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Fakir tabaka ile küçük 
iradlı sınıfın korunmaları 

için tedbirler alınıyor 
Ba llaıaıtakl en pratik karar 

ralaada ili• edllecek 
kıboa. 14 (H--) - Pa- 1 "1& ....._ Wr kauncı Jııalan. ı .......,._da H ııaıfıa pÜa. 

wıa..- 1aayat brflıında ..wt m'Pia .-...1•1'-r DOlinal sa • lıl.pn _. önünde uindıldarı 
pllrli .. af l.adar JdiPik lndll m........ eUeriM ıeçen lradla ...wdarı a..Metecek tedbirler 
ıımf ft Wdr tMUaDln koraa.. ı'lle anca PÇ'lneblldflderi baJde lauimmıuı Ye alJamasl için ft 

il ~ L---- bir taraftan bina -:..ı malari igia .....,...., IÜr t- _..... YWal5- R ceNJ8D Yftlr. 
Yfter itw'We ellkller 1aptır • Din hnv4rllt Ye tanzifat remıi- Milli ICımanlna bam ile y 

Romenlere göre 

Bas1am11 
1aıe 

dm11ma 
"Rusya İaşe 
bakımından 

zor mevkidedir,, 
Anka.., 14 (RMr ,..teai) -

Romaa,a ıwlJOIU lncllla Sun.ley 
Tlmea ıuet•lndm .Wıit bir 1a. 
strı mnmm .. hnılenk a.,.11111a 
lqe cluruma hakkında malUm.t 
ftllllİftlr. lqills ıueteaine ıöre 
SoTJoei'- bu kıı çok bü,. rüçlük
hrle karfıla,acaklard ır. Alman· 

(Deoamı S inci ıaylad.ı) 

1 • 
Ankara, lstanbul 
ve İzmirde karne 
kaldırılacak mı? 

Bazı itirazlara rağmen kame usulünün kaldı. 
nlması hakkındaki karann tatbikine tevessü• 

etmenin zaruri olacağı kanaati var 
Ankara 14 (Huauai) - Barem kanualanaa tabi daire Ye mL 

eueMler memurlarile dul, yetim n tekaiid maata alanlara 
Jurclan her tarafında ucuz f'aatla Ye karne uıulile ekmek verile
bilmeal içiD hasarlaklar Uel'leınektedir. Alacak hazırlıkların ta • 
mamlanmau Ye bu itin oraanize edilmesi kıaa bir samana daha 
ilatiyaç aöatermektedir. Bu hazırlıklar t•mamlanclıktan tıolU'a 
Ankara, latanbul Ye İzmir ıibi büyük tehirlerde de karne uaulü
nUa tamamen kalclmlmaaa uıulil bazı itirazlara utramalı.:la bera
IMr hu karana tatbikine teveuül etmenin zaruri olacatı kanaati 
Yardır. 

m ......... Ba lwamt• yerllecek Din artmul, diier taraftan mü. 
• pnııtlı -... ,.kında ilin e. e.m.di lıMnlrat maaraflannın kimete YWllmİf olu ..W.l,.t. R 1 M .J 
clh. t.llıılk- seçil ı:ıeldlr. .,mı.elmeel onların ellerine p- ı. ),öyle Wr lıedblria .......... omme ısırya 
MahıdM ........... iNdı olaa flD WiPlk lnıch da ualtmıı u .. n dıldlr. 

* Şehrimizde bulunan Ye de•let baremine dahil memurlann 
bealemeie mecbur ,,(dukları nüfuıun miktan Cumarteıi akfe,ml. 
na kadar teabit edilecektir. Bu te.a.it itinde mahalle •irlilderia
deki kütükler eaaa tutulacaktır. Bu mı"ktar anlatıldıktan eonra 
tehrimizdeki memar, emekli ..._..ur, Jetim Ye dullann ekmek
lik hububat ilati,.açlan Toprak Mahıulleri Of".,& tarafından te • 
min edilecektir. Ba siW lrimıaelerin haricinde kalan ntandatla· 
nn ekmek ihtiyaçlan heledi1e tarafından ka .... lanacaktar. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,.,,,yeni bir taarruza 

Doğu cephesi 

laf-asyada 
Almanlar 

ilerliyorlar 
Hlklm tepeler ve 
mUstah~•m mev
ziler zaptedlldl 

Amerikan· Japon 
deniz kuvvetleri 

yeniden çarpıştılar 

mı geçecek 

=r;:~~~ Mekteb prouramlarma ahlik ve 
5'$.~~ muaeeret dersleri konmalı mı 1 (Deo11ntı 1 ancı ..ıyllUla) 'l 
r ......... -···-··-·····-···-····-··~ 

"istlkl&l 1 miitahaasısl~ı- ne ~~yorlari>\ 
dd . d" ı Mıstılı Sekı~ Tııcın lıkn 't ca 881D 8 1 cıAlalcilti lJuhran )'alnq IJin mah .... detildir. Sal İ)'İmNrlilrler 

Sılıııı ı~alırauı •ir l•••• kr1Yızlrl, • ıı,ri~ 
ızık~ıiı sıtarıı~a •ı bir kr1vızir 2 ticaret 

ıı •ir •etrıt ıeıisi ~ıtnll~ı 

Bir Amerikan muhribi bath, birçoıı: Ameri-1 

i;eml•llk •
1
• •-'lct olmcıJılcı 6nahr rahlanmıaa ltarartmafa da lihunı J'Olt

tar. lruant ltarhdUfQ ptireccll 70f, .ıcu.. ..,.,.._, anlornı.141 

isti woru• 1 plıpnalt ve l11ından .anra da ~ca6 edeni )'Gpmalttar. AhlôJı 
ti l hhsinde ede6İ)'ata da mühim IJir oui/e dÜfmelttedir, ,, 

kan harb gemileri de hasara uğradı 1 
Moskova, Stalingrad- ~ ,# 

da iki binanın geri 
alındığım bildiriyor 

Bir ha1li saman Yar ki İ , . . 
Be1otlunun alıtiklal caclcle • 1 lı~bul ~eb ~lar . he1etinin 
aİ• tafıclıtı 19 ,.ıırimi&deki tetkiklere Ye halk. 

Berlin. 14 (A.A.) - Alman or. 
......... ~ılı tebliil: 
~ada M.tkop'tan Tuapte. 

Ye sichn ,ol tiltiinde uçak tefkllle
ri .. deiMdenm Alma klt'alan, .,.. 
iaichn bilılm tepelert " yüluek 
Dıiill ....... mntdlerl hiicumla ... 
"*'• · ıl....tlr. Bu inuebetle yalnıs 
bir timen Wbnhade 100 den fazla 
miotalıhm diifllla istinat noktala
rı ele r991rlhniftir. Staliqratta ve 
Don cepM.inde Sovyetlerln 'bası 
brılllll taamazları n hücum hare. 
ketleri piilldirtiilmUf. 

Volp doimlmd• Alman ınat 
( Deoanu S iac:i aoylaJa) 

refti ümi lek; la temaalan lll'UIDcla birçok aile 
• liJ'ecek manaa• reialeri Ye bu me7aacla maarif 

ralar anecli)'or menaublan bilhuaa taJuil çatuı· 
Hele Ye bilhu : daki ıençlerin ahliki vaziyetleri 
aa Camarteai ye üzerinde durmutlarclır. Bu meY· 
Pazar receleri, zuda •• alan Yatanda,lar, aenç• 
bu cadde, tikaia lerin bu huıuata kayıd11z hare. 
mecleıa ve utan- ket etmekte olcluklanndan acı, 
madan seçile • acı tiliyet etmİfler, bazı takyid· 
mi1ecek kadar lere lüzum oldutu kanaatini iz-
iirenç olu,.or har eylemiılerdir. Hatta bu ara. 
Sürii ıGril aarhc- da bir lüe mtidtirile birkaç öt-
aruplan, 1er ,.. retmen de müfredat propamla· 
paaarhta tuhafmUf köteOafl nna muqeret Ye ahlak derai 
alüfteleri, hep bu caddede illnıinin çok f aydab olabileceii 
buluıayor Ye anlaııyorlar. fikrini ileri ı&rmütlerclir. 
Kendlai bilen bir aile kadını. Halkın umumi iıtek Ye dilek· 
nan bir saruret neticesi ola • teri araaında mühim bir J'er tu. 
rak hasta J'atan çocatu İçin tan ltu me•zu etrafında aal&hi
bir Be,.otlu ecsane5İne orta· yetli f°akir adamlanamn konua • 
lak karardıktan aonra ıitme. turmak istedik. DUn profesör ta-

bi aine imkin 7oktur. Çünldl ..,,ail Hakkı Baltacıotlunun bu l'#rı•fnfa Selr•p Tu,.. 
Bıı ·bar türl6 taarruzlar, en mllatf"k - bahiıteki düthcelerJni nefret • zuu dııtha 7.fv"de llemtümut hir 

• iJr it • a A .nJı 4o da ..... teklifler ODU J'Olda belde- miftik. Bqiin de ruhiyat profe- cepheden tetkik ediyor ve diyor 

b 1 d Pailı te Japon naoa al1oetl~ • '!' .,. n~aa ~cuan mektedir. sörü Muataf a Şekip Tuncun mü. ki: 
aı a 1 ce-eyan ••n •ir mulaareh)'f ftuflfr -- ı.....m reaım • (Deoamı s inci •aylada) talealanna okuyacaka•nız. ıı- Ahlak m'"VZUU. bufl'Ün bir 

Vafİılaton 14 (A.A.) - Reıa..lbidlr. Hasara atrayanlar hır ha· \ I Kıwmetli ilim adamımız mev- (Droomı aavla 4/1 de) 
men il Jorı ıru aruY__. • il' mu nuaar. b • dirili• • 1 e~ .____ --S!.-ı b" h •L...J• '-•••H••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••"" ı ••• ' 

Bir 11111 Sl~IJI lf11111rll Salomon takım adala~ ~Ta • Bunlann ~a babnıf olmaluı N • o • v h k 1 d d" k" • 
te~afli vaziyete ıecıis ~=~1c11i!:üli~.'~~-;ah~: mu:~em~~ muhnbi batmıf urı emırao ava o u un a un u merasım 

' 
.... ,.,,., so"yliyır rablm1tbr. Batan ~emıler ~ır Ye bll'kaç Ame~k~ harb ıemid 1 1 1 knaYazarle dört torpıclo muhn • ( Dn11ntı 1 ıncc .aylada) 

Laad-. 14 (A.A.) - Din ak. 
.- Wr Alma zabiti radyoda har
... ._..._,. qınlli ba ...... 1eında 
Alma ordul.rılilD taarrui hareket· 
led btnıbr• tedafui ....ı,ete ıeç.. 
lbllt o&.Mdartne e&,t.nlflir, 

LılMt mllnw ..,netlerlnln Ut 
( Deoamı 1 inci .ayllUla) 

Alman denizaltlları 
18 nakliye gemisi 

daha batırdllar 
Batırılan gemilerden biri 23,456, 
diOari 20, 119 tonillto hacmindedir 

Yeni diploma alan genç havacılar takdirle seyredilen uçuş· ar 
yaptılar, halktan da arzu edenler uçuru:du 
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SPOR Müsahabesi :ı il_ vac1l1k ~ 
• 

· lngilizlerin yaptıkları en gen 
uçaklardan biri: ( ·vrisinek 

( "Son Posta,, nsn havacı muharriri yazıyor ) 
Mensub oldug"' umuz gazetede spora ilk defa lazım gelen ehem mı yeti y em çddıc• zaman g.ızıı tutu-1 bafka ve kiymetıi vuıfeıer dUJnıek içinde yalnız bir fotoğraf mak 

f k lan ber .naıı, istimal safhası. tedir. Onlan böyle vazifelerde lı.ul- vardır. Bu s.ebebden çok hafl 
verdig"' imiz vakit Babıalide büyük bir ırtına opmuştu ha girip tes:ri görülmeğe başlayınca lanmak vu sil&hı israf olacağından Silihı yoktur, fakat tatıdığı bü 

Türk matbuat tarihinden 
inanılmaz bir yaprak 

ı bu gizlilik kendUiğinden luı.yLolur. sırf bu iti yapa.bilecek ve av uçağı ıve yü.luek tak.attaki :notör dola -.raza.n : m. Sami Kara ye Hele bu silahtan bk veya birkaçı ev&afında, hatta da.ha yüksek evsaf. sile en seri av uçaklarından d 
& dÜfmıan eline &'eçer&e bunun en ufak ta bir uçağın vücud bulmasına lü. hızlı uçabihn.ektedlr. Elde ett 

dim. Yanında SüleymaanevdNı"kalezrif1• bel~ı Ye husm:iye:lerl bile orta. zum cörübnÜftÜr. İfte (Sivrisinek) siirat ( 800.900) kilometre arası undaa yirmi b.eş sene ev
vel, yevmi ııu. tcler spor 

hareketlerinden ancak ilin tar· 
ı:ından bahsederlerdı. Yevmi ı:a.. 
:tetelerin ilk sayfalArında ve fG· 
un ku:ıunda apor baberlori ver
mek caraibdcn aayılırdı. 

SÜ!'c4ı halter, barfik•, par~lel! 
halka, lobot. oakrim gÖ6terılcrı 
yaparak keodimi~i ıöa~er.irdi~: 

~?'"bum vardı. Beoi ya .'-'nur. 'bu zaruretten doğmuı yepyeni bir dır. Bu uçağın kendini müdaf 
ıçm huzurum onları sıkmazdı. 1 e bugün behsede.-.. n.imiz allah nraktır _.;ı -•- -'lli.h ı--d ~ nd .. 

Bir ıpor hareketi. bir izci ııe
:tintiıi ancak ilaa .ayfaları ara
ıına 11kı,tırılan. bir iki ._ .satıriılc 
beylik cümlelerın verdıaJl mana 
İçinde bojulur kalırdı. 

Hele, spor klif4'6İ Y•~mak, 
spor aütunu ve sayfası vuc~d
&'etirrnek kim..,nİD aklına getıre
nıiyoccği kadar zor bir iJti. 

Bir yevmi çazetenin patronu· 
n• spor kliteM ve •ror "!faaı 
ve sütununa W."ik etmek c.naet 
olurdu. 

Hoı, hunclan yirmi beJ otuz 
ıene evvel ~or harekederi b~ 
&ünhü cibi cemile~t değıl
dl. Üç bet kitinisa, Uç bet kl~l.ün 
!&b.si olarak :zorla.iığı f aahyet
lerden ibaretti. 

Hiç unutmam, bundan otu:ı 
bet sene evvel Türkiyemi~cl~ üç 
spor klübü vardı: Galatasaray, 
Be,iktaf, Fenerbahçc. Bu, klüp· 
ler ~ahsi faaliyetin venliği tk 
ve azimle çahtırlarc:L. Hamileri, 
hadimleri hep kendik.ri idi. 

Ben 0 vakit Befiktaş klübü 
ntüeuialerinden ve idare heyeti 
uınumi ü.tibi idim. Yirmi üç, 
Yirmi dört yaşlarımla vnrdım. 
Eh, eli tutar bir ıporc.u idim. Ya
ni otuz dokuz santiın ba~ 0 -

lan bir af acandım. 
O vakitki faaliyetlerimiz ldüp

lerimizin dört duyarı arasında 
Jr..ıu..dı. Bau.n halka ınüsamere
I.r ..,..;... a&hoeye çakar. Bob, 

Bütün bu faaliyetlerımı:ı:, UÇ 

beı seyircinin tehacietile niha
yetlenir ve •elip l'eçeı ~i: Gazete. 
)erin verdiii havadu, ılan l<ılıklı 
ve bir kö~ye a.kıfhrtlmıq olarak 
,öyle olurdu: 

- Filan klüp filan akf&m !i
l&n yerde bir müaaıaere vermış-
tir. 

- Yani, aiz:in anlıyacağı_nı2: 
Buıünün yeY11lİ S4:&etelerınde 
küçük ilan aütun.anda yazılan 
sekiz puntoluk i, arar ilanları 
gibi bir fey .. · 

Fakat bizim hU"sırnız, ne iliB: 
da ve ne de alayi~te idi. Bu g ıbı 
ıeyler ekhmıza bile gelmezdi o 
vakitler ... Bet on kiti idik. He· 
pimiz. yiğitlijimiz ıçm çah!.1rdık. 

Bet on sene kader boylece 
eçti. Ben, gazeteciliğe intisab !ttim. Tekirdağ m~~·uın 1?erhu~ 

C ı· ı Nurinin aabıbı oldugu llerı 
e a ~ b :ııla
ueteain yazı yazmaga a .. 

gd Ayni zamando. gazetenın 
ım. ' d" 

riyat müdürü ı ını. 
D~ B"l 

Gazetecilik beni .c.çh. ··'-me· 
diğim birçok ıeylerı bana ~gr:~ 
ti Avrupadan gelen yevmı .. 
si~aıi cazeteler üzerimde tesı~ı
ni arttırdı. Onları gözden ge~ır· 
diiim zaman ilk aklıma ge en 
spor hareketlerini resimli olarak 
ilk sııyfadan gösteımt•k, spor 
aayf aaı yapmak oldu. Bu, here
canımı bir türlü zaptf'demezdım. 
Fakat, Celal Narinin ııporc:uluk· 
la h;c alikaaı yoktu. Oıte de hu 
«ihi hareketleri bambasl..a telak
ki ederdi. Bir ıün, yüzümü kı.~-
4ı1'4un, rabmetliııin odaşana t:•t'· 

, l" b" ·· 1 --<• • -T • euecea s ı ouua lgl an sur 
Tatlı ve neşe ı ır uvertur e: 'bu .afhaya glmU, bir silahtır. İngi- Bu uçak tamamen ahpbdw V'C (Devamı 6 ıncı •aylada) 

~~ Posta .. nın bulmacası: 27 -<•sı 
- Efendim, AVTupa ca~ete- l iizlerin cıSlvrll'lnek ıı adı verilen tay. 

lerinde olduğu gıbı cazetemızde yareleri bugüne kadar pek bilinıui
haftada bir apor sayı:~sı vüc~da yordu. Ancak .. o lo ıı ya yapılan 
getiraek, bunları aktuel rC-'ım· bombardıman harekatından sonra 
lerle süaleaek olma-ı: rru ! . bunlar kendilerini göstermeğe ba}-

Demeğe kalmadı, Celal Nurı : 1adılar. Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yolbyan her 
- Doğru ~ö.~l.üy.ouur. l Fakat Şbndl bu uçağın ne maksadla okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 

daha gaze~ecılıgımız o .ı:ıertebe- IDf& edildiğini ve hususiyetlerin~ Soldan sata doğ. 
ya ~«:lmedı. Sonra b~ ışı yalm% cö:ı:den geçirelim: Dü,manın hayati ru: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 'l 
Jıen~ın yapmaaı ?eik•. okuyucu \ noktaları üzerine yapıl..ıt boınbardı ı - S<la.t.ln kt- ~ 
üzerınde batka bır ı..:ı.ır haaıl e. ınanların tesirli ve yapılan hasarın Lmtıırından ıti), l 11 

1 

der. Vazgeç bu sevd!ı~an . . • U-l'deırecesini bilmek, o hedefi bom. Don111t 13) . 2 - --
fak tefek haberler kafa. ·· 'balamaktan daha mWüm olduğu gl 2 - E ... kl e ~r 

Diye mukabele elci bi müteakı"b harekatta kullanılacak uoı. 
Merhum Süleyman Na:r:if te: uçak eaytll ve tatbik edilecek tiı.hl- l - l>~linceyi ~ 

. -. Daha oku~ası!u yazmasın~ yeyl tayin İ91n de 0 kadar kıymetli.. b:klb ecl.er (5). ıoo 4 
bılmıyoruz . · ·. Bı~ oe gazeteyı dlr. Bugüne kadar yapılan bom bar- yıl (1). 

apor yazılarıle mı dolduracakaı- dımaoları müteıakib bombardıman .a _ lslın r iı . 5 
nız 1 :· . • • . • • sahuına ketif için muhtelif uçaklar Kuru""" k ıl-

Dıyerek fıkı.rlernna orak gıbı .. d ilmi.. fotog~ l".aflarla bom. nıış !Joekll (ti , • 'o. ı. • • B "h gon er ~ ve u 
bıçıp attı. en, meyus, muzları bardtmanın tesiri tesbit edHmiflir. 1-a (l:>. 

kaldım. Fakat bunun temin-1 için çok UÇ"'k 5 - lUakedon-* bybedildlği e-lbl bir netice elde et. yanın bir şehrlw.le 
Bir iki aene geçli. Gazeteyi, mek de çok gÜç olmuttur. doğ.an t8). 

Celal Nurinin kardeşi Sedad Nu- Çünkü bu vazifeyl ilden uçaklar G -- S inirli (5) . 
ri idare etmeğe başladı. Y.ardeJİ hiçbir zaman bombardımana giden 7 - A'>tanın ""· 

=-=- il 

_ il 
il Suphi Nuri İleride Ll:l~muharrir- ler gı"bl müdafaalı ve büyiik bir te. Cl l4 ) • Ilcmber ı-------

lik yapıyordu. Sedad Nuri spor. fCkkül halinde gitrnemltler ve eıa.. {S). 10 
cudur. Tam kafa dengimdir. Bir sen buna da imkan olmamı,tır. Bun 8 - 'l'anrı (3). =--==---=~-:=::::::=::aıı.:..-==z!::=::dııa::ı:dl, 
gün fikrimi Sedad ?\ • . .ıı iye açtım. dan dolayı bir veya birkaç uçakla 9 - Uzaklık ıUd3Sl (2). C'eruh=t (4). ı meyva (ı0 • 
Derhal: yapılan bu fotoğraf ketiflerl düpna AOflmCed.e btr 71 (21, 5 - Ça.ysr (3), Bir SMt nevi (Sı. 

_ Yap!. Çok ıyi olur. Bir nın tabii olarak kartı koymasını ye· 10 - Bir aza11112 (4) , Bir er'kck adı 6 - Aj:uwmmn rcımi (2ı , Eı.1ı.I b 

ba,kahk vücuda gel:rmİf oluruz. neınemltler, ayni %Amanda çOk zayi (5). Vekilimizin soyadı L'7l. 
Dedi. at venllklerinden toplanan malU.. Y~ tQ'Q doiruı '1 - Ekil:ıniş &Mili (:;) , ~t. ni 
Fakat it bununla hi4 miyordu. mat da pek kısır kalını~ır. ı - Ya7.1 mMhı m. ~ ~ (2). 

Guetıenin tahrir mtidi:rü tlha· Bur..n üzerine bir müddet bu va ~ l2L 8 - İngifu kuı (S), Tulbt hn 
mi Safayı kandırmak gerekti. 11. ııtfe fotoğraf makineaile techiz edil- 2 - Bir nevi baston m, Oi at.nr.a,p n\ıı meşhur slma!::ınnd.ı.n blri (t). 

hami Safa, Nuh der, Peygamber mit av uçaklarına verilınlt ve tabii raror (3). 9 - Fikir (4), ''llibet. (2), Nob 
demezdi. olarak daha lyf bir netice elde edil 3 - İ9b.ılbWon bir semU m. 10 - Bir ~ Aleıl m. T 

(Deocau uıyla 4/2 d•) m.İftİr, Faıbl av uçakların& daha 4 - A1b arar mv'fM m, iN <t>. 

• 



Patrona taze !ıra_ş olmu<t, kü
liı.hı üzerine zarif ~ Trablus sar 
gısı sanp ipek püsküllerini sol 
yanına sarkıtmıştı. Yağız )Üzün 
de, siyah gözleri parlıyor, dudak 
ları gülümsüyordu. Sağ kolunu.1 
dirseğini bükerek elini sapı si· 
lahlığmdan dı§Srdıl duran pala. 
sının kara kulaklarına dayamış
tı: Ajır aiır yürüyor, arkadaş· 
ları bir ayak ard:ndan geliyor
lardı. 

Patrona Halil m.edhııll kapısı 
yanındaki tatlık Üzerinde oturan 
dilenci kadının onunc gelince 
durmadı, ardından eğilip gözle. 
ri çapaklı, sıs.ke. ve boynu ince 
çocuğun çenesini oktadı: 

- Adın ne senin? 
Çocuk tipil gözlerini açıp ka· 

payr.rak cevab verdi: 
-- Hüseyin! 
- Baka «Mazlüm Hüaeyino 

senin buban var mı? 
- Bubam yeictur. 
- Ya, validen? 
Çocuk anlamadığı ıçın gözle

rini açtı. onun y<?rinc yüzü sarılı 
intiyar kadın kekeledi: 

- Hem ana hem buba yelim· 
dir. 

Patrona Halil doğrularak ,·a
dını süzdü: 

- Hü~yin senin torunun mı
dır valideciğim? 

- Beli oğlum, torunumdur. 
Anın "nan paresı > ıçın bu t.:ı~ 
i' tünde el ve avuç açar, geçini. 
n"ycrduk! 

- !. .. 
Halilin gözleri yaş11rmıtb. eli 

rı · boz çepkeninin içi cebine atU. 
Parmaklannt ceb İçinde nafile 
dola§tırıp durdu: Parası yoktu. 
Kızaran utangaç bir yüzle yam· 
na döndü: 

- Baka yoldaşmı l\fuslu, ya
nmda (fakçen n var mıdır? 

Muslu ellerine telaşla ötesine 
lıe1"İsine götürdü: 

- Yoktur ~oldasım. 
- Ya, şu hatuncağa verecek 

bir ,evin dahi vok mudur 1 

• 

SO N POSTA llirincittıtrin t 5 

-Silahimdan bnıka bir «yai 
hğım» [ 1] Yardır. 

Patrona omuzlarını )taldırdı. 
Hyağlıkıı kendinde de vardı, fa· 
kat "'~tılııa bir diUm ekmek ge. 
tiremezdi. Utanarak ba§ını önü
ne eğdikt~ı:ı .. .onra kadına doğru 
eğildi, kirrs~in işitcmiyeceği ka 
dar alçak bir sesle: 

- Benim valideciğim, Etmey
danına ge?ebilür misiz? Size sa
bah '? alf'4J?l uuacık fOrba ve. 
rür idük. 

- .!. .. 
Tq eşiği aıçrayıp loş medhalf' 

girdi. Burada da duvar boyunca 
dilenciler vardı. 

Halil üç adım atar a.lmaz ir
kilip durdu. Babası, köse Abdül
&'&ni Efendinin panl panl par. 
layan gözlüklerini gömıüı~tü. 
Cülümsiyerek baktı: 

- Bunda mısız buba? 
Köse adam yavaşça sokuldu: 
- Ayasofyaya namaza gelm~ 

r11 Cevre, bi:t;tlk mendil, 

nizi kim aöyledi jdi Halil? 
Halil omuzlarmı ·kaldırdı: 
- Kimesneler, benim bubam. 

Namazdan sonra Kırım hanı ko· 
nağına varacak idük. Hazar bun· 
da gelmiş iken «Cümleyi ı Aya· 
sofyada «Kırklar ve üçlerıı men. 
:zilinde eda eyleyelim didük. 

Burada ihtiyar boynunu u • 
zattı, oğlunun kulağına fısılda. 
dı: 

-Ya, Padişahın bunda oldu· 
ğunu bilür misiz? 

Patrona~ ııNe çıkar~•) gibiler· 
den alt dudıığını büküp yürümek 
iııteyince, babası mengene gibi 
elile oğlunun dirseğini kavradı: 

- Buraya t;~lp.._eğini bilen var 
dı idi? 

- Yok buba, kimesneler bil. 
mez idi. 

- Zülali Hasan efendiyi gör. 
dünüz mü? 

- Beli, bu sabah cördi idük. 
- Han il~ gô ·üştüğüni.i söyle-

di mi? 

Akhisar Asli ve Ceıa Mahkemesinden: 
Sayı: 633 

MIJl.i looruna:ı k.a.nun-uıı ~ r.nıba.li{ b~tıen ma:mun Akhİ8ann JIM:ıis'hak 
maha:lJ.eshııfen M.ehmırıd ot .. ~16 dolu31.u Ywmf Pll'ç ha.ldctınth Akhl'sa.l- as. 
liye ctt.a maldvrınesiaje ) .ı.pdao ~ 11:1~ sonımula.: Soı;lunun tlomatıe&oı. 
saıtışuıı biiıbtrln sa.t.p:na ıamı •.ıreLilıe •h~ ~ abtı oldutundan 

h~ ı.ıyan 4180 sa>•lı kıınınllun 31/1 tnd ma.dclesl ddAl~We 59/1 üncii 
fı~ı mucibince (beş) lira ağır p..ı.m. c"IZ3Slle mahkiımtye'l.ine \"e k.enrdl ın.den 
lGO lıınl'lış haq- :ıJcnmasma ~~ yedi gıin ımuUıctı:ıııe tıc:ı:r.e(.ten menine t.:myiıl 

laab t olmak ü:ı.ıeır.e 23/7 /942 tarıhi'nile lc:l.rar ,·erilıt'.11 \'e hültüın kesbi bt'iJet 
etıtğ; clh.etBe l~~·fi5eıl- Gl unc'li ın:tdt!t")·c lıeıvfikıaın llan otunur. 

Akhisar Asi: ye Ceza Mahkemesinden: 
iESAS/942/69;; 

K:uıv /355 

İM:ıkanlan suç}u Aldıisaı·ın lla.cıishak mslı.aMesiruleıı Ahmed otlu 315 du. 
tımı!u :Urhıned Siıria haJ;:J,md.ı Aklıls:ır adiye crza m:ılıkl'..ınesinde yaoılan 

'3(.k duMJşmıı so. mda.: Suç ıunun s:ı.tm aJdığı buğ(layı htillümed.Lt•n mıi<;:ıade 

aılmaksızm Atılh!sıra na.'ileı.tlği sa.bit ı;l";u~ııııd':ın hıır~etwe uyan 4156 s;ı~,lı 

m"lli 'konmma kanıınunun 14 uncü ınll 1· 'ı~n IJ.iı.ıci f~-.1 delileti'e 55/2 Jn 
ci mad:Iesiue tC'\·fikıı.n tısı Lira a.~ır para ct7..:ıSi'.ıe m:ıhkümly'<.•tirıe ve 200 ıw.. 
1!U h'a.n>m t.-.ımm~en ~ı.alı iline temy'lzi kabil obnaJ< iı7~re 24iG/!H'? b.ri. 
hhlde lklıu'ar wıriımiş olduğıı \'<:: hüküm .LıeslW kat'I, ~ etmiş obnakla kcyfıyel. 

63 ünciı ma&lcye t.edtka.n lli.n ,_,ıunur. 

«Son Posta» nm edebi romanı: 135 

Nihayet dayanamadım, aeni ken 
dime dojTu çektim. Maksadımı 
anlamııtın. Evvela gözlerin son. 
ra dilin yalvardı: 

«- Bunu yapmıyalım Ve
dam!..» Fakat, bu itirazda, özle. 
yen bir mana saklıydı. Sen, hem 
bir ~eyden korkan, hem o kork
tuğu şeyi görmek istiyeıı küçük 
bir çocuğa benziyordun. s~sindc 
ki ihtizaz, gözlerindeki süzgün. 
lük, genitleyen burun deliklerin 
beni cesaretlendirmişti. Batın o· 
muzuma, dudaklarım yüzüne dü 
şüverdi. 

İdi.1, o dakikayı yaşar gibiy. 
di. Ba§tan aşağı titredi. Ve tek
rar dudaklarını, Vedadm dudak 
larına uzattı. 

- Seni hala seviyorum Ve. 
dad!.. 

Muttasıl, Vedadın yüzünü, du 
daklannı öpüyordu: 

- Yıllardan sonra yine bul· 
dum seni.. Amma, artık bırak
mam Vedad!.. 

Çenesini okfadı onun: 
- Çocuk!.. Evli olduğunu u. 

nutuyor musun? 
Bu hakikatin hatırlatthşından 

canı sıkılmı,~ı. Suratını astı, ba
tını salladı : 

- Maalesef öyle.. lakin bunu 
bir mani olarak kabul etmiyece. 
ğim. 

Vedad, tehlikeli bir mevzua 
girdiklerini anlamıştı: 

- Misafirleri çok yalnız bı
raktın, §Üphelenebilirler. Bunu 
onra konUfuruz. 
İdal, birdenbire ellerini tut -

-nuştu: 

-Bu ak'8m eve dönme Ve. 
dad 1 Misafirler gitikten sonra 
uzun uzun konuşahm. Sana 
öyle hasretim ki.. bu kadarla 
doyamam. 

- Herkes giderken benim bu. 
rada kalmam nazarı dikkati 
celbedebilir. Doğru değil! 

- Bu insanlar için bundan 
tabii hiçbir şey yoktuı·. Maama
fih, sen istersen bir t;.ı·ahk, mü.. 
saade istevio cıkarsın. ben seni 

uğurlar gibi yaparım, kapıyı a
çar, kapar, aeni diğer bir odaya 
alırım. Kalacaksın, beni kırma· 
yacaksın değil mi? I>aş&lıı'lı dizi. 
ne koyacaiım. Eski günleı; ya
şayacağız Vedad ! . 

Ce•abını beklememi~, balkon
dan odaya geçmi§, siiratli adım
larla dıtarı çıkmıştı. 

Vedad, memnun, f .. kat mep· 
hut, olduğu yerde kalmı~tı. Te. 
sadüfün bu sürprizine hayret e
diyordu. Yallardan sonra İci.ile 
rastlamak, onu ayni harareti 
mu haf aza eder bulmak, hemen 
ilk teli.kide gene onu kollarının 
arasına almak ve •• 

Bundan sonrasmda batını, 
korkunç ve iirenç dütüncelerini 
defetmek iatiyen bir siddetle aal. 
ladı. Gece evinde kalacakh bu 
eski sevgilinin.. Kendisine du
daklarmı v"rmitti. Bu suretle o, 
yeni bir ff!Y yapmış olmuyordu. 

Şu kadar vardı ki. lahassürii 
ve günahı dudaklarda frenlemek 

pek mümkün o!amıyacaktı. 
le düşün!llek çok igrençti. 

Hele Iclalin hakiki mak adı 
henüz anlıyamamısken.. Kadı 
belki de gaf ve ro~antık hisleri 
kendisini yanında alıkoymak 

derdlcşınek istiyordu. Kafas 
mütemadiyen kötü mal dokuyaı 
bir imalathnne olmuştu artık. 
«Ben gittikçe fena bir adam o 
luyorum 1 >J diye mırıldanarak o 
dada dolaııyordu. 

Bir aralık aynanın önünd• 
durdu. Kollarını arkasına bağlı 
yarak uzun uzun baktı. Yüz; 
renksizdi. duduklarının, ıözleri 
nin yanındaki çizgiler artmıı 
mevcud olanlar daha keslı:inleş 
mitt~ saçlan aeyreldefmiş, bir• 
daha beyazlatmıfta. Gözlerind 
eski parlaklıktan eser yoktı: 
<(- Gittikçe çöküyorurnl. hüli 
münü verdi. Evet, müthi~ bi 
süratle ihtiyarladığını görüyor 
du. 

( Arlta.ı ııar) 

Akhisar Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Sayı: 634 
Milli k-0rW1111N k.a.ı\amuıw muh:ı.l.if ha~tJeon suçlu n:ıcls.hak mabal!esinden 

Mduned oilu Ki.um Görünu~ hakkında Akh•Silıt a.sli~ ceza mahkemc.>ind.e 
ya.ptu açrk dul'uşma "61lunda: Suçlı»ııın doın:ı.tıesiln satışını bübet" satışına. 

~k etme& sur.clıile lhtiurda buluııduiu 51lb•t oldutunda.o ba.rek.etffie uyan 

'180 eıayllı bnllDllD 31/1 inci maddl'l81 d~lal•'~ilıe 59/l uncu m:wlleslne 1.4-\'fi. 

~' (Beş) Jlra ağır para ~.aeUe pnabküınıyelliıne ve yedı run müddetle icra.yi 
rııa.n'aUıan men'ioe tem3 izi bbil olm k uzeııe 2.l/7/942 taı"lh•ndıe karar 'HQ't~iğt 
ve hükiim lıeebi k.aJ.'beıl. et.!iii cihetle laeyfi}et 63 iincii maddeye teNrik .. n Jıin 

ot...-. 

Akhisar Asliye Ceza Mahkemesinden: 
9t2/ESAS/5'17 

Kaımr/337 

Millı tı.orvnma kanunun~ ınıahıı.lif ha~~f.eo suç}u SIW'lha.ııll kövunde.n ne. 
Qeb oğlu 316 dotum~ Zulfikar ~ hlıı h::ı1Si;111da Ak!ıİB:M' asMye eem mahke. 
lucSind'e :raııılan açlık d~nıa sonunda.: Suç'unıun Sanhanh löyÜllderı f:r.lnbiz 
1.-e ıruruıatınz o~ Akhi-.ara arpa &"ctlr.:Ulki anbJ! ~tandan ba.reket.iıte uyan 

4.156 saıyıh kamu1.1.m H üncü mıuldtsinin 3 üncü bendi ctditUe 55/:? lnd 
~ mucibince C25) lira 11ğv pan. ~kr: maidtfuni)eU~ ve kenii!şln. 

ı11en 200 kurııı, harcıo alwınasma tenıylıi bbll ohnak. nere l!/6/94Z ta..~~ 
de km>iü kabil olmaıt üure karar ~erildiği ve h~ kesbl bıt'4ol etutl 
dilıelıle k:rli.reı& Gl •~ü madılefe tevriıı.a lli.n otm.r. 



Mekteb prouramlarma ahlik ve 
muaşeret dersleri konmalı mı? 

IO • [ nu liD'bmm Almanlara 
erıkan P'rot~>rti 

SON POSTA 

zeraial~ yapt~~k, aeaçleril Bergl , aile yetifir. hiç kimsenin malında Nur·ı De mı· rag.. hav 
buna rore tetkilatlandırmak ve ·· ·· kt b''t·· · 
b 1 k --• k h ı· . . . ıozu yo ur, u un gayetı ve 

unu a 1§ anıl a me ıetırıncı· • f · ·· ·· 
ye katlar telkinde devam etmek (Baı tarolı .2 nci •Q)facla) lnıcn aatı gund~n gune axtan, k ı d d'' k" 
verecetimiz ahllk terbiy~inin Alcdenize çıkacak, ayni zaman'" bundan sonxa !:-e ~a çok arta- o u un a un u 
en verimlisi olur zannındayım. da da bir şimali Slav birliği vası- caık olan endustrısme mahreç • 

Nitekim bütün dünya cLı a:ı: tasile orta Avrupaya bir de ce·jbulmaktadır, bütün dünyada a· merasım 
çok bu yolda yürilmektedir. Bu b .. t la b" rv· ' .1 M çık kapı prensibine ilk ve son 

( B"f tarafı 1 inci şayfada) riibelerle umflan ainiltmemek kısa dUftinceler, timdiye kadar nu 1 8 v tr ıgı vaaıtası e a· I f . . k ·1 eder K ·1 ( Baı taralı J inci •aylada) 
lnemleket meselesinden ziyade için halkçıbk uı .. ıile çalışıyoruz. bizim ve dihıyaıun yaptıiı ve taban burnuna dayanacak. hal· ı m

1
. en ~l.ktıı~kı teş ı "de · ozu ~ı -.linn Y'9 ~un Witün 

cihaı:ıümul bir hadisedir. Tarih, Yalnız, büyiik bir İmparatorluk kazandıtı gençlik ilerlemelerini ya Nisi, Koraikayı, Dalmaçyayı ı ıyetçı ı ı otarsı n uza~ mus- ı siyetlerini UVl'llyan 16 genç p · 
~tür ve seviye farklarından ile. çökümü. netic~aİla~. yorgun . ~.e içinde yafadığımız zan\anın ge • aldıktan başka Tun usu da cebine takil milletlerin sayısı ne kadar baJta öğr~enleri Basri oldğu b 
n gelmekte ve dünyevi bir ma- çok fa~rlefllllf b1r bale ge!dıgı. nifliyen içtimai ve ahlaki ihti • koyarak Afr"k '"b v • • çoöabrısa Amerika o kadar mem de filo Wınde 11ÇDlUflaıdır. 
b . - • kı d'" · · · b f 1 t .. t k' .. • ı anın go egıne ın.e _.. lı-~'-- &........ ıyet almaktadır. Abla n un· mız. ıçın u se a e mu e~~r ~z yaçlarına gore daha g~nııletmek k nun olur. pı uuarımızm uu UÇU$U 20 
:Jevi bir §ekil alma•, ltii}ük halk deiil, yaysmdır. Bwıun ıçındır 1 ve daha esaslandırmak zanıre- ce · .. . . 1 . . . . devam etml,, bu arada filoyu t 
çokluklarının ilk defa olarak ki, sefaleti kalchrmak ilzere ala- tinin ifadesidir. · . Bu üaler dahilinde yapılacak . ngıltere ıse hır krallık v~ ~ır lıil ed9I tayyarelerden bir k 
ıuurlu ve tıeşkilath bir halde a-1 cağımız te~birler ~~ıtıktır. .. , Gençler ~angi de?rde. gelirse bu vel9ik.antn altı~ Rusya. Al· ım~a:ratorluktu.r, malı. kendı~ıı;-e alan üzerinde tekdtrie seyredilen 
Yaklanmıya başlamaları ve her Vatan ugunanda olmekle mu- gelsin eaas ıtibarile ıdealıat ol - manya, balya lbeNti daha fazla- yetışır. Fakat ya.ş~yabılmek ıçın roba&I barekederi yapm .. lardır. 
teyden evvel insiyaki ihtiyaçları. kellef buluaan vatandatlarD:ı ya- mak ihtiyacındadırlar. Öyle bir smı yapamadıkları için kerhen «İngiliz cemaatinin>> bugünkü Bundan soma okul mensublıar 
nı te!'11in etmeii dü4ünmel~r~. - fA111akla da ~ükeUef •~aların.. z~an~•. ya.!ıyoruz ki, ide~Uc ·ı iınıza atabilirler amma bu esasla.- şeklinde kalmaaı lizımclJ.r. Bu dan dijw aeınçl« de UÇ1.lfa 
dendır. Böyle eluaca hayah ıtıt- ~an dab~ ~bu. ve aarur• .. b ... ne- rımız bızı musbet. •e rapıcı lfle'l"e ıdaı'hilindıe yapıla<:aık bir haritayı İngiliz cemaatinin bugünkü ~k- ~ tanar.&ede bavalanm&J 
ler, ahlaki, içt:İRMi ve hukuki l.Kle oleltı~tr mı? ~fte .. cliin:r~n teYk~e~te, miles~ır ?lamaz. lntıihıere Başvekili ıüyaaında linde kalması için de Ottava kon kalııı Ye inlt lıecriibelerlndıt b 
her t\Wlü düzealeri l'Öl'mH lair aaıl .ıerda, IMa iki mükellefıyet Bunun ıçm ı;ençler ıdealıat ol • .. f · da. I k I ınupırd.1r UÇlltiara iğleden soa 
h•le ıtelmittir. Sunun için istik- ara.-da bir .-W.aene kwma • duklan Dİsbette realist bir k11.bi.. IOl'8e: . eransın esas an onu muş o· da dev..;. olunmut, 12 tayyar 
Lalin kurtul111 ..-enaiple~ ı.. .. auula t.plamr. 811 vaaifeyi ta - liyet kazaıunak ihtfyacmcladır • - Hezeyan f feryadıle uyr lan kapalı ~apmın kapalı dur- mütetekılril lalr file tekrar alancl 
pnda bütün diia7aca içtimai a· m.unlı7an cılii• ltir ödev de va- lar. BUDun farkında olunmazsa, l>ll', aai.ha kada1- da uykuem m~ gerektır. hareket ederek §dair üzerlnd~ 
claleti kalınıl ebiiik urweti ..... ,. tantlqlana caa~ıa k~~ ,.. 1 senç14;.rin. artık çilede~ çıktıkları kabr. Üçüncü ortak Rusyadır, Rus· bir cevelan yapmıttlr. Bu filoya • 
dır. maaı~ır .. Bu _...ı.a .. balliaı ~ "!' ad~.·~ mata'!~hat der-ke • Amerika Cümhurreisi bile ya ise lngil~re ve Amerika a· tirik eden tayyareleri de, pi 

Aacak iMi ialetW" ki, eltin- tuadı lMr muamma umaak dog· sme duttükleri sBrülüyor. ı..__ı_ _ x~-· . . .. . l leri d b"" .. eh1iyeti alan yübelc t t. n 
. a . . il". ~-- ru. tleifülir. Çünkü .... , iktıaadi Hall>uki ıençllk demek, ölüm nıaıu ewnmuıaı tıcaret en<lustrr ı em ne tamamen zı , usbu· "d · 1 '--..l: 

8 1 
g 

Ya.nuı eluenyetuu tefkil •u.m . . . . . . d k · hal" dö"nd·•V•• ık t- ı.. sk L· "] di · ı are etm şıenıil. 
lt"'y\A 1 lditlel_. ha,,at olmaktaa tw'ftl ivümaiclır •• ıçtı. 1 nedir duymaz bır hayat eme - •ı ınc ugu zaman ç a· un oa. a cır a em r ve mana· Ba .. . alim 
veu --~le fU ... •k mı"ren sefalet ~ yapdar ela tabiat yapılan 1 tir. Daha dotruau bir ebedilik cak eeri malı, Çin de elden gide- biliriz ki müttefikleri için de bir gTc~ Yeı_:ı-~•- ~tla 

ruu arım e ilri l'lll'i • t1em• la • • ıh' "d" Ebedi ld kla d v• • l eonra orene r .raa euen g 
llautlak olarak kaldınlamasa bile S O: bir,,. ~i"ld~ t~: 1881 ırhl ,.;d ~ nnıd. ~-- cıegıne göre bu ~i Avrupanın muamma o aıak durmaktadu. eller "ve halda• lıOyenler de 
İasanlık bu Y•IVtl qtldıi&IU ye de 

1 
n imk::Y ~ ~- ~em:: yan ru l~r, im ul .. ·~ b•.1! 1 ır hangi taırafına hangi. şelilde sa- Bu vaziyette Atlantikte hir piloltarın 1111Daadlkl811 tayyanıi._. 

il 1 . .ı--• • .. __ ı..1 d .. •aalD yapı ar, yapı rı ır malarya ııan e naaa a • 111' e.-... _L•ı_;:.:_· '--' • b I d I ;...a... 11 .• --1- ~ CL.._.. 1 er e~ı~ını ıor...,._.e. . uaı:' in;akilMl-.n cliier bir iaıkina seç· Sıraaı gelmifken ,unu da aöy- ~·~mı ııat çaı-e~ıı u unm&z eği, b: • .,...il' beyanname yapıl· ... ~ ppmı,. .... 1r. ~ 
~~h'~-~!1 ve. ela.la~. yea~ ltir D1Z~ mek b,bildir. Yeter ki, oemiye- temek isterim ki~ ablak bahsin. bır problem halinde düşünmiye sm, sulh suaıst gelinc.e orlcestrada )'il lııad• .t.v..D ~ı. ~~telif 
- ....-ulabilece .... ...aacıaa ye . :L • 1 -~.-ı.: d u.Li b• . ..ı._L_ h --1 b" ba k h ) ~ 80lll'a p11-.- mulycttl 
- 1_ L--l---l- dliL ilinı • tm e8 IC:J•J'&Ul u.tlJ'&Ç arl» C&D 1 lfe --yata a m- in il' YaZl• cmm;r, er ~g1.CJllln lf Ş a &Va ça • ı.. wl--. ..a:_~) t • 

,....._ .. __ , .., • laalaiile dinleamit ye mütehaa-1 fe diipaekteclir. latikbalin edebi. Merak --· ı· A ·L ) .ı~ • ·· .. , ~ _ 1 ..... • •~ ... -.....- .,, e~zı 
•aıı at aıbi :rarabcı, yapacı k11Y • w fuui iti . laun uht lchı- ahllk owuıye ım, menia ı w.wı genııa1:~ır. Jllalblr. Dlplcmıab ıenç\erımlı. 1 
Yeti•• kıymet ......- ilariyacaaa 1 • tada it :: .leY~lan l !~;e:O enaç ~ne~~ _ profesörün tawiyelıerini afyon Amerikalı pof.örün ciö,iin· lardır: GaHla Demir&L A • 
!'8a41ilijiaclea cı.•aia itaılıya- ::..:::;an yapılsıa... d~mcılarmdan biridir. ç.;._:.,,.ar.,,. tesiri sayacak olaınlar hil!e gelin· c.eleri yalnız şa~nı ilgil~nc:liı:en Selçuk, Mu.stafa Encün, Mebm 
aktır.. ' . .. k ee.çler arsettiiim idealm, yüluek aevıiyi verecek odur. Biz ceye ıkaıd.a.r pek çok olacaktır. bir hayal mah&Ulu olsa hıle bıze Kıan, Retad Ezer, Halil Saraç, A 

za Akai!lld~ ~a ela~ f:.t idare ecl;..lerd.e •hemmiyelle ancak aevri iledir ki, fUUr 'Ve Bununla beraber bu yazının de- sal'b "8.hei açbdığl zaman neler •lmndK~, bhwahl~Orayİ> v ai:;a .. t ça ;-a tir. aff a o belirdiğini gördükleri nisbelte irademiain uflarmdan kurtulur, rin düşünoelere yol açması hem düşünüld>ilecejinin ilk tadını ~~ 1 ';car "''"• l: 1 °: 
la'.c~!e. ~enbe ayal mti~z kteLde- kendilerini tophyacaklar ve eıa- irademiai lauluruz. domu hem de tabiidir Atlantik vermistir. Geriye kalan kısmı bel x._~ !!._~cOrı. a-~ an, sa 

... gı ıçın u zarure va .... d"" A İtt d" irle 1 o· ' • · vneı ~·~ u, ..,..... 
takdir etmek dünyayı idare eden aen daha çok ıubulraudz, unyel vı b ~~ ~e ti!P ve fak iktr,.dgenç bere beyannamesinin iMenilen şekil· ki SÖ7Je vakit kahnadan fiil halin· ~ Altmay. 
ı · b • • lınak 1.. bünyevi aebe e' en re en u ıaaue verme ı arı u- _ _ı_ r....· ··--=~ . b .ı_ .. v. A 
enn •tlıca eadıtelerı o •· ve 

1 
k k •1 lcları cid .usunda en ba••a •elirler Cl'C tensıre nw~ enıne oyuna ae goreceg1z, ~ vrupa.nm mu· Bu 1enç1en1en _..., yiilrsek 

z lir huzurauz u ve f&f ın 1 • ~ • • -L:LL:L--1- L: L----.. - 1 }ı _a.__ .ı_ ,_._ 1 · ebe} nn .ge • • . . d" b" 1 ğa doiru ~ter iste- San'at, aan'at içindir nazari • ~ 'Dil lll'C.YCU.._.e o· 1'8reVC}'e oevam ebnıe.ıue nası bendss mektel>I tal erinden dl 
., N.~tekım -~UD .. ~ .. are.lerı 1 

": r:.::t almıf bulunacak- yeaini terketmek isteml7enler maeı ve nihayet bir kenara atıl· büyük ve affedilmez bir hata leri de Oniversltenin muhtelif f 
~g~11en .b!1yiik d~~ d 10 .::;.a. :.ez ~:O.un için ruhlanmızı ka -. için bu yolda yiirtimek bir feda. mıya maıh.k.U.m bulunmasc bu dü yapmıs oMuğunu o vakit daha külWerine m~lar. 

•ı nca ermm nutu nn • ın· . . d lii ktur 1 karlık sayılmaz aanınm ÇDnkil - le. basında li • . l v Cençleı4mirl bu lııquıları 
ci yeri almaia baflamıftır. rartmaia h~ e . aumyo f • bakikA ' t h • ldai1t • şunce rın · ge yor. ıyı an ayacagız. dolayı l'ebrik ederiz . 
. o halde ahlak~ b~hran yalnı~ Fa~t aaf iyımaerhkler de ı• · iti ahl~d: ,ı:-.rı~l;ebtlir.» gı- Bugün Birleşik .. hü~~metl~r Tekr.~. edelim, biz .. Amerik?h ======ı:ı:ı:=============~ 

lnze mahıus deiildO:. Dtbıyevı lejr. k 
1 

'"t'" k yol, F. Oner ~ ıtaflyan kutle oyle hu· profesörun yazısı munasebetıle bir gün ziyafet sofrasında: 
olduğu için meseleyı bu ~apta naanı urlu Uf& 10 urece 1 kiımetlorden teaekküb ediyor ki hayret ve teessürü yersiz bulu· Ş k l · d' 
IÖrınek lazımdır Fakat bizim de olaııı sörmek, anlamıya ça lf - S H lkeuinde lcoal.,.... L_ '--- _ı_ •• - u rom mese etıı ne u 
kend" ıa· 'ze. d:'-n vazifele. nıak ve bundan sonra da icab anycr a oun.uuuı arasınaa ne re1ım, ne yoruz, Suali ile karşılastıkları zaman 

1 ıasemı --- ·- b"t"" f at bak dan Şa w b" kt · riıniz vardır. izah edeyim: ecleai yapmaktır. ~ıger u un 17 tıfıeşr.trı 1M2 Clı:mırieal dni fT.' ~rka k ımm .L T~Ukgımrz ır.~o laa kvaArsa o belki içlerinden biri kalkar; 
Bizde henüz ıınıf farklılıkları hareket !e tavırlar • unun yanın- '7 ae ıofıe9ör 81llPbi Nari ileri ta.. ..,..,ıT ı yo tur. ue1. ur gaatecısı o 1a me· _ Ya şu profesörün yaz 

tiddetle tebarüz etmediii silti da D~k;şotluk.tan m;aretk ka:.•:ık ~ ~lıa ti .,Mı) Meaela Amerika bir Cümhu· rikayı dolaşmakta olan meslek· nedir? Diye mukabele edebilirdi 
•uurlaflllı! ta olnıadıjı için sefa· d E~ ~cıl t:'!;!;: :i ~e ~-ç- dı _., k,e.aıl!ınm ~. llerMI riyettir. Dört mewiıni bir yere daşların bu makaleden haberdar ı;; / 7 1 ı . 
let muayyen amıftarda toplan - ers •r• veral k , __ _..'1 ılık ek· , 111111 top}eqan topraiı kenditine fazla olamayı.şlandu- Ak.si taJulirdıe Gk1Ji41" LA--fablı.aiJ. 

'-anııttar. Tarihten alclıiwuz tec· lere yapıc 1 ve 11.un.anc il ~ - • v 



-------....-r ___ , __ .,._,,. "'P~--·r=-• ..-.--~----~--'F--....~~n-
~-----,----~._,..-,,::~~.m...,.--ICimsıeden davam Tok 1 rUJa kadar yiiluelmiftir. Bu. şan imtiyazh şirk.etlerin vücu • 

·ı. - • ı--. . 

=".:4~/==2~Sa~yf.~~~~~~~:":~~:.-".~~~~~~~~~:-=::~"'!'."~~~S===O==N====P:==O=S=T=A================·===-===':::ıt:==~B:;::in~·~n~ci~t-~ ·:- ~·,_.au 

~~~~~~~i 
Kara bükte ır==· C··l:·U:·D-·e .. -n .. d ... ı:--g __ ··,.-... z ... a ... m-a·n· 'I Tok atta "n!~h;:~y~a:~~r:. ~~n;!~:~c~i~ t. kafasile şöyle bir düşündü ve: 

- A birader!. Kimsenin yap· 
Halk Odaı çok iyi gal'!Q'or, 1 1 Kı:ı Bn«itü..ii 11e Alrıcrm len madığını biz neden yapalım. Tec 
amele ile yahınJan. 11e dilrl«ıtle sarhoştuk veren •an'at okullarının binalarının rübe tahtası mıyız~ •• Canım ha-

met~ul olumııyar_ 1 yapılmaftlıa yakında haılaruyor va<lisleri bırakıp kiıns-anin ala. 

bl•r ot yullzull nden bt'r kadar olmadığı, okuy\JCU3U bu· 
K.at-al.iik (HUMlll) - C. H. P. Tc*•t (Huamıi) - Şehrimizde lunmadığı mevzulara mı sayfa· 

Karabük idare heıyetılnin e"YTCloe aç.. bıllr ktz enedtüaü ve aktam kız s.an'at larunızı vereceğiz?. 

;:0~:u~~~.n!::;L~; cocuk zehirlendi =u~ :::·::.ud~.~~ P.~~~~:si:u::··n~zaran tanı 
\ihalıcı He ve 'bıütim koU.rHe faali -

1 EctinJıe (H1111U21() _ Ortaobı karar verllmi,tir. Bu okullar için bir gazeteci gibi dlqünüyordu. 
ye4ıe ~r. Halk.oda$ı ~ aıon amJf ~ iIMo ._ ! yeniden ve lı:ıoniona haiz bia- ~il- Söyledikleri doğru ve mantıki 

T eşvikiyede Satılık Arsa 
T eşvikiye Emlik Caddeıi üzerinde her türlü bina 

yapmağa müsaid iki ana satılıyor 

Em,aK ve Eytam Bankasından 
Esas No, Yerı 

399 ~loiye • Harbiye 
Vali konaiı rna.ha.1. 
lesi Bostıaın ve Em. 
Wı: caııhle!eri eall:i 
8/ 4. yenlı 23 ~ 
mıh a.rea, 

KlyıneU 

21.J~5.- Lh 

lll Teşvitty• .. ~e 30.UO.- Lira 
Vdi .k:onıaiı mahal. 

Em.. 
e9k1 

DUJDL 

Temin.ıtt 

426.50 M2 2133.- L•ra 

vu~i derine alan hukuk nıü.. dJacWı:i bir de.libnh lıııatii bir l \ dıe binalu yaptlacaktır. Bu binalar idi. Belki bu hareketimiz caze. 8/6, :reni 2'7 

ıavlri B•.ıroan Arat arkadat!.arilt l>ir ~ lıecf ~ uira • ! için ~Le.. ana Maarif Veıkilllil teyi tirajından düşürebilirdi. . nWı usa. 
Jilete 'bu yolda yo""'1ıak bihnez Wr yanıılk ...,._ cö.derlol klılpMmf f mıimarmaa da beğenUmq, vilayetçe Ben, meyua olmad1m. O vakit- İııaiha.tı ylllmndııa Yhılı ıayrimeolcıuller Pft9lln ııua ..,. ft •l'lk a.rtırmı ~ııTilıe 
pyret:l-e c;elafmalrtadır. ~f Ü tw 1 istiınJik ~ine bqlannuttır. ler Avrupadan yeni gehni~ olan •iırlacal!ıh. İhalıe 11/ 11/ 19!2 Ça.rşa.mba ciinü saaıt 14 de Bankam~ İ)<k>nbul 
ipçi Ltütı'Minl lcucatında bartndmın Aldlğ'.u laabıere göre Ed~t' • 1 Zilede .eıçilen bıi~ yeri ?e ~l~ köylüm E,ref Şefik\ buldum. Şı:lbeei saıtış bıımisyonu h-u!Dlll"Uildıa Y&ın.bealt w en JÜktK"k b"'dei merkezıe 

neıdek,i -""'larmtt.tan buı • "ı ye w.ftnd.an bu 1fe ta.bas edılnJlı- Fikrimi anlattım. Bana yardım b!Jdl~ 
böyle bir odanın meYCUdtyetlnckn .,- ı l tir edeceg-ini vadetti. B~raberce Se. , ve haddi 18.yllı: rö:rfilddkii ~ Maliye Vekale~n lsti114n 
Karabü1düler _... L.. • ...181.nlJWıılgta. ••• : ı..r. ~rldar ve arsalar•· • edDtnık muvafQılt cenbı alındıktan sonnı. lrat'i ihalesi yçr.lacaktır . 

........ ı•yu , _ _ı i ---....!.ıl: v-~t.t-• LI .. __ L&......_ bu . dad Nuriye geldik ve meseleyi 
Ciırlar. Halk odas.uwn z---1n bir de i l'llStnda y-etlıeıı ve aılrna feaı. ; u-.DZ" 1111UL1•1P 11J11r ..-nuQW yenı l • S Sıaıtıış c.sna&mdta veri1len bedel mukadder lııl:rmeti ceçtıl:tt takdirde &emiııa.4 

~.. ' la d--!1-_ bir -.: __ L_ .... n yap- :· binalar .-nı.bM.en .».:;:......~ taraftan da taze edik.... B.~nun u.·z.erıne . e- .. ~ • .-.-.: 
IWtüpM.~ olup okumayı sever :. - .... ~. ~· ,,_ '""6.,. d d Nu k t _ mrmı verdı İl ......,.,..i ~hal aırılıtınllın\VM'3k ibal.e kimin uhdesinıe icra edil:i.nıe aradM:i fark 

raik ve tahuınlan.nı yemeyi ve- baJka bllnalarda muvakkaten ve bu ha • S j ad 1 e.. belA j · olldan fa.hsil edile<ıeiattr. ' 
~da,'..nn iatffade.ine uıtedil • i :r• çii'nemeyi maalıesef ltiyad seneden itibaren enstitünün açılına kam~ ka Na!h1 a cuç. • a,.yo una Mü:ıııı.y.edeye iştirak edeceklerin muklldcJım- kıı.ymetılıa. yi.irıille on11 ni*ıinde 
mıfflr. ı· edıhlıml~ir. Bu temayül ve ıı ~n Maarif müdiirlüiüne gerddl oy u · 1 ay~t re~nm 1 spor teminaıt yaıtırmaivı JAzımdır. iı;tmltlerln temJnat R&('eSI, nürlll!I lıezbresl ve 

Oda idare Deıy.eıtl huyda aid fa.a.. ı.h..-..ıı __ !ı..! d L __ - _L_.. emir ve dıirektiOer verUmi .. ir Bu aayfaıı yapacagımı.u ve muhar. .. _...,_.. .,...._ __ ..... .._,_,.,k• b·ıcı.ı..aıı·- . "'-
·~.un--. e - ~hı yap !'~ • • 

1 
• • • imi .•• 1... 'k uç _....,.. • .,..., ••. __ ,,_"' e ı u......,.. l'İm Ye Slll8·..: lı:adıv Sııbeoıi7 Eınlıik Seı 

}j.-1 M'Uanda teri halinde lwnfe.. r-'- ·- •-L--..ı_ --•-•r _._1 arada •A-......!I. -'"...ıur·· '""= t ___ L____ı __ rır ermm. ıa ermı ı an ettı ... 7~ - ..... ~ .. - aeııu ...... K n-- 1I1UU .eugu llnUUIUIU• v~ nıöraoaa:t etmeleri bıercud:ur. (5!6) 
ran.aW tertib etmit ve I09J'al yv- lNasanm buJıımuraidar. da kayıt ve kabul muamelesine~- MuhalTİrlet:" de tunlardı: •----"'!"-------------~--------. 
dı.tn l~atlie köyciilüie büyUlc f &,tıe zavallı İlhan, diia bu D6. lanmıı bu\unmaktadır. Türle alıe.i - Ben, • 1 lstanbul Belediyesi lıanlan 1 
ehemmiyet v~r. Odanın faal 1 Dtıtın tohum '\le yaprakluından f lçeft.i:nde biiyüjı; inkıtahlar Y4Ll>&cak - Etref Şefik, • _ _ 
azalığını kabul eden doktor aTka.. i htzJa mtl«arda çiğne\nit veya 1 olan emıti4ıünün açıhnuını Tokat - Rea.am Namtk !amaıl mer- ...,TlılıBi-•.m--Beiedi--ye-G•aa,ı-·n·~·ııuu-n_fam_•iri•. ----eks-lltmey--e·Jııo-n•uhn-:qt_ıır_. __ ... 

d--1-r yakında hata ~ : yul:mUf w bunun neticffl olarakı· balkı hmmi bir alaka ve eevinçle bum •• Al ..,.....,.., bedıeil (1322) lira (5@) k,...,.., ve ilk te.uıAnaıtl (99) ıı ... (19) 1ı;a .. -tur, 
~ 1__ Yal L--A.L~- r-- - i Seyfi merhum.. __... --- ._, 

parasız olraic tıeda~e haflıyacak- ~ zebirleame alametlıeri R"ösler • kıarflı.muPftlr. 1 ~ ~gparm H ft d b" f İhale 23/10/1942 Cuma ciio.ü saa~ U ele Daimi EnoU:mende ya.pd:aeaı.kl'. 
laı- ve odada bu İf ~in ı~reken ilaç. :.. mİ§fılr. DeriıaJ tıedavl altına alı- f hususi muhıMeıbeden m.dct~ yerini ka' .at ah kkuır spork -'·t5!1YlJ~sı ya~- Ş'a.'Dlnamesl Za'lnlı n Mu.amel.at Miidürlüğii ka.lemİllıde cörülebllir. 
ları meccanen temlnedecektlr. : nan bu çocuk bütün müdavata 1 vıe eıruıtltünün bu ~ itibern fa nıa ışı a ~ "'"" l · -ı.ıç unn ." TaHlır1et-iın i1t tenıinat mü.buz veya. melıılıublan 'ft Ja&nunen ibrazı ıuım l'e-

i -o.m..- maaleGef kurtarıHana. aı.:....-...e ~ini tıemin ebnek hu. ~m, yevı_nı gazeteler~ aleyhı· .._ ......... __ __,,,_~- ...,_ ~ ... _,_ .rn...ıı ...... _._ .... ~ ....... ~·, E..,...;;_ende ı.-ııın-
1 ·-··-~ ..,...,.L •:.--- -· A mı:r:de dedikodu yapmaga batla. am ~ ....,,..,.,..._ •• _,......., •""- ..... u- .,_.,.., ~ ._,...... UK -

~rluyabnek,tli Y~•M~ ~~. ~~=·~: .. -~-~_._l_"_1_) _______________ _ 
yağdı \. ...... KiiCiitii"P8j:jj""ôCiik""...J tır. ~ M.;h.~~· d:·~~·~.;,;.~m;'.•1·· Akhisar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Çorlu (Hulmi) - Uam möd _ S k 1 d b" Dedıkodu fule dokuldu. Ak- Esas/!M.2/ 548 
cletDr yağmur cözetıl)"en mıntıka • kangreleri bitti ar 1$ a a H pazar tam gazeteai aleyhimizde bir x.ar: 361 

mız, beAdedJDin. bol bol ka.,._....._ kUrUfUYOf fıkra neıretti. Bu, f,k.-a Falih Elinde mevoaıc1 baJdııuıın 30/t/942 1.arnilnde be,.amıameslıd vermemetl sure. 
e~- · -r-.... f zmit. (Hususi) - Şehrimiz- Rıfk h d N ttın" S 1 tur. Toprağın ne kıymetli b.ir cev- ının veya u e\!me a.. file ib~lk1.rdım 50çlıu Akhisarm Şeb !!1l maıha.llesi 1-08 sdkıak 4 &&yılı 8"Je mu.. 

her olduğunu bugün ~ d~ C:· H. P. ocak lıiongreleri bit· Şarkıtla (Hususi) _ 1C4yma • dıkm imzaamı ta.şıyord'.l. kim s~ oğtu 310 dotunUtt Kadir dede oğlu hakkında Akblsw asliye 
dendaha iyi anlryaıı ve takdir eden mıtbr. .. .. " b.m S;ad•k Artokmaç ve belediye ~·.~anın meali; spor ~yfası ooııa ~ yapılan duııuşma SOOimılda.: SQbu&.u tuine meıbıd llUIO-.ı,. 
çlfı:çimıiz bütün ziraat vuıt.larmı Kongreler, hu aene buyuk ala t'leİ&I Nıydnin 8.ayretlerlle baftanln tuıaınm ve sporlara yeıvmı ga~e- mm ~ ııyaıı 4156 sa.yık kanuınıaı 14. iiooü ~ 3 tinci fıkmııll 
ıselerber ederek topraiın üstiindıe ka ile karfılannuş ve vatandaşlar her Pazıaıtesl günlerinde dıevam et- tele~d.e yer ayrılmaamm aleyhı& c1eli.W1lıe 55/2 bıci maddes1nıe tevfikan (25) lira ağv p.~ oez:ı&lle tecziye .. 
hızla 9-'~ ~it bulun - d;lekler üzerinde açık ve &er· me&ı: üzere Şadcıfla kaza m«kezinde de ıdı. • sine ve 63 üncü malıldeelııe tevflluw kcyfq.et;Jn JMmna ve sııçfcuda.n 20t ~ 
maktadır. beatçe konuşarak arzt1larmı iz. bir pazar kurulınufhır. Bu pbal'da • Fakat ne. Sedad Nurt ve n~ de bıaııeııı almmasma t.emylzl kabil olmak Wıetıı!ı Z5/6/94ı 1ıatihbıde k11nt yerU .. 

- har eylemİflerdir. her çetid b.yvan alım "Ye satınu, bız bu, .kdedHıkod~lara ehemfmıyet clfil ve hilldim kesbt ... 'l1et eıl.titf ilan olunur. 

C 1 d b 1 d• • • O k ko ı • de id h manlı.tura yapai, yai, peynir vıe vermedı • atta, spor say amız. =============================-Or 1 a e e ıye seçımı c~ na:re er':° are e: bol yiyecek maddeleri, yumurtla da mukabele ettik. Ye.nhş dü- gittiler ki, bizler bile geride kaL maktadır. Bir kere adım atılar, 
Çorlu (Hua•i) _ Çorlu beWj. yetlerıne seçıl~n .uyeler, evvelk~ mubilte en 9oik beğenilen balı, ki~ ıündüklerini tebarüz ettirme~ dık. Çif~ çifte apor muharrirle- verimi tebellür ederse cebleriniu 

ı f 11 T · • ld b:..-ı a.ktam Halkevı ;.alonunda yenı lim secıcade ... lbi mallar v• -=<v.i çalıcbk. rtne aahıb oldular. tik sayfaları• agwızlannı açanlar çngwahr ••• ye seç m ~nmevve e ...... f, p . üf. • • • B I _L, , • .... '!ı'<" 'T" ır 
ve yapılan ta.ııifte balkın y\izde ertı m ettıtımız o u meu uau alatı zürra.iye ve malzemes1 satıla- * nın yarısını spor resimlerine ve Biz, iki üç arkadat gazete sa. 
70 pnin rqlnl kullandıit ve parti Celal Said Sirere takdim edil- oa:ktır. Pazara plecek olan zlyeft'l. Hey ıidi aiinler heyyy!.. Bu, yazılarına tahsis eder bulundu. hiblerine ceb açtırdık Fakat biz 
namJ:etlerlnin kuanıdtil uı...ı~IL m41er ve bu münaıebetle bir çay çllerin vıe alıtverİffİler~ istir.bat • bir matbuat sayfuıd,r. Bizimle l&T. ceb.iz kaldık ya!. 
tır. aiy,fw vwümiatiı-. leıi temin ~tir. alq eıcl•ler, 10nradan ö,vle ileri Demek meaele ilk acl&m1 at· /W. Sami Karayef 
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Telgraf', .Telef"on Ve Telsiz Haberler· J 
BU SABAHKi HABERLER 1 Gençlerbirliği 1 ÇJ~ ÇJ;:T '-~> .. ~ 

Paris radyosun~an 1 Moskovaya ·göre, ftlmanlar G~~;~~~·e~t~ 1 •ıllJ AL ~M 1 N D (;; 
Fransb'ı.zrah~ıteaıbesıne Stalinorad .. a son bir hücumda ~~~ük:i~:11~~=~1E s~::t k~~:,~;;;" ~~~I:~:·!~~§F~~::§ 

b 1 k h 1 
JC ış •elrneden evvel Stalin- d dl. 

Y4 göaiil rua.ilc Aı...any~a u onma uzere azır anıyorlar =.:~~ c,:;::: ~~ifti tr~~c! edip. Ru~:::ı:ı:~:=~~~!:~y~ ;:~::ii;~~~!t::y~:dff!::.;~; 
tahlıye edecekleri beklenirken e 

güler, hf!r .türlü haklardan idi· GalalaJ&J'ay tek colünü ikinci i~, bunan aksi oldu. Alman bq- mukavemeti yaratan yalmz Kı 
l _..1 _..1 • • la d ._ ll ._ devrede peıaaltıd-- ... ~mıe. Te kum d ) - h · zılordu değil, onunla berabe -• _.,.._ız;, Y• u J'ORıtU UR Londra, (A.A.) - Stalingra.I «Stalingra.dm kahraman mio- .... J-ır- '"' an an ıeı, fe rın hücunıla R 

.. d Lal d d oyun 4-1 Galatasarayın mag- hi • ve sokak muharebelerı"le zaptın.. ua vatanının içine d~,.;; . .-;.:: teh ıçrn e 1e ır•ınız; ın Üfmesi yakındır, son seati. dafileri! liked' b' .'66 .. 
bıy' eti ile sona ermi•tir. Oyun .1 ır ve ır za.ınan Lehlilcrto 

c.el.fi, diyen Alman rad ... ·osu ne"- Bu"tun" cephelerdeki a•kerler " •:ıan vazgeçer bir tavır takındı. f aveçl'l k . " "' ., · esnasında Galatasaray takımın - 1 ere arşı gösterilmiş olaı Londra, 15 (A.A.) - Dün Pa- rıyabndan yedi hafta ueçmic.tir k d 1 · · 1 Şimdi, gelen habttler, bu kesim- an t L 
• • • :ı: •• ve uman an ar sızın e beraber· dan 3 o--ncu hakem kararile sa. d ava an •BY&'Usu., bugün dt na ra.tlyoıunda Alman hükumeti Hıtler Stalmgradı alacag- ı:ı dı- dı'r ı. >> ' - e, teşebbüsün daha ıüyade Ru~. aynen t k J Şa k hadan çakarılmıstır. l · . e rar awyor. r ceı:: 

namıaa IÖZ sÖyliyen bir :ıat Fl"an ye kat'i ifadede buJunmu5h7 r.;:.- Mo.zdok cephesinde o ara ıntikal ettiiini bildiriyor. hesı muharebelerinin, hu yü:ı. 
sız ır.melelerine hitab etmiş ve kat buna rağmen Alma~ kuv. L d 15 (A.A ) M d K R it c 11 •

1
. Y aJnı:ır Stalingradda gösterdi- den, Almanya için muharebele 

ti • h'• ] • k• • on ra, • - OZ O& uzve ve orcı ın • k onları adeta tehdid etmi4tir. Bu Ye erı ucum arını ın ısnf eth. t R 1 h" ia d b l ğı mu avemetle değil, Alman or· rin en çetini ve en kayıplısı ol 
zat, amelelet:'e hitaben demi.tir rememektedirleor ve bu hücumla•\ a us ar UC\111'1 r a u un- t , dusu gibi dakik ve teknik mü- duiunda §Üphe yokt1D". Felek 
ki: ~ n thırdurulm"'tur. mu~laraa da Almanlar bu mın.. t ki k • r • kemmel bir harb vaaıtaıına karJı erkam göstererek zayiat listeler 

*'Ya göntii rt&&aile Almanya. Bu .9elM' Stalingrada kartı son takada yeniden taaa-ruza geç• nu U arının a IS e rı gösterdiği mukavemetle umumi sıralıyan tebliğlerin sıhhatindeı 
ya ~!~er ve iter türlü haklardan bir hücumda bulunmak üzere mi4lerdir. ve azim bir hayret uyandıran her zaman şüphe edebiliriz. ÇoJ 
istifade edeniniz, yahud da yok- Almanların yeniden kuvvetlerini Novorosisk cenubunda iki AL Ankara, 14 (Radyo gazetesi) - Rus orduları, elan, dayanı~ından defa terkedilen bir harb sahne 
aul!wklar içinde kalırsıımı, )ı toplamakta olmaları mulitemel· man askeri treni tahı·ib edilmiş. Çörçfün Pazartesi günii söylemiı ol- hiç bir zen-e kaybetmi~ görün. sinde o sahneyi işgal eden kv'7 

dir. t' duğu nutuk mihver mahfillerinde müyor. vetin zayiatrnr tesbit ehniye im 
Al:naanya hesabına 150,000 • · R hl' • A ır. taMil edilirken mihver radyoları da u_ ok o __ 

melenin yazılması müddeti dün us te ığı iman hücumları· Ruayaya kar"ı Alman taarru- IMın Y tur. llHIDa rqmen ve da 
t d d"l • ld b • J bununla alay etmekten gerl kalına. " . k bitmü..ti. Bu rakama heniis •ani- nan ar e 1 mı, o ueunu iidir- Ruslar lngı·ıı·z erden zu başladıgv ı zaman, uy .. ndırdıO.. vanın azametme, arştlnşan ku\ 

..... mekted' m(ftlr. Berlin radyosu deml~ir ki: .. 6" 1 · · ı· · b k ,_ 
ınaelığrndan La•al bu mühleti a· ır. Ç 1 d iddia olunan memnunı'yet~ı'•lı'k. vet ernı gemt ıj'ıne a araıo 

StaJinCt'ad "imali aarbi~ı·ndA ordu ı·çı·n acele «- ör~i"in .Oy <?lllİJ ol uğu out ... .. katlanılan fed ı..:..ı k'--· k ı yın sonuna kadar uzatmağa mu· .,. .. ., .,. kun r __ ,_.. 1· ·ı · 1 1 lerden dolayı genic. o··ıçu-de bı·r aa ... ı l&l'ın o a! 
aff malaalli çarp~malar devam et- en müJırm nuıuıuı n&I ız er n ki " kolay dayanıhr şeylerden ohna 

v ak olmufhir. mdctedh-. Ruslar düşman hatla. kürk İstemişler mağlubiyetler yollyle zafere varaca- aya anma ile darmadağın ola. dığına da hükmedebiliriz. Yaln1 
nnın :ıayıf noktalarını yokla.. ğı haldrındaki sözleridir. Çörçile ıö cağı sanılan bu ordu ve on11n Almanya deiiJ, bütün dünyr 

Vilki Vaşingtona 
döndü 

maktadırlar. Berlin, 15 (Radyo) - Mosko- re d\qımanın zaferleri onları mağlüo. ayakta tuttuğu 'bolşe..-ik re1mı1 Sovyet Ruayanın canlı ve cansı · 
Moskova radyosu dün gece v:a hükumeti tncilizlere miiraca- biyet:e ,.c;türec:ektlr. Halbuki Dwn. bu suretle mWll"lzlarını hakh o- mücadele vaııtasına maliki;-ette 

Staliıı,,.ad müdafilerine hitaben at ederek Rus arduau için acele kedi. Dfeppe Ye Tobruk hezimet- larak §aşırttı. ki zenginliiinin hayranıdır. Bu 
bir mesaj nefretmi,tir. Bu meaaj kıtlık kürk gönderilmesini iste· lerl l.e İngil:derin zafere atıbnıı a.. Maamafih, Sovyet halkının ..->in. bu memleketin nas 1 kapa) 

Lendra, 15 (A.A.) _ 66,006 söyle demektedir: mittir. dınılartdw. da, koUektil Sovyet r~ji~ini top· kalmış bir esrar kumk••"'lası 01 
kilometrelik bir seyahatten son· Dünyada ilk defa bu §ekildlne bir yekun bir 3 ilkinme ile müdafaa. duğu İse daha iyi ve dah; 

ra Wilkie dün Vatingtona plmİ.f Amerı'kan -Japon Şimal denizinde ::4.,~Z~ =:.:tr;,tüy::;esı:~: ya kalkı,tığı iddiası pek tahak- kuvvetli anlaşılıyor. - ** 
ve Rusvelti :ııiyaret etmittir. 

S 1 d 1 d deniz kuvvetleri bir çarpışma ;:!ıtn;:z~:~t~San:: Alman denizaltıları Mahud Amerikalı 
a omon a a ann a ye 'd t 1 Londra 14 (A.A.) - Bahriye bahis meVZtJO ederken mihvere-ile. 18 naklı'ye oemı•sı' profes•o•ru••n yazısı ı nı en carpış 1 ar nazırhia tebliği ~yle denıekte • rin buıwlan i..lifıw:le ettlkieriai, Al-

vazıyet ' dir: manların Çörçilln nutkunu bir hiç, d h b t d 1 t f d t f 1 <•~ı.,.Jıl inoi:Myfaa) BugiinküÇarfAmba &abalude- RU%Veltln nutukumm ise htiDu bile a a a ır 1 ar e ra ın a e sırler 
Loıa A ) S ) h....-a uiramqttr. niz kuvvetlerimiz Şimal denizin- ifade etmediğini söylemiı, halbuki 

dra, 
15 

(A. · - a e- Batınlan tliğer gemiler de en az 5 torpil atıcı hızli bot. Almanlar tarafındm çılcarılmıt olan (Baş tarafı 1 inci sayfada) Ankara 14 (Radyo gazete 
ınon adalarmda çarpı~nuılar şid- . ' d ha b hn o·· 
thtti ltir sarette canlanı:aıJtır. Vaşiıııgton 14 (A.A.) - Bu. t!'-n mürekkeb bir dütman filo • sinir har'binin Almanlara dönnıüt ':'11 a atırı lfllr: u§lDan ai) - Bir Amerikan profesörü. 

Japonlar Guadelcanalı tiddet- riye nazırltğı tebliği: tıllisına rastlamışlar ~e taarruz olduğunu anlatmııtır. ~lece batı cenuh ~rıka kıyıları nün Colliers adında bir Amerı . 
li bir surette bombalamı,lar ve Amerikan denizaltıları, Uzak etmişlerdir. Yapılan çarpışma sı- ~ o açıg~a 61 bin tonılatoluk kayıp. kan mecmuaımda renklı harita-

• d k doğu sularındaki dü,mana kar•ı rasında bir hızlı botun battıg-1 ve J H • • lara .u. gramıı. bul. unmaktadr. larla yeni Awupa ve ciünya hak· 
Sonradan fİmal kesiının e ara• :r aponya arıcıye r' ! !_ -L---- .ı_ aml 1 ya asker c;ıkarmı!lardır. yaptıkları hareketin aşağıda.ki diğer ikisinin hasara uğrad1ğı sa uuz. ~evs~me mCIWMQ .~"! ı kında yazmış. olduğu ya:tı. s!IUl· 

neticeleri verdiğini bildirmiıı.ler. nılıyor, deniz kuvvet!erimiz Jıa- ve çok ııddetli fırtınalar ymunden bul gazetelen tarafından ıstın . 
Amerikaa kuv•etlerini ellmek " N b t İçin Japonlar toplu bir svrette dir.:d Birb' ai~r kruvaz«>-:t: orta to- sar ve kayıblara uğramaauslar - azı rı n 1 n ey ana 1 llareket~erinin ıüçlepniş' bulanma - sah edi!mi~ ":'e buna iyi bir ce. 

La.reitet • 
1 

dir naJ a il'. tıcaret gemısı ve keza dır. sına rapnen haıka denızaltılarımız vah verılmıştı. 
e leçnuf. n. • . küçilk bir ticaret gemisi ile kü- Ankara 14 (Radyo gazete _ da ılma.l Atlııntlkte tam yiildü •e Bu haritalar ve makale Mih -

Owea Stanıe,in fımabade P.. çüll: iJii. petrol ~- Hhrılm;s "f f'kl "f dd d si) _ İtalya radYQaunun vermiJ lı:uvvetll bhnaye altında bulunan ver yayım merkezle~iude de ye· 
Yet ş.idtie!ll çarpqmalar ~ereyan ltüyiik bir .etrol semiai ile ort~ s 1 a " ca esin e olduğu bir habere göre Japon Ye İngiltereye doiru yol alan kafile- ni propaganda neşriyatına vesil~ 
e•elawı.ı... tonajda bit- yiik 2emisi huara temizlik istiyoruz hariciye nazırı bir nutuk söyJi- lere meıuulı ıemileri aünlerce SÜ- radyoları 'bu hususta yayımlarda 

uirllblma .. Jc:..a grt& tonajda yerek İngiliz ve Amerikahlarm ren fuvkaide ağır mücadeleleri lcab bulunuyorlar. 
Alınanlar yeni tip 
uçak kullanıyorlar 
V~, 15 (Radyo) - Stokholm

cle.n ÖğJteaildiifine gere Almanlar 
Yeıll ti9'te "bir aiır avcı uçaiı 
k~~ia ktlemı,lat"dır. • B;u 
agu· avcı uçaiı çok INch-etli 1ıNr 
surette tıili.hf.andırılt1tı,tır. 

Karauıiıe aailedileo 
llıın deıizaltllan 

Lend.a, ıs (A.A.) - Ekono
IRik harlıı na:ımnın bildirdiğine 
göre Almen~ deniaaltılarını 
hıakiaeleri ite beraber R-uayaya 
n.ıüet.aektedWler. Bu suretle bu 
deıaiza.ltılıan Karadeni::. liraanla
nnda kurulara.k hu denizde Rva 
doaanm&Mn.- kartı f•al~ete ge· 
çe.seklerdir. 

Hırvatiıtlda yaiı~ittr 
telefın kullaaaııyacak 

Viti, 15 (Ratlyo) - Hırv•· 
tiataada blllunan Y alıudilerin 
telefon bllanmaları yaaak edil
ntİftİr. DeYairi resmi~ede çalşan 
Y alı'tdiMr H. karal'dan i.0.
edilnıiflerdir. 

SRyet ıilli ıı•af u 
kaiser 11aYillikleri 

V~, 15 (Radyo) - Mosko
vaaan bi:lctiriliyor: General Va .. 
silevsky •• Kı:ııl polis ı,efi Ster. 
ha.kov milli müdafaa komiaerliii 
ınua..-inliklerine tayin edilmişler~ 
dir. 

Pı$tı civarında zengin bir 
bılsit ıa~eni bulundu 

Viti7 15 (Radyo) - Peşteden 
Lilctirildiğine s«e Peşte civarın. 
da Borzoeay ke1imipde boksit 
hıa4ieftleri "-4fediJm ..... Bu uıa. 
4eru dfiay~111 ea :ıeaısm lao1"it 
lh.adıei t.u.kki edilineldedir· Ma 
den derb..l q&etffmeie b•tl•n
~hr, 

baıka bir petrol gemisi de muh- (Bt111 taralı l iıtci sayfada) yere serilmesine kadar Japonya- ettiren takfh savqbrı sonunda top- --------------
temel olarak hasar 2örmü~tür. Gene gecenin muayyen hınr nın harbe devam edeceğini bil • yekirn 82 bin tonilato tubırında 14 s E s 
Bundan batka küçük bir Japon saatlerinde .hiç bir çalgılı gaziııto dirmiştir. ıeınl batırmıı1ar ve baflıa iki gemi.. ~--
balıkçı aremiai batırılmıftır. Bü- yoktUt" ki kapıaı önünde bir veya Ji torpille haara uğratmıtlarchr. 
tün hu kayıhlar bahriye nazırlı- l.irkaç zabıta vak'a.sı 'Vllku.a •eL D h Dipnan bu surltl~ son 4 gün için.. 
imın bundan evvelki hiç air teb- me.ia. Zaman zaman yiikaelen OğU Cep eSİ de Ternöv ile Omid bama arasında 
liiiDc:le kaydolwımaını,br. «polis!» i.va:aeleri, tokatlanan . . renklen topyekôn 143 bin tonilito 

Br~ilya deniz kuvJJetleri kadın feryadlan, kofU!ma ve ~~Of t~r"J.~ 1 t~ı sayfada) lıldarında 18 gemi kaybetml,tlr. Ba 
Vqlngton, 14 { A.A.) - Birle- b• .. irı~alar, artık bu caddede ukçafll 1'

1

1~ uzd~ rdv:.e mabem.e kayıplar Ahnan denizaltılarrnıa bal 
Alba l kulald l - a e er nı ve ıger uşman hava l L----'--"'--' _..:_.ı • tik~ b.Jııriye Nazırı y ao:a ...,D ve ann. a ııtbgı a.lanlarrnı hoanbalamıtlardır. Volga ıa1wt ı ~lle'l"ı aayc~nue t~ın 

K...a Bresüyadan diaiitiiDde, ad
8
i _had!:tt~-o1Imıyab bl a,labdı. nehrinde orta tonajda bir diitınan 

1
° ~"fhl~· . . · 

Jll'ezıı:;...n demiz ku~ni, ba ır :ı; __ an.14U" alan u un azı - -J..ı.. kend-P-' ngılı.z e.-ırlerını hamil bir gemi 
~ Amerika Jı.vvetleri ku· aemtlerine aitmek ister istemez ~111'' :. ~ ilri 'd- _..., ~r~a bcıtır"4ıh 
mMid-• Amini Jonm i.cram'ın insanda iirperti uyendırırdr. Çün-~ lerc:lt2.m, aşman -.çacı "..._ Roma 14 (A.A.) _ Resmi teb 

liı: " _,., ) L" fQl'fflU! tr, li ...m. tevdi dıtijıİni Widitm.Jttlt'. u o Scındn yo u oft'" yan!,'lll ye- S t t 61._. ğ: 

Rı•ıel Mıstr~a yeni ~ir 
taarruza ıı ıeçece~ 

. d • d ovye e ı.gı • t 
rın en seçer ve o yangın yerm e Moefl.o 14 (AA) _ Orta Akdenızde 400 ngiliz e-
iae yolcuları her türlü tehlikeler teWi-i ~i • · · So..-yet airini tafıyan bir 7olcu gemıaı 
beklerdi. Bugün en aydınlık ve S g 

11
:._ rd... ~~- 1._ ad ı..• İngiliz denlıaltılarıadan birinin 

ki . h. k v l ovyeuer, ı.- ... "UNUJl1' ın .,ır . 
ıde ve~ ~ tdemız şe ~~ &lob~ı. ~ - ke.iml.nde k.aybedihniı olan ınevzi. attığJ torpille ~atır:ıI~ıfhr. Kur-

ugu ıçm a ına en guze ır ısım '-rf . alın ..ı-.....ı St li d tarma hareketıne ışlırak eden 
1 k d· - · • 1 fkl ~ l d • sen ı,._-... ar. a ngra ın • • • • 
~ a~a .ve~. ·~~ız ki & ı ad" ca ~ fİmal batl&Jnda Sovyet kıt'ıJarı ,ım ~nretlenmı1z §~~dıye. ~adar de-

Sinema&ında 

Bu 15-10-94.2 p~ 
~ 21 de 

IBeyojhıııda Şehir Tlya.trosun.Ull 
eelı:i kıomedi k.lfimıııda. f~k.atade 

('a.:ıı. Gafa Konseri 

ÇALALIM 
DANSEDELİM! ... 
ŞaJuııear Ta.n~ola.r. rumbalar ve 

E1aiııı.nDi1r ~. Caz ~ıJarı. 

808 GROSlY 
Bu oJ'D&k ft luvrü. ~ komt-. 

dile cana yaluD ıüad R.f;i rlıe ~i. 
nü:meri biiyüütyor. Ye-rleıCı.isi e'\' • 

velden 1ıutıanıuz. Telefeıı: 49369, 
• 

( B_, taralı 1 inci •ayfaJtı.) 
duld.rı zanned.ilme.lr.tedir. Al ~ 
man •e İtalyanlarm hava taar
ru:aları ~-.iden ıiddetlennıiştir. 
Baz.ı müf8)ıidler, Rommel kuv • 
vetlet'inin teluar Mıaıra karıtı ta. 
arr•:aa seçeceklerini tahmin. et • 
mektedir. Malla üzerinte yapılan 
hava taarruzlar?, hel' iki saatte 
ltir tekerrür etmekte •e bu taar
r•:ı.lar• takriben 250 uçak İ§ti
rak etmektedir. 

esı, ksun ıj - ırbço akrımız a, a diki mevzilerini mubaSau etmekte nızclen 271 ngılız eaın kurtar • ı : ,. 
şam ... aran ~g! astı tan son.ra, dider. - mağa muvaffak olmuştur. ır•••••••••••••• 
a~nı urpertıyı uyandırıyor. Aıle.. Mo.kova, 14 (A.A.) -- o- ıe Attantikte hareket yapan de. Ilaf!aınm ('ıt\ güzel, en aissi Vt' 

ıt.mmeliD tekrar taarruza geç 
mele için iki zırhlı tümene illti • 
yacı olduğu sanılmaktadır. 

&erlin 14 (A.A.) - Resmi 
teblii: . 

Malta. adasındaki ha-Ya üalerı· 
nin Alman savq uça-\iları twa -
fından bombalanması sırasında, 
dün de, birçok büyük tahribat 
ve geniş yangınlar çıkarılmıştır. 
Şiddetli bava çarpı,maları~d~ 
Almaıı refakat avcıları kendılerı 
hiç bir zarara uğr.ı.'"~ak~~zın, ~ 3 
d~n av uçaiı duşurmuflerdır. 
Bir Alman savaş uçağı kayıptır. 

Şimal Afrikada, dün lnitün 
gtin, İngiliz asker toplul~kla~ı 
ve matörlü kuvvetler tetkillerı, 
Et&lemeyn cephesinin cenub ve 
orta kesimlerinde Alma" hava 
birlilıderinin şüldetli taarntzlart. 
na betl.ef olmuşlardır. Alman av 
uçakları, kea&Wer.i iki uçak ka~
ı..tmiit)er, 6 clöpum .,. uc;agı 
diiaiimıiialortlir. 

mızle bu caddeden geçmekten _,..... dll So ek bl'~I nizaltılarımızdaıı biri üı .. üne dön allla'Kıi mınr ko k - w • l d vau..ı nıetre en ıvyet te ıg · 
rAı:ıy~ruz; go~~ceg~ şey erk;r' Stallnerad çevresinde kıt'aları: memi~ir. Mürettebatın a\leleri -

ahla ı ozu ur ıye e cocu a· nıız mev:.Werini ~-u..!-.. . 1 d' ne haber verilmittir. 
rımızı yanımıza alamıyoruz. ..--.un etrlllf er ır. 

İstiyoruz ki «fstiklalıı caddesi Bvada karıtlıklı tıopçu ve havan K 1. h" it. 1 d Al TIN GİBİ COCUK 
' (GOLDEN BOY) tasıdığı ada layık bir ı;t"eçid olsun, ~u atıfları ohn.Uflur. Bir v düflllan 1$ 113fll •1$ 1 l 

bunu yapmak ia.u işlerinin dü - pıyade taburu ~~ uıratılmı, (Ba, taralı 1 inci •aylada) Şahc•eri, su·· MER 
:ırelmeaini istemek kadar muhal ~7.:;f:mmun buyuk kısmı yok e- sent! içinde pek büYük muvaffakL 
b.ir ,ey tenı'""n": ; .... v rw hal;mize ! yet elde dını.İf olduklartnı ve bi•a-

Momok çevresinde MV&f devanı enaleyb fethedibnit arulyl rnüda.. 
etmektedir, Bmacla bir dÜfman pi- faa ile Adifa et.eler bile artlk harbi Seyireileria taltdb- alkı~ıarll~ 

Sinema!lnda 

yade bölüğü imha olunmuı, 6 tank, kaybetmderlnin motaaavver ot.mı- kıa.rşılaruna-k:tıa.dır. Biitlin ıençlitiu 
4 top ve ınalzdne ve asker t1111ıyan yacağını söylemi'1'ir. Zabit, sözleri. gôrmet.i limm gelen bu 1'5ılmio baş 

Romenlere göre 

birçok kamyonlar talıri:b ediLm~lr. ai AlmMa ardulıııırınrn daimi "1ftlte 11()1Jlerincıe: 
ların her fe7İ yerinde kurmağa bq Novroaia oeırub doğuaunda birlik. tedafüi vaziyette kalacakları mana. BARBARA STANWİCK 

(Btl.f taralı 1 inci :.aylada) 

lanıalan g-.n klf bi.-bir netice ver 1 - - • • • • k ı .. '-.,-- .... aeruıl21n gerısıne sat An sayca ua.. sına alınınam•ln• llive etmlftlr. VİLLİAM \ 'ARRE.!11 -~ 
miyen Rıua taarruzlarını bu yıl büa.. tün dü§man. kuvvetlerinin yolları • -----------------------------.,. 
bütün tesirsiz bırakacaktır. Buna kesilmiş ve kıt 'alarımı:ı. 400 Alman 
mukal>ll Rualar, halkı ve or'1uyu asık.erini yok ebnlşlerdir. 
ne ıekilde besleyeceklerini tlmdiden Sovyet bahriye sil&hendazları 
kestirememektedir. Rusya la" ba- düşman tarafından ~gal edUen Ka. 
kımından geçen kıttan daha zor radcniz kıyılarından bir noktaya a. 
mevkldtııdir. Sovyetler evv1!lce mem kın etmi§ler ve hu köyde durakltyan 
leketi zirai istihsal bölgelerine ayır. bir Rumen süvari hhuronu yok et
mlf oldukları için en elveri,li zirai tikten sonra buradaki mühimmat de 
mıntakalar, hububat ekilıen yerler poaunu, verici radyo merkezini ha. 
ıimdi Almanların ifgali altında bu· vaya uçurmuşlar, kurmay subayları 
lurmıaldadır. Buraların elden ıit- esir almıılar ve dedlrgln edilmeksİ. 

Biıyü.k bit- ltt>jlsw l\IİCHAEL Cl RTİZ'in 6Q.höıeri 

DENİZLER ftRSLINI 
Güael n Zeagin FOl.m bu Ha.rtcı 

LALE SİNEMASINDA 
Pdt ç* mil>at c~te ve takdir~ a.llkışJaıı:m.:ıJdıa.dır, ıneslle Ruslar orta Asyada ziraate zin yerlerine dönmüıleı-dlr. 

ıa.,ıarrı..ıarcıar. Fakat buralardan =============== lır.ı.ş rollerdi!: 
tatmin edici neticelr allftallllyacaiı, son günlerde Rwyaya hububat gön EROL FL YNN BRENDA MARCHALL ~1 
alınsa da orduya ve halka yeti.tmi- denneğe ~ışlana da banan dal • il 
yeceil muhakkaktır. Müttefikler de kafi gelmiyeceği sanıbyor. .....,. .. ••••••••••••••••••••••~w;rı;.&••~I 



Doldor'lar, bankacılar, kltlbler, 

mübendlaler velhiaıl bütün mü· 

~i kalemle yası yazanlar 

miiMskeb1n ceblıerlne akma. 

..adan, kunımaamdan ve u. 
c:ımı boınhnuındaıı kurtuan ,....._ 
HAKİKİ 
KURTULUŞ 

P. 8108 - 6318 

DOLMA 
KALEM 1 

~epll kalemle 
,UI yumak mecb.. 
rJyeıtindıe olan halkı 
~en bu ezi. 
yelten kurtarmıttlr. 

UCU aşınmaz bol 
mürekkep ıhr. 

u 
Kuvvetli basıl1r· 
sa 4 kopya çıka
rabilir. 

Bozulan parçallll'ln ye

dekleri tamir ÜCNtİ a. 

ltnmalmızın y•lerlnıe 

takılır. 

KURTULUŞ 
lıal«nl tekiz .,.rçıadan 

ibaret olup ber bir P.-tçatl 

bulunur. AÇIK btrakıldığı 

haJde her ne ,eki\de durursa 

dunun miirei&keb akmaz ve 

kurumu. 

KURTULUŞ 
en sailam ve en kullanıı1ı mü.. 

reldııebli kalemdir. 

HER YERDE 
ARAYINIZ. 

İHTAR: H .. ı JAtirtacak deNCede, bfr çcıdc yeni markalar çrktı
iına nuaran, •J'ID nilift.erll.erimlsln nazarı dtlduııtkrini c~riz. 
Garantili oluı yalnız lKTISAT VEKALETJMİZIN P, 8108 • 6318 
numaralarlnı ft KURTULUŞ itmlftl taftyan dobna kalemi haki. 
kidir. TAKUTLERİNDEN SAKININIZ. 

KURTULUS DOLMA KllEMLERi DEPOSU 
iSTANhUL HAVUZLU HAN No. 1 

AS 

Ambalaj kağıdı 
ve karton tevziatı 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii 
Müessesesinden: 

Fabrikamız mamuli.bndan piyasaya badema tahtis edilebi
lecek olan karton ve ambalaj kaiıdı doğrudan doiruya cıha.. 
sa aablmıyacaktır. 

l) Bundan böyle yapılacak tevziat müatebliklerin kendi 
ar'alannua kurdukluı veya kuracakları müseccel birlik, ce • 
miyet ve buna mümasil tetekkiiller emrine verilecektir'. Müs • 
tehliklere tevziat menaub. olduk1an tetekküller tarafından 
kewdi mes'uliyetleri tahtntda yapılacaklar. 

2) Tevziatın ihti7aca er• uygun ıekilde yapılabilmesi için: 
a) Cemyiet birlik veya tetekküller, azalarının senelik ha -

kiki tarfiyat miktarlarına teabit ederek tanzim ve tasdik e
decekleri listeleri aynca mahalli Mmtaka Ticaret Müdüı·lülc
lerince ve bunların bulunmadığı mahallerde en büyük mülkiye 
irnirliiine tasdik ettirdikten sonra İzmitte müessesemiz mer. 
kezine göndereceklerdir. Gönderilecek listelerde, her ihtiy.:tcı 
sahibinin adı, soyadı sarih adresi ve senelik sarfiyat miktarı 
ayrı ayn gösterilecektir. 

it) İhtiyaç listesinin en ıeç 31 Birinciteırin 942 tarihine 
kadar müessesemiz merkezinde bulunması li.zımdır. Bu tarih
ten sonra gelecek listelerin birind parti tevziatta nazarı iti. 
bara ahnamıyacağı bildirilir. 

c) Uzak tehirlerde bulunaı.n cemiyetler ihtiyaçlarını telgraf
la (Sellüloz - İzmit) kısa adresine bildirebilirler. Ancak tel • 
graflarını ayni tarihli mektubla (a) fıkrasında yazılı ıekilde 
teyid etmeleri lazımdır. 

d) Yukarıda yazıla esaslar haricinde eşhasa tevziat yapıl. 
mıyacaiından münferid ve huauai taleblere cevab verilmiye
cektir. 

3) İhtiyaçlar müessesemiz merkezince tesbit olunduktan 
sonra her parti tevzi.atta tahsis olunabilecek miktar bunun 
fiat ve teslim ,artları ile tevzi mahal ve zamanı alakadarlara 
ayrıca mektubla bildirilecektir. 

4) Bilumum sataJlar peşin olacaktır. 
5) Birlik cemiyet ve tetelıküllerin sett.elik ihtiyaç olarak 

bildirdikleri' miktarları ve taraflarından yapılan tevziatı kon • 
trol etmek salahiyetini müeHeaemİz muhafaza edet". lhtiyarç 
miktaTlarmı doğru bildirmiyen veya tahsis olunan karton ve 
ambalaj kağıdını müstehliklerine, ihtiyaç nisbetlerine göre 
vermiyen veya başkalarına ~atan birlik, cemiyet ve te,e~kül: 
lere lMr daha mal verilmiyeceii ve icabında haklarında ıdarı 
Vf' k•nuni muameleye teve5~Ül olunacağı bildirilir. I' 

' r Hurda Demir Satışı 
Devlet Denizyolları İşletme Umum 

Müdürlüğünden: 
il - Aııb':mma& evvelce ilin (JC)ilıen H:tJ ç \'e ~ fıa.bl"Lkaları Jle Tophane 

aıte!lY'flDJh sa.haılaırında. mevoud takJıoiben (1500) ton hoı:ıdalilnn kald1r1L 
m-ası 19in konulan bir buçuk aylık müdttot deii'il:ii".Jeııek. IJoi buçuk ay 
yapıilmuş Oldruğ1J11:da.n teltrıa.r kaP&h zaıllf usu!Ue sataşa çı.ka.rılmıştir, 

2 _ Mıl!a:rm:ı. 19 BirWı.clteşrin 1912 Pa.za.t16esi ı&atllıt (15) de Tophanede İdare 
m~ ahnı sa.t.ım l!ıoıM-ıyonımcb ya.p1Joa.ca.W.ıır. 

3 - Muhammen beleli: Bıılımdutu Yarık teslim Ş'll'UJıe tonu (80) lira ve 
muvaıkb.t ~ına.t ('1!50) ül'IMlr. ~ ~mi komlsyonda &'Örü. 

~bilir. 

' _ istıekll~lıe:ttin Jııaııuna uyrun olM'alc laa.7.lrltıa.yaıoaıkllan tekli! mektublannı 
iklnc.i maddede yaaı.lıt r1in ve saalılaııı bit- lla«!t. evveline k.ada.r koııılı&yon 
l'eİL9İDoe ma.lıbmı m.ıcQillude iffıli etııneılıe:ııl li'llllll4lır. (2"4.) -

Havacılık 
(Baı taralı 3/ 1 de) 

bndl•lne üminlük vemı.ektedi1'. 
Yani taarruz eden dÜflnan av uçak• 
lat"ı kar§1Sında süratlnl arttırarak 
kenıdlnf lc.orumaktadır. İngilterede 
bu uçakların infuı pek basit ve ayni 
~a da pek garib olmQ,ftur. 
Bu uçaklar evvelce de söylediğimiz 
gibi lc:amiJen abp.bdırlar.. Bunun 
mıı.öıelif parçaları birçok marang~ 
wı mobllyeciye parça parça ihale 
edilmit, onlar da ne olduğunu l:;IL 
meden bu parçalar montaj edil
dikten IOIU'8. ( SIVl!lainek) meydana 
çlkm.ıfltr, 

• 
1 aiz • ro nez e, 

' Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
• 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. İtle bu tarz İDf& ayni zamanda 

tayyare lnp tekniğinde bir yenilik 
ve ıinpatt bMb dolayı91le bava bom 
barchmanlaıırından ve beşinci koldan ~--••••••••••••••M•••••••••••••••••lll!•••llli 
kıon.,.n bir çare olmuflur. 

H. U. 
UetJi. 'ot.imal, ooinfi. kadın, oocuk. sbıma. 8J>Ol', m1zah, olbari he.r sa.ıı.a.ıa ~ yükae& neşri.J 

Wtrade dınıım ö1.l7eu: 

( TIY ATROLAR) 
Sayın Halkımıza 1'1öhim ilan 

Yulıılımd& •Ydııiamı& neşriya.tWdan baş'b ırün1üık. bart&lık ıa.zetıl*ır. re9lmli halt> mecmuaıl&rı ve bllbMI& 

ı.t..nhuı Belıedbral 
Şehir Tl1atrol.&n 

Bugün saat 15,30 cbt. 

SIGNAL ~~::::::~!~~;::a, NOSHALARINI 
Büiıiin bu ~ n mecmuaları muntazaıma.n t.1ııib edcıbilmt>k loln ABONE o1JDM1nı ta.nılye ederiz. Gerek 9bo 

oJ1rJ8 ve h8r" c.üı+lü ma.tiuna.t almak için ~l adl'e8e müracaat edilmelidir. 
Tarihi temsiller 

~ce t.ıomedi ve dram kısnwıda. 
tıeıms'iıl~ yoldur 

- Türkiye Ummmi Mümessili: jOHANN BAYER 
ESld Gümrük so1aü No. 38, Ga.la.14 • istanbıtl. Posta K.. 1580. 

' 
OKE 

TRAŞ BIÇAKLARI 
Cildi tahriı etmez, 

cildi yumuıatır. 
Her yerde 

POKER 
trat bıçaklarını arayınız. 

Maçkada satdık arazi 
Maçkada tramvay caddesi üzerinde 110.20 
metre cephesi 156. 10 metre derinliğinde 
ifraza müsait ortasında sefarethane binası 
olarak yapısı tamamlanmamış büyük kagir 

bir bina ve ayrıca iki uf ak binası olan 
mahal satılıyor. 

EmlAk ye Eytam Ba,,kasından: 
EsM No. Yeri KıymeU Neti Mes:>Jıa.st Teminıa.tı 

2'1'15 Beşikıt.aş Vişııe%1We ma. ~ Arsa Ye ü~e 

haUeel M~b ve Teı., 1.19U38 na.t&mam karcic' 153(2,59 l\12 ı.tra. 

~e caddeleri. 2 mü.. 
ar~ mım;ı.ralı pa.fLa 

biiJük bina ile ay. 
noa act ulak bl,;. 

66, aodıa. '103, pa.rı.el 4. na. 

119.9U 

iuha.tt yukarııda. yllt.ıllı gayrJ mbl'lk.uUer Pf'ljin pa.ra ile ve &a.patı zarf usııllle 

sa:tı~. Kapalı o.rllar 21.10.94Z Ça.rşa.mba ciin.ü saa.t U de ba.ııkam:IZ 
ts~a.ubul pbesi saıtış komisyonu hwınu ile açılacak vıe en yülcsek tek>llf mer. 
keae bilııllrilıecek ve bıı.cıdl layık cörüldiltü t.alulirde MaJlye V~iletiııden isti., 
ıran ediıJıerek m11Yllılıkeıt cevabı alındık.!a.n sonra Jıat'i Iha.lesi y.ıpılilnk.tı:r. / 

istekıli olanl.anıı Anka.ra. merke<%1 Ue i:stıa.mııul, :i1U11ir. Bursa, Subelerlmlzden 
b'ttr lira mukabilinde bir ş;tr'name edinerek bıı şlW'hııame .ı.Jıka.mı dairesinde 
taruı.im ed'ecdtleri tekllr malcbm.unu tayin edıilen 21.ıt.942 Ça.rşotmb .ı gumı 

saat H e 'ltıaııb.r İs' a.nbul ı;ubeılniz miidÜt'lüi'üne tevdi etmeleri IAıımdtr, Satış 

bl"dellnd:ıı öılenmeelnde alıcıya. bina ve a.rsumı tpot.eğJ muka.bilind~ kolaylık 
gös'erilecektir. Fazla. izahat alma.k tste;renleırin İstanbııl şubemiz emtak ı.er. 
~ne müraca.a.tla.rı Ui.n olunur. 110250) 

~~~~~~~~~.~~-

Davlat Demi-yolları ,şJetma U. M. den: 

Devlet Demiryolları umumi idaresinden: 
ı _ Ba.ydıa.rpaşada blrlııot işlcıtune pcl\SOOM':ıı ile ımıdanı,yada Mudıwya. • Bur. 

sa. işletmısi personeli için 2'101 ade~ kaSltet cll!kitirlileceld.ir, 
2 _ Kumaşı idare t:ı.r.ı.fında.n intihabedilen neviden verilmek d!ığer bühin 

ha.ro1. düğme ve alime.ti farikaları mlite:ihh'IJi tıara.fmdım t'emln edilmek şar. 
thle kaıpa\1 zal'f usulile eksiltmeye konubnuş'Jur. 

ı - Eksiltme 2/İı~iınci~rln/94~ Paııaıılıesi giinü saat on beşte Haydarpaşa.. 
tJa. Ga- bhıasuıda işletme a.r1:ttrma ye elıı!Üllıme lwmisyonunda. ya.pıJ:l.(ıakıtır. 

4 - Mvha.mınen belleri 8121 lf'Mdır. M11Vaılııkat t-emlnaıt 609 Ura OS lınıru.~tur, 
2490 nuınanal kımunun şa.rtlaırı lçindıe 4mıi.oa1llanı ve tekllf m~ktublan ihale 
saıaıtfnden en geıQ bir sa.at evveline kadar H;ı.yda.rpaşll &ışletme aritmna. ve ek

si-itime Joomisyonuna verlbnelidlr, 
:KU-in ıniimıınesi Haydarpaşa.da.. blıılnei işlet.ne aritırma. ve ek5iUme Mı. 

m rsyommi;fa. görülel>illr. Mukavele ve şa.rıtnamele'ri mecca.nen alma.le için Hay. 

cıa.rı~ me'llkftr lr.oın.lsıyona. miink.aat ecWmefiıli:r, ~'1) 

A$liıdıa ismi, muh&ınmen bedeli ve muTaı1*at teminatı ayn ayrı ıösl.eriL 
m1rf oıuı. mWıl.elif aıa.lz.eme ZG/10/194! ~ rünü saat 15 den itiba:ren 
b.PllR ııııacf usUlüe Ankara.d.a İd~ bi.ııaıun&. &tra ile \'e a.yrı ayrı eksilmeye 
lı;ıoomuştıur. 

Bu işe rt:rmek le1.eyenlerln lisldorl blızaıs~ 1Hlk ı:nu™kat Umıhıa.t ne m.. 
numm tayin ebtitt vesikaları ve t.ekftflıeri •1'11İ liİll saat H ıJe k.l.dar twmJs. 
yon reis\li'lıo.e vermeleri liı.ı.ımd•r. 

!)ar6ıl&meler pa.rasııı olarak Anlta.Mda. Mıakeme ctaJraıinden ve Rayd~ 
Tese11iim Şefliiinlılen temin edlllr ve niimunelleır AmJa.rada Mabeme ~ 

ele görijlebBir. 
Eksiltmeye konan malzeme ~luhammen bedel Mııva.kka.t tıeminıa.t 

Ura Lira 

1 No. 'u 1istıe mubterlyat.ı 1500 adcd 

peçıete. ~'15 253,13 

z No. ıu llı:stıe muhtevlyaıtı muhtelit' ya-
ltıaık, ya.stıık. çaırşa.f, örtü ve la.ltflaır. 16589 1244,18 

3 No. lu llsle muhteviya.tı kan:1.pe W' 

şmilonglll.r. 6955 521,63 

4 No. 1u liste mulıtevtyatı '750 a.ded lıü... 

çulıı ve 100 aded büYlik bilet torbası. 4159 356,93 
(473) . ....................................... ·-·········--· ................... --·-··· .. -..... ··----· 

Son Posta Matbaası ı Nevlyat Müdürü: M. Sami K.ar.,el 

SAH1BI ı A. F.kNm UŞAKUGIL . 

.._ ikinci ilan 

.., 5/10/942 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından 
Bilumum fabrikatörler ve sanayi mueasese sahıpleri ile k z 

her n vi buyiık ve küçük imalatla i tigal edenlerm nazarı di 
katine: 

Od mıza kayıdh ve kayıdsız fabrikatörle.- ve sanayi mü 
se aahibleri ıle keza her nevi im latla iştigal eden atölye a 
hibleri ilan tarih.nden itibaren en geç bir ay zarfında odamı 
sanayi şubesi müdtlrliığüne ifahen muracaatla tevzi edılm k 
te olan aannyi sicilline aid b debiz matbu b yannamelerden al 
rak ikmal ile sanayi şubesi. müdürltleüne imza mukabilinde i 
de etmeleri el}emmiyetle rica olunur. 

Müddeti zarfında veya mürae<nat etmekten istinkaf edenle 
Ticaret ve Sanayi Odalan kanununun maddei mahsusasma tev 
fikan t~ziy(! edileceklerdir. 

NOT: Odaya kayıdlılar sicil vesikalannı kayadsızlar ise ün 
van tezkerelerini hini müracaatlarında birlikte getirmeleri 1 ~ 
zımdır. (320) 

Köylü va :l:şçi Elbiseleri 
UCUZ· SAÖLAM ·D.\YANIB.LI 

Toptan Satış Yeri": 
İstanbul, Sultanhamam, lrfaniye çıarııaı, numara 18 • 19 

SALAHADDiN KARAKAŞLI 
Satmak laôyen tüccar ve esnafa flat ve çCJid llahtıi rönclenlir. 

Ticaret ve sanayi odasıııdan 
Çimentodan mamul mal çıkaran müesseselerin 

Teni edilecek çimentod'a.n kıcndilerine lüzumu o.kıl çimen.toyu alabilnı•le. 
ili lçm halr.ik:i ihflya9lıarını t•ıbite mt'dar o'labilecek ftllimi ve;sa.lk llr birfflde 
nlWı:yet 24.18.942 tarihine kadar Dönlilncii Vabf Rao 3 üncü ka.t ÜC81'et ve 
saa:ııayf od<a&ı sa.na;rl şııbesı müdiirJ:üjıine münw:aa.111arı ilin olunur. C5n) 

Ticaret ve sanayi odasından 
Kürk ve eldiven imalatçılarının 

Tevsi edilecek dklş ipliğin.den keıuliled.nıe füzıunu o!a.n lplJü alabilecek. 
terı ~ kut\andıkt.ı.rl ipliklerin her nevinden ve o tplikJerle imal e~tlkl«l ma 
mut mal!lardıa.n bir:er nıimune ile biri.lkte ma.mllia.tı için icab eden ip1iık ihtL 
yaçlıa.rmı ~i 'il m~r olıblletek N'Snıi vesaikle birlikıte 15. 16, 17. 19 9!2 ta. 
rılh:lıi günllrınle Dördüncü Vakıf Han ü9iiooii kıa.!ıt.a tioaret ve sa.na.,.i odam san&. 

,.ı şubesıi müdıürlüğü:M muracaatl.a.rı ilan o:ıunıır. (453) 

111:8,ABl.AU 

z h.iAc1tefrlıı 
l'eıfldealne qnlu 

lkramlJeler: 

' a4.t 1000 l1ralı& 
ı • Ht • . . ... . 

,, • ıot • 

11 • " • .. . .. . 


