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• 
lngilizler Mıs rda Yeni Yedek Subaylarımız 

Yedek subagın17nci devresini karadan, denizden 
taarruza geçtiler bitir.en. g~!'çlere diJJ.!omaları 

verıldı, toren çok gazel oldu 
Muharebe şiddetle devam ediyor · · ı 
Deniz kuvvetleri 1'1ersa. - Batruh yakı
nındaki mihver mevzilerine hücum ettiler 

Alman ve ltalyan tebliğleri ha va faaliyetinin şiddetle devam 
ettiğini müteaddid ha va muharebeleri yapıldığını bildirmek

tedirler. Berlin, 10 uçak diışürüldüğti"iÜ, İngilizler ise 4 
uçak kaybettiklerini söyluyor1ar 

lafkasyada 
Almanlar 
ilerliyorlar Yeni yedeJt •aboylarımu: clün An1'araJo obirl,. 1tnı1nde C' .A nl:oro Foto munabirımlzin tayyare ılc 

yolladığı .... nnlerclf'n) 

Stalingradda 
birçok sokaklar Al
manların eline geçti 

Anl&.ara, 24 (Hususi) - Bu-ı zin diplomalarmı ve :niıkiıfatla.I bir İntizam içinde abidt-!yt!' gide
riin yedek subayın 17 inci dev· rını alma merasimi yapılmıahr. rek ce1t!nk koymuılar, gf'!nçler· 
resini bitiren yüzlerce aencimi- Yeni yedek subaylarımız büyük ( De11amı •ayla 4/ 1 ele) 

Sovyetler Alman hü
cumlarının püskürtül
düğünü bildiriyorlar 

... 
İtalyan 
şeblrlerl 

:ıtı•ırJa harekat •aha,ını göaterir harıttı reniden 
Alman hızlı botları Tuap&e Kahlre 24 lA.A.) - Orta!Ark mütteClk uçakları ileri hatlardaki 
limanında hir Souyet harb İna'lli:ı kuvvetleri Cumartesi müıte. çevre!crde dÜflllan inlı sahalarına bombalandı 

gemi•ini torpillediler rek barb tebliği: kartı ba.kılarına devam etmifler • 
• -- Dün ırece, hava kuvvetlc.-rl tara. dlr. 

Berlin 24 (A.A.) - Alman or- fından kuvvetle desteklenen 8 inci 1 Dün yapılan tHr hava aavatında C d 21 k' • "'ld .. 
cluları bafkumandanlıiının tebliği: crdu ta.-ruza ı-eçmi,tır. Baılıyanl8 dilfınan avcısı ~ahrib olunmut ve eneve e iŞi O U, 

K.aflır.aa batısında arızalı ve qaç. ı!dd~}i. çarpıpna halen devam el. batık• bil' çokları da haaara u&ratıL 121 kic.i yaralandı büyük 
lıklı bir ..hada ilerleyen Aknan •• ı -ıektedır. mıfttr ., ' 
Rumen kıt'aları toprak kazannıaia 22 ve 23 llktetcln ıecelerile diin (Dcvanu 6 iı.ı:i aayladcı) yangınlar devam ediyor 
dev11111 ecltyorlar. 

Tuap.e'nin cloiu ılmallnde hi • 
kim bir lıepe alınmıı ve düfftlanın 
hücwnlarına lı:ııarıı muvafflıldyelle • • 
n'1iidaba edilmekte bulunmuflur. ...,. 

Sıirnaklara tebacüm yüzünden 
birçok insan kayıblan ıl~ı 

Ka&aa sabili açıtında 2 Sovyet 1 
ticaret ıemlsl bombalar IAbetile 
ciddi huara utnımıflır. Ordu aa • 
bil topçusu Kwımın cenub sahilin. 
ele düfmanın blr zırhlı botunu ba • 
tırmıftır. 

A'mlın hızlı botları Tuapse lima
nına taarnaz ~itlerdir. 22/23 IUı 

( D~uamı 5 inci aaylatla) 

Almanlar bütün 
Fransayı işgal 
edeceklermiş 

Berne, 24 (A.A.) - Brita
no•a: 

Almanların istedikleri itçiler 
meselesinden dolayı Franıarun 
tamamen i.,al edilmesi ihtimali 
~lirmekteclir. Yakında Vidıy'ye 
Alman mütehauıaları ile idare· 
ellerinin ıelmeleri bekleniyor. 

-YAK'NDA-
lzmir hikayesi 

Uzak 
hatıralar 

YAZAN 
Oatcıd 

topçuıarıa 

Yurdda şeker tevziatı 
yeni esaslar 

• 
dahilinde yapılacak 

Londra, 24 ( A.A.) - Dünkü 
Cuma • Cumartesi cecesi lnıiliz 
bava kuvvetine mensUb uçaklar 
ikınci defa olarak timal İtalya 
üstünde uçmuılardır. 

Cenub İtalya birbiri ardınca 
iki üç aece birçok defalar taar. 
ruza utramıfN da, üsleri birletik 
krallıkta bulunan inailiz hava 
ku.vetlerinin ıimal halyaya a· 
lıunları, Torinoda Fiat otomobil 
fabrikalanna yapılan taarruz
larla 1940 yıla Aiustoı ayının 26 
•e 27 inci &'eceleri vukua ıel 
mitlİT'. 

(Devamı 5 inci .aylada) 

Fransız Af rikası 
valileri Fasta 
toplanıyorlar 

Amiral Darlanın Fransız 
Afrikasındaki teftişleri 

askeri bir mahiyet aldı 

Paris, 24 ( A.A.) - Franı>a~ 
Afrikası valilerinin toplantısı Da
karda yapılacaktır 

Ankara, 24 (Hususi) - Şe· C - Bunların dışında kalan Amiral Darlanan telti.leri 
ker tevziatı hakkında hazırlanan yerler. Vichy, 24 ( A.A.) - Amiral 
talimatname vilayetlere tebliğ e - Birinci crupa dahil ver1ere Darlanan Fransız Afrikasını 7.İ
dilmittir. Tevziat memleketin hükumetçe lüzum ıürülec~k mik- yareti tamamile askeri bir ma-

Halkevleri, hayır cemiyetleri ve 
diğer teşeklüllerdeki memur
lara da ucuz ekmek verilecek 
Bu hususta hazırlanan kararname bugün 
alakadarlara tebliğ olunacak, ucuz ekmek 

karnelerinin tevziine başlanıyor 

Ankaradan ıehrimizdeki ala- küllerde vazife cören az 11.elirll 
kadarlara ıelen haberlere ~öre vatandatlara da ucuz ek. 
bi kumet devlet memurlarından mek verilmesini kararıa,t:rmıı 
b2tka bekçiler ve Halkevleri, ve bu hususta bir kararname ha. 
hıı yır cemiyetleri ile diier letek· (Devamı 6 ncı aaytada) 

80 akıncı ile izmire ilk giren 
kahraman subayı dün Gureba 
hastanesinde ziyaret ettik 

Emekli Albay Şertfettin İzmir, bu unutulmaz 
kahramanlık destanını hasta yatağında 

büvük bir mahviyet ile t~~rariadı 

coğrafi ve nakliyat vaziyetine tarda şekerin temin ve h~alimi biyel almııtar. · 
Vatadın on be, gün aürecelı !Öre şu esaslar dahilinde yapıla- doirudan doğruya ıirket tarafm- Amiral Darlan bugün Rabbak- Eme>lli. aibay Şeralerli!' ~ lzt?İr, Gureba haalanesınde . ~e~diaini 

Halid Ziya Uşak~ıail 

bu yeni ve pek nelia hikô;>•e. caktır: dan yapılacaktır. ikinci grupa ta ve yarın Kazablabkada bulu- zıyarete gelen Mıllı Mucadcle arkada~larından bırı ılt-
•İni birkaç güne kadar nefre A - Şeker ıirketinin teıkilata d

0

ahll !erlere ald ihtiyaçlar ıe_ker nan garnizonları tefti! ede~~ktir. • Bir lzmi~li meslcJuJa~, gazel~-
1 

. < Y~zba~~ ~P.ra.~'::ttin, . 1.7 .• .,\re 
~ olan vffl~tler. ıırketa tarafından mevcud un. Amiral, Fas umuma vlllısı Ge. aınde <ıizmır Sancaklarını ara • ııren ıık ıuvarı mufrezesmın ko-

batlıyacağı". -------------~~~B~~D~~i~z ~v~e~d=e=m=i~ry~o~lu~o=~=""n~n~nh~a~tluem~n•~ N~uu ~~mal Ah~a~lıd~.»k~ı~altında~uta~m~~ıdı~T~k ~du~ ~ma 
"------~~-_.._.._..__ . ___ ~-o-&......:......J--.._~-..L.4.-....... _va.auıtaEJL----~--___:~~Devamı N • 4 I de) 
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Hergün 
-····-

Muharebe çetin olacak, 
Uzun sürecek diyorlar, 
Bundan sonra dünyanın 
istikrara kavuşması 
Belki daha uzun 
Sürecek ve daha 
Çetin olocakfır 

• Ekrem Utaklıgil _.J 

Rami eene 
18.'8 
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Korkarız ki köylünün 
Elinde zahire 

Elham ve T.allvl.lit 
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Peh~ivanlığ koruyalım! C DENİZCİLİE=t 
Eski pehlivan tipini canlandırmak! Denizaltı genıile~i bu har e geçen. harbden 

ve onu korumak milli 1 f arkll netıce alabılecekler mı 1 
f ı hı d d 

[."Son. Posta,, ~ın denizci muharriri yazıyor ] , men aat arımız ica arın an ır B~~~:~~ ~:;:.c~ph~nde : ı likle l~llte;-:nin, yen~ yeni dünya.. arruza başlad ı . Böylelikle deniz. 
sı d ·zaı ·ı . . enız vası . ya ge mı.ş o n, bu den i zaltı gemile- altı harekatının _tümulü kendiliğin· 

vazan •· Dro~eso·"r doktor Sadı. lrm ak ki ~·ı ti gen~ı et-ıdır. Denebilır rine karşı tedbir alınalrına fırsat den arlrmrş oldu ~ 4 ıA ; uıgı tere maglub olacaksa Al. vermit lerdlr. • . ', 
tnanlara bu parlak :zaferi hazırlaya.. * 
cak yİne denizaltı gemileridir. Fakat bu harbdt• Almanya deniz Efkarı uınunıiye denizaltı gemi. 

Milletimizin en çoJ.: benimse· 
diği spor, şüphe.iz güreştir, bu
na delil mi iaterainiz? Şu mo· 
dern dediğimiz gazinolar çoğal
ntazdan önceki Türk kahvelerin 
d e duvarlar çepçevte pehlivan 
ı-esimlerile doludur. Ba~penli • 
Vanlar Türkiyenİil bir nevi milli 
kahramanlaradlr. Hala bütün pa
nayırlarda pehlivan gÜresleri bİ· 
l"İnci planda gelmektedir: 

Bütün bunlara rağmen pehli
'Vanlıiımız biraz ök:.ü:T., biraz ba 
kımsız ve ba.ıbo,tur. Bu satırları 
hana ilham eden hadi&e Şehza -
debaşında Ramazan geceleı; gÜ· 
ı-e~ yapılan bir salon11n halidir. 
Bir gece ben de bu $alona gittiın. 
Bi.- türlü başlamak bilıniven 
P~ogram, hakemlerin laübaliliği, 
gıriş çıkı~taki int(zamınzhk, i2di
harn, havasızlık beni p e k ÜJ;dü. 
!iatti. bu yüzden güı·ealeri pek 
istediğim halde, sonuna kadar 
te.kib edemedim. 

Bütün bu menfi şartlara rağ· 
men bu salaş salon bın.cahinç 
dolmuştu. Karşı taraftaki sine
tn.aların r.>arlak ıştk rekliunlan, 
dübuliyelerin yülcsekliğine rağ . 
men bu salatm dolması zıüpnesi:ı 
ltıanahdır. GÖt'üliiyor ki bir mÜ· 
te~bis çıkıp da temiz bir salon 
Y&.pbrsa ve hiç olmazsa sinema
lardaki kadar rahut oturulacak 
Yeder temin edilse bir gür~ 5a· 

l?"'u, sahibini zengin edebilecek
lır. Fakat bizde zenginler neden
se böyle yeni tecrübelere giriş · 
llıeyi sevmiyorlar . 
b" Acaba spor bölge başkanlığı 
l 0 Yle bir bina temin edemez mi 1 

•len spor davmıza yapılacak 
~rı büyük hizmet, spor bina.lan 
"e •ladlar yapmakbr. K.liblel' 

münazaayı bırakıp ellerindeki 
vasıtaları birleştirerek böyle mü· 
esse.eler kursalar hem zengin 
olurlar hem de memlekete lıiz
met etmiş olurlar. Temiz ve her
kesin &'İdebileceği bir lokal te
min edila.e bizde pehlivan güres· 
leri futbol maçları kadar has;
lat getirebilirler. Hem de futbol 
menime bağlı olduğu halde gü
re.t her zaman yaptırılabilir .. 

Pehlivanlık '3edende olduğu 
gibi ruhda da hususi bir tip ya· 
ratır. Hakiki bir pehlivanın ya
lan söylediği, sahtekarlık ettiği 
biç görü:memiştir. Çünkü yalanı 
ekseriya zayif bit· beden yaratır. 

B.• .. H cephesinde, harb il.in edihnenıi• ini '- d' · hakk d d f!L! 
üyük arb ile bu barb eu·a:.ında l " s n ıcen 1'$1 ın a a uur sa.. 

kıymetini kaybetmiş gibi 'f!'Öriineİı omasına rai'men, daha 1939 da hibi olmak ister. Bu gemiler, ismin-
d~tı gemileri, bu bakımdan ye Amerikan ticaret gemil'!rlne de ta. (Devamı 6 ncı sayfada) 

nıden kıymet blumu, görünmekte.. 
dirler. 

Bir zamanlar Anadoluda. eş - * 
raf pehlivanlardan olurdu. Bun- Deniwtı genıilerinin faaliyetini 

(_'_'Son Posta .. nın bulmacası: 7 ~ ı1ııı ) 
lar doğrulukları, soğııkkanhhk .. canlandırabilmek onun kısa bir ta
ları, vekarlarile herkesin saygı· rihi ile !eklini \' e tekamülünü göz. 
sını kazanmış adamlardı. Ordu· den geçıl'mekle mümkündür. Düş· 
muzun Zllfer ınenkibelerinde man lflknelerlne suyun altından ta • 
çok defa pehlivanların yiğitlik· ~u~. fikri ç~k eskidir; fakat gördü. 
leri rol oynamlshr. 1 gumuz denı:zaltı hardiatı ancak 

Bunlardan 30 tan~~ini hallederek bir arada yolhyan okuyucub· 
nmızdan 80 ki•ıye hoşlarına gidecek hediyeler vereceğiz. 

... 
Bende güre' sevgisi her Türk 

gibi çocukluğumda VI! lf;f'ndili . 
ğinden uyanmışbr. Belki buna 
kendimin de uzun müddet güreş 
yapmı~ olmam yardım t-tmi.ştir. 
Güresin bedene ve ruha yaptığı 
tesirleri tetkik e tHkçe bu sev • 
gim artmıstır. G öz iim her ta.raf
ta «Demir kusakh ciha n , ,ehli • 
vanları » görmek İster; Türk ke-
1;mes1le J>ehlivan ltelimesi ne ka
dar birbirine uyan iki mefhum
dur! 

l"U~oldan s:ı.ğa ıloğ 1 2 3 4 5 7 8 9 1 •1 

1 - 01>cen Ha. 
ıJra.n ayında h1an 
bııla gel l"ıı bir ec. 
nebi takımı ı 6), 

Velha'\tl pehlivan ti.pini yeni- 1914 - 18 harbinde baılamı§tır .. 
den canlandırmak ve onu koru- Alman donanması , muazzam bir 
mak milli menfal\tler?mi:zin icab- deniz devleti olan tnglllere}'İ, ilk 
Ianndandır. defa, Büyük Harbde denjz. Bir h ayva n (3ı. 

Burada güres devine~ alafran- altı gem ' le ·inin harekatı ile yık- Z - Bir ka:iuı 
ga ve alaturkl!.''"'' hirl>kt"' k.:-ste· mak İstemi.ftir. Eğer deniz harbi de bmi (5 ) , )IN·mu 4 
diyorum. Her iki'lini himaye et- k~ra barbi esaslarına uygun bir ıe· mahlüka~ m. 
meliviz. Belki de bu :mr .. tle ken kılde tatbik edileb·lseydi, İngiltere 3 - no~ araı. 5 
di nİyetİll'b·e ve ruhu>n11 -ı:" uv . belki. de Büyük Harbin denizaltı !·O , Temel (4l. 

"'un yeni bir gÜres usulü cfoğabi- hareki.tına kurban r.idecekti. Çün· <l - Ambt·:ı b .·. l 
lir. · kü: Karada yalnız bir hat etra fın.. rıher 12) . İç ine 

da muharebe <edilir. Yani boğuşma. tartıh~:ık madd~ İ 

Para cezasına çarpılan flrrncı Bir kaza yüzü ıden "nkara boğu§anın ya kendi to~raktar•n _ konan kabın ağ ır. • 1 . ~ da veya düşman topr~klanndadır. hğı 14) , 

ve use memur arr trenlen geç ue!dıler Bur~a bltarafların hiç de b iT men. 
5 

- l\Iaj~it- (S) 

Ekmek fit"lerlini faz.la göstermek- Aı:&ara hattında fak!~ehMe- faıdl yoktur. \sker (ı), 
tett ve bnları saymamaktan suçlu fı Boz<:iyiik arasındaki İnönü istasyo • Fakat denizde muharebe edilen G - B ir m evsi. 
rıncı ve i• memurlarından ınürek 1 mm-da evvelki gece vukua Helen bir saha, herkee a.~d olan bir s~ s~hası. m ln işarcli (3) • :Xo 
keb 7 ı..:. ;ıu- br' lncı" grupu muhake- '---- .. ··-..ı A-'- l . .. 1 dır. Orada duşm'ln gemılerınden ta 12) Amı.do1ucl.l 

~ m • IUl.Zo8 yuzunuen DKara tren erı dun ı.._...ı__ b' f d I ) · · meled dün neticei nm.İf ve 3 fırın. bab k' ~ ital'a ev et erın tıcaret ge. eSkli b ir meıdeniyet (3), 4 - Tarz1 beyan (51, Tensi kap.'L,tW:l 
e sa va tınde H.ıydarpa.şaya ge - ·• · d f alet d B cı Ue 2 latıe m~muru 60 • 75 er k.m5tn;fle~dir m.'er~ e .. se er yapn~ .a ır. u ge- 7 - Dd·er:ııiz olana yır.kışaollok surette Lıddı (2). 

lira para cezasına mahluim edihnl~ İnönü . · , milerı, dutman gemılennden tefrik (S) . 5 - Nota (2), l\loderıılik (7), 
l.erdir. . . 1-tasyonunda bır ma11an- etmek hlc de kolay veya ba-.lt bir 8 - Futbolda. bir oyw1cu (6). 6 _ Ashr ('?l, Euldenbf.ıi ,S) . 

dız trenı. yoldan çıkmııp, bu yiizde.n Is değildir. Binaenaleyh bitaı;af dev 9 - Ok Qtına.ğa :vara.r (3), Rdc!.imllll" 

O 
yol kapannı_..tır. KaLa esnasında nü l<>tler, deniz harhinde. donımTT'adan (6 ) . "J - F.ser~r (4), Ele avura sıtmaa 

sküdar Hal~evinde konferans fuaça hiçbir zayiat oırnamı,tır. Dün yana kuvvetli oklukları nls~tte 10 - OrıLa (31. Bi.r uevi I..o.ıırait ( 6). m . 
bütün gün yolun açılmuına çalışıL harbin cereyanına müeııslr olurlar. Yuka.nda.n a.-.-alıya. do~u: 8 

- Enfes (l), G~ulş.l~me.ı;lne ( 5 ) . ÜSküdar Ha lıkevinden : 
2$110/ 42 P:ı:r.a.t• s*'t li da Profesör 

İsnlaiLl Bııki'M BaıMı:a.c LOg.L.u btt' kenferons 

v.emeoelıltir. Konler-.a.wıın mevıuu ı TürJııe 

ıSctılılll l ~ 

mı,, Ankara trenll"!"ı p:ecllkml,tir. İJte Biiyü'k Harbde d~ bitaraf bulu.. 1 - Ta.luırı1i etmt'4t 16), c\vııç içi (3) . 9 - İngilizce ((Eve!t 13), B'.r gıda 
Ar&at'A eks~le posta ancak ge. nan Am8"ikan hi"lırivP.•İ, uzun se., 2 - Eb'adı kiieülen (7 ) . r~a.n 'at (2 ) . maddesine ( 3) , Tok olmQ':lıı mı. 
oe Mat 21 e doğru Haydarpa§Aya naler Ahnan denizaltılarının hare· 3 - iogil~ kı:u (3), Tii.rkiyeııiıı blr 10 - ~lülkiyet eru m. Büyuk C3J. 
pieblıılmifleıd.lr. katı~ enge) ohnuılar ve böyle. nmu (6 1 istilııbaJ ( 3) 
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Urlu artık ne yapacaiım bil . 
miyordu. Eaircinin bir i~areti ü
zerine cariyeler hep birden çeki. 
lip ortadan sır oldular. 

Şüca Çelebi ayağa kalktı, Ur· 
luyu gayet yumuşak bir .esle ar
ka tarafta, bahçe üzerindeki hu. 
.ausi odaya davet elti: 

- TeJrİf eylen sultanım. An
da halvet olup daha rnhat aöy
Jeşüriz. 

Büyük sofaya çıkt1. Sofada 
'daye ıı kadın üç kollu gümü, bir 
f&mdan tutup yol göateriycrdu. 
Esirc:.i, f&Jlldanı alıp öne dü,tü: 

- Buyurun, buyurun aia ka. 
rındatım. 

Urlu kaba ı.ir kahkaha aa • 
vurdu: 

- Bu defa dahi bizi ndvan 
baiına mı [ 1 J göttitmek iater -
aiz? 

Esirci yüzünü dörMiüriip difle· 
rini ıösterdi: 

- Ana dahi ıorut'sı:ı. Ht-le 
§İmdilik buyurun. 

Yürüdüler. Dirkaç ıün evvel 
Halil pehlivanın şaklı bulunduğu 
küçük odaya girdiler. Urlu umu· 
du dıtında dar ve küçük bir oda 
görünce irkilip ııerilemek iıtedi: 

- Bunda ne İ:jİmi.ı. var? 
Şüca Çelebi "am41anı sedef İt· 

lemeli bir çekmece üzerine kaa 
yarak doğruldu: 

- Az görü,elim, demiı idük 
aultanım. 

- Ya, bunda sokulup kapan
m lrta mana ne idi 1 

Esirci gülümsiyerck sedir üze
rine ot urdu: 

- itret eyleyüp saz dinledi -
ğimiz mahRI cariyeler hücresi it
tiS11linde idi b,.nim efendim. O la
bilür sö·vlt> ileni isitirler idi, bu
rıı<t ı hnhçeyc na7, trdır ve bizi ki· 
mesne duymak ihtimali yoktur. 

- !. .. 
Urlu da Şüca Çelebinin yanı

na çöktü: 
- Öyle ise söylen imdi, ne 

diyecek idiniz? 

[ 1] Cennet ""1l<'l~i olıiafu 9ÖJ1elt~n 

mnm.n sat Te baaom. 
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NUSRET SA'f"A eaŞ"'KUN 
fuirci on bet, yirmi aaniye ka

du cevab .....-ınedi. Urlu bekli
yorclu. Nihayet Şüca Çelebi fa • 
rabdan aklan kızaraı:a ıözlerini 
süzerek sırıttı: 

- uDuhterıı lerd~.n kangisiai 
beienmit idiniz sultanım~ 

Urlu enaeaini tath tatlı ka~ı -
yarak yav,aklandı: 

- Bir al yanaklu Te kiraz du
dalduaı var idi. 

- Al talvarlu ve batı pembe 
sreblüyi mi .. urad buyurıraı:r? 

Sekbanbaşı iri elite Çelebinin 
omuzuna TIJrup gevşek gevıek 
güldü: 

- Beli, anı kaad ederük. [Göz 
lerini aüzdü] bir dahi var idi: 
Sara kanarya! 

Çelebi az düıünür gibi ba~ını 
eidikten aonra sin.ıi ~İnsi ıülüm. 
aedi: 

- Cenabınız «Gülfem» i aÖy· 
leraiz. 

Urlu eaİTcinin omuzuna 
daha vurarak baiırdı • 

bir 

- Beli, odur, ~izı ş:ül yapra
iın• benzer idi! 

Urlu sapsarı kesildi! 
- Patrona mı? 
- Beli cıSelma ) yı aldığınız 

için sizi Ortacami «mukabilinde» 
ki ulu çınar dalına asmak ister 
imiı! 

Urlu bir kahkaha bastı: 
- Bizi mi? 
- Cenabınızı sultanım. Öyle 

işitmit idük ! 
- !. .. 
- Konağımza dahi gelmiı! 
- Beli, geldi, geldi amma boy 

nını kırıp gitmeği dahi bitdü. 
Şüca Çelebi IJurada Urlunun 

bileiini kavradı: 
- Doğru söylen aslanım, Pat

rona denilen ademden havfeyle
mez misiz? 

Urlu başını kaldırıp sert sert 
baktı: 

- Bre anın nesinden lıa•fey· 
liyecek imitiz? 

- Ademi söyletmedin ağa.; 
dallarına ve hane saçaklarına 
ttaalbn eyler imiş! 

- O anı ııninem kadınn kılık· 
lulara yapar, bize mukaddt?min· 
de cıUrluı• çavuf derler idi, ıim· 
di "sekhanbatı Urlu ı derler. 

Semahatler, ak§am yemeğin
de bizdelerdi. Geç vakte kadar 
oturdular, arzuları, bilhassa Gö
nül'ün ısrarı üzerine biraz piya. 
no çaldım. 

Güzel bir gece geçrdik' 

Gönülün defterinden 
Y efilköydeyiz. 
Nihayet muradıma erdim. Ar

tık her gün, İstediğim saat onu 
görebileceiim. Babamı ikna müş 
kül olmadı. Annem de, gençli&'i
ni yatadıiı bu köye gelmek isti
yordu. İkimiz de farkında olma
dan bu anu da birleşince bR· 
bam, razı olmak mecburiyetin· 
de kaldı. Aylardanberi, defteri. 
me tek satır yazmadım. Defter 
ilk aldıiım zaman yazdığım not: 
lar>:- duruyor. Bu kı~ bahar ge
c~ınde, odamın pe:ıceresind,.n 
onun köfküne bakarak içimi tl5k 
mek, yazmak, yazmak, istiyo· 
rum. 

Mea'udum, çok mes'udum. 

Gene sustular. Süca C"l~bi ko· 
ca Urlunun ağzınA en tatlı-:a ta
"'"fından iki parmak ubaln çal -
dıktan sonra malcı.adrı geçmeği 
maslahata uy2un buluvordu. 
Boynunu uznt•"" hir gö-ıünü k,.tı: 

- Ya, ,irntti Patrona Halil 
bunda eelae idi! 

Esirci korkunç adamın 'üzeri 
kıllı iri elini avucu ir,ine alıp ok· 
şadı: 

Çünkü, görüyorum ki Vedad da 
a~tık bana karşı kayıd~ız d!!ğİI· 
dır. Ooh, ona yazdığım gibi « Vt-. 
dad ! ı> diyebilmek ne saadet! Ka 
r~rı~ı verdim. Ona yalnız, g:7Jj 
gazlı sevgimi ihsas etmiye çahş
mıyacağım. İlk fırılltt• açılmak 
istiyorum. Eminim ki, memnun 
olacak ve bana mukabele ede
cektir. Annem, son 7.amanlarda 
«Sende bir gayritaLiilik var! , 
Deyip duruyor. Geçen gün l\Z 

daha açılıp, itiraf edecektim. He 
nüz mevsimsiz buldum bunu. 
Ben çirkin bir kız değilim. Az 
çok tahsilim var. Bir ann'atkAr ru 
hu taşıyorum. Vedad Bey beni 
niçin istemesin 1 Daima yalnı:ı.hk
tan bahsediyor. Aramızdaki yas 
farkı hiç de korkunç :ıayılmaz: 

( Arka•ı var) 

Fener kulesi inşaatı 
Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden: 
~ be.idi dôrt oln üç yu.ı dört lim seksen seld2 J..'llruşta.n ıb.ır~t. Fcniıiıede 

JlllPfb<ısk ü.(lr fener kul"sl bıışao.tı aı:ı ~ konuhnuşt.ur. 

Muva~b: .tıemm t.ı üç 'l'UZ yirmi ti lir..ı. l'lt'ttscın l'l'dt hı:ıuş u•, ih:ıksl 9/ll / 942 
ea.roı~ ra.s3ıı.yıuı Pa.nrtesi gtmü sa.ili oın b~ Gab.ta. rtb~ımında.ltj umum 
~'ük blıoasmcb to~k ob.n sa.tın ahna komlsyonun<la yapı.l~ı.r. 

şut.n:une ve t.etcrl"\i:l.tı her rün sözü g'eç.et:l kom onda ı:örı.ı\ebllir. 
(655) 

Deniz fabrikaları umum müdürlüğünden: 
DfnJz rabrlkMulı muhast.b~ Wihctım ~ üııen: dört. ücretli DM'. 

__. ......_tir, ~ dlMda;e ~cittlob ecJaı 't'ftlAa.Ja.rile Golcük claıb 

,_,, lan ~1 m~ m.iiı'le•ll'lllıııırJ. (156) 

Ah, onun karısı olmak ne bahti
ynrhk I .. Geçen gün, ona bisiklet· 
le çarpbğım, yarı aydınlıkta va· 
kur yüzünü ilk defa gördüğüm 

l 
zamanki yerde uzun U7.Un konuş. 
tuk. O g'ece, aıynlan dizimi men
dilile bağlamıştı? O mendili ha
la aaklıvorum. Beraber. Fr.nere 

~oğru gidiyorduk. O noktaya ge 
lınce, gayriihtiyari ikimiz de dur 
durduk. Göz göze gelerek gÜ· 
lümsedik. <ı- Burasuıı hatarla
yor musun Gönül! > dedi. Ruhu· 
mun bütün sevgisini gözlerinde 
toplay:rak, onu nazralarımla kıı
cakladım. «- Bu benim hiç u. 
nutmıyacağım bir hadisedir! .. 
cevabını verdim. 

Fener dibindeki küçük gazi
noda, fundan bundan konufUW" 
ken, biraz kızdırdım amma, ça
buk affetti beni. Mütemadiyen 
kafamı tırmalayan, o kadını sor· 
dum yine .. kim bu kadın? Hali. 
anlaşılmadı. u- Yine hep o ka. 
dını d~ünüyor musunuz~ ,, Diye 
sordum. Katları çatıldı, yüzü ka 
rıştı. KHkançhk, boğacak beni .. 
eminm, o kadına hala bağlı. Fa
kat ben bu rakibi devireceiim. 
Annem bu hususta bir şeyler bi
liyor. Lakin söyletemiyorum b;r 
türlü.. halbuki aruıem, genç klZ
larla böyle mevzuların konu4ul
mıyacaiı telakkisinde. geri ka· 
fala bir kadın değ\ldir. Niçin ya. 
naımıyor buna .. Baktım, Vedad 
cevab vermiyor, oiraz c!aha tah
rik etmek iatedim: «- Acaba 
o da sizin kadar, sizi dü~ünüyor 
mu? 

Sert br nazar fırlattı yuzu
me.. l&kayd gözükmeğe çahta -
rak devam ettim. ,._ Niçin ben
den aakhyorıunuz, arkadaş de gil 
miyiz, yokaa talebonizle böyle 
şeyleri konuşmağı doğru bulmu
yor musunuz? 

Başını denizden tarafa çevir. 
di. <'-Niçin bu mevzuda bu ka
dar ısrar ediyorsun! Bu mazinin 
bir hikayesidir. Her erkeğin hft
yatanda bir kadın vardır. Bu ka
dar mütecessis olmak fena! ıı 

Niçin, :ı.alimleşmek İstedim bu 
kndar? İstihzalı bir sesle: 
(( - Mazinin hikayesi .. güzel bir 
eser ismi olabilir» dedim .. ttBeni 
seven bir kadın vardrn da oldu
ğu gibi .. 

Titrediğini hiaa.-ttim. Eziliyor, 
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ı~!ırab ~.eki)ordu. Onu karşımda 
böyle gormek bana öyle garib 
bir memnuniyet veriyor ki .. 
,,_ Evet, hakkın var, güzel bir 
isim olabilir. Yeni e.eriınin ismi· 
ni sen vaftiz etmiş oluyorsun! » 
deyince, yüzüme hiddettt:n kan 
hücum etti. Baştan a§ağı sarsıl. 

dım. O münasebetsiz ltadına it
haf edilecek eserin i:smini hen mi 
koyacaktım. «- Hayır, böyle bir 
,er-eften beni affedin, ben mazi· 
ye değil, istikbale -'lid eserlerini. 
zin vaftizini yapmak isterim! » 

Bu bakıfı Ömrüm oldukça u· 
nutamıyacağım. Gözleri kalbime 
saplandı sanki .. yarabbi bu bakı· 
''" ifade ettiği mana, anladığım 
Ş""kilde ise, hiç şüphe yok, bu 
ad1tm beni seviyor. Bana öyle 
geldi ki, a- Sahi mi, ister mit.İn 
bunu hakikaten?» diyor. Gözlen 
parlamıftı. Bana doğru eğilerek 
uzun uzun yüzüme baktı. Ben de 
candan bllkıyordum ona.. sonra 
ba,rnı aallayarak, bir rüyadan u• 
yanır gibi, silkindi ve döndü. 
er- Bu mevzuu niçin benimle ko .. 
nutmaktan kaçıyorsunuz, yo~ 
yaranızı mı defiyorum! » 

Hiddetle başını çevirdi; pay .. 
layn bir sesle: «- Gönül: D de• 
di. 

((- Affedin, aizi kırdım ve üz
düm! » 

Yalancıktan, mahzun, müked• 
der tavurlar aldım. Mendiljmİ 
gözlerime götürdüm. Jçimden 
kahkahala gülüyordum.. Büyük 
üstad, aevdiraceğim aana kendi· 
mi, sen, hislerinle mücadele ha .. 
lindeain, lakin, kafandRki kadın 
heykelini yıkacak, kaidesine ben 
çıkacajım, göreceksin! 

Ne de yumutak kalbli, daya
namadı. «- Galiba ben de seni 
kırdım, ödeştik o halde.. ban&& 
darılmadın ya I» 

Ayni tavurları muhafaza ede
rek kırık bir sesle: ıı- Hayır !D 
cevabını verdim. 

(Arkan var) 
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I_ S P O R :J Yeni Yedek 80 akıncı ile izmire ilk giren kahraman dü;:; .. !~!:: ::'~:!:"·::.~ 
Subaylaramız subayı Gureba hastanesinde zivaret ettik :::;~a:.n.~:::tt7~:r:r!~:~e~~=~: 

Y Pllacak l•u maçları (Baf taralı 1 inci sayfada) mek için aağa, sola kaçışıyorlar-
den bir heyet te Etnoğrafya mü- dı. 
zeaine giderek Ebedi Şef Ata- ( Ba1 taralı 1 inci sayfada) lü sevgi ve alakaya la)"lk oldu-ı Puntada dar bir sokaktan ge. 
türkün manevi buzunanda eğil. kışlaya, hükumet konağma şanlı ğunu söylediğim zaman, 80 akın. çerken bir adam, elindeki bom 

l~ aftanın en ehemmiyetli oyunu 
Galat· sarayla .begkoz ar sındadır 

1ste nb ı lig maçlarına bucün ı bir itntiban .. .-.irecekt. B k-
K d k'" Şe ef 1 .,-,.. ır. u no 

a ı oy ve r sahalarında tai nazar Süleymaniye için de 
devam edilecek; bu suretle aL mevzuubahatir. 
tıncı h fta oyunları da !)'apılmı~ K TaL..._!__ 
olacaktır. aAm~ • ~ 

Oldukça durgun ciden maçlar Lil'de aonuncu Yaziyetle bulu-
bugünkü oyunlarla biraz lısra. nan Takıimin bu maçta Kastm
rctli bir tekil alacak vaziyette- P-..ya aürprizli bir oyun çıkar. 
dir. Bilhaaaa Kadıkö de Fen~r- nıaaı ahterr:eldir. 
bahçe - Vefa, Şeref aahaamda ı B 'kt J S 
İ.le Be.şikta, - f. Spor maçla\"I e!' GJ - • por 
hait nm alaka uyandıracak dc. 1 Hafta.uıa ikinci derececle e-
recede hararetli oyunlarıdır. j hemmiyet t&fıyan maçlarından 

Kldlkiy SlkBSIDdJ : ' ~!~!" oyun olarak cö:riik. 

mişlerdir. bayrağımızı çekmek şerefi ona cı ile yalın kılıç İzmire giren bu 1 bayı tam etımın önüne fırlnttı 
Barıı içinde )"afayaıı vatanın nasib oldu. Acı duyarak işittik kahraman askerin yuzu bir ço. 'ı Hayvanımın karnının altında pat 

değişmez sınırlarında vazife ala- ki: Kurtuluı bayrağını kııo.lanın cuk &affetile kızardı. Onun bu layan bomba, zavallı e.tımın par 
cak olan ve bir gün İcab ederse ve konağın gönderlerine Çeken hali, ırkımıza bi.s bir tevazu ve 1 çalanmasına, benim dt! biri omu· 
bu T zifelerini hayatları pahası. miralay mütekaidi Şcrafettin, ay ~ahviyC:t eseri idi. Mahcubiye· zumd.?n, di.ğ~ri _,akagımdan ol· 
na, kahramanc dövü,erek yeri- lnrdanberi lstanbulJa Cureba tınden tıtrediğini forkettiğim du· mak uzere ıkı agır yara imama 
ne getirecek olAn yeni subaylRrı- hastanesinde yatmaktadır. Dev- daklarından fU cümle döküldü: sebeb oldu. Fakat yaarları kim 
mızın diploma ve mükafat töre· let ona bakıyor, şüphe yok. F • «- Benim yaphğım bir vatan düşünüyor? . . . Yolcu yolunda g 
ni çok cüzel olmuştur. Törende k t biz de bu saneaktara bir va. ve askerlik vazifesinden ibaret- rek, derhal diğer bir hayvanın 
Büyük Millet Meclisi Reisi Ab. zife yapnmaz mıyız. MeselA be· tir .. '> sırtına atlayorum. Kordon bayu. 
dülhalik Renda, Başvekil Sükrü lediyemiz, partimiz. Şerafettinin Bu tarihi hadiseyi, kahrama- nu çok kısa bir zamanda geçiyo 
Saraooğlu, Vekiller. meb'~ılar, hatırını, vaziyetini sorup arasa· nının ağzından dinlemek ihtiyncı nııı:. Tam hükumet konağının ve 
komuto.nl4r ve ba,kaca davetli- lar, fehrin kadir~aalığını göa- nı duydum. Emekli Albay Şerefet kı lanın önüne vardığımızda, bir 
ler hazır bulunmutlardır. terseler pek yerinde biı· iş olma?. tin İzmirden, bunu rit.a ettiğim delikanlı elinde tuttu~u ~nnlı 

Okulun müdürü kurmay albay mı? •. » vakit, o bu mes'ud anı yaştyor- ~ayrddağımızı bana azatb. Bu mu· 
Ali Rıza Gürcan yeni auhayları. t · ı· muş gibi birdenbire uzandığı Ha es emaneti kaptığım ibi 

zmır ı meslekdaşın bu satır· h••k A t k - d · · • mıza hitab eden nutkunda bil- d karyolasında doğruldu, kc.Junun u. ume o.n gın nn ıçenye gır-
ları, sa ece büyük ve yerinde bir d ben kib basaa aunları aöylerni•tir: ltındaki dereceyi çıkarıp yanı- ım 'Ve ı ta eden rka-

" k&dir inaslığın ifadesinden iba. d ı ı ı.._ - Bü.nik milletimizin asil ço- mızda bekleyen bemıireye uzat- , aş anma gcraber ~anlı bavra · 
J - ret · lmıyordu. O. bizi ödenmeşi k d. GalcıtaMU•" • Bc-Loz ı·atanbul · · I .. cukll'-n '· Gerek zengin ve e sı·z • b hkt n sonra anlatma1wa bncladı •• ğımı:ı.ı en ısini hasretle bekle. " '" spor ıyı Ça ı,ıyor, gu- İcab eden bar orcun ifasına -ça. f 6 

" d 
Galataaa.ray - Beykoz maçı her ı:el oynuyor. Betikta§ şampiyona tarihimi7.İn tecrübelerinden, ge· ğırıyordu. «- (' Ik hedefiniz Akdeniz. !. . yen gön erin~ çektiın. 1' 

defa olduiu cibi herhalde bucün yolunda rahat edebilmek için j._ relcse buarünkü harbin aeyrinden emrini almıştık. Büyüklerim::z.den Şerefcttin ızmir'e soruyorum: 
de sıkı olacaktır. Galataaarayın tanbulsporu dn he.aba L-bnaia den alarak ferefli ve mütennid Gccikmit olduğunu bu. aldığımız bu hızla mesafeleri (!- Yaralarınız? •• ,\ 

AA rada itirafa mecbur kaldı~ım d k O d d ~ b 0 0 k k b aeçen haftaki takımı zıı.yıfb. Ay- mecburdur. fstanbub or bucün- varlı:ımızı ebediyete götürecek ,. aşıyor u . Salihlide kumanda et , u agını u ete ceva ve. 
ni ktt4lro Beykoz için de zayıf o· lci.i haflJe Beş,iktaşı zorlayabilc. olan her birinize büyük vazifeler bu ödevi yerine getirmek için tiğim müfreze en öncü vazife:ıini rıyor: 
labilir. Galataaarayıo bu bali ··e k hir cfarmndachr. dü,üyor. Bizim ordumuzun malı dün Cureba hastanesine gittim, aldı. İzmir istikametinde duşma- «- Esad adında bir operntö-
Beykoaun ırözünden k.açmadıia olduğunuzu, uluaun hadimi bu. emekli albay Şcrcfettin İzmir'! nı kovalıyorduk. Kaçan dü man, riin eli, iyi etti onları ... » 
için oyunda bir ç~e ihtimali Omer IJnim lunduğunuzu nutmayımz. Şahai ziyaret ettim. geçtiiimiz yerleri yakıp yıkıyor- yorduğumdan dolayı özür ve acil 
fazladır. ÜKfeŞ llbfelifİ efiylf menfaatten uzak, birbirinize bat Derhal ve büyük bir memnu- du. Yollarda nıcmeleri kesilen şifalar dileyorum. Veda ederken 

Fenerhahçe • Vela 8 .. kre h lı, ahlaklı ve disiplinli çalıpnız, niyetle haber vermeliyim ki; gÜ· Türk kızlarına tesadüf ediyor- bllna: 
Haftanın en milbi.m maçı Ola. 

1 
u . ! .mu telitinin latanbula büyüklerinizi ve komutanlannızı zel 1 zmirin yiğit sancaktarı, bir duk. Bu yürekler acı aı :mü~ahe· (!- Beni hatırlamak J ··•funda 

rnk bu oyun söze çarpmaktadır.! ge meaı "t~. YaJ!ılan müracnati daima itimadla karşılayınız. Si- ltalb hastalığından dolayı bes ay deler birbirini takib ettikçe hızı- bulunan kadirsin s Jzmirlilere 
V~anıa areçen hafta Be~iktaf ~~~bl ul bolcf~~.1 memnuniyeti~ zin her zoru yeneceğinize ilimn. dır tedavi altında bu1unduruldu- mız büsbütün artıyor, güzel l:z- ıt.elam ve sevgi1f!rhni arzelmeği 
kaJ-lıaındaki oyunu l'e:ııönünde ........ ~1 admkı~tır. ıu feh\r muhtel ita dımı:z var. Her birinize aağlak ve ğu Cureba hastanesinde şimdi bir mire bir an evvel kurutmak için unutmazsınız değil ıni? • diye 
tutulacak oluna, bugün Fener- ~raM~ ~ ~ :•ç 18 

1
Birincikanun· baf rılar dilerim.» nekahet devresi ıreçirmektedir. hııyvanlarımızı mahmuzlayor • sıkı, sıkı tenbih ediyordu. 

bahçenin bu maçt s.kı bir ta:ı:- 11 te runız • yapı acaktır. Ali Rıı:a Cürcan aözlcrin.e de • Ziyaretim onu çok mfüchn\sis c!uk. Ferdi ôner 
yik görmesi ihtimali çoktur. Ve- vam.la isti'hka.nı ~e okul bi.rincis.i etti. Hele kendisine b:mirli mcş- 9 Eylul sabahının ilk r.natle. 
fa ötedcnberi daiına a:z ol va- Bir ada ın ol n atıl Süleyman Nural, pıynde birincisi tekdaşın yazısını gösterdiğim ZI.\- rinde Bornova sırtlarmda idik. 
pabilen bir tckımdır. Fenerb;b. Edib Aksal, lopçu birincisi Timur man gözleri dolu, dolu oldu ve: Ege denizile kucak!n!'ml§lık ar. 
çeyi zor:layebilir, fekat "'Yı ya. bırakan iki Din~, süvari blrinı:lsi Ynhya Al. «- Sağ olun dedi. L~ yık ol. tık . .. Limand birçok yabancı ge 
pabilir mi? Orası İraz fÜpheli ,. tay, umhabere bnncl:.i Abıned, nak madığım bu derin aliika bana mileri vardı. Biz 80 akmcı sürat-
dir. Feneı-bahçe kartıamda sam- abkB ldDllr liye birlncl5l Halid Alparslan, le • veniden bir ya ma kudreti ver· le fehre indik.n 
ıııkt tutunacak Vefa müdaf aaı vazmı b.lri:n<:W Vednd Tüzün ile ye. dİ. ll Kahraman muhatabım birkaç 
ilk ani l"da parlayacak olan Fe- .. bir -ddet evwıl Kasım .. tlftlıOciforden bütün yü..laek vasıf - Tarihi kahramanlığını hatır • $&niye sustu. Hemşire:nin uz ttı-
nerbe hçenin hücumlannı bert • Surur'I. Yokutımda ot n luın sadakat.le çalı~nas~ temayüz lattıihm v e bu bakımdan h e r tür. ğı ilacı bir yudumda · aldıktan 
raf eder de, hele ilk dcYrCyi sa- Haldtı ve Tahir adında iki kanfet eden süvari talebesi B. L. K. Y. Mus sonra se~inin tonunu birdenbire 
yıııız a t i tabilirse, oyun müsavi yn} evdıe oturan VaMdi bir ağız tafa Baykarayı takdim ebıÜş ve yük Millet Meclisi rel 1, Abdülhalik yükseltti. Şimdi Cureba hastane-
artle.r içinde büyük bir heyeca. kavgası esnasında sol koltatu atıl genç ylara yeni va.zlfelerlni bir Renda tarafından ckul wnum birin.. sinde binbir ihtimam11 tiibi tutu-

na scbeb olur. Fenet"b hçc - Ve- ~r getirecek det"eCcdc y rala.. defa daha hatırla.t:tıktan oo.nra snğ. elsi.la meilek birincilerine diplom lan ve hastnlığının nekahet dev. 
fa mft.çı hakikaten mevaimio U· 1· Dün ikılncl ağtrccza.d ha.. Jık, nqı'e ve başanlar dileyt'Nk ya. ve ınükiıf tları verllml§tir. Bundan resinde bulunan yaslı ve eme kli 
yıl• J.. ;r ovunu olac ktır. mı da netlceJ.mmiş ve suç- sın yüce ?.'..illi Şefimiz ve ~bu. sonra Okul hhincisı tarafınckııı yq bir albay d ğil, vatanseverliğin 

Seref a aStndi : l.ulanUııı Tahir 2,5 sene, Hakkı da ğumuz, )"ftflUln uu rnilh!timlz ve küçüğüne plaka takılnııt ve yeni o. ve gençliğin verdiği h•:z.!a kordun 
1 9Cfte 4 ay müddetle ağı,. h pşc, kahraman ordumuz s.esJ.erlle blta • kudııra :redek subay y sancağı boyunda atını ,ahlandıran ~Ü\.·ari 
'] 50 f01' • • tum:lnat ~e mab 1 besine aon vermlfli:r. edı1erek okul :oıarıilc törene yüzbaşısı Şeref ettin konU§uyor. S üleymaniye • Daımılpafa 

D vudpap bu maçta m\ibio:ı küm ~. Bundao $OIDt'a mMi ~ihnlı ve Bü. 80ll vır:rilnıiştl_. du: 

Vesaiti na li\1e kazalan 
Dicle Talebe Yurdunda yat n 

Mustafa adında bir ~enç, dün 
Ortaköy • Aksaray tramı. ayilc 
Çırağnn caddesinden geçerken, 
Cal tasaray liı.esi önünd\! tla
mak iatcmiş, bu yuzden yere dü 
terek ağır surette y ralannuşbr. 
Kazazede genç tedavi ahına ft· 

hnmı§hr. 

Cihangirde Kumrulu aok ğın· 
da 50 numaralı evde oturnn 12 
yaşlarında Zehra adında bir kız
cağız da Tophane caddesinden 
geçerken bir kamyonun sadm si. 
ne uğramış, muhtelif ~erlerin

den yaralanmııtır. 

o. 

l:Z 

l· 

m 
r-

r. ,_ 
n 
1-,. 



4/2 Sayfa 

İzmirde 
Bu yılın tütün ınahaulıi çok iyi, 
tütün piyasaaı İlkkô.nıııı ayının 

sonunda açılacak 

lzmir (Hususi) - Tütün pi· 
yasası hazırlıklarına ha,Iamlmış 
tır. Yeni yıl tütün ı-ekohesi hak • 
kında muhtelif tahminler İl6"iye 
sürülmektedir. Ege rekolte~inin 
bu yıl 95 milyon kiloyu bul.cağı 
tahmin edilmiş İse de bu raka · 
mın ne dereceye kadar hakikat• 
yakın olduğu meçhuldiir. 

Haber aldığımıza göre bu yıl 
tütün piyasasL İlkkanun ayının 
sonlarında açılacaktır. Ticaret 
Vekaleti bu hususta tetkiklere 
başlamıstır. Piyasanın açılmaaı 
na tekaddüm eden günlerde Ve. 
kilet şeflerinden B. Fikri Soyer 
sehrimize gelecek ve ba~lıca tü. 
tün tüccartn•n istiraki!>t> mtntaka 
ticaret mürfH,.lüğünde hir toplan 
tı yapılacaktır. 

Bu toplantıda Vekiletin tütün 
fiatları ve satışları hakkmdaki 
mütalaaları tüccara bildirilecek-
tir. 

Bu yrl Am«i.kalı firmaların 
tütün piyasıwna iştirak edip et
miyecelderi belli değildir. Ame
rikalıların piyasayct İ'?tİrak etme 
meleri halinde bilahare tüccar -
dan mübayaatta bulunmaları 
mümkündür. Geçen sene ek vazi. 
yet ayni ~ekli göstermişti. 

Bu yıl tütün fiat111rının aagari 
150 kurusluk bir kaimeden actl
masına mÜstahsil piyasalarda in· 
tizar edilmektedir. 

eski 

SON POSTA Birine.:_-:- .n 25 

Her gün "Son Postaıı nın spor tefrik.ut~ 139 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 
de daha ıbüyük ölçüde görebili
riz. V &'joingtonda toplanan büyük 

1 ( ......... : .................................... \ ! 
~ Edırnede şeker 
~birdenbire tükendi 

so·· 9.., u·· dde har~ .mecl~~inin biitün rnüttefik-

l 
ıer ıçm muşıterek bir harb planı 1 

--- .. tesbit ve kumandcrnlıkları tevzi 
Japonlqnn Paristeki güreşleri 

17. Y_Oftnda bir genç meçhul ıkı ettiği günden beri altı aydan da 
kısı tarafından iple boğrıforak f ] t"w · 'b" . A Fakat o, sizi beş metrelik da-

~ öldürüldü az~ ~mdAa~b~el~ .•gı gıl 1 sıykası ire dahilinde bileğinizden tuttu· 
E<Urne (Hususi) - Şekeri.n ve tısa ı ışı ır ıgı yapı ması a• mu parmaklarını sinirlerinize 

İstanbulda karne ile vcrilmiye Söğltd ( Hususi ) - Söğüd.t: 3 rarlarının üzerinden de Okya • kadar, kemiklerinize kadar geçi· 
baflandığı haberi ü~ine halk saat ınea:afede Çukurova köyünde, nus kadar su aktı, halbuki ne rir ve, ezer. Onun bir tutuşu k.8.
bakka\ düldcanlarına bat vura. bir cinayet işlenmiş, 17 yatlarında i müşterek plan tatbik edilmiş, ne fidir. Artık o kolunuz işlemez o
rak thtlyaçtvından pek fazla !:-!:nç iple boğularak öidürül _ mu.· şterek ba-~k._umandan seçil -. lur. Felce uğTamış halde kalır .. 
ol .. •..k fdaer almüta ve bu yüz ~~ d k k Kalırsınız tek kola, onu da ezdi 

i"L.,L.:-~.._'- ,,.._ 'l'--~I mış, ne e muşiere e onomı . t d ... den t.eıtnen h.men teker tüken- Vl'._.~tutn \Al<Rlıll Keo r mıa _ l U A b k mı amam ır ışınız ... 
mif bulumnak.t:adır. tnhlcarlıe.r ha.Ues.in.le oturan Durın.uşun 17 ya- yapı mıştır. muım aş uman· Sonra, Japon güreşinde kw· 
idaresi tarıUmdan bakkallara ~ oğlu Abdulla,b anasının dan, mü:;;terek plan, müşterek mak vardır. Bütün oyunlar, kırı
verilen kahve d~ derhal satıbnıt evde bulunmayı,ından istifade ede- ekonomi ve tek politika şöyle cıdır. Ve, hepsinin de kendine 
'" bugün hiçbir yerde bir dlr. rek 430 1*-ayı alını,, bir arabaya dursun Baltık devletleri, Polon- mahsus hünerleri vardır. Hüla
bem kahve bub:nalıı: lm&Wıı kal. atlıyarak b..~<>day almak üzere yola ya, Atlantik beyannamesi bile sa, elli kiloluk bir Japon pehli-
mamıytır. çı·knıı,tır. Yıotda iki fa)ıısa rastla. muallaktadır. Ve yüzde yüz vam edevelere aman diletir ... 

Dip taraftan Yerli Mallar mı,, bımıları da arabaya almıı. bir kat'iyetle inanabiliriz ki müstak İşte bu Japonlar küçük adam· 
Pazarı Edime Şubesi memurlara kaç köye uğradtktan son.-a Söğüde b l dü" h "t 'd . .ht" lar ... Fakat gel geieliın yenil-

üç saat mesafede b' __ .ı b .k. e nya an asına, erın, ı ı· 1 G .. ın· •• ki hl' 
1aırruıış te-nilnıe bqlmıuJtll". ır yerue u ı ı l" fl k 1 w .1 mez er. or uyor pe ıvan -
Dört neviden ibaret olan bu ku· p.hte Abdullahda para olduğunu a arı çı armc.rnaKk için degı • lık hüner ve marifettir. Yoksa 

, 833 940 k .. __ <wr• anltya.1'4 üzerine çullanmışlar, za. şimdilik görımeme ıçın temas kaba k~vvet değildir. 
maıar ' • uruşu:u• ...... ll · 1- ~ .L b b"l _ _ı·ı · t. H ·· l' f ri!rnektedir Yakında ikinci bir va ıyı ip2C ""'1Smu90ar, ara asına ı e eoı memış ır. er tur lİ te - Bin sekiz yüz doksan dokuz 
parthlin ~ha geleceği ve 0 va.. ~ bağlıyarek b.ğlar içinde lwa.kmtf· sire ~üsaid, müphem, umumi miladi senede Pariste büyük peh 
lıılt Jbtiya.cı tamamen kaf'fdaya- S lardır. prensiblerler iktifa ediliyorsa tek livan güre~leri olmuştu. Bu, gÜ· 

: Mleoefıl umuluyor. ! Ned~ ~· .~öylüler .. b~ ~~.a- sebeb bundan ibarettir. r0eşlerde Kara Ahmed, cihan pch 
\ ) yı, ve oldüriilmüt olan koyluyu gor. I"k• .. · d k d" ] lıvanlığını almıth• Bu güreşler 
"'-•••••-••or• ................. -............... nıü•ler : .. nd.-.ın.aya haber veıııni" ı zumreyı e en ı ara arın. J 1 d , ti' k tıni' • t" F , ... ' ,... ,.. . IA k tt l apon al' a ış ra e ! 1, 8 • 

dan değildi. O da mukabelesin 
yapıyordu. 

Büyük ortanın son iki kişi ka 
lan pehlivanını herke3 heyecanl• 
seyrediyordu. Güre~ yeni ba&la· 
dığı halde hızla devam ediyor. 
du. Hergeleci, yeni çırağını, dik.. 
katle takib ediyordu. Ona göa. 
terdiği ve, tarif ettiği oyunlar. 
dikkat edip etmediğine göz aç· 
tnıştı. Kara Ahmed, tabiaten ha· 
~İn adamdı. Son derecede anud 
idi. Bir kere kafası kızdı mı ar· 
tık ne yaptığını bilmezdi. Ah
medin bu, tabiati iilünciye kl\daı 
devam etmiştir. Yani usta.Mle ta
ban tabana zıd ve, uymıyan ta. 
biatte idiler. Oyun İnceliklerine, 
icabında oyun İcadına miUaid 
kafası yoktu. Fakat Kara Ah · 
med, zeki oldujlu için birçok İn· 
celiklere malikti. 

Dramalı Kula, Kara Ahmed 
ne derece deli dolu giriyorsa gü
reşe, o da ayni mukabele ile ha1. 
nuna salıyordu. Ahmed, Drama· 

Bandırmada odun ve lerdrr. Fa:iller aranmaktadır. da m. ut.a sure e an aşmış farz kat seı-gi komitesi Japon pehli-
1 Anl ld lıyı bozamayınca kızmağa başla.. 

etmıye ım. aşmanın yapı ı· va.nlarını çok küçük gördükleri 

G l•kl h 1 k d k dı. Ve, gittikçe asabileşti. Bu Sf"-kömür buhranı em 1 e ceza Ve OKU ğl nokta üşmanı yı mak hede- cihetle gÜreşlere sokmadılar. beble güreşin temposunu bo2du. 
B .. cbrm.a (Hususi) - ETVelce davaları artıyor fidir, ıbu, bile ~üphelidir. Zira Japon pehlivanları bu, red AZlh boyunduruklara, sıkı tır -

Bandırmada bu mevsimde odun düsmanın yıkılmasından sonra muamelesine kızmı,Jardı. Gaze· panlara baş.tadı. Durup durur • 
ve kömür çok ve ucuz olarak satıl Geml~. (Hususi) - Gemlikte zafer ortaklarından hangisinin telerle bütün cihan pehlivanları- ken Dramalıyı boyunduruğuna 
makta kU. İki senedenberi her yeı-de son yıl ıçmde ce:z:a ve hukuk d~- ne derece ve ne nisbette hangi na m:ydan okular. ~e, yukarıda vurdu. Boyundurukla ve, zorla 
olduğu gibi Bandırmada da hayat vaları ~ek ~k ~tmkışhr. Zey~ı~ mıntaka dahilinde dinç kalması ya~ldıgım tarzda gureşe davet sürerek altına almağa savaştı. 
__ ....... __ ~· ı 5 )' al ve zeytın yagmın ço pat"a ettığ' · _ı • h ettı er. Kara Ahmed, ense bag·ında iken 
,...ucul ~•tın f, ıraya ınan k"' ı·· ·· • t"h 1 tt•w• h icab ettiğı oiısüncesi her mu a• O vakit' e k d A 1 ı . ve oy unun ıs ı sa e ıgı er , .:.. . a ar vrupa ı ar, bir afınna ile hasmı boyunduru .. 
bir ar•~. ~~. 25 lıraya çıkmıftır. mahsulün kendisine azami gelir rib içın yekdıgerınden çok fark· Amerikalılar Japon güre~i nedir 
Milden komuru ıse hemen hiç bulun e-etirdiği bir sırada dava işlerinin lıdır ve şimdilik her birinin ken· bilmiyorlardı. Japonların ilanla- ğa almı~tı. Bu <\tıretle boyundo
mamaktadır. Kömür için .~tiba~ın de bu derece artması, ictimai ha- di içinde yaşıyan bir sırdır. nnı alay zannettiler. Fakat son- ruğa girmek pehl~vanlığında 
Bandımıada bulunan mumessllıne kımdan serbest i:-ı yapan köylü s·· 1 · ki ed' radan anla,,ıldı ki. alay değildir ~ak.bul ve. muteber bır feY de • 

. . • . . oy eneın nuru· ara, neşr ı • ... , - ld y h d d 
müracaat ed.ıldığl zaman bu kı1 ve şehirlinın anormal kazançlar l ,. t ibl"vl d ğil" •• l bu iş, ciddidir. Japon pehlivan· gı ı. anı asma,, urup urur-Gemlikt~ kıymetli 

eser bulundu 
'Bandırımaya kömür gelın~I pek ıtarşısındaki vaziyetlerini dikkat e~ resm~. ~ ıg ere ~. ' soy en ]arı en namdar cihan pehlivan-, ken boyunduruk vurmak ılaha 
mü,kül olduğu, cevabı verilmiştir. le tetkike değer bir hadise teşkil mıyen duşıunce_Jerle fııl sahasın- larını birer, ikişer dakikada rney doğrusu ayıbdı. Hasım ne vakit 

G
...._111_&_ Geçen seneler soma linyit k0m.· ürü etmek,tedir. da tecelli eden hakiıkatlere baka· dan yerinde felce ajTatarak hı-' oyun almak için salar, ve, bu 

Gemlik (Hususi) - ...,,, lôl\U:: kt id B 1 raktılar. hücuma ka!'şı kendini korumak 
Suniğipek fabrikasında ba:.rı yeni Bandı1'11llayı idare etme e ı. un • • ... • • lslll. • • • 

in:paat dolayıs:le yapılan hafriyat dan mahnmı kalınea halk yakacak Ballkesır vı1ayetı partı Muharebe çetm .?lacak, ~anlt Ne .,,_e b~hsı b~ad~ • bıraka· için diğer hasım boyunduruğuna 
esnasında Blzam devrine ald oldu. yüzünılen s1kıntıya dü~tir. müfetlit>i Bandtrmada olacak, çok uzun surecek dıyor- hm .. ed. ŞlımdDı gelellımKb1ızım Karİk~ sgaeyçıelrırsdeı.b~ihı:ya~b:!ü~:f:a~t~~r: 
ğu tahır.m edilen küçük bir kadın 'l • . lar. ~m .e , ıra.m!1.~ .~ a~a .. · ı 
büstü ç •knııftır. Büstün yaptlııında- H•nd4lkle beled"ye seçı·mı· Baın~wma (H?,susı) -::-:- Balıke~ır Muharebeden sonra dünyanın sı de btrbırlerını olduresıye hır· için çekilen bir boyunduruk olur-
ki 4ıerı.a•iib d~kkn.ti celbe.decek kadar il ~ 1 vilayeti partıl mufet.tltlJgıne tayın • . . ,___ ka h ._ _ palayorlardı. Kara Ahmed, esa • du. Güreı ne kadar kıran kırana 

t __ 1 • c al T han ıstuuara vuşması mu areoe • d h .. b 1 b ı olursa olsun durup dururken haa gü-'dlt Bu kıymeti! eeer hala fab- Hendek (Hususi) - Hendekte edilen ~ Mebusu em ur d _uı_ • d h k l 1 sen a a gureşe ~ar aşa-
dlu.da ~uhafaza edilmektedir. Eser belenlye in~lhabatı bitmlttlr. Yeni paı;tiili arbıda,larla ~k üzere en aaına çeıtın, ~· a , an .1 ° ~- maz hücuma ve, eziciliğe başl~ ma boyunduruk çekmek ayıb sa 
alidcadar ınibelerden hU-lsiAe ııön. belediye reiN Yusui Sinöl:ııli seçil . Bandırmaya ırelmlı, ve tetkJkl«de caJk ve çdk. uzun surecek d.ıyebı· mı§b. Dramah Kula da, Kara yıbrdı.. 
dstıe.-w 1- •ter. ~. liri%. ıı.,.,,. !.Jıalı"8il bhmedde11 aıaiJ kaltr takı~a· (A.r-. ı;ar) 



so" PQSTA 

-1. Ve Telsiz llaberle 
' ABAHKI HABERLER 1 lngilizler Mısırda 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ taarruza geçtiler 
. M_ilario şehrine b111'lizler uısır cephes·ındekı· b~;cı:~ ~ i=:n~':~Uarile 
lngıltz UÇdklof'if\tn' 111 • • v Maltaya-.,.. d ... m etnılpe Panama lconalında 

tedbirler 
gündu2 okm• taarruzuı ıuvallai olacagma E·:~ S:-B:~ koyma ateıile tahrrb olamnuıtur. p anama kanalı•ın Anaeri. 

İt•~ı.. bttmlJııl.Q(an u&ıılılu l.ı • eıı•ı bılııuyerlar Dört uçaiııwz. lislet-iae dÖDDııe - ka için hayati olan ehc.m· miflerse de pilotlardan biri kurtul_ illiyetini iza.h etmeye lüzum yok· 
uisn •••• iı• .-.tij& .U... muıtur. tur. Amerika denaıunuıam bir 

itnlİçre protesto etti _ JJen:z; kuvvetlerinin taonu~u Okyanustan öllürüne geçmesine 

fazla zehirli yılan nev'i ya,_. 
Kanalın orta kısımlarında biw gil 
·.ardw ki k..al c.hen-iııain bir
birlerile birleşmesi neticesi .ular 
.. üsavi seviyeye yükseldiği z• 
m&D bir takım t.imu.IUaran ka7. 
nAfhkları göze çarpar. Pana ... 
kanalı. bu kanaldan aesee gemi
ler için, baki!' kalmış mıntakala.. 
rın bii&W. esrarla Jaüriyetile ta
mamen meçhul bir alem olaralı: 

Lomi ) 1 T L tlk~riye Z4(A.A.) - fnglllz imkan veren v• memleketin mü· 
ra 25 (A.A. - ngı ız ondra 25 (A.A.) Mıaı• eep.. emrini sabıw•dlda •ekli)(Odb. ~teW1i ..ıi7or: tlafa-_sında büyük bir rol oyna. 

tayy~ ..... wbin lNlşırwlan ile.O.de ~aa taaft'UZ •uıua Bu tauwuz ı.un.ıaa evvel Rom.- 25 1~ 1 __ !-....J -L:ı ._ ... • hn 
k i ikiDci •fa oJu.k bal1auıın tla ~iine pe bu t.areket 111eli .ı.-r111aş olan taawudaa _,,r • g-e -.u .. wv. ya~ ana emnİ7efi için B~ görünür. 
en büyük sanayi ~hri olan Mi _ iki hasım arasında bir imtı·h-- " " vetl•lml:ır Maraa_.\fatnıh Jakinia - te§ılt: Amerika hükumeti hergün Siagapur ve Birmanya orman• 

r - \uyu•tta.. .. deki d9fınan aeh11 met"'Zf1'erine hü yeni bir tedl.ir almakhıdır. ~a-
lin.oya siindiiozün bücunı etmiş - teıkil edecektir. yakında duşma.ıa merkud--.. cum elımJtlerdir. . nala civar olup Ek t•• h ·fkü. lırrı sihi vakıile Panamanın asıl-
lercfü·. Wüct1D\ ~lutlu lı&avada ve 8 inci ordUnw.ıı maneviyab ui~· aoldan daritelft indirile. K•vYetledm.la d•ttllıl.. uçakları metine ai.I oUD ,n:.;;: ~ar •az aaaılaa fwntialıkları bu m~n-
alç.ak seviyeden yapılmı~tır. A. yüksektir. Bu ordu ileri hareket cektir. tarafından taaıTUZa uğraınıttır. l·ay meskun bulunmayan Galapawos Ufk .. n kara -.afı'"'-ı en tabii 
bla.u botnbalaa; içiode 2 toaluk • _ ... ...ı-Lmlain • bir müdafaa mevzii ~ayılmakta 

.,a~d::!! ::~~~!rt~i~n~ ı·dhal edı·ıen la ... stı.kler nıoto .. rlı.. E:::i~~;t~ E:.~i2!:E~~ :~~.c~·:.·;.r!..:.."ı.~:=~:ri~~~ 
lngiliz tayyareleri gidip gel • ..aiıi la... verUmiıtlr. makaadla itsal edir-:...:... A-- S1" ki k naatl'erini detiıtirme. 

-e 2100 kı0lometr ket .. tmı· le ~ 'feı:ine ~ ile·olmı..~r ... imdi, d~ .... e .. ş r • Royterin verdiği malumat ı-ika , b.u e.dalau. Eba:tör laülnı ~ 
clir. IJ.q biic:unı en uzun laarb ~. ·ı b·bı . d k Lo eh , nnden olduğu gı'lli karadan ela 
çu, u ohnQ.fhlr. Alp dağları ilk vesaı sa 1 erın en en t;D . n ~ 24 (A.A.) - Royter metinia nzasile İJial etmit ve hu tahkim t'ınt btmamiamak istiyer-a.Jaaaının aakeri m.lııabui bildi. ada~ ırüıı:uda -tircii~i tesi~ ~ 
defa olarak gündüz aşılmıştır. •- ll uw. 

lsviçrcnin •rot-..toau ırıyor: Jet.le ltiııiaci sıaıf bir deniz ÜS5\İ * 
CeRevre 25 (A.A.) - İtalya- ktaç t ı •ı k Dün mi.ittefikler, fimali A!ri. .halin• ıetirmeye çalıfl'Uttl~ A- Demciler Panet!IM kanabna 

Y) ~rd ... an eden faaili:ı ta, IBU it an ara verı e•e kada 3 üncii defa olarak taar~- leaayetloi Galiapacoa, Miı.lıvr.r ·H ... - eeseiz kana d~. Bunun aeı.. 
p ... ı..;..;n laviç•& ;ı..,.inden oo<; " H pç...ı,ı..clir. 8 i.ci ord.. EJ&. _,- "" s- ...ı.ı,.,,. p:.__ bi, .,. ı. • ..ıd- ıra. gel .... 
•;a oWuklarındaa dolftyt 1.sviçre lemeyn öaünde dün Mihverc mev- Okyanoaar ort.JaruMlaa, yanm ıınwtlM bit- .mtfme ipdre cereı. 
•i;k\ffoaeti fncriltereyi tidtletleı zileriae karp bir hücum yaprmş. bir. aire telaliDcle .. cemabi Am• yam ebneaidir. PiıeilildaB .... 

• Ankara, 24 (Hwwi) - İl· diyeler, müracaat wiblcrinia .. r. Bu defa mahdlul hedeflere •İka~ Ja...-. u:a.-nalıs ._.erile reli Atlantijııe s•çnııel u..;.,ea .-. 
ıp,ro~ etmiıtttr. hal edihtu Ye ticaret -.>fisi ~e va:&iyetlerini, malik oLı:luklaı:ı hücum ediLliji iddiuile taamı. awlefik Aatei':ika ~ em z-mea nüler, •analın bu aallı~ ırıa. 

ticaret ltirlikleri emrindeki las- motörlü nakil vasıtalarıaın ~n tiimulünü sizlemek tetebbü- clillerlesininı 'eıMıri.e tııdıahıa ~'hawnclaki ıco&.a 'v:eJFlr BaUt-StaliD"radda t•kıerin motörıu vesait aahibıe. ınüat»it marka v• •akiki ıa.tik .. yc:ılıtur. m.: De.Yi ,(emniyet'. k.....ruı v..n. ~mda pçit ...-111arm• 1ıe• 
'l l'0W.. en çok muhtaç otanlara ihtiyaçlannı, inceden inceye K~h~~incl •:~ • ~ta•r fellİllİ göıPmektetlff.. Ka~n Af· lerler. Bu sıra ve saat onlaraı rad• 

A 1man1 af I
• k ı• mah a,. ft. verilnıeaini. temi& ifia Ticaret tetki~ •ttikt..a. 1M'l taazim e.ıi. llMlnl e •· uacı •r unan lantiğe bakan mahreci elle Jlori- yo ile bildirilir 919 seçit hareketi 

llt rl Vekalitt:i bualarm alakalılara lecek listeler beı.diye reisa.ri :.:.a:i'uz~=eçtiii L.ill di.rilmkekte, da boiazından küçük An;il ada. ile ber.alteı: a,eıniniıı. idar i. de 

d h ıd ra 
L-I ..1• • ı__ tarafından görilliip •alilet"Ce a ver mevcı erme ar§ı a1•a kadar imtı'....L-.ı ........ ıt.. " kanal ida-·: .. e m· .. ---1..: bı' .. nı'lo. 

a r - euı,.eaer tarafa4lan valile· b.. "k "tç·· d b. - ettneK \l'Zere • ,~ ..... -.u • "' • a 1 . taadik ..4ildilı&temaı ıonr.o. li.~tik- UY.U o u e ır taarruzun baş· Dir 8et'i miitıt.al\ltem 'l J ta verilir. Bu sırada kanalın em· 
U • rın nezaretleri altında da(ıtıl. lfl'. iı..~.:~aa sahibl.U.. aat&Ja.. ladıiı fikrini vermektedir. Son eınııaHr...& a't _, ;::'e.

711 

er• 

B 1
. 25 (A A '\. oo· A,, -.. ı ~ y •• 1 d .. eli' d ·--.1"" 'I ..... 1111!11orlr. n~et ve muhafazasına memu~ 

er ın . ·ı - n n.. ınaanı ar aştırnu~tır. Bele- caktır. ıun er e gece gun uz evam e· M flilı ., bü·..::ı. deniz ta:yvareleri m6te-ıaaa -.Vetleri s..Jinııra.dtn dört den hava taarruzu büyük Bir ha aama asıı li:analın errmİ· ~-- ,1, 

1na.balleainden iki.ini .ı ... ~ı·r • Katta yad Al 
1 

St 
1
. . k. ...ketin haawlama•• bulun ....... : ye. il ra. yet luvv. etti bir müd'afa• macliyen havada tarauwlda 1ia • ._.,.. S a man a 1 n 1 1 n C ,. tıb ıı;.- t d di lunurlar. Zira ha•ad'an aah•t!Tİ 

mitler .,,. fimale doğru açılmıı • ce a ğwıu talimin ettiriyor idi. Mih- us e?Une tev ı e l~ittir'. Faltat lecek lrii- bomh ile: cefılrel kmpı· 
olan gedik seaitletilerek Vols• verciler de bunu beklemekte i.li- valttıle hava tehllkesı bafus mev. 

ya bvU.n .. 11arılmı'41U'"" .Zap- '•F ı"larl!iyaı••r hakkında bey'naHa ler. Maltaya karşı yaptıkları ha- :r.uu olm~d\iı ve ~aradan da.ka- ~:':ı!: ~~~! =~:t1:~·., 
tedilen Kızıl İlkte .. rin fabrikıaaı· '8 MJt Jt UT.. U va taan:uzları ve alelacele tak- nalı tehdid etmenın pek kahıl o-.,. ı cHrde lılanahn iaaliyeti clcııha 
nın ela~iyetini \ebarüz ettir • f ho.f tarau l ınc:ı a.G,)'fado) b 1 ak viye kuvvetleri ve malZ:eme l'Gn· ~ac.aiı dli.şünüld.üiü iç_in. Pa· 
mel& bere ı.-:w .. e•w bu - .............. bodılırJ ........... u unac dermek iÇin ne pahaema olur.aa namanın müdafaasına ehemmi. w ... ujr.a,.... .... ---

...,.___, • _ı._ -..._ J t ·ı a:: Tı t1traasud İfte böyle ani .... 
rada 20,009 işçinin ~lşmakta __ , • IW -ıana aıi ......... elan . o ıun yaptıkları gayı:etler bunu ]l!e verı eQ uaf ıca u1ih uzun 
olduiu habrlablmaktadn. bir düo>nan hub aeonlolne 2 to'Pil • Berhn 25 (Radyo) - Völ • göotermekte idi. menzilli toplar olmw.tur. Pana· !um -.ı....,k ioi• ,..,..ı...ı.t..ıor Loıuhcya göre İlebet etthmlşler, ayni zamanda Ji. kische . !1-:0bah.ter}n . • Smkhohn Alman tebliği ma.. kanalı batt.anbata katedildi. Be huauata.ki eami~tiai d 

1 ı muhabırmın bild d ~ .. ..iyede artırın.akı u;· in kanala naii 
Londra 25 (A.A. ) - Sta in • mazı te9 s.erini hasara uğratmıtla.T- • . • • • ır ıgıne gore Bertin, 24 (A.Al.) - Alman ği zaman burada inun dikkatinı' 

d Alman 
Stalının ıkın h h kk d 7 vazi olarak .-nit bir yel ya 

oratlda çarpı .. malar oene •iddet· ır, hızlı botları dütınanın . . . cı cep e a ın a tehliti: ~sır cepheain.M şiddetli üz.erinde. ~--1-van.heı: iki pbi1in • " • " h ~•- ..__ .. ,_....ı tkincı•-.inde · it L~ ~- L.ufU&.r ~ Mütettddid hava meydan 
Jenmiıtir. A1mAnlar 80 tank ve ı:ıın -.-.-.le bir aavaı yapt1ktan ~j 79111 m ...,,ana,- ı.~.•ft fafıliveti d .. .am ;~r. arzettiP- vah~ maıız•a.clu~ G,e. ı.,., ft!9i. ~ftriw- "'" doe şimeml' 
2 piw-..le alayı ile hücuma creç • 90N"a salimen U.lerine dönmütl~ • ltulunaeait Lon0re •e Vaşing · Du,man 10 uçak kavhetmıstir. nid 'Yermez- or--•---•.. 0--ıı.c•'--.J.-w' • cltr. tonda beklenmektedir. J ,_ -Lf'i" .,. ··-··Tnnm ~nm fer inta olurunu.tur. PanawıR k 
mifler: 'Y.e tellrio_. timalindeki fab· luv,an. hcv 1 ı.ı kanal ..a.illermia: •irbiri .. pift nalı, timdi, i'•te böyle müchfae 
ri.kalar mahalleainin bir kısmına Stıa'lh.,-ad& piyade te,killeri ve 1 u'Jd hii "L b• Roma, 24 (A.A.) - İtalyan olmuş yefinikleri içinde ondan •·••1vetİfte snkuhoıllftblr. _ * 
nüfu:r. etai,lerdir,. Diier kı&ım _ zırlilı te,kils yeniden hücwnlar Om3014U13 IWJllllı lf J,alUUI ordulMı umumi hrargahının 
larda Sovyetler t•lunmutlardır. yapmı,ı.rdw. Evden eve yapılan Bükreş, 24 (A.A.) - MOlda•· S&l numatıalı t~liji:. • Türk go.zetecileri Yı,'41 pker lt'11İtlf Yttt 

esaslar ~alilillt ,..ıam DüpaAm 1500 askeri öldürül - ıldeledl .. vqlardan sonra bu teı - yada Feltioeni ~hrinde k Mmr cephesınde hava faal~ 
müt ve 17 tankı talirib edilmiı· killer d&pnanı I;ir çok IOkaklardan laüyük bir )'l&llaJn ...,. bi çı an yeti bürük: bir tiddbtte: devam eL Amerikarnn ta~yare 
tir ... -~.' •. Kızıl İtidetrin faliri • içinde 24 evi ve bir ıina;o::~ mi,tir. Yapılan mtileaddid hava Şimali. caıd>ide bit: Sovyet cü. kManntn biiYüık 1Jlr kımunt ~- ıe kall;etmiştir. s..,,.alumd..-. İtalMaa a•ubwı t~ kr~rilt-cıfrar1m gezdiler (Baf taralı 1 inci saxfada) 
zü cUif,man mevziler.inden uzı · mlfler, Voll'a:ra bele müdafaa nfından: 'Z, Almanla11 tara6ndata S A t • ne teslim edilecelitir. Vil&ydl 
lanna girmİftİr. tiıattn" yumı~ır. Düpnan mıev. il 1 b Sı ""e h~ 1111.,.-lcw-"l!'a ~l~ :J T .. kan n onilıo, !_

4 
<.A:.A.) --: bwıları merkez ve li:azal&r ih • 

Maıdokta Almanlar ehemmi • .zıUeri birbirini takib eden dalgaliır t a ~31} $8 i~Jaıi düaman ue.ıtQol ,.liicı?rülmii~tür. 'Rift ur Sallelec er MC)':eü, .... yı yaçTarına ıöre tevzi edecekte 
yetaiz bir ilerleyiş yapmıalardır. ı.ainclelııl MVllf v~ Stuka tayyare. 

1 
.,.;;n evvel detcn,..;;ten drt motö~ böd··~eı..ini ve JJK-lttt~ ~eııika dir. 

ll4woroaieli ceaufna ...-ın.inde lesııi ......... diiiii'mÜflÜr. ıenı' A.n. luunlınJandı 1;; 1,; .. Amııa,.:lc,,. .. nre<Ynm• .,....n oı• cemıh or.u ve 11ahrixe te- Oçiincii aruP• dahil ınelıallu.. 
dütpUmlB birç.olı- hücumları pi.&.. ~ .. teMln ~.ıinde yap - rr ou· ovnrua il -~ .. ~1·~~ ..... ;. •"'"......... aialeriıü. &e.zmitlerdir. Ga&eteci.. tılıw:ı içJn füwnnılu nu:ktar ıek 
kürttiknüştiir. tıiı •l'lf flıtlftma taarruzlal'ı alliın ( Baf taralı L inc.:i ru;yfoü) ler,, bomba ve av uçak.larile ıe- t,ldrıet Mrf yerlırırine • yakın de 

aPmvdaJ) nHI. Jw9u•i mulıalıııi- kaltnı...... P-ertembe ıecui lıııirız bava fm~ lfri~t v•'i .... i mi, tank ... toplaıııın i .. allade ve mir "'Y• d.ıılz. J.Q1u aiiserıüı 
rinin teJ•rafJiıı. lti.Mi...ditine J!'Öt'e Klıılill'a'- lNıtt cw tunda bol _ kuvvetlerine mensub bomba u- f lııı montajJnda hazır buluamu~lar, id vilqetlse li.dar ..a v.e or 
Rua cüzeri muvUkaten Almaa t..ldedn pPttjı movzii lair taar - çaklaıımdaa mü.~kei çok bü.. asta t111ıa1HY•'aı bu ıil&hları &erek. imal eden,, ıe- ... alıiıblı diyet emrinde but 
issraH albnd• ı..lwn bir llm•n• rm, AlmAa ıniidJau1n1n bir nok- yük bir tetkil, timal Afrikad.a (Bat tarafı l ızıci •ayfoda) rek kullanan e•ll:ek ve kadenları b.•ındnAcaldııc. 
hiicnam etmişleMir. Sehirde bü • taya telmff edilmit at.eti ndieelliıode llommel ordusuna eönderilecelC- Fransız kuVTetleri başkomutaıu it başında görmüşlerdir. Kazalara pim tek• kıymet 
yi:k yl!ll~ınhar çılranlnnşhr. -'ôm lıllllrı.ıp, D6tlw ajır ı.. . malzeme ve ikm.t maclclelmıinin General .Iuin ..e iaaıfka ukeri ve Türk a:a:aıetecileıri batı sabili .....,. nwww:C-=••• lliı...I ~ 

llir ciütman semiai ltabrılmı"" y,.._. ~thr. . ana sevk limam olan Ceno•a li.. Ü•İI erkin ile Pııiifecektir. boyunca yaptıkfarı ~on ..:iyaretM balli im ·n &
0 

.. .._.... muay 
tır. S..)'et t.wiii man ve cl~i~ ü~line. çok ağır Londra 24 (A.A.) - ~aat.D muazzam Deud•• Locllbeecl tay· yen teker bede&nl talistr ile vHiy 

Mo9kcw~ 24 (A.A.) - Sov. 6rheler indırmıtlerd.•r: ~ye-·· 1 n FTatnl~ iltllMılt yare fa'6rikalarını prmütTer, bu ren emrine eöa ... eeek.ınftr. Şek 
Macaristanda adam :ııet ö,~ı. telaliji: ~ ... h.. A --- a........., i1ılıl9 Vltıl' ........ rabribfarın serelt istihsal. ge- tevziatı a ve h aruplaına siren 

23 lktetrin seeesi Jtuv.etleri· ~a, M. (Aı.Aı.} - 'Aeı ... t 581888-~ 1ıııalwı+ııiv=n~ reli- montaj işf'erind'e mahtelif bder lçla 3aylık, IMımm t...i 
INtıına haftada iki miz Staliapad •• M'o.dolc çev. tıebDlıü~: ·--ı:.ı d" ~1~!.!..~~-~~ A:!' ~!~,_.: safhattınfia hazır bul\mmntlar ~ deli:I ~içi• 6 ayfık olar.ali ya 

•
1

_ k relel'İa4i• ......... _ paan ......... un un pıee ..- -l'--u~ıır. A ... .,_ • • Tac:eliıt yumurta Yerııc:ce Jardır. çarp1t111ı§ Piemond, Li&urie ve Lombardia pnii.zonu 40,000 kitldir. Topçu za tayyarel,.~·n aıd oldukları harb p1 ''". • • • 

h,ee 25 ( ..... ) -1- na Balbk .ı-;0;.,w;ı Sa.yet loölıı,elerinin N2' noktala•m• la· ırıfUr. Tank yokb.•. Mevcud 1209 •aliabmn• uçu•"'"!'• şahid ol:. ıı...-.:.-- .ı.l itleri -inde zır1'• taralmdaa ----~ilan bir h--ı:. oemileri 10 ,._,, t '1:1!.__l k MTUZ edereK infilili: ve yangJD tayyareden 500 ü Dakara gönderlk. muşlardır. Gazetecıler, Bosl'on ,,. b-leL ini tav.ly• etmeyen •· -.... ..,... _.... • ·uvu onı auıo u L- w.: Jj T . · . layet kazalar bunu ikmal e411' lce! 
tebliie ... l Tetriol--- 1943 1ıııir Atman ta9ıt: gtt:niaini ltatır· ._mua arını onno, · Cenova ve mİ!, 700 Ü kalmıftır. Hallikatte •· ve Jfuchııon &omtia bl~relenle l •-.l-- u_:.__• ı.ı '=+"! ,, 

K 
•. _ _!L_ • • __ _ı •'- - -· ..s:._ 'Ik 'k' ll:-t· • ----·~ •• ..iL , ... - • • -11.1 kh..- -- -

1 
....... -··· aaUllllMDIM -yetine .-ııı&I" D114Janf'tr. ~voneye a~u.ı.,.ara& UA 1 1 l gu,nUl -- yuzuoı:: ili 1 T ıpye ta. yeM 7 nutnm &V uça ıannl Ve 

Pep •• lraTiıliain6 .,_m:t.a T dliP M ,ehirch. maddi ~ar atır olma· raftarclır. BbnlaTın ~lft f)I• ffeT nakliye tayyw;nlerini de rör. ?~~; .... --···--........ 
tayiai adam Üflll& baltada. ilci Mukova, 

24 
(A.A.) mıfhr. Üçüncü ıelhrde haur da· zayıftll'. ~dW. ~~~ 

- oı-ı. ..,..., odilmi.,.... yet öile tal>liP ., - So•- ı.. -ı;.ıı,.. c. ....... -.... •""'"" Bi...,.. • - a r....,... .... ı c-
Yumurtalar ve.ika mult.alıııilbade Şimdiye kadu sivil halk ara. t.M u ıMluPnM v.-ıMldeclii.fu..._~__.. ı....-ı-::.Jlr cik:elnio •- _,.... ~ iiır' .-11 
verilecektir. Kıt'a1arımız, tid~li sawıaıtlar s..A IMJdirileno lrayıbl1111, "&cmino· T...-z edan tayyan&erdaı bisiade v_...,. 1 ~-- .R r bw -.--eı ta.'Mıl eciil•e~ 

DoktorGöbf>els bugü. 
nutuk söyfiyecek 

BerliD. 25 (Radyo) - Bucün 
saat 11,15 cl:e propaganda naztrı 
doktor Göltliel• Alman genc;liii· 
ne ve ebeveyinlerine hitaben 
rnüliim bir nutuk aö7Uyecektir. 

eaııauada dU,manın &ütün '-ar· da bir ölü ve 1.0. ~la ve Sa~ bir uçak savar top m~ı bu - ~a' tayyare en rçm ~ 28; D, 30 p.lai: Ballar 
r.uzlann1 püsltürtmiillerdir. 11 ile Vado Ligurede 13 ölü ve 46 lunuyordu. Kendl.I me.h!lt lcal>ı ınaan1n sıtmasına yetnuyecek de- 1~.tt..a.. V~ el 
tank, 13 kamyon, 2' top INııt.rya. yaralıdır. l.uıbec* ...ıe R~hdd )'allSlnları r•d• dm" ~lerıdle .:a~amr lfdir_ 
sı, 13' müdafaa noktası tafn:ib e· Cenovaya kartı yapılan evvel- da görmiir oMutunftn. Cenewıd..U - da phill oJmuıluclır. ~~~~ 
dilm~tir. ki akıncfa 2T kişi ölmüş ve 1%1 yangıullıınn onlardan cWia Wyaa ~•-••••••••••••••••••••••ı•-ı 

Staling .. dın bab timalinde J<iti yaralanmııtır. ol:luğuna .öyl/emiı,ttl'. 
.kıt'allarımız, ~man müdafaa Dün sece Cenovaya kartı lft,pltıere •• A,__,_ ii.er.iaııılım 
hatlarma gir19i.lerdir. Sa.ıta bir yapılan ikinci düıman hava akı~ Bemlııt 24ı tA.Ji.) - ltlllmiı. rı.l9o. 
kesimde 400 ~ fa:1la Alman öl~ nında insanca. telefat olmamıpa it: lnsilis uçd'h•t lıııMr• ...,tı&arıa.-
dürülmüttür. Bir hava savaşında da, halkın bir uiına1' önünae Mn , ........ ._.. diİ9 t.-. teker 
8 düşmanı uçajı düfijrülrniiştür. fazla tehacüm aöatermesi yüzi.m· ~uıluz .... eri~yıo-~~~t-~~..,'lal r-1 

den birçok insan kayıftları ol- - -- -~ -

sinemasında SABK 
s 

wtll. Y EORST'ua filme ~ip !TRAUSS'un ~ .. _.. epeııeö: 

WiENER BLUT 
Mozdolt ~ uç.akları· muştur. ppmıtl-rdıı. Halk aruıda kayıb • 

KarJllıa...,. Cfmd Nalılr Güler'in mız cli.iımanın karaclaki k:ıP;vet· Londra 24 (A.lt.) _ Perteınlıe lar. vardır. Ha5&1'1ar ehemmiyetsiz • 
lerine ıidcletli darbeler indirmiş- gece.f ve C°U111a' •hhi taawnıza ur dıir. Diifman itıal altında bulunan 

Yeıi bir ıizab ıelllHSI wtu.T 
HANS 

f'Mf CH 
MOSER 

«~ ıı amNtl. bW mWL!ı ınecmU!lal 

liınırianill!l'mı iiftınııi'k. Çlql~ mi~· 
W.Mlflııt ~eılie w.nılhıi 88Wdin-'tl 
~ ~ızın Wyle lfü mco. 

- ilt btirilt bir tıttiyaeı ıı.n,ııılr(raca. 
....... tmlnk. 

lerdir. rayan €enO"t'a; &u saflah tiili yan - lopraklaı: sahili üzerinde uçmUJ, gördüğü l)Uyük rağbet dolayısilt ~-aç sin dıabe ıöateril".Wlr. 
Bulgar raclyoauna göre makta idi. Şehirde ön~U 18 yen. ıece ve gündüz yaptığı bu uçuılar [~~::::::::::;::::;::::;;::;:;;:::~ 

"-nkal"a, M ('Radfyo g....-.. sın ve daha ufalc mikyasta müte- esnasında 4 tayyare Jtayl)etmf~l'l1-. 
si) - ltullgar :r~nnun hgün addid yangınlar ıMtY1*"1ft'lr. Cet10:. Abnan hava brrvetlm, inıgtttere • K A · • K K 
verditi bir hahre söre- Stalm- va, Rbmmel ordb3Uftll alil' n•IM!llle nht cenuhad'. l;u--. Mit..+ 1- • M A R 1 R Q 

adda mevcucf 26 malialleden- içıllı tiqlıca üs vazifesi gördliiün • dWlere ve ~ lNktwtda __. AB JL il E D A il S 



6 Sayfa , 
Sayın Bayanlar: 

Yüz ve ağzınızın güzelliği, 
Diılerinizin sağlamlığı ve 

Güzel dişler, cazibenizi 
güzelliğile 
temin eder. 

kaimdir. 

SON POSTA 

' ( TİYATROLAR) 1 

iıııtanhnı MedJ;J • St'hil" 1.'iya.trolıarı 
Bu akşam ~t 20,30 cta 

Dram Kısmı 

MASALI 
YM:aıı: Sbakeipe&re 

Jtomedt kı.smı 

YALANCI 
Y&lllUl: Caı1o Goldonl 

~· ff' Pazar rünleri 15,30 c1a 
ına.t!M 

Baş, diş, nez e, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser . .................................................... 

Son Po.ta matbuatı DIŞ MACUNU 

DİŞLERi BEY AZLA TIR ve iNci P ARLAKUGl VERiR. Neşıi1aı Miidiirii : il. tJMnl Jtar,.1eı 

Mllbııt: A. Ekrem tJeAKLIOtı. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

SA \J[N Di~ MACUNU 
Dlı etlerini kuvveileadil'ir, anei:Nptik 'ff bot kokuludur. 

DENİZCİLİK 
(Baş taralı 3/ 1 :1•) Bu harbde Almanlar, bu zayıf 

elen de anlaf ı lacaiı üzere, denlzin noktoJerı, ıınünferid gem.i~rl teki. 
a!tınd.n giderler. Onların torpil. mül ettJnne:k!~ kuvvetlend!remlye
lerılnl atmak ~ suyun Wıtüne çık. ceklerini anlamq lar ve onun için 
ma1Mına lüzum yoktur. Ancak g~ daı.lza.ltı geınHerini toplu ola • 
mflerin, tliriben, beı şantlmctre rak lıtu:lanmağa bqwnıılar 
laıtnmda perisk.opları vardır. Bu dır. Bunc?.an bqka başka denfaal
periskoplar zama.n zam.an ıu sathı.. tı gemUeri, göriif sahası çOk fazla 
na süriihnekle etraf taras.ut edilir) olen tayyarde:le de i~ birliği yap· 
Bu perleik.oplar yakın zamaıaa kadar maktadırlar. Tayyareler düşmanı 
dü,n1&n cemlsine nitan almak bu. arayıp bulmakta ve onun yerini 
susunda da kullanılırdı. Fakat bu- gnıplar haüıde bekleyen denizaltı. 
günldi g'tmliler, dü~ gemısıne lara telıilzle haber vermıektedir. Bu 
aid he-s&bları hususi elektrik aletle. hususta mUtavassıt kara tehlz lstas 
ri y,apmakta ve tor~lllerinl de, pris. yonları da kull&oılmakt.ıdır. Böyle. 
lıoplı-1'1 ile n !pn almadan atmakta- 1.ilde düfman ticaret gemi kafilele-
dırlar. ri bir nevi denizaltı ölüm sahasına * düpnektedir, 

Bu güzel Snkanlara rağme&ı, de. * 
nfzakı gcmi1e'l'Ini zayıf göste~ Falc.t bu muvaffakıyet ne dere. 
~?wda .,.~ idh ceye vuıl olmuttur?. Harbin batın. 

ı S 
-'t .. .J! _...ı.. __ .ı B' da batan tiaıret l'emlıi veya hatırı

- U aı 1 gur_. ~ -..a1T. 1. lct d h-a)t • • hakk nd k 
.nac le,lı gördüklıerl avl.rı k,açM'· ened ı ge~ll bildi~,. a dsı 
_. ehlik 1 okhn' sik ad ve ton .. r rıeyOI' u. 

1 l e9 ç • Fakat re.nne.n bildirilen bu rıııkaın. 
2 - Göriİf sah~~ udlT. Ya.. laıra nlha.y« ilanı yapanlar da gi1l. 

ktadan ıreçımı cemılen buaıa ı&-. meğe ba,'ıadı. Zil'& bu ~ata de
nM:ııie. vam ed.ilıııeydl tnndlye ka<lar ne AL 

3 - Top ıfliıhiarı zayıftır. Tlca- manJ.arın deııiczaltısı, ne de lnglliz tl 
ret gıem!Wt bile, ic.l>tnda, onları ba ~aret gemisi lcalımıt olacaktı. Böyle
twab'f1irler. ilkle her iki tarafın kayıbını da sus.. 

İpe \,-~ dahi bu üç imkana mak örttü. Biz dav&nın teknik neti. 
ı:ı-re bulııı:~ığı 1çlnc:lir ki deniz. cesin't, nıeraklı olmasına rağmen, 
attı r:~~. münferld olarak, yine anca.k sabırl.a llarbln sonunda öğre. 
Z91!'lf belunmMdadırlar. nebFlooeiiz. 

f A u y o 1 Halkev eri, hayır cemiyetl~ri ______ ı ve diğer teşekküllerdeki 
PAZAR 25/10/942 

8.Gt: Su.t a.yarı; 8,.3%: Mıırşf.l.r tP J.); ıemorlara da UCUZ ekmek 
1.41: A,towae haberleri; 8.45: U\·eriür ve verilecek 
ma~ (PLi; 12,30: Saat aywı; }2,33: 

~~ Procnm (PL); ıı.u: AJan.s 
~.rleı"..; ıs: $a4'ki -ye türttüıer: ıa.:ıo: 

a.ılye Mlmı rı:kestra.ııı; 18: Saat a')-an; 
1.&~ : RaQoo dıa.ııs or.:ımtraııı. 11,!5: Fa. 
ııd ıM3-eU; 19: Komı.şma. :ziraat saa.U>; 
19J 5: fasr1 heoıetıi PNC1'&1m:RtA d~,-an11; 

19.30: Sam ayuı ve a.jans haberleri: 
H .•s: St'lltıle!Jt ıt datdka; t9.5S: KarJısık 
..-....la.nbn ~; 2o.ıs: !Derd~ 

JnC naA): 20,3t: Keman ve piy&llQ kon
seri; 21: (Evin ..-t.l>: 21,15: P~t~l·, 

~ v.e .türtmler; 21,51: Ankara son • 
n.ıtar a.'t ~rının neticeler•: 2'?: \'i. 
r.m:ı h:ııralıı.n; ~.3t: ~aat :ı.yarı n a • 
Ja.n habmel'L 

Liıaıda i~çi buhranı 
Liman 1ıletmeleri Umum Mü

dürlüğü son günlerde amele yok
Juiu yüzünden fazla g~vtek gl -
den tahmil ve tahliye itlerine ye
ntden düzen vermek Ye bilhaaa 
tahliye itlerini daha aüratle ya. 
pahilmek için amele ve mavnacı 
lcaclr06UAU arthrmağa karar ver
miştir. 

C Yeni neşriyat ) _ _.;. __ 
Yarm Ay - Reakti \tir ka.JN& içinde 

d91pra aıiindereoa&.la mUşar eder\ bu 
.Mt'>CllHIMllll\ 15 ~in ea.yw,ında. 

Mahmud Ya.art, R.aclP ŞC'\'ki, Kerime 

(Baı taralı 1 inci aaylutla) 
zırlamıthr. Bu kararname bugün 
şehrimizdeki alakadarlara tebliğ 
olunacaklar. 

Diğer taraftan mütekaid, ey
tam ve eramille diğer ucuz ek. 

mek alacakların karneleri kay· 
makamhklar tarafından dün halk 
birliklerine tevzi olunmuştur. 

Karneler bugünden itibıuen ev
lere dağılmağa baflanacakhr. 

MaJmüdürlükeri tatil olması
na rağmen bugün de çalı,arak 
mütekaid, eytam ve eramilin be. 
yannamelerini tasdik edecekler
dir. 

Memurların ekmek karneleri 
de yarın da Belediye İktıaad Mü
dürlüiü tarafından tevzi oluna

rak, her daire mutemedi vaaıta-ı 
aile bu karneleri Belediye fktı-

aad Müdürlüğünden .-ldıracıık. ı 
lır. 

Memurların ekmek karnelf"ri 
daire şefleri tarafından kendile
rine verilec~ktir. Ankarada bu. 

lunmakta olan Vali ve Belediye 
Reisi Dr. Lutfi Kırdarın yarın 

veya Salı günü ,ehrimize gelme
'i beklenmektedir. 

ı·ürkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş farihl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: ~65 

Zni ve ticari her nevi braıoka mı.ıa.ınettlerl 

Zir.ıaı Baıı.kasıncb 1..umbaralı ve lhJJarsııır; ta..:ırruf hesablarınd:ı. en 

M 5t llraliı bulunAnlara seıııedt' ' Wa çdttlecek kiur'a He aş•l:ıdakl 
pl&aa ıitt'e ikr.ı.mlye d.atıt.ılacakhr. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 

4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 }) 4,800 )) 

160 )) 20 )) 3,200 )) 

Dfkıkat: lltaablımnı.zda.'kl paralar bir ~ lçlndıe ;o liradan e.5a.ğı 

diaşmlyf"tllere ikramiye çıktu~ı Cıa.'kdi11.le «;., 20 fulaı.He verJ~ek'tir, 

Kur'alaııa senede 4 defa. 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylul, 11 BlrlJ14.İ 

Türk Basın Birliği l'e Ortakları 

Resmi ilanlar 
~OLLEKTIF ŞİRKETiNDEN: 

&t.abııl aıl<'il.li tlcattt da•r.:sinin !873a tıiıoi( uu.ınll~~nd.ı MuiayyNl ve 
İ'ltaırıbWuo ltüt.ütı ynoını cauı.t-Lerinin hı.sdiı.l.r oldutu Şlrkf'llmldn muk•. 
Vt"liednin G Ul('l ınadd~iııde ~rkı-timl·.lin nıııeYJ11A11 lş'ic'aH: 

Resmi daire veya o hükiimdeki dairelerin ve müesseselerin 
ticari mahiyette olmayan ilanlarmm ~azete ve mecmualarda 
ve:;air ilan yapılan yerlerde ne,ri için kabul ve neşir vasıtala
rına ıevkedip neşrine tavassuttur. 

Bu itibarla RESMi DAiRELER, biitün gazetelerde Ye mec
mualarda neşrini istedikleri ilanlarını bıından böyle: 

İstanbul Ankara caddesi No: 80 de bulunan 
Türk Basın Birl:ği ve Ortakları 

Besml i!Anlar Şirketi 
ıu- cöndıerıhnesin.i ve llanlann &'Unii ı:ıiılüne ~r!fti temin elUı;lml .ı:i ilan "-·-----
OZENFllM • filmcilik ve sineıacıltk İ. A. Sirketinden : 
ş~Umi'lin ı;erınayesı Em Bin Ur.., iken hiSL'ledıarın umumı he~e:hl(:e 

YüzWn liraya çı.kanlmasına. kan~ verilmiş ve .kt>ytlyet. Yükksek bMlika lk.. 

liran edıerek 16/Birincı Te,riuıısn tarih Ye 4758 •rıfı Sicilli Til~reı GıL 

zetesl'4:- ~ir ve il&n ed•lmlc, olduiuı1J~rn a.r~hnl:a.n !lt'rma~·f' mikt.ırının hir 
r11bwıu ödemİlt olan Iıl-;sedarla.rın di;ı•r üç r11bunu da on giın 7::\rlında şır. 

lt~ verıneısine ödemek!ri ve hi."-'>e seneıdlıerin~ olsuret\e \-tt•lL-cek meı.ruhah 

lıMcl<k e-C.t.irmelerl MtNIUI ilan okmur. idare Jll')'eti , 

1"anbul a.liye 
hi.klrntli'lnden: 

9 uncu hukuk fstanbul Asliye Onuncu Hu • 
kuk Hikimliğinden: 

N'Mlr, Nlhi, Yaıa.r.n.n ııefl8 bikil'e • f 
ilmi, Q11tıid Coıığun Romanı <1Geec ~çu. , stanbul Terziler ' Da..aeı lk!P'ktaş SPor cMldesinde Ta. 
tH b~ bir Jı.a.rb riporlajı. aync:.ı. j C • t • d • rıııı apa.r!mıaırmıJa. mukim Mehıoed RL 

Yıada Gubnan vekili avW..<&t İb~.ın 

.:\(Ukabilin Nazmi Da~dtlen alt"yhine; ve. 

tisi butundutu otlu kÜ\!İOk K(•mal Gül. 
manm cluç:ır oldugu ci!ıln'.\Jlı :1.arard.uı 

2500 J.iı-a maddi ve l•in lira manevı 1a. 
nırın ta..ı;mhıi t.alcbilc açılaıı d.ıv.td.uı 

dal.:ı.yı ıöslerllen aılrc~l i'd scııc t"n't!-1 

fieJ'l..'ll'de!"f'lı; nere:)·e ı:itlitl 111nliım bu!ı.ıı

m:ıdığı aıitı ı•moıkJa da\clı-;enhı bi.- 3) 

'müddetle na.nen iebllı:fo.. k:ırıu- veril. 

biftOOk müııaha.belıer, h"rl> rc;imleri ,e emıye 10 en • fa.t luıı 'f'llari~·t Erlkan t.a.ratında.n kar. 
ı;atre varıdır. 16 uhife ı:ı kuru')lur. <~mbeıtimlıt bütüıı meusubları. c!cşi olup yirmi senedenberi krndi-..inin * nın .aıbet&j kiiulı ve kul.on JhtJ. bapi ve ~matoıdan haberdar olmad1. 

Tornı&eı Kll.a.bı - Torna teY.ıahLuın- ı )1\çlM-ı <~et. ta.rafından toplu tındm ıalpliklnt> hıikıiın ''erilmesi h.ık. 
da ...... nlk '~- -'m"-k ı ~ı11 n~q·~rı' \ 'C a. ııhr .. J< t.ılleb edlll."C.'ektlr. İhtiyacı • 

u1 -.~ ..... .,... .. • ~- kında.kıl cari muhakeıne i ı ftlt·esinılc: 
nıeli h h a.ta~· -"il"''t•·ı< dl le'"'n h~ !ıı o' n ınensul:ıl.ı.nınızın bu flı'.iy;ıç. ""' •·• """" ,.... ' '' ._., b , ... , · ~ııunaileyh Beln:at K!iml~in kanunu ıne 
l1e ~rıu ıtczıli.hl:ın kesılnır suratlarının 1 rı m ..... rmı bır liste halinde mu. 

v~h iş ye"' ndN:Sler·• .. c ı t c!enlnl.ıı 34 üncü m.uMe~i ınuciblnre 
he bl Tının Ck8'.ksiz b9lısedt"n. "'' .. ı.:., .em ye 

• ı..-ıı..... ba"3 ,... .~ ...... ı•- son h:aber ıüniiıdcn l'ib:ucn hi.ıkiiın 
(D ip!. İııg : lloffman.: Dlpl: ing: t :: " o. sı ıı:;un, "' '<' 03-.•.ır"" 

l\tuııirel ınln )'tU.tl'~:ırı Torn"'eı kllabı 
1 

ya.z:ırık 28/10/9"2 t:ırHılnc b!l.ır ı ifade etmek ve ölüme mülealllk h ı'ıfar 
:mli es-..r Se'lim Rahim Suııtur tara. Of"mJ:vri merJ;erhı' l'f!tirmelerl '~ I ~:lnal oluıu.bllmek. üzere ı:~LpliA'ine 

f' d t ....... -•ı · ti ı• ~ ..._.. 1 ~~-&. ı ~ h:ıldc bu t<":vzl<len 1 -9/5/941 bl'llılncle kar.tr verilın•s ol<lu. 
ın an u.,.çeye çC\T• rn•~ P, "ıı:ır ,...ı. . . . · 

t lte~I t:ırarın':bn satıtni.ıktudır. Fiatı 50 m~h,.,un ka'wı1<1Arı llan olunur. tıınd'tn t.arılu nıezkul'IDm illb:ı.rt';n ka. 
l;;ul'\1$tur. ı ~ nuni müddet zarfuul:ı nıaııkeıneyt• mü. 

r:u-a.-:ıtla hak,.ını ıniül.ı fa:ı etınedif'i ve 

i LAN 
nır Nu. lıı askeri 4lklnı evfıw çnr.ıp İ!)CİSİ a&naca.ktu-. 

Deflt'rd.ı11l.ı. m r,..kür dl lmcvt müdürlti~ne miiraca:ıtfarı. 

• 

Mck ı il-c-ri nı 
<1513.8061 

kaınuni yollara münıoa.ıl el."n~diğı fak
dirde hükmiiıı l.kt!s;lbı hl'lyet. e~ liye. 
celi tt'>blig m:ıkanuna. J,;.tiın obnak üzere 
ilan 61..ıııur. !l I0/800 1 

mı:; ve muan·en ru:ıdc nıahkcn•eye 

C'elhnemiş olduğuıd:ı.n ıniidılel ve , ınin 

!!ılebi wçhlle yine ı:ı.ruıı kıuarııım bir 
av ınıüılrlUe llimrn t.eb!Iı:iııc Ye muh ı_ 

keme KÜnıiııde 26/ 11/912 J't•Nrmbt' ~a

Rıt U de bıııakıldı~ı ve ~H'.ıh lrnrıırl'ıı:n 

eh m:ıhke.ıne dh.rnhancslıı • t.ıllk kılın

dsğoınd'an rnua:vven ı:ün Vt' aalf e ııı•lrnr. 

diki tı:ı.111llrdc k:ıuııni ınuııınr.le~·p ılev:un 

olunacağı fö'blik maJtaınıııa k-a1nı olmak 
üzeır.e ilanen tebliğ olunur. 9,t2/460 

Ticaret ve sanayi odasmdan: 
Pulluk ve misali ziraat alet~eri 
imal eden fabrika ve atelye:ere 

ve 
Ham kauçuktan imal yapan 

fabr ka ve ate,yelere 
Tevzi edilecek (demir) ve (kauçuk) dan kedilerine lüzumu 

olan nılkdarı alabilmek için 33.39.40 ıen!!lerinde İ$lihlak ettikleri 
l;>tldai maddel<'r ınik<larının te.sblte yarayncak resmi vesaiklerile 
birlikte 25.26.27-28 llkte~rin 1 4.C: tar;• ı . günlerde Bahçekapıda 
Dördüncü Vnkıf Han üçüncü kntta Odamız Sanayi Şubesi Müdür-
lüğüne müracaatları ilan olunur. (791) 

Öksürük ve Bron!?İl 

TU AL 
Komprimeleri derhal geçirir • 

KUTll:Sll ~:; l[UltU$Tlııt. 

Dikkat ikinci ilan 
5/10/942 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Bilumum fabrikatörler ve ıan ... .lİ r.ı ... esseıe sahipleri ile keza 

her nevi büyük ve küçük imal~tla İ§tigal edenlerin nazan dik
katine: 
Odamıza kayıdlı ve kayıdsız fabrikatörler ve sanayi müesııe.. 

ae ıahibleri ile keza her nevi itnalatia i§tigal eden atölye 5&• ' 

hibleri ilan tarihinden itibar~n en geç bir ay zarfında odamız 
sanayi şubesi müdürlüğüne şifal.en müracaatla tevzi edilmek
te olan sanayi sicilline cıid bedebiz ~atbu beyannameleTden ala
rak ikmal ile ıanayi şub~si miiJiirföğüne imza mukabilinde ia.. 
de etmeleri ehemmiyetle rica olwıur. 

Müddeti zarfında veya mürac:.ı::ı.t etmekten istinkaf edenler 
Ticaret ve Sanayi Odalara kanununun maddei mahsusaaına tev
fikan tecziye edileceklerdir. 

NO'f: OdAya kayıdlılar 11\cil vesikalarını kayıdsızlar i.e ün.. 
van tezkerelerini hini müracaatlarında birlikte getirmeleri li.-
zırr-dır. (320) 

~ İkinci.tŞrnı 

Ke'ilde ... ın-e a} r•lan 
ikr.a mlyC'l"r: 

1 adet 1000 ı•ra.lık 

1 t> 500 > 
2 1) 250 )) 

it )) 100 > 
10 b 50 • 
ıo il !:5 » 

TASHİH , GÖZ DOKTORU 

Nuri Fehmi Ayberk 
llayda.rpaşa Nümune ha.atane.-.ı 

göz: mütehas.s131 

t.tanbul n..ıectlye il~ 
•.reoı. %3!11 

.Diı.nku niishıunı:ı:d.ı lntl;ıu edcı1 •rıı.mi. 

ye Cüınhu~yel )lerkez Rıuıkasınıu 17 ı 
Blcin<'iteşriıı 19!2 vaziyetinde, ııklıf kıs. 
mmm .ufaklık Jıaıır.siııdl'ıld rakım 1 

180.327.95 ola<'&k 11;~ ıo~.327,!15 olarak ı 

inti;;-:ır etmiştir, 'I~hih <"derıi.ı ~---••••••••••t# 


