İ§te 0 

lılenlım ynnnıdı. 
lvanov Wlt Mr h~: 
- Ya, m mi ldlnb?. Dl~~ 
~ı. Emin olunuz ki .· · Sızı 
Le.ı · · . fevkaliııde R1entunant·• Te
te&ckür ed•..... S. bclar ilKe, M 
icada.. akdlıca, bu kadar bot bir 
~ ... 

- Ona bak etmi~tlniz.!. İstidad 
~ ~etiDiz, bana on makale. 
lir bir mııteryal verml,tl. Sonra, ::..lak eaerlerinılz'I okurken duydu
lid aevlı de cabal BiiJiik bir İl-

adtııaz var . .. 
9ld - He. be, bet Çook memnun 
'7I ilin. ·• Hota gilmek, bejenUmek 

.bir teY ••• Fakat, buıaa rajme• :1\i 'l>eiellltllyenLır, çtıkllflirenler 
~-. 

- O, canım!.. ,()oları da adam 
~~ koymak defer mi?. Onl• 
--uİyettan ne anlarlar?.. Unulıma. 
ha w ..., 103 ,.... ' ,.. 

KEŞIDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 
1 lkinciteşrio tarihlerinde yapılır. 

,.. 1943 İKRAMiYELER] 
ı adet 1999 Lin.Lk = 1999.- Lira 
1 • 999 • - 999.- M -
ı » 888 )) - 888 • -
ı ,, T11 » == 771.- » 
ı )) 666 )) - 666.- » 

ı )) 555 • - 555.- D -
1 444 • - 444.- » ,, -
2 • 333 • = 666.-- • 
ıo )) 222 • = 2220.- • 

98 • - 2640.- » 
30 • - -

44 • - 2640.- )) . 

80 )t 

22 • - 5500.- )) -1.50 J) 

ıı • - 3674.- » -334 » 
' 

.. . -

(Baı taralı 1 inci •aylada) 
parçalarını 1air miWdet evvel ta. 
nıdığı Fabıb~ A.lifakıh mahalle -
ainde Kaplan 10kağında 42 na
marab Hele oturan Şükrü adm.. 
ela 11.w zata &Öltermiı: 

«- Salma kimseye söyleme.. 
AciapazaruMla babama aid evİD 
enkazı arumda bir define bul • 
dum. İçinden hu altınlar çıkb. İL 
taınbula nalettirmek çareleri • 
nt anyorum..» dem.iıtir. 

Şükrü a41mdaki sat. kendi.ine 
Adapazar tücculanad.. biri 
süsü veren sabıkabıııa .. aöz • 
lerine derhal inanmıt ..,. ona fU 
cevabı vermittir: 
·- il.alı ....... •ıttı ki-. 

a.elere aöylemND. Hatti bu iti 
......... ,.apel,., ah edene ... 
aa pna ela veririm..» 

Esasen bCSyle bir mukabele 
bekliyen aalnkah definenin nakli 
m...Et oa,.-ak Şiikriiden 2400 li. 
ra pwa -'mat ve kendia!ne eaki 
Bizans altnu diye birkaç balar 
IB&Dl'll' ....... İftir. 

Şükrii aldığı bu mangırları ev
ve}kıi gün çarfıda tanıdıiı bir sar 
rafa gösterince i,in iç yüzGnü 
anlamı,, Mehmedi aramışaa da 
bir türlü bulamamııtır. Nihayet 
Şükrünün müracaati Üzerine sa • 
lnka'h dolandırıcı zabita tara _ 
fmclan yak&laDIDlfbr. 

Mehm.ediın ~ 584 aded 
bakır 1Dan811' bulunmıutW'. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Klll'Ulıll ~ J.111 

S.rrnaresi: 100.000.000 Türk Urası 
.aı. ............... 

llnıl ,.e u.ri iııer ani-... -..Ullıllld 

PARA BiRiKTi~C:NLEdE 28.aoo 
LiRA iKRAMiYE VERiYO/~ 

ılr.ı ~ 1ıııımJıııın1a ve ~ tısauıııır bereN•"'"- • 
aa 50 llrası bu&ananl:wa e-"' öefa eed alk ._.. ile -.....ıaw 
...._ .-. ikr'mlr• "'ej•hrets. • 

4 Aded t,000 ........ 4,000 Lira 
4 » 500 • 2.()00 1t 

4 » 250 ,, 1,000 ,. 
40 )) 100 » 4,000 )) 

100 )) 50 .. 5,000 » 
120 » 40 • 4,800 » 
160 • 20 » 3,200 » 
.Dlıbt: Btllll.bları.ıımda.ld ııaral&r ~ aıene iolnde 50 llJ'aClan 
~ ikramiye °*tılı t.kdln1e ~ ıo h.llaJılSe ~ "'4tl 

Kur'ıılara senede 1 tela. lt Mari, l1 Jldtıan, 11 'E.rltt il lll. 
klnm tarihlerinde çeklleeek.Ur, ' rhıJ 

lb.ı...-....1 •• __ -_ - ...... ' 

.. ~~---..uilm..wetl .:_~~__;_~~~~~~--'-:..-il.....,ıifilillıııiliiliıiılıııilılillllliliiıliiiiiMlllılllllllıli~flilii--lri.ııılilııiıİliıı.-ıillıi.....ı..-.... ........... ...-........ ...........;.--_._~--.....-. .......... ~~~~~~~----------...:...--.ııııııııii ... 
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8 Sayfa .iON POSTA 

Band1.rma Belediyesinden 
Takdiri kıymet hakkında komisyonun verdiği rapor örneii 

Vilayet ida.re heyetinin 6/8/942 tarih ve 1655 No. lu menafii umumiye karar mucibince istimlaki iatenilen Bandırma ıehri civaruıda ve 3-8 kilometre mesafede 
kain Tekfür çiftliğinin takdiri kıymeti için atatıda ismi ve imzalarımız bulunan bizler ıeçildiiimizden 4/9/942 tarihinde mezkiır çiftliie giderek heyetimizce 
yerinde yapt1ğımız tetkikat ve incelemelerde i,bu çiftliğin hududu timalden Bandırma • Gönen ıoseıi ile bu ıoseye müvazi Kuru dere ve gazcı Rıza Karaoğlu ar
wile; ~~ben ve cenuben de AjadeTesi (Ed~cik deresi) ile ıa.rkmda Ejricfe!e ve .Manyas yolu ile mabdud olup tapu kaydına nazaran 29 parçadan ve Eylul/ 
934 tarihinde 1 No. dan başlayup 29 No. da bıten 19297 dekar miktarmdaki arazinin malikleri Belçika tebaasından Franç Fıilopaon evladları Jul Jorjrana ve 
Moria Riıt- Manoel ve madam K.briel namlarına mukayyed bulunan Tekfür çiftliğinin arazi ve müıtemilatı yukarıda isimleri seçenlere 111üteıaviyen biaaedaır 
bulunan bina ve sebze bahçesinin berveçhiati kıymetleri takdir edıi'lmittir. 

$öyle ki: 
1 - 3000 lira binaları ve ahırlM'I ve samanlık saya ve havuzlari.le aebze bahçesine; 
2 - 3972 lira 75 kurut beher dekM-ı 75 kuru,tan 5297 dekar tı&flık, kayalık, bayır ve kabili ziraat olmayan kısmına; 
3 - 10500 Ura topraiı zayıf bunanan 7000 dekar miktanndaki ve halen mer'a :vaziyetinde bulunan kıımın: Beher dekan 1,5 liradan; 
4 - 9000 lir& toprağı kıımen zayıf kabili ziraat bulunan 3000 dekar arazinin beher dekarı 3 Hradaıı; 
5 - 16000 Ura toprağı iyi ve kaıb=li ziraat 4000 d.kar miktarmda bulunan arrazinin beh« dekarına 4 liradan cem'an Tekfür çiftliğinin bilumum arazi ve müt

temili.tından bulunan binalarmın 42472 kwk iki bin dört yüz yetmif iki lira 75 yetmi~ beş kuruş kıymetinde olduğu ve bu kıymetin hali hazıl' alım ve ıatımına 
uyırun buhmduiunu biıtdi..W itbu takdiri kıymet mazbatamız tanzim ve hepimiz tarafından imza ve tudik kılındı. 4/9/942 

Tapu memuru Belediyeden Belediyeden B~lcdiyeden Belediyeden Ehlivakul 
A. Ertem M. Zeybek H. Sezgin T. Atmaca M. Euyapan M. Ô.zcan 

:1: L .i. K 

Ehlivukul 
H. Uya 

Ehlivultul 
A. Bereket 

21/Cemaziyüfevvel/1296 tarihli İstimlak kararnamesine tevfikan hükumetçe istimlaki kararlaftırılan ve vilayet idare heyetinin 6/8/942 tarih ve 1655 No. lu 
kararı ile istimlıikinde menafii umumiye olduğu tasdik eClilen ve tapu kaydına göre Belçika tebaasından Franç Filipso11 evladları Jül Jerjrena ve Moris Ri~ar 
Manoel ve madam KabriyeT namlarına mukayyed bulunan ve yukarıda ömeği yazıh raporda miktar, evsaf ve hududları yaz1h ' Bandırma fehri civarındaki Tek
für çiftliğinin arazi ve müştemilatının resimleri ile lıaritasının fobgraftan ve bunlara muhammin heyeti tara.fından takdir edilen istU:nlik kıymetine havi rapor 
örneği yukarıya çıkarılmıfhr. 

Belediye encümeni tarafından da.hi kaıbd'l ~ilen bu npora göre Tekfür çiftliğinin 19297. dekar miktanndaki arazisile mü~temiatından bulunan b;nalarına 
cem'an kırk iki bin dört yü::ı yetmİ4 iki lira yetmit bet kuru, takdir edilmi,tir. 

Esha.bı emlak veya istimlak edecek dairenin bir güna itirazlan olduiu takdirde bu itirazların sözü ed~len kararnamenin 8, 9, 10 ve müteakıb maddelel'ine 
tevfikan 8 tıün zarfında Belediye Riyasetine bildirilmeleri lüzumu ilan olunur. 

Birincilcinun 1 O 

ıc TIY ATROLAR ) 

1 m1 ~ş§;:~ 
YE KÜRKÜM YE 

Yazan: Robert Menner 
Türkçe.i: C. Cahid Cem 

Sıadl Tek Tiya.t...-osu Bı-ş~:.ıtaşta 

Bu secıc 

•İıa.41. lıamı-> 

Fatih üçüncü aulh hukuk mah· 
kemeainden: 942/1123 

Fatih Hob1ıw mdıa.lleslode 9/'1 No. 
hanede Bük~e yuwııb ol.ur.&n küçük 
Reha.ya., ayni ha.nede mıama.ile.vba Rü,. 
ktyentn vuA tayinine 18/ 1 l/94! taıt 

binde blw verldiii; alik1ldanıllm m& 

ımn.~ ibere ilan oıunUT, l'24Z3, 

ZAl'i - IM1.9U Stntsi için Fen Fa
laii't.ee3ıdıen alclıPın 5S31 nwnaıra.h şe. 

bcf.oem'i b.ybe'Um. Yenlı>lııl çılıaracağı111. 

dm ~.nln hükmü yolti.ı.r. 

Diş Tabaıbcti m~lnde 

Rahş:ın Bavec:t ................................................... 
Son Poıta matbaası: 

N~ Müclürii: M, Sami Karayel 

SAHİBİ: A. Ekrem U$AKL1GİL 

SÜMER BANK .... 

KAŞELERi 

A LARP ZARL YER • 
1 

Müessesesi Mttdilrlyetlnden: 
Miitellalclin. malw, dul ve yetimlere üç aylık mUf dağıtlmı eanaaıncla 'Nl'llmit olan menaucaa teni 

kaıderı mukabilinde maiazalarımızca 

Pamukl sucat Dağıtımma Baslanmıstır 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

1 - Her teni kartı mukabilinde 20 metre pamuklu mensucat Yel"llecektir. 
2 - llltilık.k aablpleri tf"VZi kNtiarlle beraber maq cüzdanlarını da ibraza mıec:ıburdur. 
3 - Mağazamıula bulunabilen panddu mensucat çqitlerincleon intihap hetlkı 1.tihkak &abibine aittir. 
4 - Her tevzi kartı mukabili olan 20 metre pamuklu memuc:atın bir defada alınmuı prltlt'. Mü. Ve bütün ağrıları derhal keser 

Sıhhiye Vekaletinin rullllltını haizdir. iCABINDA GÜNDE 3 KAŞE AUNABtıJR. 
tSa.idln, dul ve yetimlere mahau. olan kuponları hiımll buhmanlarm bu ....ıar dahilinde mapnları. 
mıza müracaat ederek letlbkaklarını alabllec:ekleri ilin olunur. ' 

-----~-----------------------------------------:---------------------'9 ............................................................... .,, 

-

ÖYLE DEGiL BÖYLE 
Btlııetlle ........ oaWm1t çiri7e MJlı, lılNoe, toa. topra.ta ba~ 

ıelblııle lııstııeeAn ~ •olııılQar. YMık o bmwt•, .. ,. Ju.ık o elbleqe. 
ll&rbalıi. IMımtU Duan veol IOIWI cılllmn I*' 

PORT KOSTÜM 
alılL JWmıa kocuıam elbleesi ne ctl_. dlnleal7or ye haT&lanıJor, 
POlıT KOSTÜM her rNıe mlallauıla. 8-a .. Mr möbledir, h~ 11118 

Dmaıt " elbl•eııJn imrünft .,...._ '" ~ llıW denllııdeft ._...... 
~ı bir teJ. Bütün bun!ar& NimeD ._,. ..-a. imli ... ve acm, h. 
... VtüleUnln COZ :numaralı llıtıra ...._ ..ı..ıwtr. 

Perakende flata 25 liradır, 
Perakende •afif yerlerlı tok ıf:ııul D t....-..ı ~ .....,..illin Mdell oıuı 25 ltra 

...... ı.r&lealle amaml cleDo .ı. 
ft8lne rtnderilmellcllr. Slıııadt 
IMdeli iahtıll Olllllr edltmes ...... 
,... ...,._ JM)llt& ile mlqLednıln 

AdılMlne ,aaıdrırillr. ,\Jrıo& pes.. 

$mit l'Uaft, (Puar de l.eftll) 

BeJotıa 

• 
JI 

4a iicnltt t&leb edllmn. ,Amıılohıh. _... acenWıtı ana 
Umumi depoıu: eılmlıer umumi cJecıomma münıeaat 

IDMa Kalba,y, Ankara ca.ı. No. 
38 iıııtmılMıı. reıcron MU3. etmellıJirlel'. 

' 4 
AŞI ve SERUM SATIŞI 

KIZILAY CEMİYETi 
UMUMi MERKEZİNDEN: 

REFiK Saydam Merkez Hıfzıaıbba müeueseainde yapı· 
lan ~ ve Serumların Cemiyetimizin İstanbul' da Yeni 
Postane civannda Kızılay hanındaki Depomuzda sablmak
ta olduğunu ve lüzumunda mezkUr Depo Müdürlüğüne mü· 
racaatlan ilin olunur. _J 

Anadolu için 
yeni 

Acentelikler 
~ verilir. 

Türkiye 
Umumi Vek=Ji: 

lbdarrabman 
lıre 

Eminönü Nail Bey Han No. 4. Telefon: 23521 

BAYANLAR 
ve BAYLAR 

Mü n H• mime daima '8ıdm W» 

tlliıdt Kol, Cep, Masa ye Dımır 
~l«i. Aı-. ve p1111n nlpn JÜ-

9ikl«'I, kıJm,eUI t&tlıiı'la •iblü çL 

oek " plMIQıı.r ve 7enı sövallJe 
J"Üılıllkl9'tnin aıensln oaaitkrinl 
~usu 111""5ımrtie 
fel'ef ..,_, 

S:l:NGE.B 
SAAT Malaaaları 

İıııılıııa1ıul: Eminönü oaddıelll No. 8 • 

Devlet Demiryolları işletme U. M. de~: 

10.1Z.19U ieriblııııtııın 1'ibann demlrıoı ........,_,.; tic'ari em•l:uıın kabili ve 
teslimi muamelesi lcin; Nları • Eylül llJl&T.llllla ötıe tatil! ı~ Mai olmak 
iiııere 8 -.ı 18 e kaclal' ve Blrinclfıttrln • Mwt ~da öiıe bUll 1 ~ ol. 
malt WıeN 8 dıeo 1'2 ye kadar ll(ı.k buluoacllııttr. (2201} 

ıo.1.19'3 faır'Wıincleın ıtlbıaftıo D. D./21'7 numaralı ta.rile, lr.arada, suda '" 
havada llllll&D ve c,.r~ tllfl)"an her çe,lt ~ tıamll olmak Uzere del'lşUrlı. 

mf.tür, 
Dliba ook bllri lıatıaayonlan1ao ~lebHlr. (2.202) 

• 
J0.1.1943 tıariblDdeü ıtlbat'ım D. D./Z08 numarala mesaJtd tarifealndıeU ........................ , .. ) 

Doktorlar, bankacılar, kiıtlbler 

mühendlaler velhuıl bütiin mü

rckkebli kalemle yazı yazanlar 

mürekkebin ceblerlne akma

aından, kurumumdan ve u. 

cun bozulmaaından kurtanm 

yeaine 

HAKİKi 
KURTULUŞ 

P. 8108- 6318 
DOLMA 

KALEMi 
Mmm...,11 kalemle 
yazı yazmak mecbu.. 
rlyetinde olan halkı 
hak&aten ba ezi
yetten kurtamıııtır. 

ucu atınmaz bol 
mürekkeb alır. 

Kuvvetli basılırsa 4 
kopya çıkarabilir. 

Bozulan parçaların 

yedekleri tamir ücre
ti alınmaluıınn yerle
rine takılır. 

KURTULUŞ 

kalemi sekiz parçadan 
lb.ret olup het' bir par. 
çası bulunur. AÇIK bı • 
rakıldığı lialde her ne 

tekilde durursa duraun mü
rekkeb akmaz ve kurumaz. 

KURTULUŞ 
en aailcn ve en kullanıtlı mü. 
nllkebll kalemdir. 

HER YERDE ARAYINIZ. 
iBT AK: Hain Ptartaeiık ılel'e. 

cecte, bir ook Jenl m:vkatar çYl&.ıtı
na _.-an, ~m miltıerlleriınlsin 

warı dlldıa4'erlnl celMdena. Ga. 
...... oluı Jalıns TiCABET vBlll.. 
LETtıııltZIN P. 1118 • 8311 numa. 

Nolılnnı ft KURTULUŞ lılmtnı ta.. 
t1111D dobna kalemi b&ldlddlr. TAL 

Lh'LERiNDEN SAJUNJ!'lt"IZ. 

KURTULUS DOLMA KALEMLERi DEPOSU 
ısr ANBUL HAVUZLU HAN No. 1 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: 
Ti8iöyede yanaın ve nakliyat ılgorta ifleriyle mefl'Ul olmak üzere 
kanuni biiciimler daiı'eslnde teacll edilerek elyevıın faaliyette bulu
nan .Anku-a Anonim Türk Sigorta Şlıketl bu kere müracaatla yan 
gın ve nakliyat sigorta itleriyle me,gul olmak üzere Ankara ve 
havalili Acaıtellğlne tayin ettiği Se:Yfullalı Necip biraderleri bu a. 
~ azlettiğini 24.11.1942 tarlhll istida ile bildirnılıtir 
Alakadaııların lstanbulda Yeni Postahane karfısında Erzurum ha. 
nıında Ankara Anonim Türk Sigorta Şiı4ıetlne ve icabında Ticaret 
Vekaletine müracaat etmeleri ilin olunur. 

.. 


