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Stalingrad' a dün bir 
af eşi açıldı cehennem 

Almanlar Volga sahilinde bir 
fabrikanın yarısını işgal ettiler 
rop imal eden fabrika işgal edildi, Sovyetler bir 
sanayi bölgesini tahliye ettiklerin __ i __ b __ il_d_iriyorlar 

Vilayetin ekmek karneleri 
hakkında tebliği 

Sah günü Dahiliye ve Ticaret Vekillerinin iştirak edecekleri bir 
toplantıda İstanbul, lzmir valileri mütalealarını bildirecekler 
Dün valinin. riyasetinde yapılan toplantıda 

• 
lsfanbulun buğdayını serbest piyasadan 

ofisin tedarik etmesi karar/astırıldı 
/ ............................................... \ 1 

·IBu memleketinl1 

. . 
1~kac dili vardır?! 

Yabancı dil ile ÇLkan bazı : 
gazetelerde tercümesini aıa· : 
ğıya. neırettiğİ· ; 
miz ilanlara ben : 
zer bazı yazılar ~ 
çıkıyor: i 

«Satıcılık işle- : 

St,.,fingracltlan reıımter: Sehrin yan111 ve ııaı% caddelerden yüriiven Alman aıkerlert ri ve tezgahtar· 
tddetli uk tin k harekatını tesirli bir surette hk için memle-

. 
Ekmel< satıtının belediye larafın-ı B~Jediyenln kendi vesaıtile huğ

dan taıuıim ve lclaıesine aid karar· dar mübayaa etmesi imkan dahi -
NımeDİn tatbiki etrafındaki haLır. linde c()riilıemedlilnden TopHk 
lıJdar.a dün de elıenımlyetle devam Mahsulleri Ofiai bi husu•ta beledi • 

8erlln 17 (A.A .. ' - .\lman or- düfnıanın f .. m ave!11e e d=elclenıitlerdir. ket d.illerini ~i-
duları ba;kumandanlılmın tebliil: rağmerı yenld~n mu~!m arazı kaza- Terek batısında Rumen kıt'aları : l~n hır gence ıh· 

Batı Kafkasyada Aıman ve Slo- nıhnuını temm etnuJl'ir. (Devamı 5 inci •ay/adıı) • tiyaç vardır. Ve-
v• k•t'alarının dünkü hücumları Amlan savat w bomba uçakları - aaire vesaire •• » ohmmUfha". yeye rami surette yardım edecıelr. 

Milli 
Sel" , ---

Reisicumhur hava 
meydanında Omer 
İnönünün akrobasi 

harektlerini takib ettiler -
Ankara, 17 (A.A.) - Re· 

· · ·· bur ismet İnönü bu ısıcum 

sabah 8,30 da Türk Hav~ 
Kurumunun Etinıesuttakı 
hava meydanına giderek 
yapılmakta olan uçuşları ve 
bu arada Ömer İnönünün 
akrobaıi hareketlerini takib 
eylemi,lerdir. 

Milli Sef mütcaluben yan· 
larında Hava Kurumu baş· 
kanı Şükrü Koçak olduğu 
halde Kurumun Etimesut· 
taki tesi:ılerini ve tayyM"e 
fabrikasını gezmisler ve bu
radaki c::al•!lm~l rdan mem· 
nuniyetl,.rini HAde ederek 
11 de Etimesuttan ayrılmış-
laı-dır. __ ~ ___ 
~~~~ 

Pasifikte yeni bir 
Japon taarruzu 

bekleniyor 
V•pngton 17 (A.A.? - Ja.poıı· 

lar birçok harb ve Vıt.lıye gmıılerl. 
nl Shortland adası açığında Gua· 
dellcanala takriben 300 kilometre • 
ilk bir meaafede tahfid etmiılerdlr. 
~ir Japon taarruzu her an beklenil
mektedir. 

Yeni Japon huıııu~tleri 
Vqlngton 17 (A.A.) - Kara 

ınubarebelerinln devam etmekte ol 
(Devamı 5 inci •ayfada) 

Almanyadaki çimento 
fabrikaları Polonyaya 

naklediliyormuş 
Stokholm, 17 (A.:\.) - K~

Penhaida çıkan Berho,skc Tı-
dende iazetesine gö.~, bs.!ı Al
ll\anyadaki çimento fllbrıkala· 
l'&ndan bir çoğunun P .>!onyada 
8ielyatoka nakline ha•lanılm•!' 
"e b"t" • ento fabrikalarının u un çım 

5 
.. 1 #\akli kararlattmlmı•tı:-. loy ~1?. 

d. x.· ı. b n" ı ız '••ne göre buna ıeı;;.e • ... 

D k d k A Dün v.iliyeltlt Vali ve Belediye (Devamı aay/a 4/1 de) 

a a r a a S er 1 Bizim l>ildiii· Reisi Dr. LUtll Kırdarın riyasetin· ~ 
mize göre .. b~ . de ticaret müatefarı Cahid Zaman· Darıcada ekmek 
memleket Turkıyedır ve bu- ıll Toprak Ot&.I müdürü Şakir ve 

ha re ka.A. t ha ş 1ad1m1? i ~:m~ü~~e~~~ ~~~e~~r~ı~~~ l d~er alakadwların i,tirakile bir 45 kuruş 
ı • d h b • • 1 d toplantı yapıhnıt Yf fstanbulun ek- Darıca, (Hususi) - Burad• 1 Y~ i ak ern~ız 0 ı.n; .• ~n ~es· meklik un 1btL,.acını temln husu • ekmek serbest olarak aablmaia 

Dakardaki hava kuvvetleri kumandanı Afrikada 
bir hava muharebesinde öldü, Vişi Dekarda 

sükunun hüküm sürdüğünü bildiriyor 

Dakardan bir görüniif 

Londra, ,;7 (A.A.ı - .Paria Londra, 17 (A.A.l - .Jaicar 
radyosu bu aabahki ne~n:rat.:ında hakkı.n~a Vichyd~n « :: n~n ve Al
Dakarda askeri hare){euer baş- man ıstıhbarat aJansı tarafından 
ladığına dair bir Alnıan kayna- verilen haber ha~~ı~da dü~ ak· 
ğından verilen haberClen bahset- ,am l.ondrada ~ıç.un· resmı tef-
memittir. (Devamı 5 ıncı $aylada) 

C Askeri vazi~ t ::J 
Stalingrad müdaf aasmm sonu 
- arttk gelmek üzeredir! 

ı:ı ı° ~·~ .Ye?ı yen~ ~~r yak uıda alına.otk tedbirler üzerinde başlanmııtır. 600 ıramhk ekmek 
u t 1 bö"?:1'ı ısde ~ ·ı aııışd b o röriifülmüttür. 45 kuru~tan veı-ilmektedir. 

mese e y e egı e u ıa-
zeteler, bu memleketi bir 
kaç dilli göstermek iatiyor
larıa yalnız ayıb etmekle kal
mayor, ayrıca kanunun mü
eyyidesine tabi auç ta itlemiş 
oluyorlar. Bir gazetenin ilan 
İçin mes'uliyet kabul etme• 
meaini aütunlarımn başına 
kaydetmesi, bu kabil pata· 
vatsızlığı mazur göstermez, 
sanırız. 

"-····-······································ .. ' 
• 

lngiliz-Alman 
esirleri 

meselesi 
Esirlerin bağlanması 
hakkında Alman 

başkumandanlığı bir 
tebliğ neşretti 

Berlin, 17 ( A.A.) - Son gün
lerde İngiliz ba§vekili veya Bri
tanya hükumeti taraf ındnn yapı
lan fazla miktarda demec hak· 
kında Alman orduları başkuman 
danlığı bir tebliğ neşretmiştir. 
Bu tebligin birinci fıkrasında 
Dieppe hareketi esnasında Al-

( Devamı 5 İnci aay( ada) 

Sekerin karne ile verilmesi 
karan akisler uyandırdı 

Pancar istihsal eden bölgeler pekmez 
yapmıya başladılar, üzüm fiatları 

yükseldi helva imalatı da azalıyor 

Şekerin •"İka ile tevzi edil
mesi kararı piyasada akislerini 
gösterınittir. Pancar istihsal e· 
den bölgelerden alınan haberle
re göre müıtahail bol miktarda 
pekmez imali için faaliyete geç-
mittir. Üzüm fiatlarında da bir 
miktar yük•elme olmuştur. Ali.
kadarlar lüzumlu tedbirler al· 

mazlaraa bu ıayri tabii yüksel· 
menin devam etmeıi muhtemel 
görülmektedir. 

İzmir boraaıında da açılış fi. 
atı noksan olduiu için fiatlar aa 
bit kalmamıt ve bu sebeble arhs 
başlamışhr. 

Diğer taraftan helvacı ve ma· 
( DeıJamı 5 inci say/ ada) 

Mekteb programlarma ahlök ve 
muaseret dersleri konmall mı? 

----- --------
Mütahassıslarne diyorlar? 
r Fahrettin Kerim Gökay diyor ki : "\ 

«ilk mektehlerde rnuaıeret bilt: i.si ve orta mekteblerd.a ahlôk 
denleri oltutulma•ı çok faydalı olur. Mekteb ve aile arasında 

•ılrı İfbirliği ve onlafma lazımdır. Bir çocuk 

Alman sözcüsüne '--------r.-ab_·_ta_._' _d_a_k-ur_m_a_ıı_y_ı.z:_.» ______ _) 

1 b 
Mekteb programlarına ahlak « -Ahlak davaı;ı, u::z:.eriıu.tL sviçre asını ve muaşeret derelen kunmah mı muhtelif bakımtaruan çau,ıınıa 

mevzuu etrafn•· ı,: aı İcab eden büyük ve o nisoel· 
mukabele ediyor da açtıiımıa te de muğlak bir mev.z.udul". 

Mu••ttef ·ki erin Mısır cephesinde esaslı bir ankete buıün Birinci dünya harbinden aon-
& Ankara, 17 (Radyo gazete· de Tıb Fakül- ra dünyaya ıelen çoculdarı tet-

aff akiyet kazanmadan Da kara karşı ai) - Alman hariciye nazırlığı- teai ordinaryU. kik ettığimizde birçoklarının ıi · 
IDUU h } d "·1d • nın sözcüsü gazetedler toplantı- Profes.örlerin • nirli ve umumi kaidelere isyan-
bir harekete girişmeleri mu tenle egı ır aında taviçre gazetelerinin son den Fahrettin kar olduklarını görürüz. Su hal-

yazan .
. Eme !l lı· General K. D. günlerde Almanyaya karşı yazı~ cKeevraimb - Ger?ı'ykoary. de ortada bir istidad meseleıı.I 

• lar yazdığını, Almanyanın bun· .. var ... 

1 
Ş k h . d . 1 Stallngradın içinde p~k kısa bir lara göz yummayacagını söyle- Kıymetli ilim a· 1925 yılında Ankar11.da topla-

ş. -al baar Kcepfk ea1ınde. T k'in tevkif devresinden sonra Birincitef· miştir. Bunun üzeırine İsviçre damımız, bil· nan birinci tıb kongresınde bu 

bund tı aubas adr a, Setreli 1 rinin 14 üncü Çar§&ntba günü .aba- haberler ajansı da bir tebliğ neş- hassa ilk v• mevzuu ele almıştım. Ondan son 
gar ın a ve oen un a ve a n • İ · 1 · • k l ·· f p I · b d 

d L-· 1 .. d A' .. t 1 hı tekrar ve yeniden baılıyan Al- rederek svıçre gazete erımn orta o u mu • ro csör r. ra a bu mesele üzerinde muh 
gra ıenrın n ıçın e rman ve nıu • . "'k 1 _. •• l h 'kl k k 1 .. ed t F h · K · l'f 
t fik k ... '- - I 1 t l man taarruzu büyu uır surat e ta rı ere ve or utma ara mu· r a program- a rettın erım te ı tezlerim intişar etti. Eaki 
e uvv~ n n aarruz arı ev • . fl .. h .. · Y• • h 1 bt•k G .. k d 

velkl gün de ılddetle devam .~mı.it çok ehemmiyetli lnkJ.P: ar .ıoıler • sama a gostermıyecegını, er anna a a ve o ay zaman a çocuklar üzerinde cfüı " 
ve Almanlarla müt~e{ikkrl bU..mın. ~ittir ve 14-15 Blrlncıteırın ııeceıl şeyden evvel memleketin men• mua,eret dersleri ilavesine kat'i terbiyenin ve onun müeyyideler. 
takaların beps.inde yeni b'MQılar ilft;.S Birlnclletrin günü büyük ha· faa.ti gözetileceğini bildirmiştir. lüzum olduiunu fteri ıilrerek di- nin aileden itibaren büyük tesir· 
elde eyleİnlflerdir. ..; ""' Devamı sayla 4/ 1 de) (Devamı 5 inci ıa.y/ada) yor ki: (Devamı •ayla 4/2 c!c) .. 



2 Sayh 

Hergün 
Harb mes' ullerin' 
Muhakeme etmek lôzı 
Gelse işe nereden 
Başf amak icab eder? 
~·--• Ekrem Ufaklıgil _J 
H ar'b mes'ullerinin müttefik-

ler arası bir mahkeme huzu 
runda sorguya çekilmeleri fikri 
dal budak saldı. Dal budak sal
makla kalsa gene iyi. Bu saha
da hemen harekete geçilmesi is· 
teğini de uyandırdı. 

İngilterede Hess adını taşı -
yan sa.bık l:ıi:r Alman nazın var· 
dır, ki İngiliz - Alman dövüşüne 
bir an önce son verilmesini isti
yenlerin tba:şındaydı, bunun 
mümkün olabileceğine de ina -
nıyordu. inandığı için yalnız ba~ 
şına bir tayyareye atlıyarak İn -
giltereye gi tmişti. 

Bir Ruc.ı gazetesi bu eski vak
ayı hatırlamış: 

- Ha~ mes'ullerini rnuha • 
keme etmek işine hemen bu 
((Hessı>i sorguya çekerek başla
malm diye yazmış. 

SON POSTA 

RESiMLi MAKALE: 

Bazı imanların iyilik etmelerine yegane •aik, iyilik yaptıkla-
rını batkalarına duyurmak arzusudur. 1 -....-·-·----

Bunlar kimse görmediği %amanlarda fukaraya «ıdaka dahi 
vermezler. iyilik yapmak, gösterif yapmalı demek değildir. ..... ...... _..,.._ ....... ._.._ ....... _ .......... ___ ._,_ .. _ ............ ...,_. ----r------........ ------------------~~~;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;.;~~~~;.;.;.;.;~~~~~ 

L ____ ~_e_h __ -_r _________________ i ___ J 
Bir ihf iyar ve bir 
cocuk otomobil 
1 

altında ezildiler 

Hess yalnız Alman-lngiliz ba· 
rışmı temin etm~k hedefile kal
mıyor, Almanvanın Rusyaya 
karsı açaoağı harbde İngilterenin 
tarafsızlığını, hatta yardımını el
de edebileceğini de umuyordu, 

İngilt~.renin üç beş yıl evvelki ~~n~! İ!!~~ e::n =~~~;,:~~: 
İnf!iltere olduğu zannındaydı. Fatihteki ka%ada küçük çocuk 

Muhtekir müvekkili mahkôm 
olunca avukat : "Yaşasm 
Türk adaleti,, diye bağırdı 

Pirinç, patates, 
mısır rekolteleri 

bu yıl yüksek 
Pirinç fiatlarının 100 kurU}a 
kadar düıeceii tahmin edili
yor, patatese taleb fazla öl
duğundan fiatlar yükseliyor 

Şu halde Sovyet gazetesinin tramvaydan atlarken otomobil Bir değirmen motörü satıttndanl milli konmma mahkemesince 3 ay 
,,hf.e ne lkarşı besledi~i kini ken altında kaldı ihtikar ya~ktan suçlu Gala.tada müddetle hapse, 100 lira ağır para 
di lbaı'lcımlarmdan haklı görmeli- Mumhane caddesinde Yıld1z banın cezasına çarptırıbnı,tır. 
yiz. Şu var ]d bu kin ne kadar Evvelki ıüo, tehrinıizde btr ihtl· da çalışan Kurt Haynı 2 nci milli Bir başka muhakeme İstihsal bölgelerinden ge-
haklı olursa olsun şimdiki hlade yarın ve bir çocuğun feci tekilde korunma mahkemesinde yapılan İhtikA d bl .. dd t len malumata göre çeltik 

ölmelerlle neticelenen iki kaza ar suçun an r mu e ev- mahaulünün. toplanma•ına 
t t · d·leceg· e pek benzemi ı muhakemenin sonwıda 3 ay müd • vel tevk.Jf olunan Sinıon Erod bak.. ... .. a mın e ı , - o.mupur. d tl h 100 lir baılanmutır. Bu •enekı· re-. H I 'lt o. ı e e apse, a ağ~r para ce • kındakl durus_maya dün de mllli '7 yor, zıra (( es:;ıı ngı ereye sır- oeyoğ ı.rnda Po.tane sokağında kolte gel'en aeneve na·• .. ••ran 

Al ·ı · al ?:asına ve 1 ay ticaretten men'e korunma mahkemesinde devam e· "' " -tında man tayyarecı erıne 37 nurnar ı evde oturan, Taksim -LL· _..ı~•-ı . yükaekiir. Bundan dolayı pi· 
m<WAwn eQUlll tür. dilmlttir. 

mahsus üniforma ile gelmiştir. ve civarında aeyyar sütçiilük yapan rinç fiatlarının 100 kuruan 
l ı ı b d D d Mahkemenin l>u kararının tefhi - Bu celsede müddeiummni suç - k :r-

sı.)'a "·ı __ııeg~ il, askeri esirdir. ngi- ta yan te aasın an aV11nço a ın- adar dü§me•i imkan dahi-
~ 0

' d 65 l'k L' 'b · I.k --Lah mini müteakıb suçlunun avukatı lunwı milli korutıma kanununun 
l]·z gazetelerın' ı'n ne~.·rı'}·atmdan a ı oır ı tıyar ~vve ı -.o V U y lindedir. Ancak latanbul, 

, Dağcılık klühü önündeki alfalttan a u: «- af&SID Türk ad.aleti l>> 59 uneu mıaddesl mudhince ceza - Ankara, lzmir &"ibi büyük şe· 
anlıyoruz, .ki İngiliz hükumeti· 1reçerken, Taksimden Yenimahalle- diye bağır.mı,tır. landırılmasını lrteml~ir. Müteakı. hirlerdeki ekmek va%iyeti pi-
ııin görüşü bu merkezdedir. ye hareket eden ıoför Hü&eyinln ı. Cezalandırılan çivi muhtekiri ben suçlu müdafaasını yazılı olarak rinç ve patates iiatlarrna te-

F a·kat <ıHessHi hapishanesin • daresi1*leki otobiisün aadmesine Çivi lhtikinndan ıı.uçlu Marpuç· mahkemeye sunmuştur. Duruıma .ir ettiğinden bu rakamın 
1 J b b b çularda Ahmed Özyazan da 1 inci ı karar ı .. ın taLik oLun"'"'ttur. d'e düşünce eri i e aş aşa ıra- uğramııtır. ,. -·-r 120-130 a kadar çıkacağı 

ka.rak. gene şu harb mes'uHeri • Kaza o kadar asıl ve o derece ıid- muhtemel görülme:..tedir. Za-
nin muhakeme edilmeleri fikri- detu oım~r ki: zavaııı ıiilçü sad- Münakalat Veki:inin Bogaziçinin iklısadiyatı hire boraasında yeni mahsuı-
ne dönelim: menin tesirile otobüsle duvar ara - dünku·· tetkı.klerı· mevzulu konferans den ((dibek» denilen uaulle 

Birinciteşrin 18 

Sabahtan Sabaha: 

Ekmek, artık piyasaya 
Hakim bir madde 
Olmuştur. Çünkü .. 

\. ___ Burhan Cahid 

A rtık her büyük şehir kendi 
yağıle kavrulacak ve ~ 

rasına göre yiyecek! Ekmek hak 
kında verilen kararın manası 
budur. Hükumet kendi bütçe· 

sinden geçinenlere bugünkü fi. 
atla ekmek verecek. Fakat bu 

kadronun dışında kalanlar yine: 
karne ile fakat serbest fiatla ek· 
mek. al~bilecekler . Hükumet köy 

lüden on 'beş kuruşa aldığı buğ· 
dayı un halmd'ıe fınnlara veri • 

yor ve fbu sayacfe ekemk on alti 
kuruşa sahlabiliyordu. Şimdi 
Belediye bir milyon nüfuslu İs· 
tanbul şehrini doyurmak ıçın 
serbest piyaısadan buğday alma• 
ğa mecbur olacaktır. Serbest pi• 

yasada ise buğdayın belli başlı 
fiatı yoktur. Birçok sermaye sa· 
hiblerin in, hatta zahirecilikle ili-

şiği bile olmryanların orta Ana • 
doluda buğday topladıklarını 

tüccarlarımızın verdikleri habe.r 
lerden öğ.reniyoruz. Mesela Ka· 
raman. Çumra, Konya Ereğlisi 
gl"bi 'büyük zalhir• morlcezlerin· 

de han odalarının hepsi alıcılarla 

dolduğu halde ve köylüni.in de 
buğdayını saıtmak için kendini 
naza çektiğini yine bu haberler· 
den anlıyoruz. Bir iki hafta önce 

Bursada bulunuyordum. Bursa 
pazarında ıkepekli unun kilosu 
atmışla yetmiş arası idi. İç Ana· 
doluda saf buğdayın yerinde tes 
lim fiatı altmış kurntı oduğuna 
göre lstanbul, lzmir, Ankara 

gibi müstelhlik şehirler halkı bun 
dan böyle ekmeklerini anc;ık bu 
fiatlarda yiyebileceklerdir. Hü
kumet kendine ihtiyacı olan buğ 
dayı köylüden almış ve geri:sini 
serbest bırakmıştır. Şu hade ser• 

best piyasaıdan heslenecek olan• 
lar da hükumetle ilişiği olmıyan 
serbest iş ve meslek erbabı olu-

ı Slnda '-larak hurdaha" olmu,,tur çıkarılan pirinç 162 kuruftan 
Günün birinde ne ngilterede, 11.n y .,. • 

Bu feci kaza üzerine otobüste Bir müddettenberi ıehrinıizd.e Yüksek İktuad mektebi profesör. ıatılm~tır. yor. 
ne Almanyada., hı.ket tamamen bulunan Sarıyer bikinıi Ferh.ad Dü.. tetkik~r yapmakta bulunan Müna- !erinden Suphl Nuri İleri, dün Sarı- Piyasaya gelen haberlere Evvelki günkü yazımda işaret 
tarafsız bir memlekette gerçek- meke ile Sarıyec- müddeiumumisi kalit Vekili amlral Fahri Engin dün yer Halkevinde (Boğazi.çinin lktı. göre mısır rekoltesi de yük- ettiğim gfüi devletin memurları• 
ten mahkeme sıfatına hak ka · ı Fahri Kozan derhal ha~lseye el k?Y ınıntaka llman reisliğinde meşgul ııadiya.tı) mevzulu bir konferans •ektir. Bu •eneki darı rekol- nı himaye etmesi tabiidir. Fakat 
zanacak bir heyet teşekkül eder mu,lar, mahallinde ~utahedeye ıs- olmuf ve bu arada bilhusa kömür vermiftlr. Kalabalık ve ıüzlde bir te•İnin kalitea( de memnuni- memur ve köylilden gayri iş ve 
de harbin mes'uliyeti bahsini in-1 tlna.d ede~ ilk t.abkikah açmışlar • tevzi müessesesi emrine tahsis edl • dinleyici grupunun bu!undufu bu yet vericidir. Patat~ rekolte- meslek sahibleri piyasadan teda· 

b L J dır. Facıaya bizzat kaza kurbanı lebikcek vapurlar hakkında alaka- knn..-nada • kıymetli ilim adamı • ıi •ona ermiffİr. Piyaaada ta-
celeyecek olu.-:>a aca a ~aşh:~~ıç ihtiyar sütçünün sebebiyet verdiği da.rlarla görü;müftür. ~~-re:d.J telakkilere göre çok li _ leb fazla olduğu için liatlar rik ettikleri pahalı ekmeğe mu• 
tarihi olarak ele alacagı a ıse saıntlmaktadt:r. ik L=- L_ ___ • t ..... Bo~ 1 • yükuktir. Dün patatu top· kaıt._il kazançlarını ne ile artıra· 

ed. ) .. . d lan D Vekil, dün öğleden evvel Tele - r IMK' u-.ıye .....,.ıyan gazıçı • 38 L l ,o 
n ır · ıntiyar. brr a am 0 avonçonun fon Müdürlüğüne de giderek bir nln, bucürikü iktıaadi ve sınai ebem. I ja? k r 11ıuru1fl1 an

40
sakh mfıtrr. caklardhr. Zanaat, ticaret ehli 

1m4 harbi bittiği zaman Ame a.falUa süratle ilerlemekte olan o - müddet meşgul olnıu•tur. . eti 1 teb .. t.ti 1 tir p f yı a ıte ma ar uru1ton 1 h l k b 
rl.kanın esL1· c'ımhurreisi Vilson tabüsün klikalyon ç-alııını duya ~ Y mry n anız e mı t · ro e • mü.teri bulmuffur. ma ını daha pa a ıya satara u 

-.: • &Örİİn ç.c* alaka top1ıyan bu mev· l iL 1 b'l' B' ha b' 
k d. · · d"' c islerini yoluna mamı, veyahud ya,Iı olduğundan '- na çare ıou a ı J!'. ır ara cı J• 

k:~~:;ı m:)u: ~larak Allah araban.ın önünl~benb~ürihattllemkalçadahın.la - Eminönü Hakevinia ~I koınııırnaları devam edecek.. ·-,-ı-b_f_a_L_o"-lt-e-sı·_n_e_ı_ı·r_e_ce_L_ le iki liraya taşıdığı yük için ni· 
·• · f d' mıt oması gaı ır a • o· 1 • · 1 1 hayet üç. ıdört lira istiyebilir. Fa-tarafından gönderıımış arze l • llndedlr. ıyoroma ar sergısı 1 b . . "h 1 

yordu. Bir sonbahar ,~bahhılkPa • Diğer taraftan otobüsü idare e. Cümhıni,-et &yrammcb. a~ılm:ık üze Rııen elcisi valiyi ziyaret elli o ~a e .~~R TııbtFı -~.!~kar~ k~t bir. d~ serbı ek]st iş v~ ~~~·ek 
rise ayak bastığı va~ıt a ta- 1 den p<>för Hüseyinln de bir to~r - re hatmırl:fld:arı ilerliyen Büyük Zafer~ k y n veırsı ın ı -w..nıne, ec zumresının ay ı ı, mus a ım 
rafından uzun uzadıya alkıslan- ' de bulunması li.zwm gelen tam ruyet • Rmnal eıık td~r_ı_!dd~ •. ğledve mYD zacı ve kimya miihendialiği enstitü. sınıfı vardııT ki bunların yekunu 

buı.._ _ _ı __ ~ Diyoroma ........ ili zafu "'e 1ukıı1:1b dolu ı-- oDıK>aıo.q un o en ev· - l __ ,._ _,_L 
eh Ve ·Lu alkı" .. tan da cesaret ala- haıslasından .rrı.ahruın ıvngugu -• • ......... led. Ame a ına~ t..eoelerln gılrlt iınti- h b ld · h'b' u ... <mih'.lıni2iın miiıMm saıhnelforini yaşarta._ vel vilayette Vail ve Be tye Re - tı lu .. .. ··zc1 k' Ç ba .. er a e mleımur ve ış sa ı ı va• 
rak daha o gün hususi bir mü • söylenmektedir. 1·11• Dr. LıôtEI Kırde.rı zi•aret ebnk lanl 1 ola~~ e 1 artanı gun- t .. ·ndaıısla:-__ıan daha kalabalıktır. 

d ı Ali.kadarlar, kamnın kafi ıtleı • calıllıır. Diyorom.amın op1.lk k.a.id!e ve l dir .T :r- er yapı tıllllllr. V.,. ... ro d l k . . k'. "k 
sahabe esnasında iş arka aş arı- ul:.inü tayin için ır~ekli tahkikata ~JJ]'.ere İ-!itinad etmesi, ııahneye ko. er • •••••••••~••........................................ azıyetı ay ın atma ıçın uçu 

na: devam etmektedırıer. nan va.lr.'a'IUl• hafcikat dene~ek kadar Mes'od bir evlenme bir misal göstermek yerinde o-
- Övle bir ~ulh binası kur - İkinci ku.a da e·;,rveHd ak'8m geç crmıll ol'ma.sı.ını temin etmektedir, Bıı 10 apartıman soymu~ı l G" ~ _] 'b' buçuk Jı'ra yevmi 

J V• Üttküctalf Kl'L Eru;tiıtüsü öiretmenledn. ur. unıae ır 
maılvız kı' mutlak bir adalet esa• vakit Fatih caddesinde olmu~tur: '-- ,..,.-....... .... bl-.. ıc- · · .... A.. ah d ) 11" 

.J H 'b M .,..,.~ """"~--ma..... ,,,..'(> uugune --.;ar Beyoğlunda 10 kadar apartıman dlM B.ı.)'a.n Beyhan Ön.lıon ile Basve. ye vey u e ine temiz para e J 
sına dayansı ;;:ı. Yeni bir harb ih- Fatihte Çarşambada atı US• yıaıpnı!ınıamığıııd;ıın Cümhu:riyet Ba:yr.ı. 

, k tad k ] lahl\ddfo mahalle~inde Mercimek dair.esine k .. il~d u~urarak giren ve kiı.~t ~bmı.t Umum .Miidiirlütii JHü. lira aylık geçen bir memur gün· 
timalini tam otara · or an 9. • mınd'.ı ~ıracak ol.a.n • Büyük Zal'ft"let' ı d '-''" tl ktard al ıfıeır.iodıen m'k9d B · 

d 
k' h sokağında oturan Mehmedln 9 Yat· çerı en aw.aıye 1 ~1 . a efY~ ç ~· . . ı)llnn: a.y M. E~ın. de üç kilo ekmek alacak oh:a bı; 

dırsın, dedi. Bilmiyor U, l ar· larındaki oğlu Mustafa da Altay D1tvoroma. Sergisi • ı>yni zamanda. meın. maktan suçlu Zekı, asliye 2 ncı ce. Eıinı 16 Ukl.eşırın 19H Cuma. g-unu .. k" iL • l k'J 11' k 
bin devamı müddetince hep hak caddesinden geı:en bir tramvaya at• L"GtfJtlmf.z saın'aıt ve teknik }U\ratında da. zada 3,5 sene müddetle hapıe mah- 8'G'oğ<l-..u evieıı.ıM mtmurlutund.1. nlkih. gun u tanının e 1 osu e 1 

U• 

tan ve adaletten bahsetmiş olan lamak i~terken mukabil taraftan bir hftdŞ!!e olacaktır. kum edllmlztir. _ Iıarmnll)~ırd1r. Bu münasebetle dün a.k. ruşıtan bir !buçuk lira eder. Biı 
müttefikler yard:mcı saylsını ar· ırelen bir taksinin altına düşmüı, ----------------------- şam Ta.ksim &rediye gıtzinMUnıb. iki aile lbabaısı 'bütün kazancını yal· 

1 d f • b" ek'ld r k "'l .. taftfıın a.lm'aba 're dosUarı a.ra..~a. sa. L • k L " • tırmak endic:e;:ile sa~a so a ur· ecı ır f ı e ç gneııere o mu, • • I nız ·oır uru eiKmege verırse ge· 

ma 'an va"ı'dlerdf'_. bulunmuslar - tür. 1 STER NAN, mimi bir ıtoplınb ya.ııııa.ı·a.!<o evıenıne rı· kalan rhtiyaçhmnı ne ile kar· 
o · f . k I 1 kaz trafı d "örenleri tes'Id edibnişf.ir. KıymeUi ar. 

d Şo or ya a anm ş, a ~ n a 1 S T E R 1· N A N M A J şıl·ar. He-.A..alde hu"kumet bu sı . ır. tahkikata baflanmıştır. ka.daşımızı ve sa.yın eşini tebrik eder, rn 
Müteveffa cı~mli.nreau hatı - ;;;;;;,;;;;;;,,;::==::::::======== ı:enıdllerine mes'ud bir b.aya.t düe-rtz. nıfın vaziyetini de gözönüne 

l k R ı_ 1 Aıurupa gazeteleri her feyİ reçelin lezzetini •ikti.aab» edi-
rcıhırında çar ı usyasının yı • vaidlerimizin bir Kısmını o sun h alacaktır. 

az arcamak yolunu öğret~n yormuf. 1 
kılM t <; olma::ından memnun gÖ· tutmak zaruretinden kurtulduk, öğütlerle doludur. Bu tavsiyeleri mevzuubahs R A D Y O t72 / C / ' 1 

rünere'k: , der. F akaıt vaidlerin geriye kalan Bir dergide ra6lladığımız eden bir fıkra muharririmiz ._ ___________ _. ............. <!.--!..'::::!.:.C::."!: ....... C::!.~:.~ .. 
- Hic olma"Zsa hu sayede kısımlarıımn tutulması zarureti bu cinsten iki öğüdü buraya diyor ki: ............................. 

f·;~~~;~···· e 1 nci teşrin 1 
ile yeni endişelerin mahsulü ola· aktaralım: «Peyniri tle, rıeçeli tle az ye
rak ortaya Alman devletini iki Peyniri az harcamak ıçın mek - daha doğrusu hiç ye
parçaya ayıracak şekilde bir p0 • laviçrede tüpler içinde peynir memek - için bir usul daha 

Rumi ıcne 

H!f\8 
Ara~~6~ene lonya çııktı. Ve bizzat ngiliz az peynir harcamak için bu rafından Türkiyede harbden 18 

1 

t kreması satılıyormuş. Dergi, vardır ki bazı vatandaşlar fa-

_ Pazar - heyeti reisi Loyd Corrc da bu şe- tüp peynirlerinden kullanılma• önce dahi bafariyle tatbik e-
l aci teşrin Reşmi aene Hızır kilde bir Polon yadan bahseder- Blnt tavaiye ediyor. dilmi§tir. Belki Avrupada • i~e 
__ 0_~ __ 1_9_4_2--~~1"."'6~6 __ 

11 
ken; Reçeli a.z harcanıak için telz yararaiye onu da bi% söyliye· 

GÜNEŞ l iMSAK _ Yeni bir harbin tohumla· çare yemeden önce bı.ınun içi- lim: 
::.. o. Şevva s. [)· rını ekiyoruz, dedi. rte biraz meyva kompoatoau Peyniri veya reçeli kavano-

7 

ıı 

lli 7 Evet, !bitaraf bir mahkeme karıflırmakmtf. Böyleliklr hrm ,;a koyup ai:z:uu •ım6r.kı kapa• 
reçel "bereketlenlyorn, hem Jıktan aonra ekmeği kavano-

'8 harbin mes'uliyet! bahsini ince • de komposto koyulaııyor ve sun dıı,ına •Üre süre yemek! .• » 
ıı--"--o-'A'l:.....e .,,...l,-lci-ııd-i-=--A-q-nm-..--'---n leyecek olsa İşe Versay muahe- İSTER İNAN, 

S. D. s. D. S. D. desinden başlamamalı ml<!ır } 
E· u 69 16 02 ıs 21> Bu, \bir meseledir. Eski tarihi bı- 1 S T E R İ NA N M A ! 

tı R4. 9 36 12 - rakarak yeni tarihe gelelim, Sov 
==========:::::ii==E=--==-i:sı::::ııü. (D•cuımı aayfa 412 Je) 
v. 

PAZAR 18/10/912 

8.30: Saaıt a.yarı; 8,32: Ma.rşlaır !Pi.); 
8,40: Ajıuıt. haberleri; 8,55: Uvertür ve 
ma.~br (Pi.); 12,30: Saat ayarı; 12,33: 
Ş:a.rJ41ık progıram (Pll; 12,45: Ajans ha 
bmıJerj; 13: Saz eserleri, prlu ve t.ürkü 
ler; 13,30: Radyo sa.lon ork.estrası; 18: 
Saa.t :&JVI; 18,03: Ra.dyo ılans orke!llrıa
sı; 18,45: Fasıl heyeti; 19: Konuşma 

{Zira.at 11Uıti); 19,15: FaS1l heyet.! prog 
ram~ deva.mı; 19,30: Sa.alı a.yn.rı ve 
ajaıns baberl«i; 19,45: Serbel't 10 da. 
ldka; l.11,55: Şattula.r, 20,15: Kon~a 
(Derd!Jeı,m~ sas.tıı; ıo.30. Kemıı.n 'e 
pl~o konseri; 21: (Evin saa..fil); Zl.15: 
Şutııı.!ar ft tü.tfruler, %1,50: An.kam. son 
).ıajhaır aıt koşuB1lll'lllın ne-ticeleri; 22 : 
D-.ın."I mii'zii!l CPU ; 22,30 : lif em:H!ket 

-ıµt. '~ ~~İN'' hal>mfıi, 

lstaobu1 Borsası 
17/10/194% açılış • kapa..nı!9 fra Ua.rı 

ondra 

enevre 
la.drid 

'3tokholm 

Açılış ve kapa.n tJJ 

1 Setrlin 5.H 
100 Dolar 130.70 
100 İsviçre Fr. 30.65 
100 Peceta 
100 İsveç Kr. 

12.9375 
31.16 

Esbanı ve Tahvflit 

"4ı '1 MUli llüdafaa lstlk.ra.ıı 19.-



SON PO!TA Sayfa 3/1 
= 

(
,,,,,..-Japonlarla İngiliz ve Amerikalılar arasındaki mücadele ) Hakkını vermemı·z la" zım 
_ sahnesine aid meraklı tafsilat _______ _,_ 

Sa om n adaları ın gelen çok g~ç bir 
y myam insanları meslek: T elgr~fcılık 

Bunlar beyaz insan etini zevk veren bir yemek ürki:.~:~: .. :.e :.:~L~~~~m~~~~~~ .~aG1L!~'[}ab~ mesleğia 
l k d ""•l •t""' l k kt d • l T mesleklerden biriııi tel- • · ı J'I 1 • egl l aç O ara Yeme e lr er sınır er yo ı e e e mtikal ede. 'mensubları devletten huııu~i bir 

O ara , gr .. af.c. ılıktır. Meslekh:~ vardır ki c kt" b e ır. ali.ka ve ihtimam is~emekte ta· 
uyük ruhi faaliyet i terler, gent- ~unl~ı dü,ününek yirmi ae· mamen haklıdırlar. Bunll tel· 

.. ~la lnıillz ve A · I daı.n beyaz maden arayıcıları, bu• yaz, mutlab., OC'&lara, gökyidünün ~esteki.~ var~ır ki b~y.iık bede· nehk bır telgrafcıhk hayatını grafcıların memleket tarihine 
Buıun Japon mda Salomon ada-1 c:ür'etlerini, yüzde doksan hayatla · ı türlü beWartns sürükleyip ıetirnıek· nı enerJı sarfı ıcab ethrırler. Ge. sıhhat içinde do}durabilmi~ pek geçmif fedakarlıklarını da ekle-

ınerikıJ,lar ~ . d e - ' rlle ödemi \erdir. Çünkü nlD tecllr. Bu musibetlerden kurtulma• ne ba:zı meslekler gece uykusun- az adam buluna'bilecegini kav. meliyiz. Atatürk bü .. ·ük nutkun. 
larında ve Y-ent Gine e cereyan. . § ' gece • •• dan mahrum kalmayı İcab eder 1 .1 ~ muha beler auHnızın en ıp. birinde ya çadırlarını basan xncl· ntn tek ça!'CSI ıse, buna cesaret gos. I s··c b I ki b . • ramıı 0 

uruz. (Devamı sayla 4/1 de) 

tid
n. re __ L.{ insanlarını beı'uı- ki-in btçakları altında can veml.İ§, t-eren1erin kafasını keamek ve etle- v7.' topulauyn u ztolr u fart ır ~rab· ( 

d baki topraklar w:erlnde ce- ,._.\MI • au'ChneZ. trapı a r.ıhna- n.nı 'kıu.rtıp ye.melden lbarettr. ett• d"i' fed k" iki k on osta nın bulma 30 aı ve en v.,..~ •• -L--..J d a .k . . 1 .1 ınız, e gra cının ıca ''S p ) 
r;': cd;.. dense dotrudur. lartna kurban gitmiı!enllr. İtin aa.. Yani buniar, İnsan et~~· zev~. vuen olu~s.:n~z • .:a~:lıar~11 a:::~:::ı1! .. cası: • (l 5) 

Bu adaların kıymeti !ad.ece A - rlbl fUdur ki Salonıon adalarının blır yemek olarak dcgıl, bir ılaç ola- yaptığım mÜ§abedctc.-Jen anla· -::"'-::---:------~------------.:_ __ _ 
VOstralyaya g-Jdıen yol üz.erınd~ ~~ :zeocilertmn beya:rla.ra karyı göster- raık yeruddieodlrler. Fakat bunların yorum ki mensubfnrını en çok ve Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yolttyan her 
lunma'arından v~ birer yol ugra~ cliklıeri bu düşına-nlıldar, sırf nefis- sayısı ço!< ualınıttır ve büyük kıs- tez yıpratan mesleklerden birisi okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
olmalarından jbarcUir. Ayrıca, hır lerlni muba:aza pyTetinden doğ • mı bekaretlerini muhafaza eden ge. telgrafcılıktır, Bed'?n ve ~inir ru~otdaıı sağa dol 1 2 3 4 S 6 7 S 9 tn 
diğer hususiyetleri c:!e askeri e~em· matı:ladır. Çünkü Qnlar ın kanaatin • nİf ornıanlann kuytu kö,elerine ka- yorgunluklarının her çetidini bu 'J 

rnlyetlu-mdendlr. Su adalara }ıaklm oe to.praklarına ayak basan bir be- çıp nldanınıf}ardır. meslekte bulmak miımkündiir. 1 
- En leu.ıetll 1 ı - --ı 

..:a_ "- A .tral a a. B' et.Wrdcn biri (8) • -anlar, Amer!ka ue vu Ybil ır telgrafcımn aıı.ı-fettiği e· 2 _ l. unan (4), - _ _ __ 

..... ndaki yolu mürakab ede • Ankara telefon battl Altıu fiallan yükselmekte meıt hakkında pek azımızın sa. 2 - -llıek imkinına malik olurlar. Bu • • rih bir fikri vardır. Türkiycde B.ll- ınevl taUı ;raın. --Iİİilı--------
nı&n haricinde bu adaların tek kıy. takviye edildi devam edıyor sekiz, on aant fasılasız çalı.mayı ~ :ı~d~~lzln ~ 
lnett vtil m.kyasta altın madenle · it .. gerektiren işlerin başmda tel· -
tini ihtiva etmelerindendir. btanbul ile Ankara araştuda le • A ın satıfları dün sabah artmlf, grafcıhk eelir. Böyle sıkı bir isi bir vili~etndt. "do. 

4 il --
Salaınon adaları, belllba,h mü· ~ mükaleınderlnl kolaylaftır - flatlar .~?·90 8 kadar ~selmlıtir. takib eden uyku, att ık hakiki ta.; ~>-i-~~bl: ~:~ 11sm -· ·-- - 1-

llloesaillerl Papu adını a1an kısa boy· ınak ve ayni zamaııdn f~la müklı- Fakat ogleden .. &0~ •• y~ıden 36 •.ı. b~r uyku değil, bir ~ızma, bir ne. ru ( 1) , J! rlct>k dadı 5 ;;;; J= 
~karınları fit cüce zencilerle ntee~ ldneri teanin maksadlle l>rr hat da· raya kadar dupııuıtur. Maamafih vı bayılmadır. Bazıları sızmayn (4) . l - -- . 
i .. ~~udr. Fall:aıt bu unclahl~d~lerakteGfe da ilave ed.ilc:llğlni ya.zınıçtık. Yeni bu rak95aıkn, bir gdün c:vvelki_!'C naza- db~ muvb~ffatk' ~ladmayara1k • ~edid 5 _ F.unllya __ ._ --- -
-.;;~ e aon derece v ft ır . e. b' . tir ran, uruı ka ar fazladır, 24 i· ır asa ıye ıçın e aaat erını gc· ı • ı. 7 -- IRlll 
tek adalar balk:nın beyazlara düş • hattın yııpılnıas.ı i.tmıı .w ek yarlık bir ıranı külçe altın İte 490 ç irerek yeni nöbetfcrine geçer· 6 - Ed.ıt (2)' - ---- ııııım , 
lll.an ohlal.arı, gerek adaların ha.kir Bir l:afta ı:ç.Jnde dlger t • k tu ler. Böylece senelerGe müzmin Bir harf (2) . 8 - - -- - --._ 
Otnıanlarla örtülü bulunmalarından ik JWksanlar ikmal olunacak ve uruı • bir uykusuzluğa düçaı- olanlar 7 _Bir m~a ;;; 

dolayı buraların ~nevi hastalık ~ .. üzddci balta çatıpnaia ba,ıı- An". araya u·ıdecek ı·zcı·ıer vardır.. bıt.1t1s1 <9>. ~ --- - - - ---
\'e vahfi hayvan yatağı bulunması, onum :\ Sekız on aaat telgraf muha· 8 _ Bir kadın __ __ __ _ _ . - --ı 
esadı N1"'etlıe hnar edilmelerine im· yacaktır. Ş L-I 1 _..ı.-11 _ 1 1. k 11 beresi ne demektir, bunu c:oğu. acb (G), ü :vr. ("), ! (; 1c- b . elW' mtZUCK ıse ve ortao 11 ar- b"I • • B .. • • . - -> 

an •rakm.ııanıflır. Yalnız ı;ahil I d • • • .. . muz ı emeyı:z. u nıuddet ıçın· 9 _ Ba :m:ı (B) 
•nıntaluı\arı bit- parça uınran gör. Burgaz ve Krna ıaua da 29 Birlnciteftıln Cumhunyet bay- de telgrafcı yüzlerce telgraf alır gelir.ole fena ohır m. Bir erJgek adı 
ınü~, dahil ibme1 edihnlıtir. Ancak 

1 
k "k . · k 1 ak? ramına aid hazırlıklara başlannıq • ve verir. Telgrafın het kelimesi, 10 _ K~ ('1) , Bir nevi d< 

ZaJnan,... va. tayyarelerin tekemmül e e tn SIZ mı a ac . tır. Bu yıl ıehrimizdekl lise ve or- harflerden, harfler de nokta ve 

(5) . , 5 - Kndıköy \1lptırlarının asıu adı 
(2 ) . ( , ), 

etJ .... Yok::trcbıı aşatıya <lotnı: 
kısncslnden sonradır ki adaların iç Burgaz ve Kınalıadadaki elektrik ta okullardlan Ankaraya mühlm hatlarda~ tere~küb. cdeı·. Bôyl.e. 1 _ l.'araınn cutaıd (4), Bir ani 
ta tnılarlle sahiller arasında m.~ • fabrika!:ıırının ma.zulu }>ilmi, ve fab mrktarda izci ridecektir. Mekteb 1. ce t~~ • bır ~elımenu~ ~az.ı.la!ul- dotraım,acı aleff (5). 

'Zarlı sefeıller tcrtlb etnıek mum - • .. • • mesı ıçın elın en asagı yırmı otu:z lcUn t d r&alar ali.kadarlara ınuracaatla. ma.. darelen fllndlden Ankaraya gide • b '- t' "ht' · d ş· d' 2 - BUı;in (4) , Bir manevi lruvve1 
Oıltl.Uf ve böylece altın ~ en· ~ . . . . areKe ıne ı ıyaç var ır. ım ı 

lerlni i~letmek kabil olabilmiştiır. zut kalınadıgfrulan cereyan temm cek ı.zcılerln tesbltine baı1:'nnııtlır. bunu on bin, yirmi bin, otu-z: bin· (5). 

'V..-zıY'd bu fekle a-dlnceye kadar edsnlyeoe'ldel'ini bildlnnlılerdM-.Bu 'Bu yıl AnkaMya kız llselermden de le darbederaeniz sekiz saatte e- 3 - Lm:z (5) , Bayr.ım (%) , 

•hi lcıendi vaaıtalarlle ve ;zengin oL fabriblar iç.in mazut temJniDe ça • iz.el talebe ıldeceii tahmin edilmek lin kaç hareket yapmaya mecbur 4 - Bir' 11.a;rvıu:ı (O, Kiralama k. 
~ bln&I i&e ad.a\arın içerilerine lıııım.Jd.adır. ~!r. kaldıjıru anlarıanı.z. Bütün J>u ı1ei (·U, 

6 - · ii bir m~n1yete m en ub (5). 
GüntlÜ'llia!l sonra rellr < 4) • 

'1 - U7.3klık nidası (2), {Ali Ilı ııJı.a1 
( 4) . 

8 - l\lüz 3'ede ve ınüna\~01 n etf 
~ (5) , Şeffaf b ir cisim (S). • 

1
9 - Tnhan-j et (3), Ulr renk 15). 

ıo - Va.tide es>. Mısı.r ıaw m. na 
ballle (3). 
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c<Son Poata» nm edebi romanı: 138 • 

<&n Po.tan nm tarihi tefrikuı: 85 

Patrona Halil 
doğru ilerlerken 
daya döndürdü ı 

açık kapılara· nı kurularken &özleri memnun 1 - Ayakdaşı ! - Ne diyorsunuz, sahi mi? 
·· ·· ·· k th'" ")"" ··yordu Han odaya girdi. Patronaya yuzunu e u. memnun ıu umıu • Az daha sevinçten Gönijlüu 

P-,trona Halil de ıülUmsedi, doiru yürüyerek elini tuttu: boynuno sarılacakt,m. 
- Baka kethüd-. bat'• irn~i 

gelürüz, hanınız gedhir ise zi
yade meka(o'ylemedin giderüi. 

- Gelürlet" ıultamm. 
- !. .. 

kethüdanın elini avucu içine al. - Çok beklettik mi ağa haz. - Biitün yaz beraheriz V cdad 
dı: retleri karında~ım? Şevketlu ~ Bey! 

Bre !!~erm' m d "d · fendı'mı"z ı'le •ı Cumaı) da, Aya· 
- Lf ı er • ~m ı. · Bunu söylerken sözlerimin i· 

mişsin 1 sof yada idük. çin.e bakıyordu. 
liasan Grra,y ketlıüda bir şey- - Yok, çok beklemedük. Bu bakış yabancı değil bana .• 

Ylirlidüler. Muslu daşarıda ler söylemek istiyordu ki, ~öyli· Biz dahi Ayagofyada c•Cumaı> yı artık, göaılerinden taşım maQa)a. 
yirmi bet ki,i bıraktı, öt.eki yir- yecekleri dudaklan arasında eda eylemif idük. rı anlamamazlığa gelmeme, tevil 
mi bef sili.hşöri;i ardına talcup kaldı. Dışanda, oda kapııu önün- - ! . . . etmeme imkan yok.. Gönülün 
Pntronauın ardına düftÜ. Ne o. deki aofamsı aralıkta bir kay- Patrona mukaddemeye fili.n bütün .kalbile beni ~vdiğini bili-
lur ne olmaz, «tefiıı yalrıız bı- naşma olduğunu itittiii ıçın o lü:lum görmeden mıtksada yii- yorum. Ve.. ben de söylemi}le 
rakmak iatemediği anlatıhyordu. tarafa dönmcie mecbur otmuş· rüdü: mecburum ki bu eenç kızı sevnıi-

Üst katta, Hasan kethüda ao· tu. Kırım Hanı orada, İ'll)ushmun _ Biai davet eylenıi,siz? ye ba.tladlm. Onu, annesini sev-
fı..msı geni~ bir oda kapı.smda kar§ısında Cluruyordu. _ Beli ağa hazretleri, l'ica diğim, annesini bütün hüviyeti ve 
durarak bat keati ı Muslunun, Hanı kendi t-vinde- eylemi' idük. hususiyellerile kendisindo buldu· 

- Buyurun ağa baaretleri. ki odt.sma bırakmak istem~diği- __ Ziilali Hasan efendi buham ğum ıçın seviyorum. Şim(lt bir 
Patrona ökııürerekten içeriye ni -nlayımca, Q yana soğirlti: demiş idi: «Bize diyeceklerini-a') esbabı muhaffefe de bulmuş. VR· 

girdi. Yirmi bet yMİçeri oda ka~ - Bıraiın aultanım, Han haz. var imi,t ziyetteyiın bu suçuma kar~ı .. ha• 
Pısım a&t'IP çeviriverirwe Hanın retleridir. t yır. ben bu genç kızı sevmı·yn • Han Patronanın yanına o ur. • .... 
kethüdasanm yilaü kir"Ç ıibi ol• Kapl~n Giray ıüJümıeye gü. du: rumt annesini seviyorum. Ona 
du. Muslu, sağ eli pa.l.uının kara lümseye bakıyordu. :P..hıalunun o- kar•ı olan zafım, annesine karıııı 

d d . d'k d k d - Zülali efendi buhanı:ı il.. " " kulaklı sapın a ım ı uruyor, muzunu o sa ı: olan sevgimdendir. Gönül, anne-
Patrona Halil baş kö~eye ı:-eçip - Aferin yoldatım, sadakat· bu Sllbah görüşülmü~ idi. [Sesini sinin, kendi ya,mdaki bütün hu· 

H el · ' b k b k d l C ' p t .. \çalttı] Baka ag~ a oalum, efen. h kurulmu,, anın g meımı e • se u a ar o ur. enaoınnı • - ... o susiyetlerini ~a sınJa toplamıt • 
liyo ... du. rona ağanm ne11iaiz? dinin didi.lkleri doğru mudur? tır. Ona bakarken, onunla konu· 

M l k 1 '- 1 ak Ef•ndi size ne demiş idi? Al yanakh ve tüysüz bir Tatar usu u~m u ıLUrum u • ..,. - şurken, hep Semahatı kar~ımda 
oğlanı altın tepıi içinde ferbet sürdü: ( ArkP~r ''ar) sanıyorum; Gönü1ün beni sevme· 

8 etinnce Ha!il ka,Iarını çatıp t sinden ü:-kmüyorum da.. Çvnkü 
oğlanın gözlerine bakh: Toprak Mahsulleri Ofisi stanbul o, Füsun gibi değil.. romantik 

- Şerbf!t mi? tezahürler göstermiyor. Bunun 
- Beli sultı.mm. Şubesinden: içindir ki ufukta bir tehlike gör-
Patrona bir fey ıöylemeı;len «Şub~nt'ztn Beşil"ııta..<ttaı1d afyon dtııos~"lıdıa m~·oud twtben Wn M-M bo$ müyorum. Fakat, ona hic bir ~-

1.apı vanındft dikelen kethüJetya kilde zaf ımı belli etmedim. 
~ (\leni arUırm,ı :-.:oliko '<l' ıl ıca.gmııl:lıı\ t:?.:ib olanların '?l/J 0/ft4'? ç k · d" 

baktı, basını aalladıı - o sevın ım, Gönül! bu 
_ Baka kethüda, az gelür ç~u-şı nbı •iiınu sıalt 14 ,ıe B~:.taı;!ı.. ~ıı\.'a\ dı:-pomuıı.ı~ bıl«ı.r bulunnıa.M.rı.» yaz bur•da yalnız kt\lmıyacağlm. 

misin. iSZ3) Nereye taşındınız? 
Kırtl"'"' Hanının kethüdası iler· Kabına ıniauuyoy ve şezlonğ-

liyerek ihtilllcinin ouünde dur- ı· b } hh" .. J da fıkır fıkır kaynıyordu. Ellle 
du: stan U Si l muessese er arttırma Ve isaret etti: 

- Buyurun sultanım. eksiltıne komisyonundan; . - .Şurası .. Öyle yakın ki .• Ça-
Hali1 onun da gözlerinin için- vrrm nihayetindeki !iahve Yen~İ 

Sıhhıtt w. içti.mai Mııa.v-eııet Veki~ııe ~ı ~ do~ ve ç4ouk evine k" k T k -' d de bir şeyler aradıktan sonra oş .. aşınıncaya auar uy -
.ı..a o.ı bkmı nudenl ~ a.oık ek. iltm~ye lııorm1aıuıtur. • t • d k A •• sert sert sordu: - "' man11:ı ıa emıyor u . nnem sur 

- Bu serbet midir? 1 - ~ tme 21/U/•ıt!! ("a~mbd. günü saı:ı.t 15.15 de C&~ğlund~ Sı.b. priz yapalım, diyordu. Fakat siz 
_ Şf>rh.ettir aultanım. h2it ve İq~ · 1 "' Müdiiltö!ii.ıı.e b~ında toplu.nan luı.ıniı;yı>ııda yapı. derae geldiğiniz zamanlar, az d• 
Halil kaşlarını çattı: ~~. ha ağzımdan kaçıracaktım. 

ı 2 - )fuhammen btıdd 4322 lir tl•. A d 1 - ç imdi anı. - nnen nere e 
3 - l\lu~ tenıina.lı 33~ Ur:ı. 15 ~ur. E d E l ld' Y Jd Kethi.ida tatlı tatlı 1rü1i.imsedi, - v e.. fYa ar ge ı. o a 

ihtili.1 ~finm endişe,ini anlamu; 4 - l .. 'ı*liJıeır ş.ırlnamevi ~.alısma ırünleı"llııdle kom~s;v«Nlda ıörebilirltr. tabaklar, fincanla-r bir hayli şe-
ol~uğu için şe,-bet kupasını kal- 5 - k1.ak.._ 19U vıh titia.ı1et ot\asl vesika.<;ilie 2t90 sıa~·a.ı .kanund" yaı.ıh hid vermişler. Beni bekle. dedi .. 

' 

caktı. Lakin ben sabredemezdim. tınyorum. O da biraz daha "'' 
Demek geli~mize aevindiniz. An !<uluyor bana ... 
nem de böyle tahmin ediyordu. • - Dün gece, sevinçten sabahı 
Amma.. ben.. kadar uyku girmedi gozume. 

- Evet, ıen... Bilıeniz öyle mes'udum ki bura 
Birdenbire ciddileşti, başını ya geldiğimiz için .. Sırf ai:ı bu 

önüne eidi, hafif bir soıle: radasmız diye istedik. Annell 
- Ne yalan ıöyliyeyim, dedi •. de, ben de ... 

Böyle bir tahminde bulunama • İçim burkuluyor. Oh yarabbi 
dım, kendi hesabıma.. sizi dai- ı ana kız farkında olmadan ayn 
ma görmek istiyeceğim. Belki insan için ayni şeyi istiyorlar. A 
benden sıkılacaksınız. :ıab duyuyorum. fakat itiraf edı 

- Ne münasebet!. Bilakis, rim, bu azab bana fazla tesir et 
daima beni aramanı, bana ar- miyor. Hele bugün kendimi o ka 
kadaşhk etmeni isterim. dar bafka buluyoruın ki .. Bahar 

Sevinçten titrediiini hwedi bende ~ayanı hayret bir deği~ik 
yorum: lik yaptı. Meseli, ıimdi ben iJC 

- Sahi mi, sizi sıkmaz mı ay, hatta on be~ gün evvelki Ve 
yun? dad değilim. 

-Kat'iyen, GönUJ.. Arkada•- Köşke yaklaşırken: 
lıjmdan çok memnunum. - Dur Gönül, dedim .. Şimd 

Dudaklarını 1S1rdı: biz de annene eaki Ye~ilköyi 
- Arkadaşlık!.. hat1rlatacak bir şey yapalım. 

Sonra birdenbire kalktı~ Bu teklile ittirak eder bir ba 
- Haydi, bize gidelim, anne· kışla: 

me hoş geldiniz, demez misiniz? - Yapalım, ne yapalım? 
- Memnuniyetle... Dedi, 
Kapıdan çıkarken koluma gir- - Kolay •• Sen bahçenin orta 

mişti. sına git. Avazın çıktığı kadaı 
- Bu beyaz aüveter &İze öyle «imdad anneciiim, §İmdi boiu 

yakışmış ki .• adeta... lac:il~vr•. Ay pofeaiın k_.sfüyoı 
- Gençleştim değil mi? vallahi. .. Şu Vedadın yaptığı it 
- Amma yaphnız, bunu aöy- bakın; heni elbiseleTimle havuz• 

lemek istemiyordum. Siz ::ıaten attt.>• dive baP.\r .• 
ihtiyar mmnnı? Tam olgun bir - Ay, beni havuza nu atacak 
çaPdasınız. sını:r; i 

Kolumun altmdaki kolunu bas ( A r'1aA• ··~ .. ) 

1 
39GUO 

İstanbul Belediyesi İlanlan 1 
Be~diy~ JllOiqrllii vasafüıun karosıe:ri 

ve tahta ak~m• ta.nıi,rindc kulb.nıbna.k 
~ 9 bJem tııereste malmue 1 mü. 
ba.yaa.sı. 

564.53 42..34 ~Iıedli'Ye 1dmyahaoesl için sdd1 ~t 
fen liı»Abı İnüba.ya ı. 

Tdımin bt4dleri ne ilk teminat miktar.Iıarı Yllok.aında. YM1h işler ~Ti ayrJ 
aıçilı; El:i6i~~ konulmuştur. 23/JG/942 Cmnı günu !i4Wlt 14 dıı J>a,.lmi Encü. 
mm..iıe yapıliaoıı.llıt-11'. Şa.rto.a.meleTI Za.bıt ve l\tuamelat MMurliiğü Jtal'em~ 

ıröriiı~i.lii.r. Ta'!ıilbllerin ilk te-mlnat ma.kbm: veya Jlldt,tuM;ıı:r:ı ve lt1"1UJ.lot"n ibmzı 

~-~ ""'91-1ıtn iJe .ı.ıwe P.ııü JDUıllO'"YOll su.ite Daluı1 boümenu dırıp bir nefeate dildi. Avucunun ~Jar ik bu ite yrteT uıuva.iı'kı·L lem''tlla.t m:ı.kb1171 Vt"Yll knb ~~Ilı Evde, ben siae öğrettiğini söyle· 
k L kl Wri*fe Wl ciiıı. ve saat~ kom!Qoaa .m~ (866) • ceye kadar, kö,ede saklana , bulliuıJ>-r.·-• ı (•' ~ ) 

İci ile ~iz1n1 ve sevre uıyı arı•:....:...-=.::.......:=..:..:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,&.;;;;;;;;.;..;;..:o..;;....--.;.....--'-~--'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Viliyetio ekmek karneleri hakkmda tebliği C.&sJceri vaziyet =ı 
(Ba~ taralı 1 i.nci aayfaJa) ı'kaid, e,.tam Ye eramil de maaılıı.rı- 1 deleı-inde ziılcndUenlerln harcırah (Baf taralı 1 inci aayfada) k~ inşan!arı ~a o?larla birlikte öl-ı 4 tiiment.k bir muntazam kuvvet b 

tir Toprak Ofbi taDzİm aatııı Y•P • ıu aldıldarı daireAere müracaat ede- karaa"flantesine i'Ö.-~ beskmeğe Dle4: va Ja..vv-etleıri tarafından deıltek- durınek ınuhadb zumrelerden her - lunduğunu, yerli ~r arasında Sc 
~k suret~e ~-t-=tin nıabdud ge • ı "* beyannwne'erini oradan teda - bar oklukları kim&ei.... (Zevce, ev- len.en biri :ıurhlr, diğeri piyade iki hangi birisr iııç.in ne kadar acı bir negaW wıcile."'lin kıymetli oldukl• 
Ur'' larek kabıui ettigi vatandaş - rik edeceklerdir. . Lid, anne, bü~ anne, kızkardeı, ~ tümeni Stalingradın şin.ıa _ ~eydir. Yakı~, ~u~arib z~cler - t rını, ~ munt.aaa.nı kuvvetten başlc 
1 '

1 0
ekıııe.ltlik uıı.uııu temin edecek-j 3 - Önümüzdeki Ikincitepin lıı::rnm). linde Sovyetler tarafından adc:ta bir den herhangl bırısı $On zaterı ken - mahalli halktan müte'şdddl bir d 

;;; 
1~1 ekme.kHk ununu da ofisı ve BirhM::A:inun a)·ları ekmek kw- 13 - 3661 (ukeri barem) • - kale ba.Jine ifrağ edllml, olan 0 2 er- di tar<lfına çekebıtm~k mecbur~y<- hüyi!kçe milis kuvveti m"-vcuci o 
~ ~an tedarik eyliye • j neleri ux:ak bu beyannamelerin dol yılı kanuna tabi olanların. zinski traktör ve tank fabrikasile Kı tinin doğurduğu iş ve va.ııife lcab'a- duğunu_ Dakardaki Fransız deni 
celrtir Bü ük hububat taciTleri va-ıdurulup kayımakam}ara tediminden 14 - 3779 (gedikliler baremi) ~l barikad ve Kı:ıııl Birlocitepin rr karşrsında diğer her türiü mul.1. ve hava biıhklerlnin dahi önem 

ik bıı~t ruLabayu olurMa - sonra altnabiJ.oceğl ve tebliğ hü - sıayıJı kanuna tabi P"edikli erb~lar- adlı rop v-e .Jliıh fabrilıctrlarını buıı- hazanın fedası zan.ıri olduğunu söy- birer kuvvet tefkil eylediklcrıni 
~as ancaık bu hububat ~ünkü fi. kümlerh-.e .akünde riayet etmiyen- la takım bıtşJa.rı ve gı;dikli subay • !.ara aid D.mde maba.llclerile l>h·likte leyebilir ve kendisi için barb bakı • Dakar komutanlığının ötcdcnlı 
~ fa.• a nlal ol.ac:ağı için halka krtn bu hakhrından mahrum kala- Ja,,.ın, ve sıras.Ue zapteylemi~rdir.Sovyer mmdan mühim olan hedefere karfl hu mtntakanın müdafa ına ehe 
.~ !.ı>ek Eıatı d~ arttTtla.cak· clllda-rı ebemmiy-ol!e teblfğ olunur.

1 
Kendileri Mriç olmak i.jzere, yal- ler ek l 7 tarihli tebliğlerinin cklade taarruz ve hocwnlarına devamdan 1 miyet veren Of'IJencrnl Baru namın 

.eri Şefli' berfliin 3660 çuval un la- Elrmelt veya elırmeklik hububat nız beslemeğe mecbur olchıklan Savyeı krt'alarrnın muannidane mu. gene sarfınazar etmeyeblllr. Ancak, daki :mt ta.t:afından ifa edildiglni 
tU'. ~alakadar..,. lüzum• tev~iintlen iatifaJe edecek ve k:1nısekr. harebelerden aoora bir fabrika ma- bu taarruzlarla hücumların kendık. dirıniştir. 
~m~itln ~-i için hikiirne• etmiyecdt olen kinueleri gi.sterir B - İstifade diniyecek olaular: halles-ini terke mecbur kaldıkların; rine meıuub hiç kinıse bulunnııyan Angfo..5alaonların Dakara 
~ IMılun 1 _ Hususi karmıılilrına göre ı IÖ~k suntile bunıı itiraf ve ka- mahaJ ve mıntakalara tevcih edi - hücumu çoktar.heri dliJünmekte 

llldkNhMle - li.te aynen veya nekdeil nefer tayinl bul etmektedlrl.ec-. Bütün bu haber lecek taarruz. ve hücumlardan ınahr- duklarına hJç ~Üphe yoktur. Fak 
ınaWad~·....,,Haıt ı..Bı Te rne- A - İlııtü'lllde edecek olanlar: . zammı alanlarla tle.lelçe ia.-1 te. lerden öyle anlaşılmaktadır> ki yet itibarile çok farklı olacakları böyle bir haJ vı.dwunda Fransı7Jar 

Belıed:iyıe • · buırı.nm. 1 - 3656 (devlet banııııllı), min edilenler. «Stalingra.d müdafaaııl ı• diye tarL da meydandadır. Bu ba'.e göre batr muhaldcak olan müdafaaları d .. · 
IDlll'lara alıd ı.w.-enn 3659 (mıiinnuııll INrflllli) •YI~ L.~ L_r_a __ • •• • 1 - ı 1 hı sah • ,..._ 

ı ..__,...,.ıtr. • . 2 _Yukarıda A. kısmmdaki ma ae geçen ~..u.en muazxıun mu • .,l"Ulluanyan D sa.~y ıe r ve a - nÜUll" ve ayrıca bugünkü umu 
•&Aa da •;:. beyannamelıeır bu- ı..m.nı ... tiıW memur Ye ~ - .. et tertibleri dahil olan_ dafaanın aıtık aoau celnıek üaere- lacma karır fngılızler tarafından ya- fartlar gÖUiniine alınrDa Anglo 

Memut:Wıır '<;. bey'antla.m._, 4 I demier. . ~.::' :':ıeDJeie m:~ur oldı:ıld6rı dir. p~la<:a.k hava hücwnlarının ,id~~i... Saksonlann bugünlerde, yani Mı 
t .. ıhrıııWtad · 1ar dağrtılacakl 2 - 3137 (c:Mniryollart barıe - kim.aııelıeniıe olup O. herhaac1 bir 2 - Batr Avrapadc: nı brraz olsun azaltabllmek ıçın cepbesmda esaslı bir muvaffakiy 
frÜn ~ ~ ıerl alt • I ati) •YKr kanuna bqlt 1 ve 2 M- ıpekil.::l-e 36; 9 s.ayth kanuna tahi mü İngili;derln batı Alınuya. ve Av· en iyi çare a~ba lngHiz esir .kamp- ka:zanmadan böyle bir harekete 
ve d [ yıılı ~!erde yazıh memur Yef ve t~iUercleG veya tek.a- rupaya karfl yapmakta devaaı et. lartnı bu ,.ehir ve sahalar cıvarına riteoelJ.eri pek de tahmin edile 
naaıltltr. . 1 htdk ft wne- ı m~. ~al yetuu veya hidıematt -nta- tl"leri. tlddetli bava t.aarnı:dari!e il· nakletmek mi ol.acaklır ve Alman~ K.. D. 

Ay '-!~ ~~rtara ~ni 3 - 3656 -.yılı kanunun 19 UD- rır;e terllbln<leaı maq, ücret ve JeY irili ohnak üzere Alma.o basınında lar !ayed böyle bir .harekete ıcbar • ,. 
mur karneleri • •·ııtdt.m ba _ ev '" 3sss sa.yılı kaauıwn ıo u~.- mi e a1uı1&r. 'son günlente dikkate ~ok pyö?n o - edllirtene bumıan ınsantıg111 zaten Hakktnı verıemız tazılR ıel 
edlhniıt o~~ ek~ek tev:rlatına c:a rwWe~ ,..nıclüaır dahil ınu- ; _Gene yulanıclaki (B) 2 nd bn ~le bir ~ ~ipr -:tm~ir: üç .~nede.nberi ~an a&~~mald~. olan aıosfe' . Telgr~fClllk 
111ıda yenı tefenik mUMıabdemler. . maddede zikredilenlerın besleıneğe dngı»zla, Kiel "°'' n üıınanın.a t.ıılı&:ı yenı ve Çt;ı.< acı ba teessur da- tt 1 • • 
~eallıtır. eıılrbf gibi~- 4-- Barem ~ haric-m<J.e medmr oldukları kfmseJ.e.t.den ber-ı~ yıapt.tldarı SOA büy\ik Uva ta- ha duymıyacaiı: mıdır? (&ı,f tarafı .J/J de) 

Memurlar v-e ~ Jacak&.Niw .......... lwauniarlllıe gore m.af alan· bana'i ),it- AIM'tle deYletçe paMh ve• arnrm em.asında y.erli halka müb.inı 3 - BGtı Alrikada: da telgrafcı Manastu lı Hamdin 
ımlderini !~ 1•• an • . •• • . ar (w.i2'tr, dıer*ımlar.! hat. Mkı • ya pantf2 iqe edilenlıer. 1 zararlar veMllrdlkleri sırada bu ..._ Fransız matbuatı mühfm ~lr.ı- kahram.a•lığım .an~ahrken t 

Vtllf ı\11 llkÜgl c-"-1, IMı,....,...._,, mıwenth!r, ve .. .. • hir yakininde bulunan bir İngiliz e- Amerfbıı kara, hava n denız lnrv- srafcılara h.u.iaı bır bend lab 
. _ , .w;~ ber'uumw). Salı &'unu karar ııerilecek ı sİr kampındaki lngila esrrleri ın• - veüerin.Jn Dakar Hmaırmı aaptet - etmiş, b\l meaiek ınensuhlan 

!at~~al Yılayetırulen t • 5 _ BGtçılriıı 1RUraf teriible • Ankara, 17 (Huswi) - Salı smda ela ehemmiyetli deae!Ml .::~ mek maksadfle luuırfaıınıakta ol • karfl duyduğwnuz takdirleri 
edılmlftır: . rfnıdıea .ı... lıadrot.rıla çalt~m • gününd~n sonra Ankara, iata.D· ı zarariar ika eybmiJlerdir., la-ıU:ıı- dtlk!arrnr ve bunlardan Mr kıM'lll - har etm~til'. Demek oh~yo.-

1 - t...dhul llıeled~ye h~dvcUar• ~. . .1 bul ve h:mir tehirleriuin ekmek 1et- g'el'Çt bu haberi beıııen y,.l.an1a. nı~ ~ta Cebelütfartka bf~. geld~- telııraf~ılart daha iy: l•rf~ 
dahf.linıde bulunup a~ıdMtı nı~~ • 6 _ 3238 sayılı kanenun 5 ıncıJ mevzuu etrafında mühim karar- [ mıtlaı' ve bunun beili:r. halkı üze - lennı yazmakta ·~ fayed bö7'k Dir mek bıraz ela AtatÜl kim hır a 
delerde inı.e ol'Unan .b.aunlar bü - ddesinde yaaılı köy eğitmen&. - far alınması beklenmektedır. 5a- l rinde hususi bir tesir icrasına mah. hareket vukua geiint? Fransl:BJal'ln z.usunu yerine getirmektir. 
"~ dahiliınd-0 çal.•.şım.akta olan :~ 3800 say~lı kam:nun llükiiıuk- 1ı. günü !stanbul ~e !zmir v.am~- &US Mr propaganda ha~rinden bat I>akar'~. ~und~n .e•vel old:wğu gib.i . !~lgraf.cslar1 nuıi tatmin «>d 
biiuruum d&lre ve 111\ffll!lffSoe·.er aza- . t•hi köy öğftbnenlerl. rı Dahibye ve Tıcaret Vekıllerı- ka bl('fey olnıadrğsnı Hım eylemiş - gene biİyiik b.'r Pddetle müdafaa e· J hılırız? Bır defa norıa21.I bare 
llll 20/10/1942 Salı ak;emına b.· rırı; • Tekaöd dul ve yt>tim malı§· nin de İştirak edecekleri bir top- lenlho. Fak~ bu Alman haberi ger. deceklerlnı bilıdlnnektedirler. haricinde bir muhaLerc zam 
dar hu kanun!:--1'dan istifa~e edee~ farilie-;;,.aNllyet ' ve bidcmah vatani- lan~ı yapılacaktır. T op1antıda çekten bir propepnda .. ~i o.Jsa le· . ~tlas Okyanusunun Afrilııa N. - ~bul edi~bilir ve b J zam .• 
memur ve mmtaıhdcmLerlr adedlerı , l ~ vahler ekmek mevzam hakkında s'r derecesmin gene buyük olaca - hilleme Brezilya burnu IU'Mlnda ye ucret şeklınde maaşl!\rına ıla 
ui bi.r tezke-e ile bildirip o nuktar ye m•§ arı 

3
? 9; 3976 sayalı mütalealanıu bilciire«;:eklerdir. ğıoa fiip.be yokllllr. Bir kere düşü - 2840 Km. imtidadındakı en d..r edilebil.İT. Sonra tekaüd mü 

ltey~e- v~ izabaumel?ri beledi· 8 - %6~?:e Ücret ':ıan yardnncı D~I ~~zina aatı,~1nm ke- nelim: Dütmanın. bfr meı:nleket·nı sa~smın ~ kenarına hütm. ~iri detlerini d~ha kısa ol.':lra~ h 
Ye iktlsad Md. den aldı.rsnaları bnunlera go •İlmesıne ıhtimal venbnemekle ya.kar, yıkar ve hır ~ısım ınsan!art. ı vazıydte bulunan Dak r ,Jmali Af. aablamak lazımdır. Çunku !> 
~ Yerllecek i::ı.ahnameleı - göre doL t:malllrn?e~.. ek J 11 le le kad· 'beraber fU iki tıklan birinin m.av-. nı öidüri&ken kendi memleketleri. rilcada çok miilrfim hanketlerin çok· kinlik bu meslekte b~r ınesle 
~ beyannameleri .. tasdik et- 9 - Eli ı~n ç ~eı:;:'letr emrine zuu baluolacail zannedilmekte· için harbederken esir diifmü! bir ta- yaktnbqt!ğr bugiinl-erde 1~1 Diin- ten daha erken ba.ş\&.maktad 
~ S<>.CU'& m.-eınur ve müııtabdem- rosu ilga ediien ve k t • e dir: ya Ha:rbfuln ehemmJyetli menu Bu meslekı mensublaı·mın dmle 
:ın~ tevzi ed~ek ba' memur :en- :ı~naıı ~ıurl:tr ve aÇl~~a~eın: 1 _ Tanzim saıı,lanmn b- raya davet edilen 1zmit' Valisi ve lıidfsclet"i ara.sına karıpnak Ji.ti. m.eleri için bir prevantory 

ikanı.~lg&hmıo bU!u.a.duiu ·ıu.a en v ' memur ve .silmesi Ye of"ısçe İstanbul ve hı- Sabri Öney Ankaraya hareket dadını gösfermeğe ha~lamıff.ır:. Rad kul"m.ak en basla hatıra gel 
~·ğma b\l heyannaıne!.e~! (er. r mücuesele- mir Belediyelerine ödünç on be- etmiştir. yo ga:ıeteş;i dün a~amki neşrlyab şeylerdendir. Muallimler için 

n çok 23/10/1942 Cuma ~u 10 - R~yo yay mk ~- ünlük un temini. l:r.mirtle bir firkct kuruldu lll"Utnda bu mevm hakkında esaslı pılmıs olan Validebağt preva 
~.ıt.a "-lac lıedim edeceklır. rr~ d~~ ~ite ça f&.D ye~ t-s"2

1_ Tanzim aahşlarma de- İzmtr, 17. (ffuşusİJ - hmi11 malumat veırm~ Tiı bu arada bv • toryumu ne kadar hayll'lı 
2--..1\ıl\ivuıuuıi W?:1wnl!~eo ma• ydı lsan 

8 

15~ · 1 ka ı kanı • vamla beraber ekmek fiatlarına ıBelediyeai yarım milyon lira ser· fİ.İD Dallarda. bir lı.ısnıı yerll asker. metler ifasına imkan verme1' 
: ~olan D'llltekaidi.• .. eytam lanl&eğli k'. ~~~· :ıan~1;.'i1ı1t teı- lıir miktar zam yapılması. mayeli bir huf>u?.at ~iTketi kur- den, Dk lıımu da Fr&JUJ:ı ana va- dir? Böyle müesseıelcı:i büf ..... ~~ ~~~:ı:n: k!lli.tı ve .::;;-'bir~~ ~urları. Lımir V ali.R A•Acır.- du, memurlarını buğday almağa l • asbr.inden miirekkeb ahnak \i - \:a~ ruhi mes~klere tetmil etm 

1 an ci zmir 17 Huauai) - Anka- önderdi. zere takribea 60.000 mr1cudı.a 3 : bır zarurettir. 



412 Sayfa 

Manisada 
Belediye HÇimi bitmek ü- -re, 
Partinin aaıl ve yeddk ci.xcuarı 

liatuini verİyoTIU 

SON POSTA 

İzmir de 

Her gün 
(BClf tarafi 2 nci sayiada) 

yet Rusya 939 Ağustosunda Al
manya ile anlaşmasaydı bu dev
let toprağmı ikiye bölen Polon· 
ya meselesini kuvvetle hallet • 

~ka 111.2: öğretmen olrulıı mek cesaretini elbette duyamı-

SPOR -
Bugün yapılac~k 

lig maçlar1 
huabına parızaız okuyacak yacaktı . . Jnıgiltorenin Avrupayı 

tal.ehd.erin i~ri belli oldu tek. bir devlet ınüfuzu altına geçi- 1~ta!'1bul lig oyunlarının bug~1! 
·· mdk d" · de ... 1 bc§ıncı hafta maçları her ıkı 

ManlM (HUMHİ) - Belediye lmıtr (~i) - Geçen yıllar yor gor en ışesı ço~a _mı- stadda d'-'devam edecek, bu su-
seçimi biıtm~ üzeredir. intihabın da olduğu gibi bıı ytl da Kaqıyaka ya.cak.tı.Şu halde harb mes ulıye- retle birinci devrenin yarı oyun
ceçff.:.mes'i, cvvel.::e de bildirildiği kız öiretm~n olcuhma devlet heia • tini ara~racak bitaraf mahkeme 1 ları tamamlanmış olacaktır. 
ctbi, seçime iJtirak eden vatandaı· bta. parasn yatılı talebe alınmış- ikinci iş olarak bu anlaşmayı ele Daha bidayette hl~ını kaybet
ların, muayyen nytyı bubnamuı br, Bunun iç.in açılan imtilıande almamah ıtnidır Bu da baska bir ınif olan lig maçları bugün de 
ve bu yfuldıen 9t!Çintin bir baftıa uza- lııar.aNın'aırrn · ialmlerinl gösteren led' ' · pek hararetli bir ~ekilde devam 
tıbnasıdır. Partiıni:dn namzed Iİ• lıiste, Maarlf Vekl'letlndıen ıehrimlz mese939 hıarbr. . . d ... _l_ -b edecek değildir. 
~-ı üiyledir: maarif ~!f~ 1 .. w.. • • d 'lı . I ınt oguran seoe ve I 
....., ... - 'Ll.UKHI" ugune aron en nıı ... 'll k- .1 k k d k . Spor • Davudpa•a 

A ·ı ,__ s b . A __ , u_L "' bu tıııııld»enln .ı--ı..aı wırı'--L amı er o aoar ço o a ar a- • . . 
ll azaıııımr: • rı Y-, '"- · , ~.. çag Ul%'ll& _,_,,,_ 'k' ha b' d" d.. .. Da•udpaşa ıçın artık zorlu 

med Temh: CifUikli AJ.med Sup kayHH.rı ,_.,dma.ı l>RdirilmlJ{ir. flŞ.l:Kfrır ı r ın or uncu yı • l b ' b' · · t k.b tmegw e · . ' • d . , l' k J k maç ar ır ınnı a ı e 
hl_ Kocameml, D~. ~emH Şen., Ka- Ka:aına.n taleben.~ ı~emu~ ol .. lmda .' ahı mes ~ ıyet ~ ay o • başlamıttır. Bugünkü maç ta Da· 
mil Ahoy, Tevhk l"avq, Ktnan da:IJ.ı okuLrla isimlıerı qq"tda • lay bır ta:rafa yuklenemıyor. bu- vudpafa hC$abma sıkıntılı bir o-
~pan, Febmi Erkut, Vdrbi Ku • dw: . nunla beralber üzerinde ittifak yun sayılmaktadır. 
tengin Avni Gemicioğlu, Kadri Makbule Sabuncu Bahb.ir liu- edil k ·· 1 · k' k · • 
Küqük.oğ-lu, Arlanalı Mehmed, Su. al, Nezahat Altau Deaizll lİ.se$1, ere soy. enıyor 1 şu orı • Galataaaray • Siileymanıye 
dettin Bal~oy, Neflıe Allmcan, Rı- s.drb B.bacan, Zebran Altan, NI- dor meeelesı yaTatılmamış, 'hele Galatasaray için bu oyun Üze· 
za A!Gasbm, H"Jliui Cua, Dr. Naci, met Dünyaoğull11n, İmıir ki% lisesi, şu Alman • Rus anlaşması ya - rinde durulacak maçlar~.an de· 
Safure Karacaosm•n Ziya Ekber. V~a Beytı;Dy, İcnet Özcan, Neri. pllmamış olsaydı harbin iiç beş ğildir. Süleym.aniyenin mudafaa. 
oğlu Cema1 Canatar' Dr Rıza On- man Ercan Balılesir öirelmen oku- sene geçikmesi b\l bakımdan da sile geçecek bu ınaçta merakiı
tü, ;'Vllkat lı=mall H~kkı: Mdımed lu, Şadan T~timur, Fatma .~Y.. - belki hiç çıkma~ası mümkündü. lar için bir zevk duymak kabil 
Toegel, Raşid Meriç, Haaan Bajcı~ ilen Öven, Rabıa Yakan, .. ~ıgan Müstakbel mahkemenin mi.is· olmayacaktn·. 
Ata Özgen Fili!,ell Ferid, Abidin Atıet, Nurhan Özka;ra, Turan Öz. ak.bel ' ed bash·a Fenerbahçe • Kası:mpafa 
Oivl. ' ~ı, Şefika Ans, Fatma Kara.. t azas~. 1~ ner en < • • Her geçen hafta biraz daha 

Y d _._ --'-- . a.l! .... ! . .__..:ı "'-'--' • denizolıullllrı, Halime Özcen, Mab- caklannı duşune dursunlar, b1z f b la Fenerbahçe takı-
e e& a:ıı:anr. ~ ı~, ,,_ .. _..ı H'lm ,,,. 1.. t . b .. . V h d . . onnunu u n 

L-dd' A--' Zi ~:.. Nükhet mure .l"UU~ ı lel .t'Utlnıer %lntr ugun ersay mua e esını ya· b ahat kazanabilecek 
ı.- ın 7 .... , ya -ru-•• k öirebı t...L. S. . Okt l ö'b d.. . "k l mı u maçı r 
Aralongun, Fahriye Alqlt, Kamil ız ~ o,..,_.., . mye •1 pam arm .. iir unyaya ıntı a v&ltiyettedir. Kasıınpaşa takımı 
Ekmıekçi, MdımE"d &ol, HÜ9n.ü AkhlMI' ortao&culİd ~ Me~ Ar etmiş olmalarına mukabil Al • için bu maç bir müdafaa oyunu 
mütelcald, Ekr~m Külaha_,, Said dtn, ~·'__~1 ptz Erkan,B ayr • man-Rus muahe':lesini yapmış olarak geçecektir. 
D. · Mustafa B lad lı Alm d ye "'1'--• umuan ayra:z erpma } l b" "k k • · · mçJ, u an , ıe. _..~ _ _ı H Erol Gönen orta o an arın en uvu an vern:ısı- Beykoz • Takaım 
Cabi Mehmed Karaburunlu Tacır .,.-.._, .. .., acıel' _u.... d'lm' b-"1 d k · • • .~ okal, Fatıma Neriman Ildır, Fatma ne 'In'amlUID e. L ış u un u Ligde en aon vazıyette olan 
Halid, MÖ~d K~.r.u1c Mı:;H~ Umum TUkill ortaokul, Bedia Ön- larmı gÖt'Üyoruz. Anglo-Sakson Taksim takımı, B~ykoza müsavi 
Muhtar zuer, H.-..u . an o . 90J' Manisa ortaokul, Hatice Boz • alemi bu nııeıs'uliyet'ten hisse bir oyun çıkarabilecek bir vazi· 
Terzi HallJ, NeclmeHddındiD~~zcı - kurt Mili. oriaol.:ul, Emel Temel b'bi olsun veya olmasın sim- yettedir. Bu oyunun kat'i netice-
oğlu, Fet~ Vra, am nıan, Muilıa criaokııl, Şerife Adalt Na • s~ _ ı . , . . d d' . B umi tayin güçtür. 
Fevzi Tem:71'ale, HMan Baydar, _m! ....,. .. _~uı "'· d x C dılık seyırcı vazıvetın e ır. u . 

. .. V f u:ı..._ ALı.._ ı:wa .... ~ , ~u e vzergun, um • ~- 1· f _,_ b Beflktaı • Vefa 
Seslim Akgun, as 1 __....,, oauı- • buri,.et ı>ur.ı Çapa kız ortaokul, alamın en 'K.Uvvet ı tara ı aa u . 
...lıinı Özaltın, Remziye Ongan. vedia Anı. İzmir kız öğretme'n o- vaziye;te girebilmis ve ikinci ~a!tankın hatırı aayıhr 0 Y':1.nu 

... ·· Sllif'- • 1 bl • .., bu ikı ta ımın maçı olarak goze 
kulu Kaınran Gurıen "e orta cep:he rrvayet ve ta e erme raf! akt d B ;kl l'b' 

C v 1 b ·ı· "? ' At..- T' çarpın a ır. e~ı aşın ga ı ı-OCU08 a anca ven ır mı. okul, Hali.de Edibe ~,..y ı~e Ol'• men bu vaziyeti muhafaza ede· yeti akla en uygun gelen nokta-
. ~~:1.....:1 taolcul Zebra Akmerauı Turgudlu iL ·ı . 1 d V f k .. el 1 d w ' lzmir (Hususi) - K~ .. e , . · Or) U aık rta oı mış oması tr. dır. e a ço muca e e e ecegı 

1307 nci •okakla .oturan 13 Y9fl?da o~l, ŞibanTük t nor!cw.. :rta Ck '7 I ki. ~/l için B~iktaşın. ~alibiyeti büyük 
Alltan ye karde,ı 8 yqtnda Fdal oku , ~ 

1 
el • k U 1 eem tA..ya fAA;f· - J bir ter mukabıh kazanılmış, ola· 

oynarlat4sıen bulduklara eeki kapsol- okul, Kev9er &tem zınır ız ıea ' caktır. Ômer Besim 

; t°~n~:ıa!ı~:C~:i';: lzmitte belediye seçimi kiti ( Yeni neşriyat l ; .. Ö~k~;~ .. i~ ... z~~i ... Ö~·;;·~ 
nın elinde ateJ almıı, çıkan kurtun • • . . 

1 
1 

kardesi f'ia<iyi ağır surette yarala • 1zmi4 (Huau~i). -=-: Şehrimız. YÖCEL - ~.aben münenoerıe- Belediye ""1Smdatl muayene. 
nu t.; Ha atı tehlikede olan Fikri de belediye -.eçmu nihayet bul· da bdüedlt1 Yucelin S5 inci sayısı 1'2.r. hanesinde ~leden eoınra b9.ırta-

f · Y edavt altıu .rnl,lfl,ur. C. H. P. namzedleri itti- tiııMlın roman nrükt.faWruı. tabsls edlleftk a Ja.nDl &ana ed• ~ 
Wr oıktı. 

Mekteb programlarma ahl8k ve 
muaseret dersleri konmalı mı? 

(B<ıı tarafı 1 inci sayluda) 
leri vaı:dı. Büyük dünya harbin
den sonra bu nevi kaideler bü
yük bir sarsıntıya uğramı~ır. 

Biz büyük bir inkılab geçir
dik ve bu inkılabuı bir intikal 
devre.sini Y8.§adık ve yaşıyoruz. 
Bu itibarla muhtelif zihniyetler 
ve muhtelif telakkiler çarpışmak 
tadır. Bu sebele ahlak mefhum1J 
Kırıteyumunu tayin etmek olduk 
ça nazik bir ittir. Fakat bütüı1 
dünyaca müşterek ve bilhassa 
milli Türk seciyesinde ataları
mrz.dan intikal edegelen bir ah
lak mefhumumuz vardır. Bu da 
disiplin esasına dayanır. 

Türkün töre•İnde büyüğe hür 
met, küçüğe şefkat, kadına say
gı, anava, babaya, hocaya hür· 
met, iyi huyların temel taıını tef 
kil eder. 

Çocuk büyükğünün yanında 
değil sigara içmek, kahveye dahi 
el uzatamazdı. 

Hiç şüphesiz zaman icablan 
bunlarda bir takım değişiklikler 
yapmıttır. Fakat hiçbir vakit di
siplinsizlik, saygısızlık makbul 
olamaz. lıte burada sebeb olarak 
büyük harbin mahsullerini ve 
bir de intikal devresinde bot ka
lan müeyyideleri görüyorum. 

Bu mesele üzerinde çok dur
mak ve çok çahfmak icab eder. 
Mekteb ve aile arasında aıkt bir 
i~birliği ve anlapna lazımdır. 
Bilhassa ilkmekteblerde rnuafe
ret bilgisi dersleri ve orta mek
tebde ahlak dersleri okutulması 
çok f aydah olur. Çocukların ka
rakterlerini tetkik etmek ve on
lar için bir dosya vücuda getir
mek, ruhi tereddi irÖ.tereu ço
cuklar üzerinde apı bir itina 
göstermek yerinde oluı·. 

Bir gencin serketliği, vurdum 
duymazlığı, içtimai muhite olan 
alakasızlığı affolunur kabahat• 
lerden değildir. Bunun sebeble· 
ri inceden İnceye tetkik edilme
li, ona göre baba ve ana çocuk 
üzerinde daima müeuir olmalı
dırlar. Çocuğun sinemada görece 
ği filmler1 okuduğu kitab ve mec 

mualarla, cin.si hayatmd•Jri m.
yillerile bilhaHa bü1\ıi çaiuıdaı
ki inkiıaflarile çok yakındaD 
meşgul olmak İcab edw. 

Janjak Ruao, bülui denod 
için «cemiyet hayatına Dİabetl. 
dünyaya ikinci relif,, der. Bi
naenaleyh bu deTI"ede bith .... 
çocuklarım1zla fazla aükadar 
olmalıyız. Betikten ib"baren ço
cukların muayyen dnreleri .,.,.. 
dır. Bu derelerin kendine h• 
terbiyeleri mevcuddıır. 

Nazi ink.ılib1ndaıı softl9 
Almanyaya 1ritittim zaman tram 
vaylarda bazı ilanlar sözüme 
çarptı. 1ı&nda şu satırlan oJm. 
dum: «Nazi genci, büyüğüne" 
kadınlara yetr ver.» Demek 1d 
harbden sonra her millet, çocuk
larında üzerinde durulmas• icalt 
eden deği~iklikler görmiq ki b. 
tarzda ikazlara lüzum hiuetmif
tir. 

Biz de gerek mektebcle ve ıe
rek ailede maya.aı tonıU olan " 
her türlü iyi telkinlere Mtidack 
olan Türk çocujunu iateclij-im.bl 
gibi iflemeli, ona milli ah1ik va• 
ııflarını telkin ebneliyİ:E. Mekteb 
de bir çocukta nazarı dikkati çe
ken bir hareket aıörüııce derhal 
ebeveyni haberdar edilmeli, ba
ba, ana da evde §Ahid olduklan 
hadiseleri mekteb idareaine du
yurmalıdır. Bu müf&heclelerdea 
sonra zaman zaman mekteblerdı9 
öiretmen ve veliler toplanwı ya 
pılarak görgüler üzerinde kon .. 
ıulmahdır. 

Sokakta gezen her çocuk ceo
miyetin rnalıcJar. Bu kaideye p 
re bir çocuk zabıtaıuıa. lüzum 
vardır fikrindeyim. Bu tetek.kült 
rünün her •aatinde sokaklarda 
başıboı gezen çocuklara el kOJ"" 
malıdır. Mekteb kaçaklarma ne
fes aldırınıyacak olan bu zabıta. 
onlara niçin mektebe ı\tmedikl. 
rini sormalıdır. 

Bu teıkili.t Maarife hailt ol
malıdır. Kadroya teşkil edecekle
rin pedogoji bilen kinuelerdell 
aec;ilmeıi ele faydalıdır .,. 

l· Ona. 
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Telgraf', Telef"on Ve Telsiz Haberleri J 
BU SABAHKi HABERLER Londramn mesaj.!n.~ I JY~ Ç~T C..\-> a 
- • • • • • • Ankaranın teşekkuru ::===· .. :i~t~ 

Stallngrad L ranın devlet merkezı olaıak se-
çilmesinin yıldönümü vesilesile 

dl,mek ır.apbenı·n arılınası hakkında ;::::ı.~le:::a;~i~a~:r.;n~:'a~ 
lzere mi 'l .. afiuır talebl'Jerde bulunmu'' ~l~:.•';i;!!'.i;:.~~~~ T:;;: 

Londra vaziyeti çok 
ciddi görüyor 

Londra 18 (A.A.) - Stalin • 
gradda vaziyet cid~idir.. Al!"'an 
kumandanhiı ıehrın 9mıalınde 
ilerleyip Volga kıyılarına yer • 
leşmek istemektedir. Al?'anlar 
ağır zayiatlar pahasma ılerle • 
m e ktedirler. Fevkalade kayıb • 
Jarma rağmen Alınanlar hala 
müthis hücumlar yapıyorlar. 

Volranm sınai kısmındaki sa
hilleri ellerinde tutup tutmıya • 
cakları yakında anla~ılacaktır. 
Şehrin bir bölgesinde tardedil • 
mişlerse de diğer kısımlarda iler 
lemi§lerdir. 

'J • Londra tehri sayın ::>eledi~:~~: 

Roma 18 (Radyo) - Mo.ko·ı husuM&nda aiı.r talebde bulun • 
vadan alman !habere a@re Sta· duğu nuuirren bildil'iliyor. Bu 
lia f ncilterenin Mo.kcva eefiri taleb kartıı.ınd.a aefir Londraya 
Clark ile cörü.-nüttüı-. St~Jidn •.gidecek, Çörçili tenvir edecek
ikinci cephenin derhal açılması tir. - ------- - ·----·--------------------

isıanbulda ücretle çalışan 
öğretmenler hakkmda 

Maarif Vekaletinin tebliği 

Ankaranm Türkiye Climhuri
yeti merkezi olarak intihabmm 
yıldönümü münaaebetile gönder· 
mek hatırnüvazlığnda bulundu· 
ğunuz doatane mesajdau dMaya 
hem~hrilerim Ankaralılar "e 
ben hassaten mütefekkir olduk. 

Son aeneler zarfında burada 
tahakkuk ettirilen inkişafı ya
detmek için sarfettiğini:ı: samimi 
sözler hepimizi ç.ok memnun etti. 

Londraya göre Ankara, ı 7 (A.A.) - Maarif mİJlerdir. fstanbuldan ayrılmak 
Londra 18 (A.A.J - Londra Vekilliğinden bildirilmiştir: istemiyenlerin yardımcı öğret· 

Bu münasebetle lıaı-arctli te
sekkürlerimizi kabul buyurma· 
~zı ve büyük ve şerefli beldeniz 
halkına tabassüsümüzü ve derin 
muhabbetimizle birlikte saadet 
ve refahı hakkındaki candan le· 
mennilerimizi ulastırmanı:ı:ı rica 
ederim. Nevzad Tandoğan 

Ankara Vali ve Belediye R. 

radyosunun Moskova ıuuhabiri · Yüksek tahsil görmÜl olduk- menlikte bırakılmaları zaruri 
nin bildirdiğine göre Almanlar ları halde maaflı asıl öğretmen görülmüştür. Sayıları 219 dur. 
Stalincradda ağır hücumlar - tayin edilmeyip 1939 yılandan· Bu Öğretmenlerden maaılı kad-
la ilerlemektedirler. beri ya!'dnncı ö~en olarak roları bitmiş bulunan orta öğre-

İngiliz - Alman 
esirleri meselesi w kk n ı 1 1 ı d 'kaA tim müesseselerinden crayri, yine Ruslar cesaret ve SO&'U a • ücret e ça ııtarı ma aı ın an fi - • 

~ l'k k v d ı k ı b ı d bu tahsil derecesindeki okulları· lılıklarını ltozmauan çe ı u • yet e en mes e taş ar u un u-
vetin tazyiki önünde yavaş ya· ğu bazı İstanbul -,azetelerinde mızda maafla tayine müsaid 
vaş geri çekilmektedirler. görülmüttür. münhaller vardır 

Muhabir Almaııların Rıu. hat· 1939 Ye 1940 yıilarmda yük· İstanbuldan çıkarak vatanı-

(Baf tarafı 1 inci sayfada) 
man ordularının eline eeçen ve 
bu harekete dair olan emrin su· 
reti dercedilmiş bulunuyor. Bu 
emrin 4 üncü f ıkrasınm 32 ra· 
kamla merbutunda esirlerin Ü
zerlerindeki evrakı imha etme· 
lerine mani olmak üzere elleri
nin bağlanabileceği söylenmek
tedir. 

lannı y-ara.madıklarını, fakat ~- sek tahsilli ve ehliyetnameli olup mızın diğer köşelerinde hizmet 
ziyetin pek vahim olduğunu bıl· Vekilliği;:.,ize müracaat edenler, almak isteyenlerin Vekilliğimize 
dinnekteciir. Almanlar alcılıkl~rı 1stanbuldan gayri yerlerdeki o· müracaatları halinde derhal ta
me'\'kileri tahkim ile meıguldur· kullanmıza maatla tayin edil- yinleri yapılacaktır. 

.::_~~~-=-~~;..._::..___~~~~~~~ 

ler. 
Kafkas cephesinde 

Vişi 18 ( A.A.) - A{_ınan or • 
duları Kafkasya cepbftır.de, Ar· 
mavir • Tuapse yolu üzerinde 
ilerlemektedirler. .. 

Moalt.ofla raJ.yoşıına gor,e 

V . • 18 (AA) - Moskova 
iŞi ' ' • d L!-

d Stalingrad şc...fırın e uou-ra yosu •
1 1 

w 

nokta.da AJmanla.nn ı er eaıege 
muvaffak olduklarını itiraf et • 

mektedir. 

Kanada Başvekili 
vaziyeti müttefikle
rin lehine görmüyor 

Montreal 18 (T.P.~ -. Kana
da baıvekili Mackenıue Kıne bu
rada bir nutuk irad eder ek, de· 

na.iştir ki: f d .. 
(<- Amerika nısı unyasan-

da yaftyan milJetler, yakın z:'" -
d A. --rika ınenıleketlerıne 

aan a .t'U•""' "~ 'h 
l muhtemel olan mı ver 

yapı ma&ı .. . tehli· 
taarruzunu ve bu ruu~ış . 
L • d '!... müdrik degildırler. 3 
&eyı ım• . . k 
aene harbden sonra \.~zıf~ıknl ~-
f . h" b. zaınan nıütte ı erın 
esı ıç ır . . V bu 
lıehine meyletmemıttır. e 
Jaarbin kazançlarını dİJet" tarafa 

t. - • . .. teren hk- bir f"mare geç ıgmı gos -..-
~ mevcucl değildir. >ı 

Almanya ile Japonya 
arasında deniz 

nakliyatı 
Stokholm 18 (T.P.) - Ta • 

runmış İngiliz askeri mütehassısa 
hinba§ı Charles Jon Morris, Daily 
M.il ca:r.:eteainde net1·ettiji bit 
lllakalede Japonya ile Almanya 
•ruında Omidburnu tarikHe 
lnabdud lair surette deniz: nakli
Yatının kabil olduğunu tasdik e t 
nıelı:teair. Mumaileyh ıunlan "~x 
lllaktadır: Japonyanın yakı :ı· 

Jlıanda ve çabuk iıarb haricı e. 
dileceği ümidi unutulmalıdır. 
Y.alnız biıyük bir aeniz 11U1hare
hıesinde galib geldiğiaız takdirde 
Japonya mağliib edilebilir. Ja • 
l>onlar bu hakikati müdı iktirler. 
Onun için Amerikaya ubir nu -
~ralı düıman •ıfatJ.nı vermişler 
dır. 

Ruzvertin eşi Londraya 
gidiyor 

• Roma 18 (Radyo) - Ru:ı:vel· 
tın zevcesi Loııdraya cidecek ve 
kral ~ile~İnin misafh-) nJac.ıaktır. 

Stalingrad'a dün bir 
cehennem ateşi açıldı 

Tebliğde, İngiliz hükiımetinin 
6/İlkteşrin/1942 tarihindeki de· 
mecinde bu emrin mevcudiyetini 
inkar etmediği, fakat emrin "aa· 
labiyet hariciıı verildiği söylen· 

( Btl.f t•ralı ı inci &t.ıyfada) bert! müıahade edilen kıt'a tahşi- mektedir. Bu husuata teblif;de 
dÜfll'Mmı birçıok dağ mevzilerinden datı bava lruVTetleriıniz tarafından deniliyor ki: 
alınıp ve çok seyıda er.ir almış • fasılasız surette ve muvaffakiyetle Bu tefsir, saçma olduğu kadar 
!ardır. bıt'Palanrnıflır. da inanılmaz bir feydir. Z ir11, 

Stalin&racWa piyade ve zırhlı tq- Stalingradda son vaziyet İngiliz harbiye nazır lığ .nın, do-
lciller, devamlı bir surE-Ue hücum • Berlin ı 7 (A.A. ~ _ Askeri bir layııile İngiliz hükumetinin ha-
larda b&Uanan bava kavvetlerile ve '---~l.4....- .. w ___ ıld ·~· ·· ha zırlıkları on ay sürdug" -ünü bi:ızat -r-..... ogn:oııı ~&ıne eo~, • 
uça~w sav.a~ beıtaryalarlle &det bir.~ raıb olan Staliıncrad febr;nin son ba- söylediği bir tefebbüse aid emir· 
blrJiiJ balinde laaı'eket ederek dllf. kılyeleri etrafında yapılan mubare. )erden bihaber olduiu tahmin e· 
ınanın .fidd.etJıi • mukavemetine rai- beler dıiin etkenden tekrar ba,laııoı dilemez. 
men ~. ıbtiDad noktala~lnı ve ten:tıM kolları Kızıl baraj ism.in.i ta - Alman orduları başkumandan 
yere comliii tanklar• geçmece mu· , •ıvan kam- fabrikasının dolay • l - bli - · · 'ki · f 1 d 4 affak oint-·-1- 88 lik l ·maı ,. , . .1~ ıgı te gmm ı ncı asın a 
v ~· ve . op 1 

• larını 1'gal etiınişlerdlr. Ortalık ağa. fıkteşrinde İngilizler tarafından 
eden « Kızıl harika » fabrıka&ena gar- rırken Alnımı bataryaları --L--ne. C.:--- d l ta . . ~ --~ a aaına yapı an arruz 
mlflerdır.. . . ~ni bir atq açmııJardır. Bu atq ha- tetkik edilmekte ve bağlama e· 

Şinıal ~~lııda yapılan bir rabe halinde bulunan fabrikaya tev mirlerinin geri alındığına d•İr 
ilerJıeıme ~tic~e tehılin ılmal. • cib edilen :infilak bonıbalarile tak - verilen ve evvela ~üphe uyandı· 
batı$ınd.ıııkı dütman ku~etlerlnm vlye edılhnlftir. Fabrikanın üzerine ran teminabn yeni bir yalandan 
\Aterlle ~ı kesl~ıft]r. Bu 5000 tonluk 00n11M ve infilak mad- ibaret olduğu veya İngiliz k,t'll· 
lruvvıeıtler mıha ed.ilın~k uz•redlr. des.i d••..mü•tür Sovyet mukaveme ı d k" d" · ı · · l ,_ ·· .. d 

• w nd ~·· ,,. · • arın a ı ıaıp ansız ta yuzun en 
. V~anın d~ a t?pçu me~- ti kırıbıf ve Alman kıt'aları öğ - tatbik edilemediği o zan1an ya-

D.lerİne karfl çok fl-Odetli hava hu· leye doi'-•"1 Volga sahilinde bulunan pılan tecrübelere dayanılarak 
cumları yapıhnaktıadır. Alınan av- bir fabrı&anın ya}'lıını inal ebnlJ • miitalıede olunmaktadır. 
cı tefkıı1!erıl Sovyet bava kuvvet • !erdir B d t hl'· · .. .. ·· 
}erinin gündüz uçaklarını tama.men Sp~'- - malıall.eai bemen ka f l und an .. slonrda ~l ıgkıtn d~çuncu 

h _.._ k - as ın a şoy e enı me e ır: 
faaliyette bulunamıyaeak ue oy. mil ... n l•aal edi'-;·tir Bu sayede ı ·ı· · ı · i · h k 

L - bi ka ha ç ~ ... ...., • <ı ncı ız eaır erı mese eaı a -
muflar ve kendileri ulç r Y1 Don ve Volp. kilidi men:ilerinl it- kı d t ·1· ı · b" ·· k""l~t 

ad 18 ..ı::.-- ~ 1 d" n a ncı ız enn ın mut u a • 
uğram an ... ~ .. an uçagın u- gal eden tümenlerle traktör fahri - la ileri sürdükleri aebebler de 
fÜ"DÜtlerdlr, kasını ifgal eden kıt'alar arasında 1 d t ·ı h "'k. · · 

Kalinin • Toronetz kesimindeki irtibat tesis edllmfftir. ya an ıOr.İlkngı t4;re ~hlu°!etdınkı1! 
bütün demlryol\arile kara yolların- • v • 8 ve 1 teırm tarı erın e ı 

faali ede ıldığı 15 giinden. Souyet tebl'M• beyanatında ~imdi Almanlar ta· 
da Y yap Moskova, 17 (A.A.) - Sovyet rafından alınan tedbirlerden 

geoe tebliği ekinde deniliyor ki: bahsederken harb eairleri hak-
İngjlizler Fransada 
bir silah fabrikası 

bomba~adı!ar 
Londra 18 (A.A.) - Dört 

ınotörlü Lancheater ağır bom • 
bardıman tayyareleri dün gün • 
düz ş.imdiye kadar yapılmamış 
bir şiddetle Franaada muauam 
L Creusot silAh fabrika..sını bom 
.,:nınnan etmi,lerdir. Bu fabri· 
ka Mihver hesabına ağır topl~r 
apmaktadır. Bombardıman ~ !ti dakika sürmüş ~e fazlasıle 

muvaffakiyet elde edilmiıtU:· 
Bombardıman tayyarelerı av· 

cılar refakatinde bulunmuyorlar· 

dı. 

Asor adalarında 14 
saat süren fasılalı 

zelzele 
Stokholm 18 (A.A.) - O slo

dan haber ...-erildiifine göre bun
dan lair müddet evvel 7 i~iliz 
paraıütçüsünüa Berceodc elek • 
trik aanh'abcn havaya uçurduk • 
lan teyid f!djlmektt!ıUr 

Stalingrad bölgeıiude kıt'ala- kandaki Cenevre mukavelesinin 
rımız, aayıca Üstün dü,man kuv- ikinci maddesini zikretmesi ve 
vetlerinin yaptıkları ,iddetli hü- bu madde mucibince harb eair
cumları püakürtmüşlerdir. Gün- lerine muti ile mukabele etme
düzün 43 Alman tankı tahrib e-- nin ya.sak olduğunu aöylenıesi 
dilmi, ve bir düıman alayı yok gülünçtür. 
edilmi,tir. İnadla devam eden 
savatlardan mra kıt"alarımız biT Alman harb esirlerine karşı 

1ngiltere tarafından yapılan kasanayi böll'eıini tahliye etmİJ-
lerdir. nunauz muameleyi Alman ordn-

Staiingradın batı §İmalinde lan başkumandanlığıum kolları
mevzii önemde .. ..,..ı.r oJmuttur. nı kavu,turmak auretilc kartıla-

Kat'i mah.ar.ebe mamıf olmaamı Cenevre muka-
Moakova, 17 (A.A.) _ Roy· velesine aykırı bir hareket aay

ter ajanaının husuiİ muLabiri mak ta keyfi ve yeniz bir ba-
lbildiriyor: rekettlr. 

5 talin g r adın ,ima1 bahsında, 
endüstri mahallelerinde yapıl· 
makta olan muharebeler kat'i 
olacaktır. 

----o----
Pasifikte yeoi bir Japıı 

taarruzu bekleniyor 
Taarruzdan evvel her biri o - (Baf taralı 1 inci sayfada) 

ıuz kırk uçaktan mÜl'ekkeb duiu Guadacanal'a çok sayıda Ja
bo~ba uçak filoları saatlarca pmı çılmııştır, diyen bahriye nazır
Sovyet cepheııini ve Volga geçid- tığının bir tebliğinde Amerikan 
ierine kadar cephe ıerilerini mev~mnin _t?p ateşine tutulduk • 
dövınüşlerc:lir. ları llive edili.Yor •. 

Rualar müteaddid s'>kakları Yem Gıncde 
t k tmek zorunda kalmışlardır. Melhourne 17 (A.A.) - Mi.itte. 
.:rm:nlar ye<li haftaiık muvaf- fikler umumi kanr~ahının blldJrdl-

f 1 yet·~·liklerinin leke&ini si1- ğine göre, yeni Ginede Owerut&Jı· 
a u _.. . • al da J 

k için azami 1rayre~ s.arfedı- lıey da,ıa..ının flll1 ıırtı.n apon-
me 1 'iM biraz geri atılmı,tardır. vor ar. 

Yıldırım harbini şimdi 
karşı taraf mı yapmıya 

çalışacak? 
1'I İhTer .kuvvetlerinin ~rk 

. cephesinde ete geçicdiği 
ıaşe mmtakalarından aoııra bu 
kuvvetler için arbk bir yıldırım 
barbi yapmakta devanı etmenin 
manası kalmadığı sô,.leniyor. Btt 
iddia, bilhassa, İspanyot kaynak
larından aksetmektedir. Malum 
olduğu üzere yıldırım harbi, gi
rişilen mücadeleyi en kısa za
manda sona erdirmenin tek ça
reşidir. Bunun için de elde edil
mek İstenen hedefin en kusa za
manda zaptedilmesi matlub ol
mak gerektir. 

Almanya için bu, bir bakıma 
göre, harbin ba§ında böyle idi. 
Ablukanın tesirlerinden bir an 
evvel kurtulmak İçin ne yapıp 
yapıp kısa zamanda kendisine 
yetişecek kadar ilk madde kay• 
nağı elde etmesi lazım geliyor
du. Ukrayna ve Doneç havzala
rı ele geçirildikten ve Kafkas 
petrol aahalannın felce uğratıl
masma mukabil Rumen ~trolle
rinin temin edilmesi üzerine bu 
maksad temin edilmiş sayılabilir. 
Şaye<I Birmanya ve Malezyanın 
tabii zenginlikleri.ne el koyan Ja. 
ponya ile de muvasalayı temin 

Malta üzerinde tah
rib edilen uçaklar 

edebilirse, artık Almanya ve or
takları için bir sıkıntı bahis mev
zuu ol&ıaaz:. Buna mukabil yıl
dırım harbi yapmak ve bu yol
dan Mihveri vurmaya çalı§mak 
Anglo-Sakaon devletJeTine teret 
tüb eder. Bunu yapabilmek için 
de, bu devletlerin, bir hayli mü
teessir göründükleri Atlantik 
harbini su götürmez bir sekilde 
kazanmalan Te mukabil ~bluka 
yı tesirsiz bir hale getirmeleri 
iktiza eder. 

Bu harbi, esasta bir müdafaa, 
şekild~ bir taarruz harbi ola rak 
.kabul ve ilin eden Mihver, bu
gün için, bütün e-ayretile şarkta 
kendisi İçin en elveriıli hudud
lara ulafmaya çall§ıyor. 

Alman Fübrerinin son nut
kunda söylediği g ibi, onun için 
artık Avrupada, zaptı ıçm uğra
,-ıiacak az sey kalacaktır. Bun
d a n sonrası , mi' d a f a asma m ec
bur olacağı şeyler için hare ket 
yapmaktan ibaret kala<'.akhr ki 
bu da müdafaanın ti kend isidir. 

Son safhasına ulaşma ktn bu
lunan Stalingrad mubarebelerin
~en sonra ve onun zaptının icab 
e<leceği aakeri hareket!eri ınü
teakıb Mihverin Avrupadaki du
rumu yeni baştan tensik edile
ceğe benziyor. MihYer ikaynnk
lannın söylemek istedikleri şey 
~aliha bu olacaktır. - .J. '* 
Sekerin karne ite verilmesi 

karan akisler uyandrr~ı 
. La Vallette 17 (A.A.) - Dün (BQf taralı.linci &a~fada) 
öğle yemeği saatinden evvel 4 Mih- mul fekerciler dün Belediyeye 
ver- av uçağıle 2 Mibvet bomba u • müracaatla. ~ker teminini iste· 
çaiı tahrib ediknit, Peıardanberl • I d. o·· h t l 50 
tahrib edilen uçakların sayısı bu SU· mış er ır. un e val."1 ara çu-
retle 103 ü bulmuJ{ur. .val, şekercilere de 100 çuval şe-

Berlin 17 (A,A.) - Resmi teb. ker dağıtılmıştır. 
llğ : Şeker şirketi şimdilik şekerci 

Malta adaaındaki aakeri tes.İile- ve helvacılara baıka şeker veril
.rln bomhardımanına Alman ve İ · miyeceğini b ildirmiftir. İstan
talyan hava kuvvetleri tarafından bulda ~imdiye kadar sen ede 4 
gece ve ıündüz devam edilmiftir. milyon k ilo h elva istihlah: e dil-
Hava muharebelerinde düşman, av d· ~· b . · d 2 ·ı 
cılarıınızın harekatı neticesinde 15 ıgı ve unun ıçın e mı yon 
Dçak kaybebniştir. iki Alınan uçaj;ı kilo ~eker sarfolunduğu anlaşıl
üslerılne dönmemlf<iir. mıştır. Helva imalatı da bundan 

Oakarda askeri harekat 
başladımı 1 

( Baf taralı 1 inci •ayfaJa) 
sirde bulunulmamıştıı . 

Dakardaki hava kuwetleri 
lt.umandanı iildü 

Londra, 17 (A.A.) - Ofi a• 
janaı dün alqam Dakardaki ha· 
va kuvvetleri kumandanı yüzba· 

sonra ehemmiyetli miktarda _a· 
zalaeaktır. .................................................... 

BU GÜN ' Hoı vakit geçirmek güu•I bir 
caz dinlemek isterseniz 

§1 Dailliersnin l 1 İlkleşrinde do- sinemasına gidiniz. 

ğu Afrikada bir hava muharebe- Çalalım Otınsedelı"mf 
sinde öldüjünü bildirmiıtir. ı ' U • •• • 

Dailliera'yi öven bahriye nazı· filminde co~turuyor, B O B 
rı amiral Auphan .c>yle demi~tir: CR O S B Y baş rolde nefis 

Yüzbaşı Dailliers Fransız im- ~ılar söylüyor. 
paratorluğunu ve Fransız birli- Telefon: 49369 
ğini müdafaa ederkeu Afrika --------------
göklerinde ölmüıtür. 

Dakarda .Dk~ 

Vichy, 17 (A.A.) - Salahi
yetli mahfillerden bıldirildiğine 
,öre, alınan haberler Daka.rda 
~am bir sükiiııun J:u.iküm sürdü
ğünü göstermektedir. 

Bu beyanat Dakarda hareki· 
tın başladığına dair çıkan '8yia-
1ara bir eevab tefkil etmektedir. 

nıman sözcüsüne lsviçre 
basrnı mukabele ediyor 

( Ba, taralı 1 inci ~a)llada) 
Avrupanın ortaaıııda :yegane ba· 
"' memleketi olan küçük İsviç· 
renin bu tebliğden sonra biraz 
daha sert karşılıklar göreceği 
tahmin edilebilir. 

ı• ŞARK'ta 
BU HAFTA 

Dehaki.r ve me.tJıur rejisör 

WiLLY FORST 
un filme çektiği 

JOHANN STRAVSS 
un ,abcaer opereti 

WiEHER 
BLUT 

MARİA HOLST 
WİLLY FRiTSCH 

THEO LİNGEN 
HANS MOSER 

in yarattıkları clhanıümul eser 

1 Suareler için yerlerinizi evve1-
den aldırınız. Telefon: 40380 ' , 

1 
Bugün MELEK sinemasında 1 
ALiCE FAYE CARMEN MiRANDA 1 
JOHN P A YNE CESAR ROMEO 

tarafından yaratılan renkli 

HftVANADft BftYRftM 
Şaheserini cörün. Program Çartamba ceceııl değ&~ir. 

Bugün saat 11 de tenzili.tlı matine 



... 1011 POSTA 

... U/4'8 

KARAR HOUSASIDIR. 
M• 1ııo1-. bl•.ınma müalefei. 

.... Kanaciindk ~eciler mlhahihı .. 
:le y~ eaıclchinclie 66 naınaMCla 
~ Mısır unu satmak üarelile meır 
t1lll ?\""ed'ı.ın lmlll Leman ha.'klonda .... _ 

KAŞE. LE R i NEZLE - GRiP • BAŞ - DIŞ 
ye bütün ağrılan ded.ı lr.eeer. Her eczaneden arayınız 

1Jlld rJkincı M .. i ~ nıabkemıesln
cle cetıeYan eden mahk.emest net~lndıe 
suc0mmrı ftll NılM&. oıldutunclan Milli 
Koıımınrl tııanımamım 3Z, 59/S TC 63 ün. 
ril 1Dldılıeial _..,ince bıeş Hr:ı para 

oerme ödlrmellloe we büküm. lıM'~ti.. 
~ ~ ~ a.Ml "1nıak üzt-re 
....... Niliı111 •ı Soın Posta ıa-.ııetestr.ıte 
...,d.11~ !l/l/H2 tarihind~ Jıa. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve büliJn ağrıları derhal keser 

Tilrlı Baiı• Blrllll rHJ Ortakları~ 
... ...... (596) Sıhhiye V ekiletinin nduatım haizdir. lcabmda ründe 3 kqe alınabilir. 

Resmi ilanlar 
KOLLEKTIF ŞiRKETiNDEN: 

fıı:• .,. .ıeQI ~ ••' 'ı • mu Mil. _.... ·~ '" 
~ ...__ • · ...... Jlftllli ..... ıw· • 1arraft.*° •?Maira SJrkeU-.lsla ....._ 
............ 1 IDOI ........ "'11rii .... WW.U lf.lpli: 

Resmi claire ~a o hildimdeki tlairelerin ve müeNe9elerin 
tiaıri mahiyette .am.yan ilaalanaan ıazete ve mecmualarda 
YeNİr iJ&n yapılan yerierde nef"'İ ~ia kaltul •• netir vaaıtala· 
rma MVkedip aefl'ÜM t.w.M•ttur. 

8u itiMrla RESMi DAİRELER, 'bütiia ıazetelerde ve mec· 
•ualarda nefl'İDİ iatedilderi ilialanaı llundan böyle: 

lstanbul Ankara caddesi No: 80 de bulunan 
Ti:rk Ba•o Birliii Te Ortakları 

sml lllnlal' Şirketi 
aıe rinlleriılmıesie Ye llialarm ciaii PmiiRe .Rıelfl".ni temin eıutı.ı.ı ııan 

' eıy:.ıeriır. 

:0..ir 94!/3H 

KARAR HÜWASIDIR. 
Mflli K--. lııılnanıma muhalefet.. 

ten 'J'lılh....._ Baurcılarda Zt numa.. 
111i1a bini bhvec&ık ~ mewul 
K- othı ~ KCJmıla halıilmda 

. tA1 ı.aı lı*mel mmli IDoran.ına. mallılııe. 
winde ~ ecJeon mllh......,. ~
Uoesilıde IUIO...._. ıaıı sabit o1ıiuiun. 
.... milli .lııorunnu bnananun 3~/Z, 
'U/2 8841deled maclbhuıe eUı iti'& ııara 
~ Jıılıı:ııwrııls:w; w om beş Pn mVJ. 
L'l •'fie de cliillılııinrun mptalma!JIQ:ı ve 

1ftl riın müıllıl~~ h..,.~ ~ hü\iim 
.... ~~ iicNıM ....,. ... oL 
._. ~ lıflnır hlt!ıi9Mtnm Ron Pos.. 
r. ~ ~~ıı.,,. 11/fl/M'& 
,...~ ..... Tf'f'Wdl. (591) 

hııuw.r M!/466 

KARAR HÜLASASIDIR. 
Milli lrıo"'1mma ...,,___ mah&JefP.\. 

~mı K~a.?'$:1.b K&!p:1.kçıl.lr wk~m. 
da Z:l.n.fet tııavaliye mai'.ı.:ı-A.'ll sahibi 

( TlY A TROLAR J 
~bit' 'Iiya..rola.rı 

1 Bu akşam illa.at 20,30 da l~J 
İstanbul Beledl)'-esi 

· l Dram Knunı 
G, 

Krş l1~ah 

Yaman: Sba&e:ôpew-e 

Komedi K.ıımu 

Mlmmed Ali ot::-ı Ali R&zıa Jıakkmda 

Saçm1z dökülüyorsa, '-tumda kepek vana? 1 klanbaıl l':f:ıncıı JDWi korunma maııu. 

M AJ -K s AÇ E s 1• R 1• meııindıe oereya.n edıen muha.kenıe.>i ne. 
ı tictS!~ fJllOÇJiumMı ili• • . bit old utnn. 
dan mLlli konmma Jııananunun 321 ı, 

••••• Kullaaum. T..iriai c1erW aöriinünüz. ••••lll'" 5tı:ı. •"" 63 ünc.>ü ma.ddeıert mucı1>1n. 
Yalancı 

leıitteş Saik Ma•teıeleri lıskiliJliiinden: 942-13 
~ E.rez. F.tma lkflu Nee..ıtu. .1JllılııWe Jl~ye, ıklımıet NecaU ı.a. 

pi, Hacer M~. Eal:ae Meerwe, M.._. WiJoiidlıl ... Bip, <,~ ......_...-.-'••mi •'fühN ........... «*! Jley~I J'eni Clla&DDiima 
L « ı' 'n .. , FwRa ~ 7ml .... ıc. ...._ eelıaiı. eııki 11, 11 7enf 11, 11 

...... .....,_ &am2a1 atik ~ ~ .._, lUt.HZ tımrlhlnılle 
u • w ~eJ• Miik etkek lt.lJ.Ma ......_ miilillıtır Sah rüd 
_. 14 .._ ıs 1a UM' ..a.~. Ar« ı • lıQlllsK it'• 1We Jeti lnıçn 

.._.. ~ w..ra alil 1,&r ... _. ... 1-'lıııllıi ~n ııtıır:u. Mec~url. 

•. V.C.. -..ıeı zs±emween .... aıetia!D ~ 1'~ beşlnıt bulduP tul. 
ıllllle ~ yapılaeııld.w. AU.l llıllıılıe ea .... ..-taw -.ı.tıüıılil balJıl lıalmak 

iiııteDe ~a m .- '911& --.ut ed'ldıS 2Ul.H2 tarihine aiiu411f cw 
rtiıııii • • .. :.ırw UıaW W'lt'NI 7•pır.oaw. 
.,_,ı: ith ~1MÜ111 ı-ı Fu.a 111 :t ll 16, ıa nümer&&aJla ohıp 

......_ lıat. ....._ ~ı ....._ ~- 8lllluu ~U'. Bodrna, semin, 

......, w .acı ~ ,..,. ...... 
~r. t~: SebtAt.a s-6t • Wr ~·ıı.m..wa tıW.a.n Ye tılrt kuıa6 ----....... .em'nl wt'Dler 4liteü Caıul*la. rlaffir. Tav ... kartoopi.Jer, lııabarims. 

•·• ..,. teulmtb. Marlara kaMımk....... Bu -...Cm •t Ye ııcıiııoda Wftl' 
.,. ....-. Tıışftian oili lı:&naL cwk kat t n ltlr mftl,ya ıeçl.lmMDtedlr. Bi. 
n.ı.e.ı lııllC:a "**°Ye boıiraJD ntaa lnib ~ ~.ti.en Ye moiıılüj ~ 
ma .-!lıık ..,..., mermer iafk alıııtıul'kaheli, ..tta cepbe41e malon Ye 11......._ 
.... i9'a 4le nMi tWaWı l:'ea ....... rurn'h.-e eiMilectıll ..Ul7eUel )'iöılil 
e1- ....... 

IJııllıııla .e 1'1.rlnel W mtl"lllwa ~ • ti+ lıapa&.ıfmlıt'tr. ~ mer. 
dinde pmlln 'bir •ra iserlne tıavaaı ........... ~bımi'lı 7al1ı IH»ya tMt'°'· 
•uaw ı klllemkAr 'bıir aalea, 1tir .- ft Mtıa cephe* in cephe.ki t ııaJo.nun 

nı 9Janın a1ai 1iT an loltule Mb1' 41Mıp, (lcüınıla ,_.1hane olarak imi. 
liıl6r) fiıU .-ı lalr .... r, w.....ı .,..... ... memıalıl1ı: menaer Uşla aıa.. 

tmb 1tt• var41ır. 
2 IDci bf: Ahfap menllnMe& tıkıhlk'& mertti1'ftl b&$1 CMlekHJa. lıapa.W,, 

alf ...., ııela Ye bu M>fMhn bllibare oameü.nla bitilllnü~ ct:ter bJr aofa üze. 
.._. ~a iıki oda, esas sofa üzerine ana. ~ iı:artal*h iki •ıla olmak 
liılN'e bu u!ıb d'örtoda mevcud oıtıp arlıa cephNe b!ınanm ıtnılşlij-; de.amın. 

ea ak kanı ~!atı is~ kanı camii "m~ eaımldı1ia. kapak &kıp bu r11mckA. 
naı caa".'an k:smen rıeD'.ifıdlr, Denlse ~Bcıi-a ~ va.ıiiır. EsH sofadaki 
....ı..&a ma&J'ln mmklk mermer 4aşb aı.tıub- br!i. ~ TaJm.m suyuna mahf.ua 
*-ir •!:!PO mevmrlllıır. Bıı kat memiven bl4l o~ dımılr camekanla ayil:n. 
"-:dııldr. MıenUYenler umuiaJ1et.le 1ft11118111ba. clö$eblir. Ahşap aksamı yatlı 

Myadll'. 
Beir.G!!'!t kı'rl.ı: Bu lıM ret'ft zeımla lkat•an m~enle ft ~l'rekse sohı!<taki 

"918 ınf!Jla~n solın'Jakl kliÇÜk .._... kllQICldla.n ,.ı~.ıtdir. Zemin kal.ten ini. 
... asma b~ bir sora. iilıerine 90,,.,.... ..... 'Ye umial Ye kı6mrn ckmırltın 

-~ 1.f.ı br.'lla,1 kan1&111 olup içinde aıca.k 9U için sabit kıa.ıaıı ve ı;lrL ı.-e.ıo. 

ı~ miı>~riı ouvcud olup bu suretlle t.tıılıln ~:r. HamJ.nUıı tavanı 
vtP.t'.lo ~:-:?Jir, Eofeda menilvm al!ıında ~ bir beta vardır. Bura.dan ah. 
pp menliyeni: hıl?en seın!nl çimento 9'IW bşllkıta.n menllvenie \.lklllft ı.okü 
~sn&!W bpı.nn L'tisallnde ltlr l.'da ve ıtt.ışl~ ah ftP ınerdlvf'n~ ı;ılalan 

.. tew- "~ urm 1>3ıı.sı ve iUisaUwfe alatana. ha.rab bir hela meH'ııd oluıp bu 
c~ ııLınuı riitınb~:!idlr. 

JrltM ~ ... iki t&rl.f&Dila iti 1Hi7iik -...nüık ve uşak odasının al&ı zemini 
ııur- ~illi ctiteoll oın. dolap ~raftı IJk- kilen nnhr. Taş!tkıta demir tulumbaıfı 
IA' lımı:Ja. ınPh 1tlr huaaakla llufftl -.na çimıeıM.o pplıt demir m•llız o. 
~ 9*:t "" tıeas'lhlı& mutfak, flıMılllı.ta •-"* tafa w bMıoeJe çıktlıan bir 
-... mao"11!lııhr. B1h\lflde iç eril ft tııir tım111 atacı mıe.caddar. Buuda ü.rrlr 
lıir ~· ~ !Jemlr 9IObale ham·- •Cllı. ..,_ Ye teehinlnl temin eclen 
.... ~ nnt:r. 

1.Jmmlli evmfr: Bina ah~ll', Rıı.ı4c-. Yatla 1"t7all ı.e tle kı~n bomal. 

--"-· SlıPiı amire mub~hr. Ön "' .... eeııhelelllt Wrer pbnl!J van1ır. 
~. hanpzı, TM8'm suyu~ IDewıudlıliur. Boclhnn ve semin kd 
., r welleıi tkmft- pHmakuldı ~liter pencıtftte:r .... _., .. kafeslHlir. EviD sat 
..._.. f&Dl'ID HYart olap 9'na. hariotD lıabartma tezy~. BocJrom ka4. 
....,_, -...n ct"Phede tatla cterzltdir. 

Utnmni Dlf9'th"~: Ta.hMinen lH me!W ınaraıbıb&ı olup nodan 131 metre 

~ ıı.•a.. l'm lıab.nt ltaboetJir, 
MlllMmmen krvme-U: Tamamı (9Ut) ırıı..r. 

2fM ıımnaır..tı icra. kanunıııw muadııldel Sl90 lllUlllllll'alt kanunun 126 llW'I 

aJ Hlllline 4ıevt•ı..n ipotek sahibi abcalılı ile •ter ~ v.- JrCUak 
bııl*& aaıhiblerıinin ctahl ıayrimet*ul iiserinddd haıklılrmı ft hususile falı ve 
mllllNb 411.lr obn lddlala.rını e,·nııu m~ 15 rüın içinde memuriye'!f_ 
nab:e ~ 'Ye hakla.I\ tapa 91c1llerUe ...... elaıad•ça sat., 1tedeUnbı 
p~~n hariç blacakl&rı n claba fMI& mal11ıım:at ııolmak ı.te,.enletia 

IU/U ..,W iılıMr& Dmıra&l'aalle war!t 11 &ime ~ illa elmrur. (..., 

oe beş lira ı>ua oeuaı öclemf'!llnıe " 
1fJtl\ riiın mihl :ftıtle ile ıUi'kki.nımn ' ka.,. 
~ ft hti:kiim lııM'llıt11fıiltlıden 

.... ~· ald olnuılı: here kani' 
htilase-m Sl4ıl\ PMtıa ~Me neş.. 

~ lt/l/94Z tariklNle lr.arar 
ftriW. (597) 

····························-······················ 
Sen PtMta matbe .. ı ı 

Nefrl1a& Mitilrll: il. au.. Kara,.a 
IAlltBt: A. ı&rem ueAıa..ıoıı. 

Yua.n: Ca.rlo Golılonl 
~ Ye Pa&ar l'iialeri 15.31 tla 

matine 

Z&rt - 1933 7ıllnda Cankırı vilt.. 
Jdi .... 1ı11-.w ~La nalal7-.i 
~1 • oauundaa allllllf 
cı11iDı1tmm ..,.. ... _lı"J'i ~l eWm. Ye. 
n:..ıiıaıl o~ eelııltıbıia hülnnu 

)'Qlıl'•· 
ua..,,.....a K~w.r .&t.ıam*.,s 
aıdl .. lnıle 11 _...-. A-.ul Arık 

Denizcilere ilan 
Karadeniz Ereğ_isindeki batıklar hakkında 

btanbıl ırntaka liıaı reisliiinden 
1 - KM'admi& Etti!l Um•undıa Depıtir meYlliloi cO.f«md[ ve bu mevki 

1alıvMndRtıı baA4k tduıelwdaı lı.01'11111Da1ı; üılere Bııt.babumu fenfrinln IH el.er-ece 
a.ldki dbet!nde n f.8 ıomi.ı't mes..tedekt ma.hllG&i pm:aındar;p. Ue ~ Ba. 
Nıbumu renıeriniın 130 derecede hakiki cib.~ ve Z.8 ıcım•ne meaa.feclekl üs. 
........ pmandıra, bu clTlll'dakı üç ıeml eıitıJwınpa dlaamtt.le atalmış ye çamUI' 

~- ıömiilü iıavalannıtan bafJb bir fJtlT lqQıma,mllt oJdıuiıunda..ıı dolayı kaldı. 
rılrn9,iY'. 

Bu ~ mahruti ~maud- Mbıaıbunıma fenerhıtn 130 df'tece ha 
ldli cihd(nde MılDibea 2 l/Z comioe mıeMfecl*I bW batak tekne üttrine 
lııonmufklr. Bu flllllland1ra ile Bı,.ıahaJıechkJ 6a. mek'.ıeb Mnuımn şimal k~ 
*ıe lllfmnll batt.JD oeoab ıı.nunm tam'.llDJOO ~ • m*'tt Ye cemüerio demir. 
lımneııdne 81Cel --JJ ~ maaı UlmllJIJım(.'B'. 

Diker baAı* ,esnıillerin ç~ cleYW eıflbnrlıdıe 1>lup t.emlsli!ıılunelerin. 
ile keyfiyet.in ayrııca bir lli.n ile blldirllmeıııl m1*ıaımeır ba!ıunmuşı.ur. 

2 - Mebıaa: Zoınıulıhk uımtal;a ~ilin ~b*ı Z/10/HZ ve 3305 aaylk 
tolcrat1 . 

MÜl'a("<IM o}unıaocak harita: 1Z33 num.valb iaıllboe EretB Portolon. 
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ADEMi iKTiDAR 
VE BEL GEV$EKLİ&İNE 

KARŞI 
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA K. 222 

PiYASAYA 

Ambalaj kağıdı 
ve karton tevziatı 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii 
Müessesesinden: 

Fa'brikamız mamulatından piyaaaya 'badema tahsia edilebi
lecek olan karton Ye am'balij katıdı doirudan doiruya dfha. 
aa aatılmıyacaktır. 

1) Bundan ~öyle yapılacak tevziat müatehliklerin kendi 
aralannda kurduklan veya kuracaklan müaeccel birlik, ce -
miyet ve 'buna mümasil tetekküller emrine verilecektir. MU. • 
tebliklere tevziat mensu'b oldukları tetekküller taraf ıadan 
kendi mea'uliyetleri tabtmda yapılacaktır • 

2) Tevziatın ihtiyaca eu uysun tekilde yapılabilmesi için: 
a) Cemyİet birlik veya tetekküller, azalarınm aenelik ha • 

kiki aarfiyat miktarlarım teabit ederek tanzim ve tudik e· 
decekleri listeleri ayrıca mahalli Mıntaka Ticaret Müdüdük
lerince Ye 'bunlann 'bulunmadıiı mahallerde en 'büyük mülkiye 
amirliğine tasdik ettirdikten sonra lzmitte müesaeaemiz mer. 
kezine ıöndereceklerdir. Gönderilecek listelerde, her ihtiyaç 
sahi'binin adı, soyadı sarih adresi ve senelik aarfiyat miktarı 
ayn ayrı gösterilecektir. 

b) ihtiyaç listesinin en aeç 31 Birinciteırin 942 tarihine 
kadar müeuesemiz merke~inde 'bulunması lizımdır. Bu tarih
ten sonra gelecek listelerin 'birinci parti tevziatta nazan iti. 
bara ahnamıyacağı bildirilir. 

c) Uzak tehirlerde bulunan cemiyetler ihtiyaçlarım telaraf
la (Sellüloz - fzmit) kıaa adresine 'bildirebilirler. Ancak tel • 
araflarını ayni tarihli mektubla (a) fıkraaında yazdı tekilde 
teyid etmeleri lazımdır. 

d) Yukarıda yazılı eıJaslar haricinde eıhaaa tevziat yapıl. 
mıyacaimdan münferid ve hususi taleblere ceva'b verilmiye
cektir. 

3) ihtiyaçlar müessesemiz merkezince tesbit olunduktan 
sonra her parti tevziatta tahsis olunabilecek miktar 'bunun 
fiat ve teslim şartları ile tevzi mahal ve zamam alakadarlara 
ayrıca mektubla bildirilecektir. 

4) Bilumum sattılar petin olacaktır. 
5) Birlik, cemi yel ve teşekküllerin senelik ihtiyaç olarak 

bildirdikleri miktarları ve taraflarından yapılan tevziatı kon • 
trol etmek salahiyetini müessesemiz muhafaza eder. lhtiyarç 
miktarlarını doğru bi1dirm9'.-en veya tahsis olunan karton ve 
ambalaj kağıdını müstehlikle .. ine, ihtiyaç nishetlerine SfÖ•e 
vermiyen veya ba,kalarına :ıa•an birlik, cemivet ve te,ekl<iil· 
lere bir daha mal verilmiyeceği ve İcabında hıt klarında id11ri 
v .. kanuni muam~Jeye tcv .. s.•ül "''"""l<'&kı bilrl;rilir, 

Dolgun yevmiye ile 
Amara Hava Müsteıarlığı İllfUl lııe..lnde çalıflllak üzere perçlncl 

ve kalafMçı aranıyor. 
Hüviyet., ehliye-l kartlarile Sirkeci Serel o'etlnde Net-mi Eurmana. Ankan. 

dr. EMme9U&. MıYa mın•au dll'po imlrlltlnr en lılMa •manda müracaatları Uaa 
......... «560» 

Köylü ve ı,ffi Elbiseleri 
UCUZ· 81..iLAM • D ~\YANIKLI 

Toptan Satış Yeri: 
İstanbul, Sultanhamam, İrfaniye çartısı, numara 18 • 19 

SALAHADDiN KARAKAŞLI 
Satmak latiyen tüccar ve esnafa flat ve çefid llateı.i göndmtir . 

Beyoğlu yerli askerlik şubesinden: 
339 doiwnlDlar Ye 'bu dıotwnlularla. a8cıerl9rkrine karar v~rllmler 19/ 10/ 941 

tadıhindıe lle'Vlaıd11eceklerinden mukür ~b'e SDbnle bohllımay:ııı.l.ar hMlun,, 
.... M. lıaDaDlllMlll 16. macldetlne 6'bl l ' b 7 o ...... (14'7 - 111) 


