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Hitler. dün söylediği 
nutukda dedi ki: 

"Almanya ile müttefikleri bu 
lı.arbten galib çıkacaklardır,, 

Führer, Stalingradın mutlaka alınacağını, Alman
ları kimsenin buradan çıkaramıyacağını söylüyor 
Göbbals'ta ,ıddetli bir nutuk irad etti 

Memurlara 
ucuz ekmek 

temini 
Buğday fiatlarının 

yükselmesi karşısın
da bu tedbir alınıyor 

Ankara, 30 (A.A.) - Ha
ber aldığımıza göre buğday fiat 
lannın yükaebnesl kartısında 
memurlara ucuz elaruıık temini 
hususundaki tetkikler oldukça 
lle.rlemlıtir. 

Yakında ias.e isleri 
hakkında bazı mühim 

kararlar nesri bekleniyor 
~--·············-···-············· .. -.......... - ..... ' . ,. .......... --....................... , 
ı İstanbul, lzmır, Ankarada olduğu gibi i 
1 bazı vilayetlerde de tanzim satışına ~ l ~ devam edilmesi kararlaştırıldı l 

···············-·--· -----~ ...................................... ·-······-.) 
Ankara, 30 ( Huswi )" - Ticaret 

r•••••••••••••••••••••••Hıl ..... •••••••••••••·, ?°1 

1 Hitlere göre bu! ,. ı· 
1 yılın p~ğramı 

~~ Hariciye 
. k ·ı· ·. ·~'j ve ı ımız 

Vekaletinde bu sabah, Ticaret, Da. 
biliye, Ziraat Vekaletleri Müsteıar. 
ları, Toprak Mahaullerl Ofisi U
mum Müdürü bazı Hrvia müdürleri 
aat 13,30 a kadar süren bir top• 
lantı yapmlflardır. Bu toplantıda, 
İ$tanbul , lzmir ve Ankarada olduğu 
gibi diğer bazı vilayetlerde 
tanzim satışına dt>vam edllmeıi 

için müddetin uzatılması hakkında 

kararlar veril.miftir. Kararın tatbl. 
kına yarın geçilecektir. Bu vilayet
lerin isimleri bir Koordinasyon ka· 
rarı ile ilan edilecektir. Yakında 
İa§e itlerine mütedair bazı kararlar 
nep-1 beklenmektedir. 

; 1 • Elde bulunanı ne pa-
hasrna olursa olsun ~ iyileşti 
tutmak. 

2 - Her ne olursa ılsun 
icab ettiği yerde he
men taarruza geçmek. '· ........................................... . 

Berlin 30 (A.A.) - Bugün 
Spor sarayında aöylediii nutukta 
Führer, buradan son defa olarak 
Alman milletine bir sene evvel 
hitab ettiğini hat1rlatmı4tır. A • 
radan geçen zanıan içinde faali
yette bulunmut ve fili neticeler 
elde etmittir. Söylenmesi İcab e• 
den teyleri Alman askerleri söy
lemiştw. Führer demittir ki: 

Almaıt devlet reisi Adoll Hitl~ 

Almanlar Stalingradm simal 
mahallelerini aldılar 

• 

Ruslar, Don ile Volga arasında 
külliyetli tankla büyük. taar

(•Bugün neler olacağını şim • 
diden düşünmek '>ence beyhude
dir. Buna mukabil bugün elzem 
olan feylerle ve zamanın kab -
larile meşgul olmak daha doğru 
bir hareket olur. Bir Atlantik be· 
yannamesi vücuda getirnıek şüp
heaiz pek sade hir işdi. Bu man
bkaazhğın ancak birkaç sene bük 
mü olacağı ve olayların seyri ile 
ortadan kalkacağı aşikardı. Ko· 
nuşmak bize n;dhe!le düşmanla • 
runız için daha kolaydır. Çünkü t •kt • - • 
onlar uzun seneler gayretler sar· ruza geç ı erını 

(Devamı 5 inci aaylacla) 

bildirigorlar 
................................................. ~. r . ' 
Von Papenin Rus .. kuv~etlerinin Don nehri~i geçtikleri 

soylenıyor, Almanlar bu hucumların 
seyahati zayiatla püskürtüldüğünü söylüyorlar 
etrafında 
tahminler 

IBerlin bu seyahattn 
hiç bir siyasi mak
sadla yapılmadığını 

söyliyor 

A.~~i~.:~n ~~ Royter muhabirine göre :!~n:ı~;.~r hu~::! 
dular• başkomu. Donde Alman müdafaa ta zapteditmittir. 

~gaı· n: lığının tebli • hallan yanlml' Dü,m:ının bot ye-
y re yaptığı ~aşırt • 

Kafka11ya fİma.l doğusu ile Te- ma hareketi sırasında 34 Sov • 
rek cenubunda Alman ve müt • yet zırhh tankı tahrib olunmuı • 
tefik kuvvetleri tiddetli taarruz. tur. 
larla ilerlemeğe devam etmiş - Don cephesinde Alman ve hal~ 
terdir. yan kuvvetleri Sovyetlerin nehri 

Stalingradda tehrin şimal ta- ( Deuarnı 5 inci şayfadaJ 

Hastaneden cıkan 
' vekil bu akşam 

ziyafette bulunacak 
Dr. Behçet (/2 

Kartal, Pendik gibi belediye 
hududu dısmdaki yerlerde 
ekmek karnesi ka\dın\dı 

Amerikadan iki yüz bin ton buğdayın 
getirilmesine başlanıyor 

Bugünden itibaren İ11tanbul 1 zumsuz yere sıkınh çekmeme -
belediye hududları haricindeki, sini teı ... :n etmek maksadile bu -
Kartal, Pendik gibi mınlakalar- gün bır taminı neşredecekleı-dir. 

8 
/ 5 

b , da karne usulü kaldırılmıştır. Vilayetin bu tamimi, alakadar 
r ro . auer 'uctı E ld b • t" .. •• •. d b"·t·· 1 h h . b" vve en u vazıye ı gozonun e u un memur arın er angı 11 

Ankara, 30 (A.A.) - ik~ ame.. bulunduran Toprak Mahsulleri ıekilde karışıklığa meydan ver· 
llyat geçirmit olan Hariciye Vekill Ofisi birkaç sündenbeı·i bu mm• ınemek için ne şekilde hareket 
Nwnan Menemendloi1u bu sabah takalar• az miktarda un gönder• edeceklerini ve karuelerin nuı ~ 
Nümune hastanesılnden çıkmııtır. miştir. Ancak buradaki halkın, toplanacağını tahilitile anlat • 

Bu aktam 20,30 da hastasının fırınların kafi miktuda ekmek maktadır. 
iadel ~!bhat etnıİf obnaaı ıerefine çıkarmaması yüzünden sıkıntı Diğer taraftan şehr:mi:zdek· 
Profesor Sau~urc.!1 tarafından An çektiği ve bazı kimselerin latan. bazı iktısadi mehafile gelen ha· 
kara Palasta bır zıyafet veril~~ bula gelerek karnelerile ekmek berlere göre Amerikadan getiri 
bu ziyafette Numan Menemenctog· tedarik ettikleri söylenmektedir. Iecek olan 200 bin ton buğdayl'ıı-
hı da hazır bulunacaktır. Alakadarlar bu vazi)·eti önle • nakil İf:ne yakında başlanabile 

mek ve hiç bir vatandatm lü - cektir. 

Nakil vasıtalannın 
petrol ihtiyacı Mektebler bu sabah açlldı 

Bütün MektE blerde ilk derste Maarif Vekilir i 
talebeye demeci okundu 

Tayin ve tesbit işi 
Ticaret Vekaletine 

bırakıldı Şehrimizdeki resmi ve hususi 
liselerde öğretmen, ticaret ve or· 

Ankara, 30 (A.A.) - Hükiıme- ta okulllarda bu sabahtan itiba. 
tin yeni bir kararı mucibince, beıL ren yeni yıl deulerine baslan -

C .Asker•ı vazı•yet :J zln vesair müştaldarile 1,leyen bilu- mı§tır. Okullarda dcıslere · baş . 
mwn kara ve deniz vasıtalarının lanması münasebetile Maarif Ve. 
mayi mahrukat ihtiyacının tayin ve kili Hasan Ali Yücel alakadar· 
tesbiti Ticaret Vekileti tarafından lnra yeni bir tebliğ göndermif ve 

alman Ordusunun bu"yu" k kısmı yapılacaktır. bunun her sınıfta ak deni olan 
Şimdiye kadar bu aalahiyet Koor öğretmen tarafından talebeye 

dlnasyon heyetine vel'llmlı bulunu. okunarak muhtevasınm a!_llatıl • 

yeni bir hareket icin Stalingrad Taiebeler, mu mey- ff~:::~EJ!~}:~;t:ffr~!~:: . 
Cephes•ınden cekı•ldı• mı•?. y•ızler u"'zerinde tesir zin~~k!!ı:,u~::u:.lı S~;:~~~~l~

11

i: 
rimi, her zaman öğretmenlerini-

y a Para k n U m ara zin de sizlere tekrar ettiiini bi -

Yazan: Emekli General K. D. liyoruın. Bununla beraber 11izin 

1 1 
için, sizin varlığınızda Türk mil· 

1 Şark oepbesinde: vukua ırelmemİftir. Cephenin mer· a mı(! ar leti için lüzumlu ve faydalı bel-
- l 

1 • imal batı kez ve ılmal batı mıntakalarında Y lediğim hakikatleri öğütlemekle 
Ahn.an ıkuvvet er nın f T ek ce. Abnanların bundan bir hafta kadar kendime ve sizlere kartı bir va· 

Von Pape~ ~~:~:r~~:~'~ı~:~tJ::indeki evvelbekgllrlftllitbü?,1~~klarAln1 taartnızla. Yuca Ülkü lisesinin zife yapm.ış olduğuma imınıyn - Maarif Vekili Ha.Jan Ali Yüc~· 
.Beı-lin 30 (A.A.) - Yarı rea· . . alarl rın enen yuiC lan aarru- • • A rum. Çünkü doğru olan sözleri . . • • . 

ını bir kaynaktan bildiriliyor: tazylklerınl bıraz clah• .. ~ırm artl . :ıunun i>aJlangıcı olabileceğine dair ımbhanları Vekaletçe tekrar etmek doR-ru şeyler yap- verilmış mıllı hır emanet oıaraı 
Al ve Stalhıgrad'da komun1't p sı olıln diifiinceleri teyid edebilecek •• •• •• • • mağa en iyi hazırlıkt1r. )1 koruyunuz. Bilgi ve .>ıhhatle hı , 
a· tllanyanın Ankara büyük elçi- binasını, !ehrin ıi.mal batısındaki b' belirti de henüz ıörülıncınl,tir. hukumsuz addedıldı Vekil dera yılının başlaması lilde ahlak değerlerinizi de Rrl• 

hı " 0 n Papenin Almanyaya geli~i amele mahallelerini ve Stallngradın ır G M •kk b"" ük" t! b-"'--'l 
1 1 

h··cum sure- Bununla beraber, ır~ck merkez, • - dolayuıile talebeye çahşkan ve rınız. eçen art aymm tS in(": 

taı·· •nda birçok tahminler yürü. en uy ra rnuıL ar n u ak l d y Olk ı· • f E ·· ·· M"ll" Ş f' · C h .. uy I'- t d _1- __ ı. · b:: . ..::.L- kıs •erekae ılmal batı mınt a arın a üca ü ıaesı son ıını y. iyi ahlaklı olmalar1na dair bazt gunu ' ı e ımlz ve üm ur· 
Lı, .• or. Salahiyettar mahfiller t 1e zep ıe er~ ,,-.nn en u,.- • •- b d Al ı ı-'l.l d • b'" ·· 1 i 'h d reisi • l ·· ·· t · d b"" ·· u"Yu.k 

1 
h"'4 'I ı--•-· · tlana edilir· hem SovyetR:r, em e man ar u evreıı utun eme mti an- öğildlerde hulun uktan sonra .. m1z nonu, zmır en u •. :'t-ı. 

.l .. e çinin seyahatinin hiç bir mına at11 Jll o _ .. rı " " b k ti ı l M ·f V k'll' ~ • ·· ··ı d• Turk n b b 1 1 Y-. k'ı , __ .:t.· 6L .. ~ .... fında c:. ... k mütenazır taarruz• are._e er cra- arı aarı e ı ıgınce ıoru en •unları söy\11mekte ır: a a ve a a arına ~oy l' 
.~ 

1 
• rnakeadı bulunmadıiını te son ra -ız ~ .-. ~ · 1 J T -v ihrot"la". ~inde · .tratejlk bir te\;eddül (D•uam• 6 iner •ay aua) (Deuamt 5 inci •aylada) <ı- Coculdar; .t1hhatini~i 1i2e [D•vam 5 inci aaylada] 

~·· d 



2 Sayfa 

Hergün 
Mister Ruzvelt 
Myror1. Taylor'u 
Vatikana niçin 
Yol/ad!? 

bo toprağa ta n sreoı e 
girilir. Mistr Tavlor ise 1talya ile 
harb halincle bulunan bir deVle-
tin t~baamır. ' 

Bövle olduğu halde Mistr Tay 
lorun 1talvadan .11;cçerClc V:ati • 
kana girebilmesi ltalya ile Vati-

(f)~amı 412 ~e) .................................. .-........ -..... ~ 
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SON POSTA 

Resimli 11la.kale : = Zamanın kıymeti = 
Birincit~rin 1 

Sabahtan Sabaha! 

Masa başında ver:len 
Enıir ve ver.len 
K.ararlaı .z l garip ve 
Acı bir örneği 



1 Birindt.m 
!ON POST~ !ıayfa 3/1 - ·----------... ----------. 

1 &arb ~ıerl 

~arbde yalan tek 
• \J. 

ıgı 
Yazan : s yfi urtbek. .. 

· · b d r K-.raniıl< ve 1 muharebede dufmıı.ndan 18 layR er meml~k~tteki ahl~k ı me~esı ıc~ . ebi; ·devirde halk yare düıürdüğiimi v~ kendisinin 
prensiplel'i ve bütün dın- e~d1ıte L ~er'ICl b~•-ceme yanamaz. de 10 tayyare kaybettigıni bildi-

C Meslellmlzln blylklerl 
• 
ilk yazıları neşredileli elli 

yıl o a altm ş b"r zat 
Bunlar için gelecek ay içinde ün·iöersite konf~rans 

• salonunda jübile yapılacak 

Yazan: Hakkı Tarık Us 

1 
1 

l · . • boy e uır mu "' : d' . . .~ _ı erın yal•nı reddetmes:ne rag·ı it it sizlik ki.itle psikoloji. riyor. Ken ısme a•u rakam ua ol-
nıen İnsanlar ferdi ve maşeri ha· ~". a e";,e . vaallarından biri- dukça büyöktüY. F<'\kıu di~er cİ· - 2 - ( * ) avukatlar da daha çok tantyacaklar- dik. 10 Mayıs 1889 da çıkan Mü 
Yatlarında bunu çok kullamy~- "'?ıni.,. ;rı:ı:. üzcJendir ki hıNın hetten bu rakam kendi miJleti 23 - Hüseyin Rahmi Cürptnar dır. rüvvet gazetesinde aziz doktorun 
lar. Aksine bir fazikt olan doiı- J~~· ~~~-· ub~ -·ma~'\ j ... in bazı maneviyatına dokunacaktır. l~te üstadımız .:kendisi duymasın- ilk 30 - Salih Saim Unar muhar- ilk yazısını buluyoruz. 

l k b .. f dl ua kutle1er1Mı, ır - .... , • . ı t • • d hl' 5 T 1887 d ._.~~ L-- Ah ed it ::~·-J 3 ru u azan tesın er ere vcT- akik lercle habersiz. bırak· buna manı o mat< ıçın e te ıge yazıMnl 2 enımuz e net· r nane m:ınıen m msan ...-uul· 5 - 18 Birinci Kanun 1889 da 
bütün bir millete dokunacak fe· h k at ~eti vardır. Diğer şöyle bir fıkra ilavesine lüzum reılımi~lr. mı:da yaşıttır. 16 Temmuz 1888 Sabahda çıkan bir mektub milli j;., 

n.hkların doğma.&lna. hizmet e- ma f mec d'" y -·n propa•an<la görülür: Dü~tm tayyart·lerimiz. 24 - Atatür&ı:e mektepte taı·ih tarihli Mecm~ Muallim'de Saim tısad üzerJnde Ahmed Mithat efeıı. 
d . k" · ·ı ·- · tara tan ut ..... ' "' · · "l l k l L---1 d d _Jl L: ktub T L ___ J D ft d" il b' .. -'- k ıyor. Şüphe edileme:?. ı ıyı ı.gı la .1 klanan hakikııı~?o- den Hftnın pı ot nrt ur!':.1 mu•- nocaılğ1 yapmıı ve geçen evre e au ı uıer me opuaucue e er· ı e ır mun-aşa apısı açnııflı 
&'tiden bir yalan fenahğı hedef v.a.ut:ı, ~1- ~· 11·~e meydana ı;ıkar· tur. Daha bitmedi: Bir iki gün Millet Meclisinde bulunrnut olan dar yokupma, dokunduj-undan da Bu mektubu da gördügümiız M. 
edinen bir doğruhıklan çok üs· n ~ a a~a 1 urmağ'a calıfacak· sonraki bir teb!iğd•! diğer beş 

1 

Mehmed Tevfik Bilgenin ilk yazısı- anlaııhr ki, Milli Kütüphanemize H. harfleri Milli Mücadele devrinde 
tün bir faziletti,., Sözleri ve ha· mag;, açıga ~yetterde ~neviya. tayyarenin mür~.ttebatmdnn hic nı 3 Birinciteşrfn 1887 tarihlı bir birçok e.erler verm~ olan bu emek İstanbulluların adını pek çok duy
l'eketleri, hakikate uygunlukl•-i tar. e~a. va~ı için bütün terbiye ... 1...,,.,.u yarısım kurtat·ınal<: lazı~ mecmuada okuyoruz. Bu mecmua li kalem sahibinin ilk basılmıt ya• duğu ve hizmetini pek yakından bil 
tına göre değil, iyilik veya fena•! bn t~ vıyes~erber edilmekle be- dır: Geçen tebliğde ılü~tüğü bil- Borsada ç•kan Nilüferdi.r. :ularındaın biridir. dıiği lilamide aiddir (Soyadı ffasan 
bğı arayı~a göre kıymetlen· vasıta ha~ıb~ zam.an kı>ruyucu Lir dirilen tayyarelerimi:zdcn diğer 25 _ (Vakit) de her gün taze 31 - Ali Faik \Utünidman Ga- Can) dır. 
d . k •~ eh rab4 r ıç ır ·· ·· .. .. ~t b t d y l · dakl " ---~L h---• v ·ı 36 24 8' 1 I'-"- 1 •rm; :-~ı~ . r.'v . • • sili.h olarak yalımı n kullanılma· uçunun mar':" e '~ r:ı~n. a aag. o • taze vecizelerini okuduğumuz Meb.. latasary JlIDnaıKm QaUfgı ı e - ır nc.1UU1un 8S9 da 

Mılletınm ıyıhgı tÇm h.arh ya · d eçileme m;sti~" Jukları te.bıt edtlmı•ltr. Netıce: med Cemil pek yahşi, eserleri mu- memlekete Avrupa ı.porunu tanıtan Sabah gazetesine hır mektub ~ön-
P~n bir deYlet ;e e.~tte ~u har· sm T::r;::g yalaDL, dÜ~man mi!· dü~aradan 1~ t~y.yare di.itü~~- , alliım Nacinln kendi mecmuasında bu zatın muharrirliğini ve A~p.a der~.ek sı~i ~~nden şikayet ~en 
bı kazanmak ıstegıle, luz~.~~u •. . eviyatmı bozmak ı- meımıe mukabıl ıkı tayyare m.u· tavsiye edibnit olan zatrir. 7 .Vlarl mecmualarına olan spor mubabırlı· ı Abdulganı Sem Yurdman, gaz-.t~ 
oldukça kendi 1nmetine •e bütun l~ . ımcı: ma~ı surette yalan hı.ıher· rettebatile bera~r kaybedilnıiş.. 1887 de çıkan (Zerre) adlı kitabı ğini ben de bir t.uadüf eaerl olara\c •e mecmualarda imul5& eksik olma-
dünyay, kar,ı zaman zam.an ya· çın, vamk cleMekliı·. Harb leb. tir. kendisin.indir. öğrendim. Herhalde 2ı; Temmuz m1f l>ir zattır. 
lan söy ıyec~ktir. Milleti-er ara- l~~I Y~Y?1t ltdc rn-ıla-n tetkik e· Ayni manevra taarrUlCU ola- 26 _ Ahmed Ziya Şenoun, 7 't889 da buılmıt olan <(jimnastik 37 - Askerlik edd>iyatın tanın-
sıntlalı:i diplomatik ınü~seb~t- hg er~ut 

1

~z· Vf! müdafaa ya• rak ta kuHanıhvor: Dilşman hak Nisan 1887 de nümunel Terakki yahud rlyaziyatı bedeniye» adlı ki. mış siması Osman Senayi Erdem~ 
lerde, ~arihin en eski devwlerı::~ t;;:.,.~:· tertibtt•r-inde . mw-ıta- ~ında ~eril.~ ~~yiat -~a-~amla~ı mecmuasına yazı ya:ı:mıya ba~ayan tabını bir çokları batırlıyacalcl.ardır. lin ilk y~ı.sını. -~4 Birinci ı<iınun 

. denben sayısız yalanlara ve b' tekamül seyrinı görü· oncelerı mubala.galı gormuneam ve Ahmed Rasimlerle u:ıua hır ga· 32 _ 13 Mart 1889 da netrolu- 1889 tarıhlı Nılufer me<:muasında 
b • · d ~-1..e,eerlere ZAJI\ •r d" " t 'l' k' t LJ' v d " ·· d Zan unlar ıc;m e ~· .. T bli::.ı- ne hiçbir zam:ın ıye az goa erı ıp SOftr& l eo lg- zetecilik hayatı geçiren zat. Şlm ı nan takvimi bahar ve onu takib e- buluyoruz. Bu Manastırdan ;Ion e-

l C h b bu saha· ru:ıı:. e 5 -• t d tt 1 · k t'1 d '" • · · · · d' re.a ayoruz. eçen ~r .. . - .. de ü.z doğru ne de tamamen er .e ar ırı ma .. sure ı e uşman Bakırköyünde oturuyor. den .._serler o vakit Mütkıyenln ı;on rılmıt hır manzume ır. 
d .. mühim bir ilctrleyış gostermıt yulz dy Her tebliğde yalan ve zayıahnı çok gostermek müm- 27 _ Ş ket Cani Öz dönmez ınıflnda talebe olan Ahmed Maclt 38 - Halil R~tü Akır . zav'illl 
t' B '\1 ti ara&ı ya. ya an ar. 1 · k"" d" M ı· F'l.. 'hl' ev ' 5 

• • • k' hll ~ ' ı. u harbde mı e er . .. h k'k t b ka baska nishet er ı- un ur. ese a: ı. • ı an tarı ı Şair Dan' n~. merhumun 3&ir ve tarafından çı.karılmı•tır. Uzun müd- Avcı adlı bir hıkaye ıta e ..., c ıı• 
ı kn'k bır teka- a ı a aş , bl';ı:.d .. d" k .. .. uı ~ .,. d 
•ncılık adeta tc ı · . d b'rb' ;ne kar;stırılmıştır. te ı 5 e uç u~man ruvazoru- iki . , "hı 14 Mart l888 da d t Dahlliy~nin büyük hizmetlerine 1890 da basın hayatına a ını veren 
ınUie mazhar olmu~tur. Yayım çın, e _.1

1 
tr her milletin kendi nün ba.tırıldığı bildirilmi,ti. Bun- m

1 
... ~s 1. pnas 

1
°g '

1 1 _._., bulu be ·ıa A L-ed Maclt Gören ya- ve talim hayatında çok emek ver~n 
·ı dyonun y .. ı ~'1 "l'OZ U · b k d h "k' hl IK ı ır mee nuas n neşrcw .. f • ag nan .t'tJVn 

va111talarmm, husu~ı e ra b' . . ·:k 1 'is.:ne ve dil!>1:1an ruhi ha) lardan a~ a a a ı ı zır mın nuyordu kın zamanlara kadar Hakimiyeti emekli albaydır. • 
terakki ve inkişafı bunda ırıncı Pl s •. o OJ ~,·e de.,.;-:İr: Becerik~izce da huara uğra•.ıldıkları ve bun. 28 . Mehn ed E . . dlı b' d Mlll"ıyede yazmakta idi 39 - Mehmed Azmi Vizlri bu-
d . l mıştır erıne g ... "" ~ • d b' · • b tt • t b't d'l - ı nısı a ır ~- • 

erecede bır ro oyna . ı· 1 yalan,ar saklanan hakı- lar an ırının a ıgı ea ı e ı. 1 __ L_ • d' belk' N' d 33 V l d İzbudak Veled Çe- gün Arnavudtukta oturan bır vatan H bd l iç ve dı.> po ı~ yapı an • .. . . miatir. )I n z auuayı, ımı ı ı, l$ e, son.. - e e , .. . , 
. ar e ya anı, '"dafaa yalanı katleri if~a etler, şuphe v.e. ıtı· · raları Avrupa hatıratı, ümide doğ- lehinin Borsada çıkan Nilüfer mee· ~mız ki, Mulkıyeden ~ıkar ç&~· 
tıka bakımındl\n md~ "kjye ayı· madsızhk me\•dona getırırler. Bazan da muk11.hil tarafl tek· nı pomTM>ntln son günleri, gibi, muastnın 17 Mart 1889 da basılı maz ayni mekteb talebesıne larıh 
ve t yalanı ıye 1 

• ı d f a zibe teşvik mak§adite yalan ha· ' r-- bul b · l M d ..,_ .a.a!""u:ı:. .. f•a alanı, harb· Hemen bütün ın ·an nı· a en . eserler neşretmi, olan bu zat vavey bir gazelinin önce idaresinde un- ocuı" tayın o unmuş ve . ura ı>e-
rabıhnz .. ~uda ~ y helerde her ve sıkınbh :zamanlarda - ya.lan ber neşredilir. Tekzih ş~linden layi febab adlı kitabını Mart 1888 duğu Konya gazetesinde bir baıka yin Mizan gazetesUe Def"lyatı ya -
de yurd ıçınde ve ~~~a gitmeye- da olsa : iyi haberlere inanmak veya sükUttan çok de~~ f.~yd~lı de neıretmiştir. yazısı çıkmıt mı? Kolleksiyonu el- nında meldıeb kütüphanemize larih 
'4:>: her .za~anhyob devam kud. ihtiyacı vardır. Böyle zamanlar· manalar çıkarmak• mumkund~ur. 29 N kta m ı ı 14 de edemediğimiz için bunu ~eshit kitaplan vermiştir. Bu tarih kltap-
bılır. Mılletın ar e k '-l klar d yalan idare ve mehnretle kul- Jlu,.,lara da son:lttı yalanı ıve- - o mdaec mektuas n ~'. h ''--ı-'~- lmadı L __ _ı __ birinin 21 Şubat 1890 da 

· d h 1 olan a S&K ' a , · · · V k d'l Jı" d' Mart 1888 sayısın euı u- muıU&un o · ıa.rınuan 
retın e haa~d ki ınağlubi)•etler lanılırsa maneviyatının :evk ~e bılırı~ .• u uul' ~~zu e ıden ak,. kukt m un Yusuf Cemal imzalı 34 - Dkotor Celal Muhtar Özde basıldığını t~t ediyoruz. 
veya cep e . st i ~tını sar idaresinde çok fAyda ver•r. Mıl- ~elerı, Slstem ı ır tarz a vu u. an. ez .. .. . hek"mlik .. erindeki eserlerini ( ArJ.o.ı "'1r) 
elbette milletn;ı m.aı"~i yy~ksuilu· }etlerin harb tebligJerindeki doğ- buluyormus ıtibi. gÖ<ıterl\lek te yazı, hır çok Dg~\ tl~l~l I ,!~~ ~ ı • ~t sonraları tıbbi 
sa.caktır. Ne rçe~c t bo'.Zgunb- ruluk dereceleri baska ba<ıkadtr. VPY'lt h;r valan usulüdür.-. Bunun Yusuf Ce~al ı men r •. 1 'ma hors!1~~' d bulund v Miirüv
iun ne de c;,eP~del e. u. kırnıamuı ~azaları çok ınüba1a~alı, bazıla· n5ikoloiik ehemmiyeHni bu harl>- Molla demlf olsam onu bakinı er ve mu arrırT..ag ~. e ı Ha}g~~t - ... ~ 
iun zafer umı erını d'l 1 1 ~ '"h" b' k k' "ı1bat e vet ve ercuman •-
lbımdır Her türlü fena vaziyet- rı ise nisheteİ mutk ı. v ~;;'' ır ar. de mu ım ır aç va a ' . C*> Bu ~8/llıruıı başr:.mı.fı evv&ki nüs. lerine daha Pat1lste talebe iken mu-

lere rai:U~~lag::ic:!izttt~ıf!~~~: !uitkrb!~ai:rdi: tA nd!~ıe;tı t~; er. (0.t.rı.,nt ~ ıracı ıaylatlv 1~ intllşaa' ·;,tmiştlr. habirlik yaptığını da bıı defa öğı-en· 
ması ve . -

Bulmacamız 
(Bugün sayfa 4/2 dedir) 





1 Biriocite ck • 
SON POST~ 

İstanbul vali ve Belediye Reisliğinden: 
Iİstla.nbu.:ı u-ru lıleclisibe an ildb:Lbm. 1.:iılıı! c+ 194.2 l"&jje&Al>e ıünü j B E Y O G L U 

-.ıt l91 dr& tı ,tmaecak Ye Umıawi MeclWn ~ blllm ıöre i.O'tibab 10. 
i\k~.19U CtıllllLriea ıünü Sl8t l20) ~ 1tMbr *"8m edeoStir. 1• ~m l94Z a...,aı-~ıd, Şa.lıJruJ.ii. Etli. Beyoğlu kaymakamlk bin.ası 

Bu müdllet. nrhndı. rey ~nnek bakl.ını Aııllz eh.n bdlR ve erkek b~e.h.. Perttmbe ya çelebi, TosıM>m maha!lfle- önündtti sandığa., S: 9-l2. 

ril.-rın ~tıdıa J1l.Zlldıtı gibi mel16ub otdu!darı ~ b1ıllllu.dunılacak "" krl. 
saııılikla.rma köy v.e m:rbMleler tçin &'Ynla.n ('iinldde miinM.>aaUa t"eylıeııint 1. ilktesrln 1942 Ka.merha.tun, Çukur, J[dyoıı_ Kamer:halt!ln camiinıı'Ddci sarı. 
kullan:na.tı.rı Bin olunur. Pe-rşenıbc cıı ma.halleleri. dığa, 

A D A L A R 
2. İlk.teşrin 194~ .Koloğhı, Hliseyiııağ'a nıııJıaJ.. Aia.caıın.i.iıruie b~ 

l ' . . 2. 3. :mc~ Büyii.bfi tııkele mvannila ı. 
bu.)unctu.rulJ1.C&k. ~.Pdı,a. 

c ımıa Je>eı:1i. ı;ı:ı.ıı.dıp. 

ilkıt.eşrin ı 942 
Cuma. 

Arabee.mH, Yeniıcami, MIİt':.Y. Gala.iıa.cfa Arapca.ıılli iııündelıl 

yiıl:ııııdf', Emekyemt"~, Bel"tkel. sandı.;ıı. 

sut s • 12 13 • 11 

ı. İlktcşrin 1942 

Pazar 

5. İlk~rin 194ı 
P.l.'ıa rl l'S i 

Sa.:ıt 8 • 12 

Sa,fa 4/f 

A. Bw, Y~ Ci"- A. Ular Parti blınaa ve Ye.. 
lilUec, nima.Jıalle ı•ar .. i binasında bu. 

h.ı:nııfanıl.Aca.k sandığa. 

Beykoz, Yalıkiiy. :P.lab, A ba_ ~oz Parll b:nasında bu. 
ba, Dttest'kl. lundu.rulaca.lt saııdıga, Kiy o. 

et.aşırı.ita. wlanduruklcak san. 

Kaın.ftıca • Çuhuklıı 
dıığa. 

Kıın'akol önünde bubunöandl
cak sanıbja. 

1942 Perşembe, cu.. 
nıa, C wnariesı 

BeyJ>eıiad'a polis mmkU ya.. 3. .İf~in 19U 
mıdır nıatıal.lek'ıi. 

Gu.müşsu.~·u. !'ehid :\luhw, Tak.simde Eris.lal 

KOt"a.t~pe, Katip Mm'tufa Çe. kapısı önünılr. 
fobi m'.lhalleb.--ri. 

6. İlkLeşTin 19'12 Salı Ömmı, ... a.cıı K ga.ziııosıı , .. ur ·1• ~ullu, Sı. Köylel\Je ba1011durul:uoıalt sıan. 
4. :;. Ilktl'şrin IH! 
Paur, r,u;:u'te!tl 

6. ~n 191: Salı 

nı~ ı;aB&i1ğ~. Cumartes.ı 
Burg'Qllah ~iye lııİllıMı Y"· 

nsıcia sıwdtP.. ,, 
J[mısltMh ~ ~..an:ada 

<: a.r'7aınba sanchia· 4. ilkteşrin 1942 
1. 9. lll. tıkt.etrttı Tıl(vlo oı1:ııu:ua , .. , tir l'e)'ile. BüyOPıia l<ııttlesi c._.,.. Paar 

'1 . İl.kle~n 194ı 

19~2 Pt-r~mlte, C-- _.. kıul~ , buhrı:sk ' 9'1c -ııta. » ıı ıt 

ına, Cu.uıariqi. 

1. iıkte,rin 1942 
P&şcmlte 

5. İ.llı:t eııır'n l H2 
Pauriesi 

)l ıt 

l ) )) ıt 

Kdıçalıi, U.ıcıy.ıhya, K<'mıut- TaphllD'dc Kılıçaıli eaaıi1 ö. 
~ maha!~leri. nü.nııJir-ki ınndıta. 

Finı:ı.ata.. Cihangir JD2hailıe-.,, FiJıuzaP c:ı.nı•i oıııiinilıelııt san 
ılıe9i. dığ:a, -

Pili"el&ş, Ömer Anıi ~ !Fımbldı eamil önü.nddd san. 
>eberi. cttta. 
İnönü mahaJlderl. Takstnı D&A'cılıJt ldübii için_ 

•• 
Estrişelıı!r, Yeni~ir, Büftrill, Eııldsebk Ocü lıııtnaımdıa. 

Bacnhm~. Boıttaıı maha». K. Paşa. camii lıd>irind.e 
ten. 

7. ilkt-l~irı ı 942 
Ça,rş&m.ba 

ı. ~ 1942 
Ptt~ 

tupuıa.r, llüstyıuli, Esel1et'li. dığa, 

M . :). Paşa, A.Ji•B:ili~u. Bı>ı... Köyleıtle bulunduıul:ıt"ak 1111111 

hasıe, Paş' nı:ıntlr.ı.. Öğiim<'ii, dığa. • 
Gül.fil. Kılıç!ı, C.:ü.mhuriytt 

EMiNÖNÜ 
~. Hobyar, Mehmet :KaıJmaltamhJı: blnaı;ınclıı. ı.a. 

Geyüni, Qelebio!lu AlieUliın. lunıluruJBcM 'Mdıia. 

Rii8tıempaşa ma.Jıall'e~i. (AA 

2. il~rin ı 9i~ 
Cuma 

6. 'İll$efrl:a 1~ Saı\ı il. Gui, Meş~ n~ Nfşanta.şında 'Parli binası ö. z. i~ 1942 
Cmna. 

hııçelebi}. 

Cankıuı1taır&n, Sultaınahmed, Akıbıylk camıi1tdıl"kl sandala. 

3. İh l~l)riD ~MI 
Cumarieei 

ı. 11Jı: teş.rln J 943 
Peorşe.mbe 

2. iıku.şrin 1942 

C11111& 

S. iMeşrln tMJ 
c.'umartesi 

-l. iik.tcştin 1942 
Pa.sar 

ıt 

• ıt 

ıı • 
• 

ıt 

)) » 

BEŞİKTAŞ 
Cuma 

)) 1) ıt 

• 
Dllıiıllltaf camla ici J kl -. 10. tı.ı.t.e~n Jt4J 
dlia. Cwnadıe.ı 
Beber oamıı iniiıı&*i S&Delı-
ıa. 

~. Jl'Ündeld sandı~. 

KW;iikpiyale, Ka.~ Ha K . Pa.<;a Camiilı.~ a.vluınm. 
elhüsrn, Saclrettin :mnııaRe.: clMıi ıantMta. 

hl. 

~. Dııalepe, 

ma.b~. 

Fe:rı1ıfkr Fe.rilıöy Erg-enekon cadda.in.. 3. iı.ttıeşrln 194! 

• MmtaJa a.h lı:ahves:iuıdıeld Cumartesi 

Stt:tüce maha.llelt.ri 

Piı\ 191 

ıı.nJıka... 

Vadi K.oaağı k~ındıa Allı

tıaiı('....-.Wlt.i sandı&a. 

Kurtuluş k'.ı.hvesineftt ......_ 

ğa. 

(Saat) 9.12 Sü!lüce UJtele ga_ 
sin1'1Sundaki 53lldığa. 

)) ll 

( Sıtat.) 13. t5 Halıe:-otlu iske.. 5. İlk teşrin 1942 
le pzıfnosundakl s:uıc'hla.. Paur4.eııi 

(Saat) 15.20 Ha.'a»öy raslno. » 
suınııhiai sandıga. 

~ ma.tıa.llell.'ri. 
Emiwfna.n. Küçukay&Mlf)'a.. Pirıozaia camilnftld saDdılta 
Binbirdirdl mahaüt.>.ieri. 

Alemcbr, 1'Iahmudıaş:ı., Mol. A1Skaliııaşa. camllnclekJ sanıil,. 
lafenıe11i ma.baUeleri. ta. 
Bqas:Ml, Sü!r~maniye, Camcı Be1uııd eamiinddli sanıtıta. 
AA m&Jıa.neicri • 

Mercan, S urw i, Ua.yeıba.tıo.11 

Çarşı mab&llfteri. 
Balab-n. Kemalp~ Kalen,, 
derbıutt, Moilı;tıiasrev mahal· 
leleri. 

M.c~1 cam•incldli sanctı. 
ta. 
Şeluıacle rAUDiinclıeki s&IMbtL 

Hoca GiyaM'itln, Ha.cılı.ad111, t}~ mlbrabh camiinddıl su, 
YııwmBinan nıahalleleri. dik&. 

Zf.rıl:laobpı, Sarıdemir, 
ınlır>t.$ mahalleleri. 

981l. 

Srli.hşör ~dıaıundu. CeskJ 1> • .i.ıkte,.:iıı 1H2 Salı ŞebtnmLr, Bayra.ınça.vnş, Ça.. Kaıdirca Cümlwriyct Halk 

Botgar earşısında. ga.ıino-.b). 
9-12 Kitıdhan" .;azılnosu:nda. » 

iri -.dıta. 
• 

14-20 M4'Cidiyl" •iyiinıleki san 
dığ'a . "/. iUı.t.eşr io 1942 

Tayin olunan rinlerde ve )'d'. Beyoğlu kaymakam.bk: binası 
L-.1- -.·r--'nı' ku"-~-yıun. - .. f Ça.rşamlıa ..,.uıı: '"'·' rrı. ..,..,._.. .. - onunıdek sandığa. 
laır. .. • 

BEYKOZ 

dır 'ı mıılıalJdcri. P:l'fl;İSİ onundeki sa.ııdıta. 

Saraç İshaJr, J\luhsineba.lun, Nişanca eamitııd-;t;;luııdlın,, 
N~a. Kll ... anisadi ınaha.l_ 1Mııılt sa.ndıia. 

leleri. 

Mimar Hayrettin, Mımu Ke. Geıf11ıpaşa.; Cümhıriyet Halk 
ma.J, TavşauLaşı mahal.leleri. Putl9l binası önündeki an. 

dJP, 
Kit.ıip K8S1ım. Tiilbctlltçi Hü. Lincada Ram melddıl eıriiıı • 
sa.metUn, Mesih~ maluL deki SUMlıl'a. 
leleri. 

Paşaıba.hçe, iDl'irk:ö.)', :rotonrz. Peş.abalı~ rarti blnı:ısmdaJri 
A. Kaval<. Mirşa.h, Poyraz, saındıta; Köydeki ~. 

8. 9. 11!. tı~ Tayin olunan tiin>erde re,ie. Kaıymakamh'll bİ11Ualda n-
l!H2 ~be, Cu. rint lmhnamayan.J.ar. luDlıırı ırlauk sandığa.. 

m!.. Cu.manesi 

Cuma ( Devamı 6 ncı sayt amuın 1 nci ıe 2 aci sütunlanndadır ) 
Fmer, Bhıa. A. Ka.vall t'ik~lt' gazinosu Köy 

oılramıda.ldi buluııchlrulacak 

sa.ndıta. 



4/Z S.Jh. SON P.OSTA Akcitetrin ı 

[~~~~fe~~~n,~:~,i~rn~e~~efil Bergin r~:rii: ~::~:~;n. b;;'.: ::j ~ Posta,, nın bulmacası: 15- '151 
-~-~-~-:-~-~-~- _ ~ (Bat taralı 2 nci 1rayfada) mu'"stakbel sulhe ı"lham verecek B l d ed her 

Sam.unda 1 O h d le~ ;.~a~n~ on küs~rdyıl. evvel olan manevi esaslar üzerinde \1 a un ar ·:~:c~::a ~~ ~~~y~-:: ec1!:!~an 
ey an a ati •;nış.~a~ ,~u~ f· ~nı~: l şingtonun Vatikan ile konuşmuş Snlda.ıısağadot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.. k l (( tb~ yad l l arb a_ın evu _u- olması mümkündür. ru: 
Planlı bir tekilde Türkiyede ilk Y enidDı bef lıöydr. koy o er u nan rr ev et te aasının atı - B" d h be · ·· ı - Müsliii.ma.n- • 1 1• 1 ı __ ı ~ 

ıl J ·- L·· k il b l d b"l ır ra ya a rıne gore: l fanl:im edilen felıi.rlerimi%in ba.. aç ıyor, ı11er «OY o u arının kana ser estç.e ge ip 2i e ı me - p l l lazın mukaıldes bir 
d h .. L!.o L "ltt" l 1 · d"l" "" - « apa geçen yı yapmıs o - h ----- --- --- __ 

pıuia gelen Scuruun a er11un -"" ı ıyaç ~ emın e ı ıyor lerini ı> istihdaf eden hususi m.ad dug· u bı"r demeçte bilhassa ah lali şe ri (il >. Jfü renk 2 
biraz J.alta 11heUe!İ)IOf' de · · d ·· k.. 1 b 1 (3). 

Ceyiıan (Hususi) - Taıtldw.yu, .51 .sayesın e mum un ° a 1 
- prensiblerine dayanan yeni bir 2 - İ8Ya.n eden. 

SamaUıa (HlllUSİ) - Karadeniz Narllk, Kaldırım ve Ayu yeni köy mıştır. ı nizamdan bahsetmişti , Papaya Iere mahsıL'> rnı . 3 
layalıarının en .pael menlieketl ma.. a.ı,... ~ vaki nıiiracaat- * göre bu yeni nizam bütün bese· 3 -~ Bir kadJ.n 4 
11.W..ıW ki &ım.und~- SammaT"-ı_i ~- laJ'~ ~----~-~:~-hu • Mistdır Myron T aylorukn Rd~ml a riyetin bütün milletlerinin işbir-
ri belediyeci8' if1erindıe W7" yenm .uaı --~ ~·•• rvno.uua ma ya var ğı zaman •mera e ı en l. ~. · t · t elidir bu yeni 
ctic- birçıok ,-U-ierioe tebddüm =-memarlm~ lcal.Jeden hazır. ilk nokta V a.tikan nezdinde u - ı?ını kemınl ekm yeni , binanın 

manıft yurdum.uzun y-apı aamauır .. l k ~ nızam uru aca 
~ de . ur. la bl D~i taNftaD, ~ ~ ta.1ıe- zun muddet ka rp alm1yacagıy· d" A ahlaki bütün sahalarında 
~ yerıerinde ~~I y~ı :.~ - be ~.....1--ı e~ i1d yüz dı. Eğer uzun müddet kalırsa se- hınkı v~ . bı'rlı'g~ ine dayanmalı 
li~ S.nuun .,_.. -r- ve ı yw h . . al lad b" f rk er esın ıs , 
~ üzel'ine imar edilmlt ~ ı;ır .,_.. kit~ ~~~olaalkdaltt y~f a_t,mı~l ·ı~ ide ~ ır se hır .. ık va - umumi fa~da için bir dünya i~i 
aıarb lelııeti çıebres.I olnuttı. ~ okulu ıçuı ,.~. m arzı esıre ı gı ı o uguna u me - I l d l :?ı, 

.. ~ __ _._ ._._.., __ munta Wtab il.ive - bu IUl'etle mezkiir dilecekti bir müddet kalarak 0 ma ı ır. .. l d·~. .. (5). 
lııaırüa Sam.-- ıonuaa ::::' kö,ler talebe klt.Msaraylart geniflıe- d"" .' hafnd . k .. h. ((Vasingtonda soy en ıgıne go· 7 _ Arltrma 9 
ve yelıııdi.ğerini amaden kated.~ .- tlhneldıedlr Ayrıca dobz köy oku.. ?nmes~ . ı. e ıse ç~ mlu 1~ re Pa~anın bu düşüncesi Ameri- C 3ı, B\r ne,,ı bu • 
dder, ilk pbin:Hlk bamlelenmn ıü- .._ _ _._ da ~ • ..a;._ .. kltıaıblı birer ta. bır vazıfeyı ıfa eylcmış o acagı k d" .. . tamamen uy- ~11s; f.en:ea:zjilı ıce-10 
..& lerkUr - ,._. d ...... 1 k. anın uşuncesıne 

.er · . lebe lıııiliiphaneel Jwndm.aktadtr. uşunu ece tı. d b Amerikan düşün· misi c:;ı , Nota m. 
~etta':libe~ ~ı!ı~ BuncA.a ~.bütün köy ~~- Hadiseler ikinci Şlkın ~a~is 1 ~:8~ ~0::ev:lt, Cordeli Hull, 8 - Cem' i eda.ta C3), Bir sayı {3). 

er__ U ·~ ı..::ıı...ı:.-etın buraya ela akm~. kitabla tesis edilea ~- mevzuu okluğunu göstermıştır. ,Summer Wells taraflarından de· 9 - Blır isim 15), 
.._.. yr ar ~ --· rellneu ldttüpla.uıeler-1 bu yıl yem - z· M" T l v "k 19 - Badlsıeyi (5), Bir emir (.1), 
'Nl'Cilii önem ..- iktlaad '9'e t.ica- den ellfer kk.bla ııenctlruettirll • _ıra ıstr ay or. at~. an nez· falarca anlatılmıştır. Bununla Ymlll"1ıden aşatıy.~ doit'u: 

I mir.rohl (S). 
5 - Bir Wm (51, Nota m . 
6 - Btr mey?& aP. (9). 
'1 - Aldıaıtmak, süzünıde d1ll'lnllal<Ü 

ret •e ser be ~ ~~an mıılltedir. Köy okuüart ~n bir mik- dmde pek .kısa J:>ır ~uddet kal beıraber Myron Taylorun Papa ı - B~ va.pununue en, Numara !2). 
s.-mu cbıba fazla inlDtM " inli. t.r t1a den AWeri abnacaktlr. mış, fakat bu kısa ·muddet zar • ile yaptığı mülakatların sulhü z - Bir emir C~>. Jt"rallsız baş.ftkJ1I a - B&ıJma (an) reUbe Kııbllayl9 
Dlll yoluaa lıııopmf; Fmıcl Tllk~I, • - - 0

• • • fında Papa ile hrrçok defalar ko- çabuklaştıracağı, yahud da bu !5). . .. ,,ehid dıltıttiiiü 1r:r c.lur (6). 

( 6). Bir har( (Z), 

m..aı A.,bt ... deierll idar~~.- ~ırae beledıye secı1m nuşmuş,. hatta Romadan ayrıla- aayeye doğru yapılacak teşeb - 3 - Dine mensub (4)' }ra.nstz buyük 9 - Badide llllılnan canh ıcalliale4i ' 5} 
lerclen 80lll'a onlar1n 'boflaimıu gg - - .. b" "k" t f ı e ... lm IMllUi ~ blrt m. ıe - J[~nt bir ma4d.e ın. ar ne. 
dunıcak çaptıa N'ıek malik Faik ~azırhklan cagı gun rrer •. ışe~ sa.a a~ı. a büslere yol açacagı sanı ıyor. 4 - Beraber (3>. Bir san (3), De .. ri diiiiin tı6ll (5) . 

. bur ---~ -•--L "ad.eril _ A ile Papanın nezdine uç defa gırıp Denilebilir ki Vaşingtonda ha • ===========-======~=========--
lün91 aya - -- "° Edirne (Hua1111) - C H. P•- k ,., k t 1 1 miftir. ManiMn1n kaybl bahu111a timi T....,.. ntakaa ·M."fetti9i çı mışhr. kim olan umumı anaat gaze ~- mış olarak durdukça bu anlaş • Ş arayan ar 
S.-Unun bzancbiı vali Türel ele ~ Meb'U:' Rajı~ ~ın Bu son vak'a gösterir, ki Mistr ci Felix Worlay'ın yazdtğı bır ma sulhü mümkün olamaz. Bu· iıtlJalma. lturıtanı.a Ylll'Cltmd.an: 

eelefleri aıHM burada eserler vücuda b·thnlığtnda toplanan C. H. Par-
1

Taylor Vatikana mühim bir va- makalede toplanmıştır. Bu.ma ·lnunla beraber herkes sulhü dü· Müteadıliid fabrika Ye m•iewaeknk 
pdrmek Umılle buıüııa ifbatında tisi vl~ idare heyeti yeni beledl: ı zife ile geld~en başka Vatikana kalede söy'~nen ise hülasaten şünmekten, sulhün bah~ini ya~· münhat vaızifeler va.rılır. İs am,r.1o11 v:ı. 
W..nmaktadır. ye 8eÇİmi haztrhklMını lnceıed~ .1 muhtelif tek.Jiflerde bulunmuş, sudur: makta, hu arada .mferı temm ~ büsn.üh.al ~ "' 

Fevkalide alwalin kötü~~ lım sonra ~n belbedl iyeetm~ı bu teklifl~in sonuncusu da Pa- . «Bu konuşmalar gösteriyor için Papalık gibi manevi kuvvet ilai fotoearfia birtlkte Nurııosm.aniJe a.•. 
nıjmen Senuuiida mutasavver - aza naımzedlerinl tes t 1f ve d h l _L • k . h l f" l . b"l k .J! f k · lumnıdd:I yurda mür.ıra.a.lla.n. ifleaoin jntaç edi\ecıeiinl ümid etme- iliııına karar vermiftlr. panın er a. ~va:o ve_remıyere kı, mu teme tas ıyeye esas o.~- lerı ı e enw ta:~ ı~a çe mıye ~ ~mini ıemıo e&lnelı iste. 
nha yeniz bir temenni olmayacağına Be&edlye seçimine önümüzdeki Vatikanın içınde , ~kı de dışı~- cak şartlar, hareketleT, ve polıtı· çalışmakta, kendısı~ın menfı:at• yen yurdıiaflarmaza her türlü kotay~ 
Lı ı ı Zir Samsunun devlet ayte bir.inci günü ba§lanacaktır. da bazı zatlarla fıkır danışıklıgı ka gözönüne alınmıştır. Bunun tan doğan gayelerıle Papalıgın göetıerllir. K.aııanct az olan işlere ıiren.. 
... z an a z. a k .J - h b" 1 · 1 k · · l k elile halle mubtac iflerinden en Ö· • -- ··· - -o-- yapmasını icab ettirece oerece- böyle oluşu ise ar. ın .veç 1esı hıristiyan ı tan ve ınsan ı tan ıer mulıCıellf şekillerae yardım ıArilr!et 
nemlisi Kı~ iAe Ye,l)lrmak Btr arabacı arabadan de nazik olmuştur. ve devam müddeti üzerınde te· doğan prensibleri arasında uy - ...-..---.~~~"W'W'~W"'~..,._.,.. 
cleltaları~ı? ta.hl ile liman tesisatı- d.ÜŞerek Öldü Acaba Amerikalı diplomatın sir yapacak bir amil ol~bilir.n gunluk bul~nd~ğunu ?ünya .ef-
n1n b~iin .l~yaclıarına yetecek . A yaptığı vazife ve tek.lifin mahi • Bu telgraftan anladıgımız ha· kan umumıyesıne temın etmıye 
tabla ırca1 gibi milyonlara muhtaç bnur (Husuaı) - Mecidiye ma• t' d' ) kikati Amerikanın Almanya hak uğreşmaktadl'I'. 
menular .. bile vilayetin cMrhal ali.. balle.iade oturan Halil oilu Y.awp ye ı ne ır · k d d"W · h""k kliyecek Tah · edil b"l' k" M' t 
•-L~ L-..1-~ ~ •• •• A bir -!1-..1 :..ı,.: :...ıı.ıkt İtalyan ve Amerikan gazete • ın a ver ıgı u me e mın e ı ır, ı ıs r 
....uuulya __,..-.ıg1nı ıonayorm. tıeıHçar ı:u.mar ~ ~ en 1 k ·· 1 b · t' k • ah · b h d f 
Faik Türel '4li.yet.tıeu ltlmınet bek· soma ii:Mim almak üzere araha ile }erinde bu münasebetle izhar o_~r:ıa şoy e ır ne ıce çı ara • Taylor un sey atı u e e e 
M,ıen iflert ~ dıe ieabet ıöa- Kanava bağlartna giderken Yav~- edilen mütalealarm yekdiğerine bılırız: . , Jgöre yapılmış, b~ aı:~a ~?VYc:t 
termit" 1la arada bilh•tM ~ecek Al ~!. ~tnd~ .ar~~ du - çok zıd oılduğunu kaydedelim. <ıHarbı ~apan devre.tlerm ba • 1 Rusyanın Pa.palıga şmn goaterıl 
ve yi,ecıek maddeleri iiw'lnde tat- terek ölmüttur. ~aeom ~ kaza- İtalyan gazetelerine göre ~unda harbı açan şahsıyetl~ b~· ı mesine çalışılmıştır. 
1A ~ .__ .Mleml~ prllllk. ~~4= .:ı:.ıd=f' Mistr T aylorun -Vatikana gelip lundukça, . kuvvetler musavı, J efuem (4akuaiL 
~ ~=·lliyeti '" mu- ~lr. m e t- gitmesi alelade bir sefirin mut~ hırs, emel ve kinlerden sanılma· . -, 
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1 Birincitetrin SON POSTA 
Sayfa s 

'Telgra.'.f, Telef'on Ve Telsiz Baberleri, 
... 

~:!i;ar:~;!~ Mill~ müda!aa istikrazlanm~ 'Hitlerin dünkü nutkÜ 
kikler yapıyor 40 mılyOO llr811k klSll 500 blO fe•~:::. ~!'.~~Z;!:~r. !;~.::::t:d~\~r~!~:!'-h~:ı,!:;·:a ıı:.~at ~~~~~ınndbütün ithal•• 

Konya, 30 (A.A.) - Nafia Ve. ıı•ralık taleb f azlası•ıe kapandı mmı birdenbire ~nlamışlar<lır. Bi ıçın hazırlanmak Jazım ld. A K .,~uıuarı an fazladır. 
~~~f ':1 ~~et~ti!ii~ :!~e~~m:1;!le:y:;:di:::~~ ::::nH::~:~a:a~:~a~!::~i:d~i!: 5 '!f ~~;~~=~ seneaindenbcri 

Yaret, elektrtik fabrikası ve nafia te- ·----- Yidettiklerini hayrette görüyor, arruza geçmeğe, c~nub cephe : İn;!' •:. tayyreil~rinAl.ıe Cf'Vab 
tekkiilleri ile $U ifleri dairelerini tef V k•t• •• ·ı } Ak d d } niçin taarruza uğradığımızı, ne mizi tamamile yıkabil k . . z yyare er nın nanynya 
..:. \. •• .....:! v li Maliye e 1 ı, gosterı en a a a an o ayı aebeblerle harbe sürüklendiği - Dinyaper sahiline va~mmaek mıaçkın_ ryeraptdıkJar.' tt,aarrkiuzlar hakkında FUh-
-"t ve uuııı:Ün refakatinde a ve · • . d·ı b . • enıı.. r . 
''"'-~- M · L_u_ ..,_.;a d 1 t kk- J • • b"Jd• • mızı nıhayet anlıyoruz.ı' s - r • ı,_,,. üdürii olduğJl. - IUIQID- yurt aş ara eşe Ur erJnJ J JrJyOr " a ı e cep eyı yarm&ga azmetti. Bu bw;usta d - · 
Lan Ilgın ... e ••-• ...l.lr yol tfe köp.. Bir cümhurreiainc cevab Düımanlarımızın bu har k" t a cevab verecegımlz 

-.. l'Ml't"""u •• _ • ~ a 1 ve saat gelecekıt:ir. 
rülelli 11ıe Ilgın bataldatklannı l'ör. . . Führer, bir cümhurreisinin me buyuk hır heyecanla t11kıb ettik- rührer AJm ile .. . 
~ Üzere o1ıomobll il ayrılmı,tır. Aııbra, 30 (A.A.) - Mallyel mından itibaren tahvil satııına ni- &eli: «1stikbalde herkese sefa • lerini ~üphesiz hatırlarsını~. Ha- nin bu ~bele anyazaff muttkefiklerı_ 

e Vellii Fuad Ağralı Anadolu Ajan- hayet ftl'lhn•ftJr. Jete dü .. memek hakkını vermek rekat üç m h b d 75 d n mu er çı a.akla-----o---- H latı t ınillA üdaf :r f 1 R t"' u ~r4: e. \ . en rını ve düşmanın h~çbir zaman on.. 
Kitleyi alakalandıran .. mulwu'ririne .,ağıdaki beyanatta masr:.rrnı~ı;._cakı 1:1an ~: ıb·stiyorubz'., demekle veya buna ti~z 1a d~s 8umenm.~n ı~ ası~e! ı~e- ları yenrneğe muvaffak olamı}·acak 

buJunmutlarclır: . enzer ır şey söylemekle pek a- ce en ı. unun uzerme 1'1Zım 1arını söyleyerek nutkun b" . . 

dl lsıtluazın muayyen zamanda fa:r.la. kil h k t tt•·. • bu··yu··k ta tn b 1 d ~ı k u ıtinnıt-soy a arının Milli müdafaa iı.tikrazlarlDlD klrk . ı . h d ı. ı~a are e e ljofllle J§arel et- arruzu uz aş a ı. n a tir 
uy e kapanınas1nı temın ususwı a mıştır. sadımız evvela dü~manın son 

kullanılması yasak milyon llr~ı~ bir kı~ı mua~en evvdD istiaazlarda 0 !duiu gibi ıös Halbuki bu cümhurreisi harbe buğday bölgelerini e1inden al • 
olan 15 ıünlük bir muddet lçınde terdllderl kıymeti! alikadan dolayı .. d h l tm kt ı k mak, sonra onu kok imaline el-

SöbelsiA nutku 
Ankara, 30 (Hususi) Soyadı •al•- '-'b f -"--!'- -·~--ı-~-- t-..1..L.:: ıer· 1 mu a a e e e enM! meme e· Berlin. 30 (A.A.} - Yarı res.. 

L - •-~1.1 L-- yüz hin lir ta laıe •~ ıruı~ ,..._ ~r un suna- tin bütün i• kuvv t• • f · I • veritli olan son kömür membala-
~lBlunun tatbikinde bez! __.ık ~ 30/E lul/1942 ak rım. . "< • e mı .ayaı. 1• ıs- mi hlr kaynaktllll bildiriliyor: 
lar görüldüğünden tedblrler alın- kapanmlf ve Y J8- tıhsallere t8:hsu etseydı ve lnl • rından mahrum etmek, nihayet Naşyonal • Sosyali.sıt partisı t-...-a • 
.,.,, kararlaftı<ıhnııı<. Keyfiyet 1 ha"".~·~ kılometre murabba.na petrol bölgelerine yakl.,.arak bu fındon tertlb edPen büyük bir nü. 
tetkik edllmdctedir. Kitleyi alaka: .- As·keml vaziyet on kışı ısabet. ed~n ~o!'ra~l~rda bölgeleri zaptetmek veya bun _ mayi§ münasebetile propaganda na_ 
dar eden Ölmez.türk, Türk<.fiu gibi 1 A yakşayan kefndl ı mılletını duşudn~- lann irtibatını kle3111dekti. i>üşml a. zırı Dcktor Göbb .. ]3, Führerden ev. 
soyadlarının kullanılması yasak e. - r~ onu g~ a ete ve ~aruret~. "?· ırıın son muvasa a amarı o an vel söz alarak 1941 -1942 kış yar-
dileoekti ,- ~urmeaeydı ve 13 mı)yon ki:pnın VolKa ile irtibatını keaınek mak-

. r. (Baı taralı 1 inci sayfada) dukları taarruzun ise muvaffakıyet- İşsiz kalmasına aebeb olmasaydı sadile taarruza devam edilmesi dımı haı&ında mufusal iı.abatta 
aından seri kaJırnamaldadırlar. Sov. le devam ettiğini Lild~rmektedir. daha isabetli bir harekette bu • lazımdı. Bu hareket emasır-.da bulunnıuıtur. Nazır refakalinde 

Gandi Ruzvelt'e yetler, bilindiği gibi Stalincrad garb Buna göre, &erek merkez, gerek- lunmuı olurdu. Bu baylar dün- seçtiğimiz h~def Don kavsi ile Mar~al Romme! olduğu halde sa. 
• - d mİŞ ..ha&ına tesadüf eden Don mınta.. se tlınal mıntakalat-ında her iki ta. yanın karsısına çık~p kendilerine Volga arHmdak( bölge ve ıehir lona girditl zaman şiddeti<! alkıtlan 

mesaj gon er . kasuw:laa ve buna z~imeten şimal , rafın yapmakta ~~ukları bu taar_ bir kurt~cı süsü vererek: «Geç- olarak da Stalingrut idi. Bunu, 1111' ve bu a1kı, da.'<Wı:alarca ,ürmii§. 
N~ 30 (A.A.) - Bırleılk batıya doğru sırasile Wor~rteZ, hlZlar adeta bir köte kapmaca Ofl\. mitteki sefaletin bir daha avdet bu şehrin Stalinin ismini taşıdığı tür. 

Aınerilcaya geçenlerde dönen Am~ Rsdıev, 1lmen gölü cenub dogusu ı nu manzara.aını arzetmektedir ve etıncmeai için istikbalde her feyi için değil, mühiın stratejik bir Doktor Göbbels hir mukadtlime 
rilrab mi.iellif Louis Ficher, G~da. ve Len.ingraddan hazan çok, b~ taraf~en ~irine esaslı bir men yapacağız» diyorlar. Bu sözleri nokta olduğu için aeçtik. Çünkü ile söze baflayarak İngıliz radyosile 
den Rooseve!ıt'e hitaben. ~ bir da az kuvvetlerle hem~ her ~~n ' f~t temın eclil:nıemektedlr. Yalnız, İ§itince anlıyoruz ki imparator - Ruayada muvaaaıa daman ula- Anglo - Amerikan propaganda bü
lllıesaj getirdiğini söylemııtır. taamaz1ar icra etnıeıkteclirler. Dun· hadlaelıer ve hareketler Alman baı- Juklara malik olmU§ olanlarken- rak Dinyaper, Don .,.e Voiga a· rolannın yalanları ve iftiraları ile 

Candi Roosevelt ten, Hindlala· kö Alman retPml tebliği Sovyet kuv lromutaıtlığının ne Kafkaslarda, ne di memleketlerinde bizden daha lmdığı takdirde Almanyada El- meşgul olmağa tenezzül etmiyece.. 
nı çdmı~ kurtarması için mu: vetlerlnin Don nehrin.J nçmck üze- de Stalİngradm ~de pek büyük evvel kendi milletleri ile alaka· be, Oder ve Tuna nehirlerinin a. ğini bildirmiştir. Bu yalanlar aklı se 
bı.vassıt sıfatilıe harekete geçıneetnı re 28 Eylulde yaptıkları muhtelif miktarda kuvvet kulla.nıadığını gös_ dar olmak iktidarında idiler. Her lınmıf olduğu takdirde husule lime karşı bir takım leca ... zlerden 
İstemektedir. ietebbüslerin bu kuvetleri çok ağır tıermekteclir. 29 Eyliıl t•rlhli bir halde biz yalnız i!ıiç bir ıeye inan gelecek vaziyete benzer bir va- ibarettir. 

kayıplara duçar ederek püskürtül Moskova telgrafının Stalingradın mamakla kalmad:k, ayni :1.arnan ziyet meydana getirmiş olacaktı. Nazır, üçlü pakt devletleri tara. 
d~ğiinü anlatm~tadır. ~E~velisl gü~ 1 tlmalinddci amele "?~hailesi ne gt. d.a. v~zifemiz .olduğunu zan~et : Şimdi neticede halledilecek olan 1 fından durmadan birbiiri arkuın
ku Alman tebligl de L .. nıngraddakı ren Alman kuvvederiııiıı tank adedi tığımız ~ylerı yaphk ve §lmdı Stalingradın vnziyeti bahis mev- dan kazanılan muvafakıyellerin ni
Sovyet kuvvetlerinin Neva nehri ce.. biraz çokça ohnak üze:-e 2 tümen . dü,manı son zafere kadar mağ. zuudur. Bu şehrin alınmasile hayet so zaf«e müncer olacağından 

Ukrayna mahsüllerlni ıetiren 

BerHn 30 (A.A.) Ukra~ nubundan kendUerini muhasara et- yani bılaiben 30,000 klfldea liıb etmek laz.ım geldiğine ina • matlub olan kilid husule getiril- tüPhe edilmemek luııngeldiğini 
maLsulleri...i ~ıyan ilk tren bug"?. melde bulunan ~an kuvvetlerini fbaret olduğunu bildirmesi de bu nıyoruz. Biz buna inanıyoı·uz ve miş ve takviye e::fümiş olacaktır. söylemi,~ bu sözler fiddetli alkıt 
Ber1ine gelrnİ~· Elli vagondan mu yararak kendilenne La:foga ~ölü dÜfÜnceyl teyid eylem.ektedir. O bunu yapmaktan geri durmaya . Kinuenin bizi bLlt"adan çıkaramı. larla karıı\apnışbr . Alman sjlahla.. 

ilk treA Berlinde 

rdckeıb olan bu trenddd gıda mad. cemıb sahilinden fBJ'ka doğru bir halde, Ahnan ordusunun büyük kıs cağız. yacağından emin olabilirsiniz. rının kudreti hakkında dÜflnanLarın 
delerin! AJınanyanın Ukrayna ko. yol açmak ve Volhof cephesinde mının yeni ve büyük bir harekete ikinci cephe meselesi «StalingraJ alınaccık!)) hiçbir fikre malik olmadıkları, yap 
miseri Kooh Bertin Gauleiter'i dok taarruzlar yapmakta Q}ial Sovyet ba~lamak üzere buKiin için henüz o· , t l .h d F .. hr Führer, Stalingt"adın alınacağını tııkları propagandadan anlaşılmak. 

•• ; ~--ı~ ~:.,f· ku tl . 1 . · ıeppe e e mı e en u er .. d Dö-..ı·· - h b • . b tor Gobbels e n=.un .,. .. .....,..ır. ve erme e vermek maksadlle billnmlyen, fakat tahmininde de .ki . h 1 · h kk d ve Almanyanın duşmanlarırun bun ta ır. ··ruuncu ar sene&ırun e.ş• 
Nazır ise ba maddeleri Berlin has hi.:Y;Jcçe öl.Çüde bir taarruz hareke- pek 0 kadar müşkülat çekilmlye Çı •• 0c.ıl cehl_lt eb mdese eksıd ~ t• ınk.a dan emin olmaları lazımgeldiğinl lagıcında Alman ordusu ve Alman 

t ! .,_..ıı.-..11 aı-alılarla hükumet til N w bb'" lk • orçı e ı a e ere emış ır ı: d ı · '"ttef~_,_...:! . t'd . dd 1 aneı er nueöıı Y. e evayı geçınege leşe us ett - cek olan bir mıntakada emre mühey D.. • b" k k söylemiştir. Harb esnasın a Aman yanın mu uuen ıp ı aı ma e er 
merkezindeki fabrikalar1n yemekha lerlnl, fakat bu teşebbüsün dahi ge.. ya hlr vaziyette bulundum•na ve bu hu§mkant.yenı ırd arkayad_çı • milletinin verdiği iane şimd!ye ka. ve iaşe bakımından olsluğu kadar 
eı · tahs• etm" tir • b ek • I I l 0

-· ma are e ı esnasın a en ı seç· . l _r. • _._ • bak d d n erme ıs IJ • çı' ar etı ç n kul anılan botlar- yeni harakete başlayabilmek için •v• b" h l"ı d k ., t dar 4 milyar 73 mılyon markı bu - siyası ve 8.11Kert ım an a lama 
d .. •. d fazl.aş b .bl tıgı ır ma a oe g.-ne o u:z .. aa b" A .1 lm . ued· 1 an ~ yuzb:~~:r. • ınır. ta rı artık son müdafaa safhasına gimıif tutunmağa muvaffak olursa ken. nıu,tur ki, bu miktar cenu ı me. mı e sanu az vazıye ır er. 

Alman gestapo şeflerinden 
biri dıjda öldürüldü 

sur~ ve ~,. ..... :ıayıat ne aka.me- olan Stalingnıdm düıtmcsine intizar dini bahtiyar .tddedebilir. 

le ugratıldığını ve Ladoca gölü ce. eyle:nekte olduğu& hükmetmek yan Bu aenenin progranu Mektebler bu sabah Vekı·ııer Heyetı·nı·n 
nubundaıı Almaıi1arm eiriJmlt oL lıt ohnaz, zannındayız. K. D. 

Loodra, 30 (Radyo) - Alman 
Gestapo şeflerinden Alois Gruber 
Praada öMüı iilmiflir. Gruıber 35 
Y-.ında idi. . 

Sark cephesinde vaziyet 
Hatoiadadw M, ~ •Y ~el de 

Haydrih Pragda öldürübnüttür. 

Talebeler, m1imeyyizler 
iizerinde tesir yaparak 

1111ara ılauılar 
( B41tarafı 1 inci aaylada) 

lüzum üzerine laükiimaüz adde • 
dilmittir. 

Öğrendiğimize göre: Yeki.le -
tin bu kararı almasındaki aebeb 
bütünlemeye kalan IMr kısım ta
lebenin miimeyyİz öjTetmenler 
Üzerinde tesir yapmak auretile 
hakuz olarak aınıf seçme bell'e· 
ai almalarından ileri ıelmiıtir. 
Oka) idaresi hu talebelere İstan. 
hul Erkek lia.eaiade imtihana gir
mek üzere bu belgeleri vermekle 
beraber hadiseyi Vekalete bil -
dirmekte gecikmemiştir. Bu ta -
!ebelerden bir kıamt İstanbul li
aeaindeki bitirme imtibanlarmda 
muvaffak olmakla bet-aber \re • 
kaletUı kararı üserme kazan -
dıkJ.n notlar hükümsüz sayıl • 
llııfbr. Maarif Vekaleti hi.di.e
ıııin aüratle tahkiki için okula mü
fetti,Ier göndermittir. Vekalet 
"11ifettitleri tahkikata devam et
Jne'lrtedirler. 
····-··············-······························ ~n Posta matbaası: 

(Baflaralı 1 İnci sayfada) 
geçmek içiıi yaptıkları mütead
did teşebbüsleri püskürtmüıler • 
dir. 

Macar kıt'aları bir karşılık ta· 
arruzda dütmau hücumlannı a· 
kim bıraktırmışlardır. 

Şimal keshninde tarafımızdan 
yapılan. taarruz teıebbüsleri düş. 
manan ınadla mukavemetine rağ 
men batan ile bitirilmiştir. 

Alman ve Hırvat hava kuvvet• 
lerinden miirekkeb kuvvetli tef· 
·killer bu münasebetle Sovvetlere 
büyük kayıplar verdirmitl~rdir. 

Donda Sovyet taarruzu 
. Moskova 30 ( A.A.) - Cephe

den son selen haberlere söre, Ti
moçenkonun Don ile Volga ara. 
sında 80 kilometrelik bir cephe 
üzerinde hatladığı karıı taarruz, 
sürülerle tayyare ve yığınlarla 
tank tarafından desteklenmek • 
ted.ir. Hatta Rus kuvvetlerinin 
Don nehrini aşmağa muvaffak 
oldukları söyleniyor. Sovyet or· 
duları Stepte ilerlemeğe devam 
etmektedirler. Alman uçakları 
buraya yangın çıkana mayilerle 
dolu fazla miktarda kaplar at· 
makta ve etrafı tutuşturmakta • 
dırlar. En Jiddetli savafların ce. 
reyan ettiği noktalarda infilak· 
larla ve step rüzgirlarile hava
lanan toz, bomltalardan ve obüs

N~at K1iılüıii: H. Sil.ali )[ara7el lerden yükselen dumana karıfa· 
8ARtRt: A. Elm!lll USAKLIGİL rak güneşi karartmaktadır. 
---- ~~-~-~---==---=---=:::::=::::=::========:::= 

NEZLE - GRİP - BAŞ DİŞ 
\>e bütün ağrılan derhal keser. Her eczaneden arayınız 

Dündenberi Ruslar, Stallngra. 
dm doğu §İmalindeki varoşlarda 
iki Alman tümenini oldukları 
yerde durdurmaktadırlar. Bu • 
nunla beraber Almanların bir 
iank grupu, adı geçen bu varoş
lardaki işçi mahallelerine soln~l
mağa muvaffak olmuşlar ve mü· 
dafiler üzerinde kuvvetli bir bas. 
in yapmışlardır. Almanlar, mÜ· 
ıraid mevzilere çekilmeğe muvaf
fak olarak Stalingrada malzeme 
getirmek için Volgadan geçen 
gemirleri devamlı surette bom • 
bardıman etmeğe ha~lamışlardır. 

Dondaki hatlar yarıldı mı? 
Moskova 30 ( A.A.) - Royter 

ajansının husuai muhabiri bildi -
riyor: 

Stalingradın batı _şimalinde 
Don nehri boyunca steplerde ha
len çok şiddetli muharebeler ol
maktadır. Şimalden ilerliyen Kı
zılordu, Almanların bir aydan 
biraz daha fazla zaman evvel 
Don dirseğini attıkları zaman -
danberi teaia ettikleri kuvvetli 
Alman müdafaa hatlarım yar • 
mııtır. Bu kesimde ha.ilevi bir 
yarıt devam ediyol'. 

Sovyet tehli.ği 
Moakova 30 (A.A.) - Sovyet 

öğle tebliği: 
Stalingrad çenesinde di.if • 

man tankları ve pİyadesile yapı
lan şiddetli çarpt~alar devam 
etmistir. Sovyet topçusu diifma
na ~ğır kayıplar verdirmİ§tİr. 
Stalingrad şimal halısında çok 
şiddetli bir muharebeye devam 
edilmektedir. Almanlar 600 ölü 
vermişlerdir. 

Londraya göre 
' Londra 30 (A.A.. )- Bab fİ • 

maiden Stalingradın yardımına 
gönderilen Rus o\>rdusu Don neh
rinin -doğu layıııında Stalingrad· 
dan 50 kilometre kadar bir me
safeye gelmiştir. Bu çok büyiik 
önemde bir harel<ettir. Sovyct 
kıt'aları biraz daha ilerler.ae Al
manların muvasala hatları kesi • 

Führer bu senenin programı· 

nı şöyle hülasa etmiştir: acı I d 1 d ·u· n k. u· ı· et ı· m a 1 
1 - Elde bulunması la:;::ım 

' ' gelen her ne o!araa olsun elde (Baı tarafı 1 inci •a>·lada) Ankara, 30 (A.A.) _ icra Ye· 
tutmak. dedi: uAncak ahlaklı ve karak- kllleri Heyeti bugiin saat 15.30 da 

2 - Her ne olursa olsun an • l ı · d terli çocukların bi gi erın en n··velül Şükrü Saracn0lunun bat • cak İcab ettiği yerde taarruz et· y ı ~ -.. 
mek. memleket f ay~al~nı~. • avı·u. an- kanlığı altında mutad içtlmaıuı 

Başka bir hedef de p1ütolrra- mız, mem.leketm ıl~rı:.ı kendı el· yapmlflır. 
!erinde olduD-unu bıleı·ek kudret. 

sinin ve bolşevikliğin yok edil. • l l"kl --------------
mesidir. li ve bilgili olduğu kadar a ı a 1 

F h S 1. d ·1 b ve karakterli olarak yetişmeli -ü rer, ta mgra ı e ütün 
Dinyaper, Don ve Volga ~istemi- dirler. Böyle bir yüksek amaç 
nin stratejik manasından bahse· küçük yaıta mekteb sıralarında 
derek Stalingradın zaptedilece • zihinlerde yerletirse sailam o -
ğine ve tesis E.dileıı baı-ajın bul ~ur_._n ____________ _ 

suretle kuvvetlendi:-ilmi{ olaca • ) 
ğına dair yeniden teminat ver • ( '&· & 'y' A 'l' Ji O LA d 
miştir. O zaman Almanları ve -
müttefik kıt' .ılnı buradan kim
se çıkaramayacaktır. 

Geçirilen t;etin imtihcın 
Führer bundan sonra Alman 

milletinin 1942 senesinde en bü
yük imtihan geç;rdiğinı söyleye
rek demiştir ki: 

«1941/1942 kı.u bu imtihana 
vesile olmuttur. Alınan milletini 
ve bilhaaaa Alman ordusunu mu
kadderatı ilahiye bir yoklama -
dan geçirmiştir. Bundan daha a-
cı bir ıey olmamışhr, ve olmaya
caktır. Bu son derecf! ağır ve çe
tin bir imtihandı. Buna rağmen 
biz yalnız bu çetjn merhaleyi at
latmakla iktifa ~medik, ayni za. 

istanbul Beledıiyem 
ŞeAir Tiya.1.r6'laı"ı 

Bu akşam saaJ. 20,30 cltı 

Dr.wn kısmı 
KIS MASALI 

Ya.zan: W. Sha.kespa.Te 
Türkçesi: Mefharet Ersi.n 

Komedi kt!->nn 

YALA.."'ICI 
Yaa.n: Carlo Gohloni 

Türkçesi: S. Moray 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

C111m1. &kşamı Kadıköy Sıir<na Si • 
neınıasm.ia. Sizi Tanımı.yorum kA>mt.-di 

manda yeni taarruza baslayacak 3 perde. 

olan hücum tüm~nlerini te~ki et· 
SADİ TEK 

T9ya.tııosu (Beşik.taşta) bu gece Kud. 
nıt HeMı.sı. vodd 3 pe-rdt:'". 

((LA KONGA • ytldızı 

UOY GARLAND'm 
GEGRGE MURPHY 

ve 

CHIRLES WIMINGEI 
tarafından çok güzel bir 
tarzda yaratılan mevsimin 

en güz.el 

MUZİKAL n DRAMATİK 

KUCUK NELLİE 
' 4aheserioin herkes tarafın -

dan görülüp dinlenmesi ve 
takdirle a1kıılanmasını temin 

lçin 

S.A.B.A. Y 
.ılnemasında 

BiR KAC GON DAHA 
göfterilecekrılr. Henüz gör. 
nıiyenler ve tekrar görmek 
lstiyenler için yegane fırsat tik ve bunları yetiştirdik. Bu ta

arruz belki dÜfn'anlarımızın zan 
netliği gibi cereyan etmiyor. 
Gözlerimizi l'erİde kalan üç harb 
senesine çevirdiğroiz zaman ken 
dimizden memnun olabileceğimi 
zi zannediyorum İlk hedefimiz 
Karadenizdeki hakim vaziyeti -
mizi emniyete atmak ve Kırım 
yarımadaaını kat'i surette temiz
lemektir. 

r BU AKŞAM i p E K Sinemasında 

Stratejik hareketler 
İki muharebe K'-'rÇ ve Sivas . 1 

topol muharebeleri bu hedefin 
tahakkuku i.mkinını verdi. ve he 
defe vardıktan sonra VolkoE cep 
besinde husule gelmi~ olan bir 
~ıkontıyı düzeltmek İcab etti VP 

mahzur da izale edilerek Jüşman 
kısmen yok edild•, kısmen de e-

Fakat birdenbire :Y-eni il::, 

En büyük macera filrnlerlnin sevimli kahramanı 

W ALLACE BEERY 
tarafından harikulade IJlr surette yaratılan 

KARA BULUT 
Ma•azmm ve nıüthiı sahnelerle dolu 

büyük bir film· Diğa- rollerde: 
UONEL BARRYMORE • LARİANE PAY 

Nmnarall koltuklar•• erkeaden alıılırılmMı. Tel: 44289 
• 



istanbul Vali ve Belediye 
Reisliğinden: 

EYÜP 
[Bat tarafı sayfa 4/1 dedir.] 

ı. tıkte~in 1942 islamboy, Düimeclter mahal.. Eyüb camii kebkmde bu.lıun. 

l"el'şembe leleri. d~k sa.ndığa, 

)) A,libey köyü. Alibey köyüruiekl sıuııdıta. 

)) .. . Kem«but"J"'Z. K~fll'burr.mla. sa.nd:ığa. 

2. ilk.teşrin 1842 

SON POSTA: 

Hrab meseleleri 
(BQf taralı 3/1 de) 

Bir harb içinde dünyanın iter 
tarafından milyonlarca yalanan 
uçuıtuğu bir zamanda her f erd 
hakikati öğrenmege, anlamağa 
çalıııt; tabii kabiliyeti kadar: 

Birincitetrin 1 

CUllllL 

l) " • 

.isriınlJey, Döıtmeoilıel', ti*- Eyüb cam~ kebirinde bulun. 
ıhitlm:, UlimUŞIMIYU ... ,,,.,._ dııııuboak saruhta. 

Havsala ne kadar dat", bilgi ne 
kadar kıt iıe hadiseler hakkında 
o kadar çabuk, kat'i ve devamlı 
hükümler verilir. Coğrafya bilgi
si oturduğu şehrin mesiresine İn• 

~ hisar eden bir adamın Japon -
1temm.urga7Aia. buluod:muLı.. Amerika harbi hakkında hemen 
cak sandala. kat'i hükümler verdiğini görür. 

ile sabah, öğle ve akşam 
3. t~-teşl'in 1942 

Cumart.esl 
Ey-üb oa.naii kebirinde bmtm. sünüz. Muhtelif membaların ya· Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 
~ 1111.nd1ğa. lan dereceleri hakkında efkarı 

)) • 

D • 

Kıöyle.riııııte buhlndttmlııeak umumiyede kendiliğinden bazı 
aa.ndlğa. kanaatler husule gelir. Bazı in
Ot'aıkçJla(o ~ tuılun. san ve zümreler belli bazı mem· 
~urulaca.lı:. sa.odıta. baların haberlerine inanır, bat· 
ıtötde bulundlıl'ulaoa.k eand1. katarına inanmaz. Bu inanışlarm 
dJta. izahı yoktur, bunlar mi~tik ma· 

5, Ukteıırin 1942 ()emıik.Mm:ı., Abdül<reıtti.t., ht.. Ot!aJ.ııoalar lram.kolunda baJıan. hiyettedirler. 
Paartcsi b1oeJebi, Nişanca ma.ııaDeleıi. dıuru;la.cak sandıca. Haberlerin içinden hakikati, 

1, .r. • Çif"&lan, ih~lY'C k~ Çittabıı köyiind'ekf sandıta. tamam o1maaa bile hiç olmazsa 
6. i~rın 1942 Salı Mh\çe~ NişatııcCA ımalh11.1. 0~-çılar lııard.kolutıda bu:hm.. aşhna yakan bir !ekilde, mevda. 

leleri. hrulacak s~ndtka. na çıkarmak için ~u usulleri kul-

J) • 
'2. i~ln 1M2 

J) • 
8. İlk~rin 11M2 

l'811embe 
il • 

D • 

Ataıçlı köyil. K~ buluııciurulAc:ak sandı. lan:mak fayd.ıhdır: 1) Hadisele-
dıta. rin olutunu, tarihini, aslını ,.e 

cmua. Yeal, Topç11w 111a.ba!.. Ranil :tımd..rma. karakolu 'bl. mahiyetini tetkik etmek. 2) Ha· dıt yüzüne aldanacağı tabüdir. [ 
Weri. ır.Wnıda.Jııi sa.ndıta. her kaynaklarımn mahiyetini tet J) Vukuundan sonra mahiyeti 
AkPlMI' kiri. ltiyde balunclıı11111acak sanııtı.. kik etmek. Her ajan$m, radyo- iyice meydana çıkmış hakikatle-

dıığa.. nun, gazetenin haber veritinde ri, vukuu zamanındaki haberler· 
ewna, Yeaiıaahalle, T~ Rııant ja.nıtırma karakolun.. bir hususiyet vardır. Bir tarafuı: le mukayese ederek kaynakların 
ma.bdeleri. cbGııl sandı(~ memleketten ortaya çıkan bir ha. ya.lan, doğru nisbetleri hakkında 
l[iiei*köy, Cebeciköyij, M- Kii9ütt köyde. herin mutlaka tarafsız olması bir fikir edinmek . 
~öy. tart değildir. Haberin çıktığı ka. ftte bu gibi yollarla haberlerin 
Ama\'atkö,-, B\ıiluca, A"/M. Arnawtıköyiinıdeki sandtia. fanın içjndeki dütiincelere vakıf mahiyetlerini anlamak hususun. 
1h&, Boia.R'.ty, imrahor. olmak imkana olursa o haberin da oldukça uzun bir idman yap· 

Kemet1HU'g'H ye l\feriıa kıöy. JteımetiMU'C'Ml naelye lthıaam • 
leıri. ciıılgi sa.o.d\l;ı. 

8. 9. ıe. ~in Tayin olunan rünlerck '\'!& Y~. Eyub oamU kebirinde 
1942 Ptrşembe. Cı- fıel'dıe reylerini kuUana.tn~an.. dlll'Obca.k sandığa. 

ne maksadla \ıe ne manada ne~- makla ya.lan tekniği hakkında 
redilmiı olduğun'.! anlamak ko- bir fik;,. edinmek ve maruf tabi
laylatır. Haber kaynaklarının rile sabrlar arasmdaki manaları 

lıulan.. mahiyeti hakkında hiç hilriııi ol- anlamak mümkün olur. 
mayan bir İnsanın o haberlerin 1 S. Kurtbek 

ma. Ouma"~ı. tar. -------------, ' 
ı. llkt.cşrin 1!143 

V<enembo 

2. tlldıe~İil 194ı 
Cuma. 

3. İlde!}l'in 19'2 
Cumartesi 

• 

t. İlk~,rin 190 
P.u:ır 

ıs. İlkftllJrln 10.U 
l"anrtcsi 

FA Ti H 
n.ba HaaanıWeml, Gureba. Dü F.rth Dalke\i bhwıında. (Sa.~ 

seyioata., Rüıtembey, Hoca 'Ö. at) 8.18. 

~s.~Kır~-
me, KirmasU, MurMtpaşa, 

Şeyhresmi, Sofu~r, Sina.na.. 
ğ'a, Basan HıWife. 
Kas~şıne, İn:ırahor, İi'ya&- Katlıçeşmede (Sa.a.t) 8.12 o. 
bey, Jbeu~•bat, Racıha.mza., ca.lıı binasında. 

Bacı HU9eyinaiıı. İmra.bor ca.miinde. ~aa.t 13.18 
A11 Fnih, ('a.nbaziye, Abdi. Koca.mustafapaşad.ı 28 inci 
~l. Kocamuse&.fa.paşa, A- olQul bina.,ıuda, saaıt 8.1~. 

:r:aba.eı • lleyıı.zıd, Sa.ncakltar 
BayratUn. 

Dav\ldpa.ş:ı, Hubyar, K~iiba. Akısara.y Çakıra.ğa. .ca.mlinde 
wn, Kürkçübaşı, Yalı, İnelbey, ~t: 13.18. 
Ça.Jıııraia, Kasa.b İlya •. 

1 ~~~~~~be~ ~lr ~!~.
1 !l~ç ~"· 1 

Dolgun mut verilecektir. T•liplerin İstanbul 176 posta kutusu ad
resine ((MUHASEBECİ) rümuzlle müracaatları. 

Belediye sular idaresinden : 
ı - OSmanbey • .i.U~ka. arasında. Rıumeli ve Teşyi.kiye e&dde:erJ iınt.idıadı.n.. 

ca takriben (3200) M3 l'ranşe hafttıdl~colcjl!ir, 
2 - Bu işe a.id şartname idaremiz levazım dalreslnden aluıaca.k.tır. 
3 - Evvelıce tıek:llC edilen fiallar 3' uk:;eık göl'üldiiğıünden .iola.n tekrar .ı.ıanı.. 

na. lii'ııum görülen bu hafriyaıt I~ pazaıfüldla. ihale ıedileoeğlnden bltfrılyatı 

meııine ahnak ~enleri.o ?/10/9i2 Ça~ıwı.ba günü saat H de Taksim Sıra. 
servHerdelıli lda.re merkezinde hazır bulumnalırı. (296) 

SARIYER 
Hatib Muslihittin, Tevkilcı:ı.. Bala.t T<\htaminare 
feT, Tabla.minare, Hnırç;ı.vuş, de ca.mide (Saat) 

efl.ddesin. 1. ilkte~ı.ıı 1942 

Ka~ib :uusWbitt.in, llamami 
Muhitıtm, MoUa.aq.'ltı, Kasım 

Gürıaai, Avcıbey, Dalat Ka.. 
Nbaış, Ati'k ~lust&fa.pa.şa, 

8.18. Per~ernbe 

2. İlkt.~~in 19tı 
()uma 

» » 

Abcllsııbaş.ı, Küçük l\lnstıa.fa... Küçük Mustafa.paşada Gül 3. İldeşrin 1942 

l'Qta köyleri. 
Rum Fimeri, 

paşa., Müftü Ali, Hayd~r. Ka- oaım:ibııd!e rsaatJ 8.18. Cunıaıd.rosl 
sap Demtrhun, Ha.raççl Ka,. \) » • 
m Mehm~. 

6. ~rin J H2 Salı Atrıp~mini, Beyazıdata., Deniz Sehremini Balk Pa.rt:bi bina.. 4. İlk.teşrin 1H2 

'1. illdıe,rin 1942 
Qa.nJM»ba. 

8. i~~n 1K2 
Perşembe 

9. İllr'"4"'triR 194! 
()uma 

JI. İlk.t~şrin 1942 
Cıımart~l . 

ı. İlkte~n 1H2 
l'erşrmbe 

2 .. i:l1ttoş in 194ı 
(' tm't 

• 
3. il~rbı 19.\2 

Cuma.rlesl 
» lt 

t. iJkteşrln 194Z 
raQl" 

5. İlk~şr il 1942 
Pazartesi 

• J) • 

Aııt.aı. ErefU, Fatmasu.tlan, smda. (Saat) 8.18. ~azar 
Mo1laşeref,. !ll'evbahu, Ördek ıı » • 
Kasab. 
MElleldbatun, 1\ler:kıeııelen1ll, U- MevleviJıan~ kapısında. tik 
llJIPYllSVf, Vel~i Kan.baş, Se. ımetııteb binasında. (sa.at) 8. 

5. lUdeşrin 1942 
raza.rıtesi 

Bıumelik1ı.vağı, 

ylt.ömer, İbra.lıim Çavuş. 18. 6. İlk.teşrin lHı Salt Emlr&'an ma·U.allest. EmirC'iı.n Pl"ti binasmJa. bu. 
ıundiul'u'8.cak sandı~a, S, b.1 2. 
HisM' Par.ti binasınd-a. bulun • 

Kocadedie, Dervişa.11, Beyoeiiz, Zhıeirltkuyuda. 20 inci okuida 
Kariyeia.t.ik Alipa.~. saat: 8_18. 
Mııht,es;p İskender Jiatleesul. Ka.ragijmrük 27 inci ilk okul. 
tan,, Keçeci Karabaş, Mimar da sa.at: R.18. 
Sinaın, Nesli~ah. 

l\lerkaz nahiyesi\e diğer na. Fatih Halkevi bna.sı.nda. saat: 
ıhlyelerde ıeyleriıl.i kullarla.. 8-'!0, 
mıcyQılt vıvtaruh.şlar bu san. 
dılı:ta reylennl k.ullana.caJtll.T. 

dır. 

KADIKÖY 

)) • 

'7. İlkıf.eşri.n 194Z 
Ça~a.nıba 

8. ilkteşri.n 1942 
PCTŞembe 

9. 10. İl'deşrln 19!2 
Cuına. Cumartesi 

Caferata, Osma.nata. mahal. Kayma.kaJn.,k binasını.ta. ou. t. İlkte$l"ht 19U 
~ri. lıııı:lurul.l<'llk sandıi;""a.. Perşembe 
Rasimpaşa mahallesi. Rllı.'l'ıın.pa.ş:v.l:ı. ilkokulda. 

İbra.bima.ğa mahallesi. ÇmaraUı mevkiinde. 
Basaaıp-.ışa., İkb.1.liye mabaHe. Ha.yda11paş:ı.cl:ı ilk oX.U.1 bina. 
leri. sınıhlııt sa.nd'!ı:-~. 

Osmıaıniye, Mf!Cidiye mahaılle. K.aırnıluu civıırındalri balı~ed.~ 

Celi. ibulundurular.ak sandığa. 
ıüMüpaşa, Tuğla.cı ma.b.alle- 6 ıncı iHı: okui blna&uıda. bu. 
'et ll.IJitiıırula.c Mlndığa.. 

ı. ilktıeilrin 1942 
Cuma. 

3. iıı ~t·eı;rln 194~ 

Cuına.rt.esl 
)) » lt 

~ m:ıbUesl. R1dva.np~ cad.ieslndsi balı. 4. tııdeşnn 1942 

Mlentivenköyii. 

reele bu'undurulacak sandıta. Pazal' 

Köy meyda.nınıda. bulunduru. 
laca.k saın dığa.. 

5. ltkteşrin 19-iZ 
pazariesl 

Bıumelihisıu:ı. 

dunı'.a-0ak sandtia. s.:ıa.t : 

18. 
13_ 

Yenmroy, Ta.rabya, 
mahalleleri. 
Ayasağa \<öyü. 

İstin.ye Y~lköy Parti bln.1sanda. bu. 
lundur11lac.lik sandığa, S. 8.18. 
Aya.cıağa. Parti binasınd1 bu. 
lundlurulacaık sandığa, S. 8.18. 

Tayin o"ıunan günlerde ve yer. Kaymabmlık binasında bu. 
lerde >J1eylerlni kullana.m:ııyan • .lunıturulu-ak sa.ndığ'a. 
lal'. 

ÜSKÜDAR 
Selim}ye, İhsauiye, Slnanpa. Kayma ka.:ınlık binasında. bu
şa, Salacak, imrahor, Ayaz. lu:nduruta.cak sandığa. 
ma, Ahmet Çelebi. 
Haınz.a Fa.ki, (..':tkırr.ı ff'.ısa.n. Ka.yma.kamlık binasında bu. 
~. Tava')i Ha.c;anağa, Kef_ fundurulacak satıdJğa . 

çedede. 
Tabaıklal', Hayrethıçıwlllj, A. Topbaşı Pa:rtı blDSl önü, Saat: 
tik Valide. 8.12. 
A.CJÇıbaşı, Arakiyeci llacımeh. Arakiyeci Racıcafer 
met, Al'akiyecl HactC;Jıfer, Sa.at: 13.19. 
Kadı.asker. 

Mııııa.dteils, Pazarbaşı, Seeml_ 
ali, ieadiye. 
Ruımi Mehmedpa,,a, Sebrıa.n,.. 

ata., Haoıbasna. hatun, 11*'. 
lap, Solak Sina.o, Dıırablla, 

Çinili polis karakolu 

Yeni Cami 

camU. 

6. i1Jde;rin 191~ Salı KOJIY'Maiı maııaııe.. KazaSker camii a.vhısundalııl 
sandığa. 

T.oDbel HacıMelımet, Giilfen:t 
Hatun. 

Jt )) • 
9. tUııl.eşrin 19+! 
Ç~a, 

» » • 

8. iLktıeerın 1942 
Perşeını.e 

9. İbtfe-;rin 19t2 
euma 

ıo. İlk~P"Jn ı H2 
Cumarted 

Yenlsahra. ma.halleai 

.İç.e.renköy uıahaUesi. 

K~iik Bakka.l köyü. 
Bostancı mahallesi. 

Suadlye ma.ha.11.esi. 

Ta;yio ohuıan ~rde •e yer. 
terde ı:ıeylttiııl lıılıD&tlMll~. 

lıar. 

Ut .. kot binasında. bulundıı1'ı. 
lacak sanctı.ta. 

G. ilkteşrin \94! Sa'ı Kımıt nahiyesi, Alıfaniude, Itdh nahiye bJnasında.. 

Köy meydanındaki sandıta. 

Köy meyd:uundakt sandlia. 
İlk okul blııasmda bulun.dom. 
laıca.k sa.nd ığa,,, 

iık ok.Ul blnasınd.-'lo bulundunı,. 
Ja.ra~ sa.nd1P,. 

'7. itkteş'ln ıHı 
Çarşamba 

R. ilkteşrfn 1942 
Perşembe 

9. İlkieştin 19-tZ 
Cama 

Ka.yma.ka.ınlık binasında. bu. ıt. 111<.1.e~rin 194'! 
~ aandı.ia. Cumariesi 

B1Jlgurlu, Nama7!g~h. 
Kuqıunouk. 

~erbeyl, ı\bdullaha.ta.. Ki$ Beyfel'beyi ParıH binasında. 
Jüce, Büthaniye, 
~IellııöY, Saaıtı '7.12. Polis kvakolunda. 
Vaniköy, Kandilli, saat: 13.18. KandW cami önünde. 
Umrıanlre, Reşadiye, Çekme, K.öYleııinde bulmıdurnlaea.k 

Yulrıa.rı Dudullu, Aşatı Du.. •nHlıfa. 
duDU, Alemdar, Salt.an (ltt.Jii 
Taiylıı llu.naın rinleıde T~ 1~. Kaymabını.hk bina.sıaulaJı:i ıan 

leı1c1e !'eylerini kula.n.a....,an. Mlııi'a • . ..... 

Maçkada satıhk arazj 
Maçka da tramvay caddesi üzerinde 110.20 
metre cephesi 156.10 metre derinliğinde 
ifraza müsait ortasında sefarethane binası 
olarak yapısı tamamlanmamış büyük kagir 

bir bina ve ayrıca iki ufak binası olan 
mahal satılıyor .. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
-------------------------------F.8116 No. Yeri Kı.ymetl Nevi :\lesabö\St Teminatı. 

2775 neşııc.taş Vlşnezade ma. Lira Arsa. ve iizeırinde 

halle!ii Maıpka ve Teş,. 1.199.433 na.ta.mam ü.rıCr' 153'1.?.50 1\12 Ura 

vlk.iye caddeleri 2 mü. büyük bina. Ueay. 119.9U 
Joerrer numaralı pa.fta. rıca iki ııfa.k bl... 
66, ada 703, parı.el t. na. 

İzahatı yldtarıda ya.nlı g-ayri menkuller pqin par.& ile ve «a.pah sarf usullle 
sa.tıla.ca!Qtr. Kapalı za.rfla.t' 21.10.942 Oa.rşamba. gümi .saa.t. U de ba.nka.m:D 
is~aubul şubesi satış k1>1nlsyonu hu1.oru Jle açılacak ve en yüksek lek!lii mer. 
keze bildirilecek ve had:dl liyık görüldüğü takdirde :Maliye V~iiletiuden isti,. 
zan edlil«ek muva.klra.t cevabl almdık.!a.n sonra ka.t'i Jhal$ yapılacak.tll'. 

İstekli olanlarm An.kara. merkezi ile ist.a.nıbul, İzmir. Bursa, şubelerimizden 
b"ırer Ura mukabilinde bir ş.trtname edinerek bu şıırtna.me ahkaoıJ dail"eSinde 
tanzim ed-ecekleri teklif makb117onu t,a.yin &Ji:len 21.10.942 Ça.rş:ımb., cünü 
sa.a.t H e kada.r isı~a.nbul şobı:mılz müdür!ütüne tevtl\ etmeleri lazımdtr. Sa.tış 

bedelinin ödıenmesinde alıcıya bina ve arsanın ipoteği muka.bllind;! lroJayldt 
C'ÖS~erilecektir. Fazla. izahat alm3k lsteyenll-rin istaıılntl şu.hemi'! emlak ~-
visine ınürac:ıatla.rı Ul.n oh.mor. (10250) 

Emsalsiz bir kesif 
' sayesinde 

BURUŞUKLUKLARA 
SON VERILDi 

Bu tecrübeyi. yapınız .. 
Meşhur bir cıtd•mütehassısı ta-

1'afından tamüssıhhaı' blr ·genç kız 
cildinin unsurlarına benzeyen ve 
~~ilceyrelerlnden '!tlhraç ed1· 
len· 1enl ve kıymetli bir hul§.sa 
\ceşfedilmiştir. BİOCEL.~abir edl-

t
~ bu kıymetli hul!sa, şimdi, cild 

suru olan pembe 'renkteki T<>
lon kreminin terkibine Uive 

~dllmlştır .... Akşamlan yatmazdan 
~vvel bu kremi sürünüz. Siz ~yur
Fen ı cildlnl.z bu kıymetııJunsurlan 
~.Jer. v.t:ııabahlan ;ıyandığı· 
hızda'! da· clldlnizin daha açık, da-

ha yumuşak. daha taze ve daha 
genç olduğunu göri.ırsunüz. Gün~ 
düzleri de (Yağsız> beyaz Tokalon 
kre!nlnl kullanınız. Terkibindek\ 
kuvvetlendirici ve beyazlatıcı cev1 
herler mesamelerin dahiline nufu~ 
ile oralarda gizlenmlş bütü.n gayri 
saf maddeleri eritlr, siyah noktai 
lan kaybettirir ve açık mesame1 
leri sıklaştırır ve bu sayede cil~ 
beyazlatıp kadife gibl yumuşatır. 
Bu basit ve kolay tarzı tedavi 11~ 
her kadın bir çok seneler genç1e7 
şebilir ve genç kızlann gıpta na~ 
zarlıırile bakacağı şayanı bay;e 
bir clld. 've bir ten temin edebilir 
Tokalonı kreminin memnuniyet~ 
bahş neticeleri garantilidir._ 'A~ 
halde •paranız iade olunur.'( 


