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Gelmiştir. 
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[Mısır ceplıesini(e vaziyet J "Tlrklye 

1. .1• ) ) · d•kJ . Maceralara 
ngı ız er açı an ge ı erı dlşmaadır .. 

. 1 t . 1 1 Bir lsviçre gazetesi: "Muha· 
genış ~ mı ye ça ışıyor ar ribler kuvveııen düşerken o 

kuvvetli kah yor,, diyor 
Mihver kuvvetleri Mersa - Matruha yapılan bir çıkar
ma teşebbüsünü püskürttüler, İtalyanlara göre 104 
İngiliz tangı tahrib edildi~ İngilizler 1450 esir aldılar 

Ankara, 26 (Radyo gazete. 
ıi) - Türkiyenin dürüst aiyaae
ti, barışa karıı duyduğu sevgi, 
$Jk aık dünyanın muhtelif köşe
lerinde bahis mevzuu edilmek. 
tedir. 

· ingiiizlere göre muharebe 
bir cephe harbinden ziya~e · 
manevra lıarbi vaziyetinde 

Kahire, 26 (A.A.) - Pazar· 
tesi g ünü nesredilen müsterek 
harb tebliği: ~ . 

Muharebe dün de devam etmit 
ve cereyan eden ikinci derecede 
bazı çarpıımalara iki tarafın 
tankları da iıtirak etmittir. Düş
man İşgal edilen bölgelerdeki 
kıt'alarımızı çıkarmağa muvaf. 
fak olaınıunıttır. 

Dün saat 18 de 1450 Alman 
ve İtalyan esiri alınmıt bulunu. 
yot"du. 

Muharebe bölgeıi üzerinde 
• (Devamı 5 inci aayfa la) 

Uçanhale bombalarını bırakırkf! rı 

Visi ve Londrada 
hava tehlikesi 1 

işar~ti verildi 

"ingilterenin Mibland 
ş~hri ağır bir hücuma 
. maruz. kaldı 

Çöl cepheşinde Amerikan General Granr cın.t tankları ıtomoar· 
dıman tayyarelerin i~tiraki ile muharebeye doğru yürüvortar 

Almanlar Novorosisk sarkmda 
Sovyet üslerini zapteltiler 
Stalingradda yeni ev bloklan 

zaptedilai, Ruslann Marta 
kruvazörü ağır yaralandı 

Mosı·ova, Stalingradrn şimal batısrnda taarruza geçildiğini 
ve bir liman har~ket üssünün alrndığrnı haber veriyor 

İsviçrede çıkan Jurnal de Ce
neve gazetesinde «Uyanık Tür
kiye ı> başlığı altında bir yazı ya
zan Rene Fayo Türkiyeyi uyanık 
tu tan sebebleri sayarken memle
ketimizin maceralara düşman 
olduğunu söyledikten sonra de
n .ektedir ki: 

«Türkler küçük Asyada top
rak davası güderek harbe atıl
mak taraftarı değildirler. Muha
ribler kuvvetten düşerken Türki
ye kuvvetli kalıyor. Ortttşark ba
his mevzuu edildiği zaman Türk
ler çok kuvvetli bir durumda o. 
lacaklardır ve bugünkü siyasetle 
çok faydalı bir rol oynayacak· 

(Devamı 5 İnci say{ acla) 

Adana esnafında 
40 bin kilo şeker 

bulundu 
Vurgunculardan 15 
tüccar tevkif olundu 

Adana, (Hususi) - Adanada 
on ~ünden~ri h nlk:;:hiçbir tarafta 
bir gram ,eker bulamamaktadır. 
Buna mukabil yapılan aramalar
da esnaf elinde 40,000 kilo ka
dar teker çıkmıştır. 15 tüccar 
tevkif edilmiştir. ,, ........ . BUGÜN ········°'\ 
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Halid Ziya 
Uşaklıgil 

ın 

Yeni ve nefis bir 
İzmir hikayesi 

Uzak 
hatıralar 

1 O.tadın 17 gün •Ürecek olan 
Bir Scwyet pryade mufrezeıi hücuma ttalkarhcr. • bu hikayeaini nefre bugün 

Bertin, 26 (A.A.) - Alman üsleri hücumla zaptedilmiştir. İ baıladık. Dördüncü •ayfa-
orduları batkumandanhğımn leh Alman dağ kıt'aları şiddetli mu. : mızda okuyunuz. 
liği: harebeler neticeainde Tuapsenin \ .............................................. ., 

Halk ve memurlar için 
ayn fiatla ekmek 

satllması tehir edildi 
Kararın tatbikine ancak gelecek ayın orta
larında başlanabilecek, mütekaidler ve 

memurlar gösterilen fırınlardan alacaklar 

Yurdda ekmek satış fiatlan ---···· 
Ucuz ekmek alacak olan 

memurların ekmek karnele
ri dünden itibaren tevzi o· 
lunmağa başlanmıştır. Her 
daire ve müessese amiri mu
temedi vasıtasile karneleri
ni Belediyeden aldırmakta 
ve memurların nüfus tezke_ 

relerini mühürleyerek tevzi 
etmektedir. 

Halk karneleri d~ birlik
ler tarafından evlere da ğı· 

hlmağa başlanmıştır. Diğer 

taraftan ekmek karneleri 
vaziv,.ti hakkında dün An-

karadan tehrimizdeki ala
kadarlara yeni emirlere gel
miıtir. Buna göre evvelce ay 
başında tatbiki kararlaştırı
lan memur ve halk için ayrı 
fiatla ekmek verilmesi vazi
yeti birkaç gün tehir edil
miştir. Ay batından itibaren 
memurlar ve halk gene şİm· 
diki karnelerile ayni fi ıttla 
ekmek alacaklardır. Halk 
ve memurlar için ayrı fiatla 
ekmek verilmesine ancak 
gelecek ayın ortalarına doğ
ru başlanacaktır. 
r T) .. ,.,.,,..., !rJvrrı. 4!1 J~) 

B. M. Meclisi Pazar 
günü Milli Şefin 

nutuklarile açılıyor 
--------- ---

Meclis Parti Grupu Cumartesiye 
toolanarak riyaset divanını seçecek 

Ankara, 26 (Hususi) - Bü. Ankara 26 (Hususi) - C. H. 
yük Millet Meclisi önümüzdeki P. meclis grupu önümü:z.deki Cu -
Pazar günü ıaat 15 de Cüınhur· martesi günü toplanarak Büyük 
reisi Milli Şefimiz lnönünün yıl- . . . 
lık nutkile açılacaktır. Ayni gün Mıllet Medısl reısliğl divanı nam -

· l"k d" · · y pılacak zedlerini tesblt eyleyecek, grup reis 
reıs ı ıvanı seçımı a 
ve encümenler seçimi için toplan· ! veki!lerlle grup idare hey~tl azala-
tıya bir haftalık ara verilecektir. rını seçecektir. 

Her ay adam 
başına yanm kilo 
şeker alacağız 

Sekerci1ere veri'mekte olan 
miktar da tahdid edilecek 
Ankara, 26 (Husu.si) - İstan-

Vekiller Heyetinin 
dünkü ictimaı 

' 21 e kadar sürdü 
Ankara, 26 (Husus]) - İcra 

Vekilleri Heyetinin bugünkü top
lantun saat 21 e kadar devam et
miştir. ---o,---

bul ve Ankara gibi nüfusları ke- AV .. d 'I k t J b 
sif olan şehirlerde beher nüfusa rupaya gon en ece a e e 

ayda yarım kilo şeker t~vzii esa- Ankara, 26 (Hususi) - fktı-
aı kararlaştığı gibi diğer yerler- sad Vekaleti tarafından dış mem 
de de bu itin tanzimi valilere 'bı- lekette mühendislik tahsili için 
rakılmı,tır. Bundan başka şeker- gönderilecek talebe müııabaka11-
cilere verilmekte olan şeker mik- na İstanbul ve Ankarada 700 li
tannın tahdidi de bahis mev- se tnezunu girmiştir. İçlerinden 
zuudur. 60 ı seçilecektir. 

Vichy, 26 (A.A.) - Dün gü
pe gündüz hava tehlikesi İşareti 
verilmittir. Buna ııebeb hüviyet
leri tayin edilememit olan bir 
takım uçaklarm Vichy' y<? 40 mil 
mesafede bulunan Monthıçon is
tasyonunu mitralyöz ateş:ne tut• 
muşlardır. Bu atef neticesind\ 

Novorosiskin cenubu şarkisİn- ,imali t•rkiııindeki dağla~·da ye- - -------------- -----
de inadla müdafaa edilen Sovyet (Devamı 5 inci sayfada) 

(Devamı 5 ;,.ci sayfada) 
- - ----<>-

"Dakara dokunmak 
cok tehlikeli 
' \ bir şey olur., 

Amiral Darlan Dakarın 
her teh'ik 1ye karşı 

hazır olduğu ~rn söy:dei 

C Askeri vaziyet ::J 
·---

Mısırdaki İngiliz taarruzu ne gibi 
sarllar altlnda başladı 1 

Stalingrad şehri .ile Tuapse limanının 
akibctleri taayyün etmek üzeredir 
Yazan: E'mekli General K. D. 

Cumhuriyet bayramı yarın başlıyor 

Vichy 
26 

(A.A.) _ Raat'la bir 1 - Şark cephesinde: . . ı çi çalış~ıra~k ~erecede b~yuk ve Eminönü Halk.evi tarafından 11an'atkar Vedad 4ra nazrrlattrrıtan tt Büyük Türk Laterlerı D iyora. 

P ı _c et i . .__ d" i d Alman :z.ırhlı ve piyade bırlıkle eheınrnıyetlı o.an •· Kı:z.ıl llktepln ıı ma•rn sergisi yarın 14 de lı.tikUil cadde•inde, Tokatltyan karı;ısmdaki O. T. T. A . ::. salonlarında 
ar~ gaz ec nın ıu:n ıs ne sor u- - . , ~ h kkak b' taar h-'-2-ı rinin Ahnan hava kuvvetleri tara demır ve çelik fabril..asının evveli a,.uacaktrr. Resim sergiden iRı kö4e3i göstermektedir. 

gu (• cnu a ır ruz AKK n - - ~ 
da Dakarda ne dü,ünülüyor? u su. fından çok sıkı bir surette destek - büyük bir kısmını ve 2~/24 Birin.. Cümhuriyet Bayramı hazırlık- yerlerine taklar kurulmuş, bü- etmişlerdir. 
aline Fransız askeri kuvvetleri baı· lendikler.i halde Stalingrad tehrinin cite§rin gecesi zarfında da mi.iteba- ları ikmal olunmuştur. Büyük yükmeydanlarda afişler asılmış· Cümhuriyet BayYamı münase-
kuınandanı amiral Darlan, töyle ce- timal kısmında hücwn hareketleri- kisini zapta muvaffak oldukları, bayramımız yarm öğle üzeri tır. betile dün bütün daire ve miieı-
~ab vermltlıir: ne devam ederek henüz Sovyetlerln Alman _ Rumen kuvvetleı·ınin No. Başvekil Şükrü Saracoğlunun bir Dün alakalılar Takı1iın meyda- aeselerde memurların maas ' 

ccDakar'da bot yere vakit ıeç[. elinde bulunan 4 mabaUeden daha voroalsldnin cenub doğusunda tld. hitabesile başlıyacaktır. Bayram mnda geçid resmi sahasında bir. Ücretleri tevzi ,,lun~su -
(J)e.;amı 6 ncı savfada) ikbl ile Lu barbden evvel 20 bin it- (Devamı 6 ncı aaytada) münasebetile §ehrin muhtelif lik ve okulların yerlerini tesbit tur. 
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RESiMLi ' MAKALE; - Acele etmeden hüküm vermeyiniz Sabahtan Sabaha: ' r 
Hergün 

Mısırdaki İngiliz 
Taarruzunun ilk ve 
Müteakip hedefleri 
'-.ı-- EJrrcm Utakltgil ..J 

Mıısınla )nıgiliz taarruzu ba.ş • 
)adı. 

Mihver kaynakları or<luları .. 
nın kaYşıla~ığı yeni imtihandan 
lbahısedeTler'ken bunu ~ bek 
lemelkte olduklarını söylüyorlar. 

Beklenen taarruz basanda 
süratin başlıca elernanlar~ndan 
ıbiri olan sürprizden mahrum o
lur, hele çok. dar bir saha üze • 
rinde yapılırsa büsbütün yavas 
gelişir. ' 

• 

Kara harbi ile net:ce 
Almak imkôm kalmadı 
Cephe gerisi harbi 
Başladı 
~--- Burhan Cahid 

L ondra üzerine bombalaı 
sağnak halinde düserken 

medeniyet dünyasının bu ~n hü· 
yük 1kaynağı için acı duyanlar 
çoktu. Londra çok zarar gördü. 
Tarihi ab~eler taş yığını oldu: 
Binlerce Ingiliz kadın ve çocu· 
ğu can verdi. Bu cephe gerisi 
faciası .şimdi Avrupa üzerinde 
başlamıstır. 

Almanyamn Hamburg, Bre• 
men, Kolonya, Frankfurt gihi 
en güzel maımurelerini harab e· 

Saldırı, mthver kaynaklarına 
bakılaca!J<. oluf'Sa ilk hamlede 
püskürtülmüş, İngiliz kaynakla· 
rına göre ise dü:;;manın ilk hat
larında bazı gedikler açılmasl 
neticesini vermiştir. Simdi bu ge 
diklerin genişletilerek savaşın 
manevra :harıbi haline sokulma· 
sına çalışılmaktadır. 

K d' k · den İngiliz hava akınları simdj 
en 1 endi•rnin kusurunu bulup arıktan arrgv a. hele hi"' lü~ F l · k • b ' :T % , % one enrn anaatıne göre kendi kusurunu bulup ıöyliyen ada. ütün hıncı ile İtalya üzerine 

zumu yokken •Öyliyenin •amimiyetine inanmak için şİzden ala- mı~ ma~~adı >:üzde dokaan dokwı karfısından bir yalanlama yüklenmiştir. Cenova Avrupa • 
~ b ~elım~sını temın ederek kendi kendiaini düşüncesinin yanlr§lr -..!!!!! ... ceva ın ne tesir yapacağını bekleyiniz. gına ınandırmaktır. nın en eski ve en güzel 1imanı· 

........... -..-................ ---••. ····-···--· - ·-···· ..... ------------------- dır. Milano ve Torino İtalyan 

İ.ki iddiadan ister biri doğru 
olsun, ister öbürü, boğuşmanmJ 
az wnra gireceği safha ile vere· 
ceği netice ~imdiden kestirile • 
mez. 

l
' ş e h .- r a b e r 1 e r .- "' sanayiinin küme1endiği iki bü . 

1 
yük lbeldedir. J'vluhakkak ki 
Fransa 'bozgunu ile işin artık 

'"""--u~::::::---,---n-:---;~-----:~~---;---;-:;----~:::====:::::::::::~J neticelendiğini sanarak harbe a• 

Bu dakikada göze çarpan tek 
nokta .saldmya uğrayanın sus .. 
rnasına ıkarşılı~ saldırıyı yapa " 
mn geç ve güç olsa bile zaferi 
mutlaka kazanacağından emin 
okluğunu ilan etmekte olması • 
dır. 

Kasımpa~a Bu yıl pa k h ,.. ""\ tılan İtalya böyle baskınlara uğ· 
Y mU ma SU 0 Olur mu? rayacağını düşünmemişti. 

Cİ nayetı• davasın da • Eritre, Haıbeş, Somali gibi mfü 

garib bir Saf ha geçen . senekinden fazla Mek:~bd~lit:tılan ~:;:::; =~~,::v~~ıı~::·:: 
Mot8r ltaptanını öldüren Salihin 
üzerinde bıçak yokmuf, bu yüz
tlen iddia makamı ile avukat 

araaında bir miinakaıa uldu 

Çukurovada geçen yıldan yüzde 70 fazla 
mahsül alındı, Ege bölgesinde ise bu 

sene mahsül biraz noksan 
lngiliz ordusunun kendisine 

bu derece güvenmesinin sebebi 
her ba:1mndan düşmana üstün 
b

. · L 1 d G~en hafta Kasunpqada De _ 
ır vazıyctte •ou un uğuna inan· ğinnenariı.a•I rnevkilnde bir cinayet Çukurova ve Ege mıntakasında Ege mıntakasının bu seneki re • 

ma•ndır. iıl-ennıif, Ali Rıza a.dJnda bir çuval pamuk letib.ııal vaziyetini ve bu me. koltesi ise evvelkine nazaran azal. 
Bu inanç o derece kuvvetlidir tüccarı Salih adında bir motör kap. ~da Ege mınıtakasının Ödemit ve mıpır. 

ki İngiliz ordusu kumandanı ge· tanı~! bı~ıyarM: öldürmüştü. Tıre .haval!&inde ke~ir elyafı . l~tih: Bu seneki pamuk rekoltesi 55 bin 
neral Mongornery selefinin bir Dun 2 ncı ağırcezada devam e • salln.ı tetkik eden Tıcaret Vekaleti balya etrafında bulunmaktadır E. 
yıl önce yapmış olduğu hareketi dilen Ali Rızansafhın muhakemesi ga - Ddış~ tlca~let da!~.~I i ~iişaVlh'rll Z~ki genin geçen senek} rekoltesi is~ 75 

k 1 
yet enteresan al.ar arzeotınlıtir. oganog u evvetX ırun şe r mu.e 

te rar ıyarak taarruz emrini ver- lilkönce katili yakından tanıyan dönnıüttür. Dün sehrimlzdeki ken.. bin .balya idi. Bu he~a~a nazaran E 
meden Ön<:c karargahına memur 6 arkadaşı fahld olarak dinleumlt dlr ve elyafının ~atış vaziyeti hak. 2ge0n0ın00 ~~ı.~en~kdl ıstıhsal mlaıktarı 
olan İngiliz gazet~cilerini topla ve şun'arı söylemitlerdir: kında kendlrcllerin ithalat ve ibra.. ' ._.,.a ııca ar azalmak be.. 
mış: - Ali R12ayı epey bir müddet. cat birliklerinde yaptıkları topl'an • raber bütün Türkiyenln bu seneki 

_ Baylar taarruza geçiyoruz, tenhen tanırız. Rakıya fazla düş _ bya riyaset eden Zeki Doğanoğlu pamuk reJ;coltesl bariz hır artıt gös. 
hf'~·fimiz Rommel ordusunu kündiir, bıçak tatıdığını görmedik. toplantıdan sonra bir muharririmi. termektedır. 

Gayet uysal huyludur.» ze JUDları söylemlıtir: İstanbuldaki kendir plyattası va. 
yok etmek ir, demiştir. Müleakıben söz alan suçlu vekili ,,_ Çukurova mıntakasının bu ziyetine gelince; piyasa bugün için 

Bir yıl evvel general <tGuu • Sadi Rıza da: seneki istihsal mıktarı 200 bin bal. nonnaldlr. Zeki Doğan..ığlu dün 
ninguarn )>a pek uğur getirme - u- Bu sa.bah yazıhanetne gelen ye tahmin edilrnekte<iir. Bu mın akşamki trenle 

1Eskişehire hareket 
miş olan bu gururun general uGülerıı birahanesi garsonu Ziya, tJn:ı;n geç.en seneki pamuk rekol etmiştir. Buradan Sakarya havali • 
Mongomery hakkında aksi bir i bana: u- Hadise geceı;I bizim bl. tesi 130.140 bin balye kadardır. sine giderek orada istihsal olunan 

t
. . · . ~. . rabanede Ali Rıza ile bir arkadaıı Bu hesahJa Çuıkurovanın bu seneki "Akalaıı cinsi pamukları mahalle_ 

ne ıce verıp vermıyeceaını ya • . . • ___ _. d bi k uk k it · ·· d 65 70 k 'nd etklk · k d .. .. .. F k 0 h kk k j rakı ıçıyorı:aruı. Bu ara a r av~a pıımı .. re o ~ yuz e - a • n e t ettikten sıcıı·u-a Ankara 
~n a .goru~uz. a at mu a a zuhiir etti ve Ali Rıza oturdugu dar yübe!k olm114lur. ya dönecekti!'. 

kı takıb edılen hedef Rommel
1
yerden fırlayarak kavgaya ıniida - ---------------------------

ordusunun imha edilmesini mü- 1 hale etıtı; Bu sırada ıç.eri giren polis Valdehanı önünde Zabıtaya rüşvet 
teakib Afrika baııvekilinin Lon· memurları kavgacıların üzerini a -
darada açıikça söylediği gibi bü- radı ve Ali Rı:ıanı~ üzerinde birteY İşlenen cinayetin Vermİye kalkan muh· 
.. Akd . .. l . . l . bulamadın deml~ır. h k • k• ) d Jd tun enız us ennın e e geçı- tad· k b · t k mu a emesi te ır ceza an ırı ı 
·1 . d h k .. r }' ıa ma amı, t! u vazıye ar -

rı. mesı: a a açı soy ıye un, ıısmda Ali Rızanın kavgacı bir a.. Bundan bir müddet evvel Valde Beyazıd.da tütün ve içki bayiliği 
Bıngazıden, !rablustan sonra dam olduğu anla.şılıyor ıı demiştir. hanı önünde işlenen feci cinayetin yapan Yani lstavt"idİ$ adında b.iri 
Tunus, Cc-/l)~ır .ve. Fa~ın da An· ı Sadi Rıza:. . . , muhakemesine dün de ikinci ağır. fazla fiatia rakı satarken onınlyet 
glo-Sakson hakımıyetı altına a· ((- tddıa makamı bıznn kul an cezada devun edilml, ve dinlenen memurları t•afından cürmürueş • 
lınmasıdır. j dığımız tahlyeyi alf'yblınlze kulla.. phldler: bud halinde yakalanım,tır. Suçlu 

Bu, bir başlangıçtır. nıyor>: cevabtnı ve~lfl~. . ıı- Kemal adında biri yanında bu ~ada memurJara .rüıvet teklif 

A 1 S k 
Al . Al Neticede bazı cihet!erın tahkikı ik. k 1 han .... _ _. __ ._ etmege kalanı, ve blıl" iki suçtan 

ng o • a' son a emı man- lb' 1 lhnl ı ız a ın onullQen geçerKen • ~ . 

Y
ava cepheden taarruzu her za· ve f&hld!erlın ce me xarar ver ' katil Meh ed la lı b' eklld g"l millı korwwna mahkemesine veril. 

J tir. m a Y ı.r ' e u imJtfir. Yapılan duruıması ıonun. 
rnan güç görmüş, eski harbin dü. Bunun üzerine geriye dönen da 1 ay roiddeıtle hapse, 21 lira 
Selanikte ba~l~mış olan meşhur lnC!~aHan d':C!erek beyni Kemal Mehmedle aiız kavgasına para eezasına ve bir hafta müddetle 
te!'iebbüsünü hatırlayarak Al - 'I 'l başladı. Bu arada elinde bıçağı bu. dökki.nının kapatılmasına mahk»m 
m~nyaya piden en yakın olmasa pUÇa\aR~" USf8 lunan Mehmed de Kemali karnın. edlbnlp. 
bile en kolay yolun yakın şark· Galatada dKu1.,dibinde • Kuledibi dan a&-ır surette yaraladı, ıııonradan ---ı>----
tan gediğini daima düşünmüş • apartımanın • oturan ve ın~at US- duyduk ki Kemal ölnıiifo demiı • Bir çocuk attan.bir Çocuk da 

t 1 
. } . talığı ya.,a.n 55 yaslarında Ap;ob lerdlr. 

tür. Esasen nt)'iliz gazete en uc ad·-..ı bl 1 d" G l d b' t" duv2rdan du"tlu" 
1 

·h tnU. ~ • \ftl a ata a ır uc- Katil Mehıned bu açık şehadet ı.I 'l 
saklamıyarak birçok defa a~ mı cara aıd lns.aatta çalıcıtken 10 ınet.. . 
verin en zayif rıoktac;mın Jt.ı }ya re yük eklikt"n caddeye düşmür. ka11ısında sebeb beyan ebnekslzın Üsküdarda, Nuhkuyusu sokağın-

ı t 1 1 k 
· ı A if d l i · _ _.detm" ti da 35 nuaralı evde oturan Taced ~ 

okluğunu snvlemis er, ta yan beyni parca ıınara ö m·;l!lii:-. go a e er nı rea ı, r. ___ .ı: ı _.J adl' M-L•~ b.d lbl k ı din adıDda bir çocuk, dün Üsküdar 
topraklarına bir cıkarma yapıl- bun c~n muayene eQen ye an&erne, ta ı ce ne a mış • dokt Kamil O 1 .. "1 t caddesinde koıtwduğu attan dü~ _ 
rr::ı .. ını istemişlerdir. om J nsa an gornu me • ır. müt, ,.o.ır surette yaralandıg~ından 

aine izin verm ştlr. ._ 
Bu düşi1nce ortaya atıldığı ve Tramvaydan du"·şerken Nümune hastanesine ka

1

dırıtnu,tır. 
bu taleb ileriye sürüldüğü za • Tasvrı· Efkar kapatltdı Gene Osküdarda Selmanağa ma. 
man İtalyanın deniz kuvveti gi- dili kopan çocuk hallesinde 80 numaralı evde oturan 
bi kara !kuvveti altından. kalk1}.. Örfi Mare Komutanlığın:n emri. 14 yatların<la YaJ&r adında bir ço. 

le (Tasviri Efk81') guetesi kısa bir Mehmed adında kii~ bir çocuk cuk da evlerinin önündeki arsan&n 
ması çok güç ~anıfan bir darlbe müddet için kapatılmıttır. dün Çemberlllafla tramvaydan at. duvarında oynarken d~nüt, başın. 
yemi~i. Düşünce hem doğ'ru, : larken düımüf, bu sukut esnuında dan yaralanmıştır. 

TAKVlM O 1 nci teırin 

hem de icrası mümkün gibi gö· 
rülüyordu. 

dilini ısınnı~ ve dili kopmuş.tur. Ya,ar da tedavi edilmek üzere 
Yar.lı çocuk hastaneye kaldırılmıt- Nüınune hastanıesine kaldırılmıt • 
tır. tır. 

Geçenlerde, bu aütunda bir 
talebenin bütün müracaatla
nna rağmen hiçbir mektebe 
kabul olunmadığrnı yazmııtık. 
Aradan on gün geçtiği halde 
Maarif Müdürlüğünden ae• 
aada çıkmadı. Bunun Ü%erine 
çok müıkül vaziyette kala~ 
bu gencin mektebe yerle§tiril. 
meai için Maarif MüdürlÜğÜ· 
ne müracaatta bulunduk. Ye· 
ni maarif müdür vekili, tale. 
benin kendisine gönderilmeai
ni söylemek suretile alaka 
söstermek %ahmetine katlan
dr. Fakat, önce, hususi mek. 
tebde okuduğu anlaşılan bu 
talebeye, tekrar hususi mek
tebe müracaat etmesi cevabı 
verilmif. 

Bu çocuk önce hususi mek· 
tebde okuyabilir. Fakat aile. 
sinin vakti hali mü.said olma
yınca ne yapsın! Hususi mek
teblerde tahsil yapanlar, bu 
mekteblerin muacleletleri tas
dik edildiği halde, reami mek
tebe geçemez.ter mi? Maddi 
nkıntıya düfen bir aile reiai 
çocuğunu devlet mektebind~ 
okutamayacak mıclrr? Bu ce
vab bize garib geleli ve gene 
maarilin, ııHiçbi.r talebe mck. 
tebsiz kalmayacak! .ı 11eklin· 
deki tamimini hatırladık. Ha
la lstanbul Maarif Müdürlü. 
ğü iddiasında ıarar ederek, bu 
genci mektebsiz mi bıraka
cak? Böyle garib muamele 

Olur mu? 

şehirlerinin bomba yağmuruna 
tutulmuş olması ltalya için ol· 
dukça hazinıefir. Fakat öyle gÖ• 

runuyor 1ki bu facialar bundan 
sonra devam edecektir. Harbin 
şu veya bu ıtaraf için alacağı 
neticeden ziyade bu medeniyet 
yuvalarının yanıp yıkılmakta 
devaım etmesi dikkate değer. 
Hat1b devam ettikçe daha ıyi an· 
laşıılan 'bir hakikat var ki ileri 
hatlarda 'kazan1lan zaferler ne • 

1 

tice verici değildir,, Çünkü ileri 
cephelerdeki kazanç nihayet ki .. 
lometre ile ölçülen bir topraık 
parçasıdır. Ve Stalingrad boğuş• 
masının anlattığı gibi bu müca .. 
dele nihayet sokak ve mahalle 
kavgasına kadar dayana:biliyor. 
Asıl mukavemeti kırılmak iste• 
nen büyü'k. ordular bozulmadık· 

1 

ça kazanılan toprağın değeri 'kal 
mamıştır. Ha1buki büyük ölçüde 

!
hava akınlarının cephe gerisinde 

1 
açtığı yaralar orduların dayan • 
dığı ha~ kütlesini içinden vuru· 
yor. İtalya.da çıktığı haber ve • 
rilen hadiseler bu kanaatin ifa• 
desidiır. Almanya kışın müdafaa 
da kalacağı Rus cephesinden bü 
yük mikyas.ta hava kuvvetlerini 
garb cephelerine çekecektir. Şu 
halde bundan sonra cephelerden 
değil daha ziyade şehirlerden 
bahsedilecek ve Ameri•kan kuv· 
! vetlerinin de karıştığı lngiliz ha· 
-va filoları ile Alıman1ar arasında 
bu karılı muharebenin en çetin 
çarpışmaları olacaktır. 

Harb neticeye doğru yaklaşı• 
yor. Çünkü !bugüne kadar cephe 
muharebelerinde elde edilmiş 

.!liin• ~apLda lpeklı satı, zaferlerin değeri olmadığı anla· 
~~e~sesesınde zah~tan!n müdahale. sılmıstır. Asıl sinirleri kıracak v~ 
sını ıcab ettiren bır hadise cereyan · · d d' k h ...J.. ' b 

ipekiş satış mağa
zasındaki hadise 

etmia.tir. İddiaya DAZar ak' aman e ırtece arv yenı aş• 
y an v 11 'u - l l ·ı b" l lı' h dur: a.rnıştır. nı:tı tere oy e ır ar• 
Defterdarlık memurlarından bir be davandı.ğmı Londra bombar • 

zat dün, bir müddettenberi devlet dımanlarile isbat etti. Mukave " 
~murtarına kupon mukabih elbi. met imtihanı şimdi mihver tara• 
selık. kuma, veren İpel...iş rnüe3se - fına iPtlkC\l etmi~tir. B<>'kalım 
seslnm Babçekapıdakl satlf büro · b' 1_ h 
suna müracaat etmlJtir. • rlnrt vılhk kara har ı Ka rnman• 

Defterdat"lık memuru bu maksad lan bu imtihanda muvaffak ofa .. 
la satıt tubesi şefi Sabri ile temas caklar mı? 
etmİ§, fakat iddiaya göre, satış tefi 172 I C I 'd 
çok diirüft kar,ıladığı bu zata: U....Jurlıan alıt 

(<- Sana kunıaş veremem, çe ••••••••••••.•••••••• , ............... ••••······:······ 

kıı kar§1mdanı..)) demı~tır. Yoksul çocuklar menfaatme 
Bu vaziyet karfısında Defterdar. .. 

Jık memuru mağaza.Jan ayrılmı,, mu sam ~re 
Emniyet Müdiit'lüğüne gelerek ce - Sa.rcyer Yolısul Çı>ctM<tara Yardım 

Rumi 1ene 27 Arııhi tene 

Halbuki uzamayı kısalma ta· 
ktb etti. Proje ile taleb de unutu
lup gitti. Eğer yarın İngiliz te-

reyanı hali alakadarlara anlatmıt. Cemiyeündıen: 
l tır. 31/i&teşrtn 19(2 cumaırt~ı ıüııü a.ıt.. 

Zabıtaca tertib ~il~n blr c~rınü. şl.mı saa.t 21 de Büymderede Sa.nyer 
meşhud sırasında ıki sivil polıs me.. Halk:e\""i sa.!Dnumla. cemiyet.imiz menfaa. 
muru müracaatçi ile birlıkte satı~ tine bir müsameı-e verilecek.Ur. U:ıveü
rnağa%asına gitmifler-, De:fterdarlık yeler Sanytt ıraz:ıs-ı ıua.a.rif memurlııtu 
memuru zat satı, şefi Sabriye tale. ne Ba.!lrevi idare memurluğundan tıeda-

18fı8 
Sair -1 nci teşrin Reımi une 

14 19•2 

C..ÜNEŞ Şevval ::>. o. 
7 2f\ 16 
1 11 

Öğle llcindi Akının 

s. 1). s. o.sr E•• u 61 11 52 18 12 
v. tı u 9 8' 12 -

1561 -Hızır 
l7G 

İMSAK 

s. l.)· 

5 46 

11 8~ 

Yataı 

s. IJ. 

19 46 
l 112 

sehbüsü muvaffak olursa her 
ikisinin de dirildiklerine şahid 
olabiliriz. Rommel ordusunun 
yok edilmesi birin'i hedefse ikin 

ci hedef Afrikadan sonra halya
nın yı'kılması, İtalya yolundan 
Ahnanyaya bir gedik açılması .. 
dır, isteik o kadar büyük ve emel 
o derece gen.iştir. 

ela. .. ~a1"'~l 

İSTER 
İSTER 

İNAN, 
INANMAf 

kcıTmıf. Ahşab olan bu mina· 
relerden ikİ•İne köylüler ara
amtlan talib çıkmtf, köylüler 
bir taneaini köylerine götür

blni t~rarlaııtır. rik ıUil'ebilir. 
Satıı tefi bu deea cfa hiddetlen. --------·----

m~(: - Sana kumaş vermlyece. KUTLU BiR DOCUM . 
1 STER 1 NAN ğ0n!..n diye bağırmı,tır. Anadolu Stgorta Şirket; müfet~~ 

I 
• . ' BunlDl üzerine bidl'seyl ınütahe. terinden Ser.met Te%Can'ın bir oglu 
( S T ER 1 NA N M A J de eden zabıta memurları bir za • dünyaya ge1mitflr. Ana ve ~~ın' 

müıler. 

Eskiıehirde çrkan ııTürk Di
lin gazeteainde okuduğumuza 
göre Eakifehir Evkaf idaresi 
tarihi kıymeti olmayan cami. 
lerin 'minarelerini satılığa çı-

) 
bıda vak'ayı tesblJ elmltler, tef tebr.ik eder yavruya uzun omurlıe• 

. haldin~a tak~ ı~if)erdir. • .E1llerlz. 
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1 SÖZ ARASINDA 1 -
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Davac1.l1.k 

i ilteredb en tanınmış sima a Bu harbin en orijinal bir 
buluşu: Hava piyadesi 

kadar meşhur bir kedi ( "Son Posta,, nın havacı muharriri yazıyor) 
B u harbin en yeni ve oriji- ı velce düşman topraklarına gir -

nal buluşlarından birini miş beşinci kol mensublarınm 
teşkil eden hava piyadeleri ha. hazırladıkları meydanlara iner. 
kikaten utepeden inme» sözüne ler veya paraşütçü kıt'aJarın bir 
uygun bir vasıftadırlar. Geçen düşman meydanını İşgalinden 
harblerde havacılağın henüz inki- sonra oraya inerler. Bazan böyle 
~af etmemiş olması dolayısile ha- bir meydanın çok ~iddetli bir 

Norveç, Belçika, Holand 
Danimarkanın işgallerinde 
birlikler çok büyük oynam 
drr. Yeni ve garib bir derd: Uzama hastalığı .. Birmanyada 

telakkisi .. kuş gibi öten Japon mabedi 
namus 

Bu harbde her yarım da' 
da beş tayyare indirebi! 
mümkün olmuştur, her tay 
nin de a.sgari 20 kişi aldığın 
bul edersek bir saatte 12,00 

İngiliz baıvekaleti ve hariciye 
nezaretinin bulunduğu Dc.ıw • 
ningstreet yani Dowoing sok.ağı. 
nın on numarasmda baıvekil Mi~ 
ter Çörçil veya hariciye nazırı 
Mister Eden kadar maruf bi,. 
mahluk varsa o da bu nezaretle
rin evrakını farelerin tasallutun. 
dan men'e memur bulunan Tib$ 
adh kedidir. Tibs evvelce İnıiliz 
bütçesinden reuni tah&isat a~ bu 
vazifeye memurdu. Ha.rb baş -
ladıktan sonra iaşe nezareti k•d
rosuna alındı. Bakımı şimdi bu 
nezaretin vazifeleri cümle!İn • 
dendir. Tibs vazifesini bilir bir 
hayvan olduğu için İngiliz baş
vekili ile arası çok iyidir. Beraber 
,akalaşırlar resim çıkarırlar, ge. 
zintiler yaparlar. 0nun mükern· 
rnel bir surette İaşe edilıneııi, za
man zaman ba,vekilin mutfağı -
nın nimetlerinden de istifade et
mesine bir mani te~kil etmez. Fi\· 
kat iki tarafla beslenmeııine rağ. 
men fareleri de ihmal etmez. Mi
desi en dol~un bir zamanda bHe 
ufak bir tıkırtı i,itse derhal ye
rinden fırlar, muhafazasına me. 
ınur oldu~u kıymetli evraka za· 
rar g~tirebilecek mazarratlı hay
"" n1arla mücadeleye hazırlanır. 
Tibs bütün bu meziyetlerinden 
dola vı İngilteırede söhreti çok 
R"enis bir yer is~al eden bafvekil 
kadar snhret hn1mustur. 

Uzama hastalığı 
Amerikanın Lennoks Hill de. 

nilen ~ehirlinin hastanesine ge • 
ırenlerde bir çocuk yatırmışlar. 
llu çocuğun yaşı üç olduğu halde 
~O"•• L! ..... --&-- '7ft ... __ .:...,. ;Tnİ• -

Glan çocuiun gittikçe büyüyerek 
eYlere sığamamaınndan korkan 
ana babası yavrularının derdine 
bir çare bulunnuuı için onu has-
taneye yatırmıtlar. Fakat dok • 
torlar şimdiye kadar büyüme$İ, 
biraz mübaliğa ile, göz ile ta • 
kib edilebilir denecek bir hal ar
zeden bu çocuğun derdine çare 
bulamamıtlar. Yalnız şunu tes. 
bit etınilter ki hu olağanüstü bü
yüme bir hastalık neticesi der<I 
ipofiç denilen bir iç azanın anor
mal olarak çahtmasından ileri 
g•lmektedir. Bu münasebetle şu 
da öğrenilmiştir ki dünyanm en 
uzun boylu adamı Amerikanın 

İllinua vilayetinin Danton kasa
basında ya~maktadır. Adı Ro • 
bert Wadlowdur. Yaşı yirmidir 
ve (2) metre (70) santimetre u-
7wıluğundadır. 

Birmanyad1 nam~s telakkisi 
Uzak~rkm nasıl meçhul ve 

kapalı bir alem ol~uğunu oraya 
gitmemiş olanlar ~ı~mez~er. Me. 
seli. Hindistan gıbı Bırmanya 
halkı da birçok sınıflara ayrıl • 
mıstar. Bu sınıflardan birine men 
sub bir genç kız kendi ailesinden 
olmıyan bir erkekle konuşs~ der
hal sınıfından atılır. Bu, hır na
mus ve dar bir din taassubu te • 
sirile değildir. Meselenin sadece 
bir seref ve bir izzeti nefis mese
lesi ~yılmasından ileri gelmek • 
tedir. 

Kuş gibi öten Japon mabedi 
Japonyanın Kiyoto <Jehriııde 

bir buda mabedi vardır ki adı 
Kivnn-İnd&r. Dö&eın~si üzerinde 

(Devamı 6 ncı sayfada 

bül seaine benzer sesler çıktığı va piyadesi kullanılmam~ıtır. Fa- bombardımana maruz kaldıktan 
içindir ki bu mabed halkın husu- ,

1 

kat bu harbde en büyük baskını sonra indirme kıt'alarile işgal e
si ali.kasını çekmektedir. Bu dö- ve dolayısile en büyük nıuvaffa· dildiği görülmüştür. 
"-eme, birçokları gibi tahtadır v.e kiyeti bunlar kazanmaktadırlar. --=----------------------------! 
T --------------------------------------~-·--~~ parke tarzında döşenmiştir. Bır Hava piyadesi iki sınıftan terek· ( U 
kaç aurlık hayatı vardır. Bu se- küb eder. Biri para~ütçü kıt'alar, Son Posta n 1 n bu 1 m aca sı 1 9 (16) 
beble bu mabedin bir adı da Bül. diğeri de hava inc!irme kıt'aları. \.. 9' · 1 • 
bililer mabedidir. Çünkü mabe · dır. -----
din döşemesinin çıkardığı kuş Paraşütçü kıt'alarla mımevra Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan okuyu~ 
sesi, bir değil, birçok kuşların ilk defa Rusyada yapılmış ve bu- nmızdan 80 ki.iye hoşlarına gidecek bediyeler vereceğiz 
gırtlağmdan çıkıyormuş gibi bir nun bir fantazi olduğu ssnılnıış· 
his vermektedir. Bu da, mabe - tı. Fakat bunun kıymetini ve ile
din havasına hususi ve miııti.k bir risini çok İyi gören yalnız bir ik1 
mahiyet Vet"mekte imi~. millet bu husustaki çalışmslarını 
•••••••--•••••••••••••••••••••••••••••····-••••••••• gevşetmem işler, bili.kis buna da· 

ha geniş bir kullanma sahası ara 
mışlardır. 

Gene bundan yedi sekiz :;ene 
evvel İngilizler Arabistandakl 

Dün alq.aıu sa.t.l 17 de Sultan· bir isyanı bastırmak için hava 
abmedde bir çocuğun ölümü ile nı.- indirme kıt'alanndan istifade 
ticeleoen feci bir tramvay kazası 

etmişlerdir. Paraşütçü kıt'alarla 

Bir yavru tramvay 
altında parçalandı 

~ıutlur. hava indirme kıt'alarının vazife 

Solda11 sah doğ 
1 8 9 

. 
2 1 s 6 3 4 ra: 

1 - inciJ.ı-ı: ı.aş. 
vdöH (6), Ka.ya 

parçası 13). 
2 - Enfes l3), 

itahl C6l . 

1 ~ 1 1 • 'llı_ı_ı 

~ ===• ••• ı.-:~ 
3 - (jyk;uda. gÖ ------.--- -- -----··ı-

rii!.en (4J, B:\gL) • 4 il 
lama. (21. 5 --- -------------=·ı-

4 - Esfriik t6). • 

5 - Azami de. ----------- ----
ğ'Y fil), 

(2). Yabancı t ,_ •--------•----ı-
6 _: &lr Ermt"ni 

adı l4), Keder 

Yücel adında 7 Yatlarında bir ve teşkilatı ayrı ayrıdır. Para -
çocıuk dün annesile birlikte Sultan şütçü kıt'alar daha :dyade mu • 
aRhıed tramvay durağından bir him bazı sanayi merk.t!zlerini, 
tramvaydan inmiıleıdlr. mühim yol ve muhabere şebeke-

Fakat Yocel birdenbire annesi }erin, köprü ve demiryolu .ist~s- (3)7 _ Kısa. za. ~ 
nin elinden kurtui.muı, caddenin yonlarmı tahrib etmekte, mdu.·. man cı}. Yaralı 
kartı tarafına kO?&rak geçmek is - me kıt'alarının emniyetle İnme -
temiştir. Bu sırada belediyt>den ha. leri icin tayyare meydaıılarının 16

) • 

: · -. '•------
l ---------

l '--ı------ı~ -
'd . d k ll l l 8 - Sa.n'at ('?I, reket eden vatman Hazımın ı are- işgallerin e u anı ır ar. 

sindeki 93 numaralı Be~iktaş.Fatih İndirme kıt'aları ise, daha bit- E~ nrodı\f'aa mev 
tramvayı Sukanahmed durağından ! yük piyade birliklerinin büyÜk zileri C7>. ı şey5 !

3>· Bir \-&linin 1da.re et.tlii m M 

gelınekıte bulunduğundan hızla .Yü naklıye tayyarelerıle düşman 9 - Der.'"len eşya yapan t 5>· 
ti 1 k d 10 - Eski e.serl.eır (10l. (ı}, Araba süriicüırii ('7). 

cele çarpmıftır. Su çarpma ~e ce- topraklarına inere üşmımı ge. 6 _ Nota (2), B•r nevi surıne 

s-inde z.ava~.' ya~a~ motristın ~!-ı riden vur.mak mak!!.adı ~fül.ülür. :~ear~ö~;ü .. ~ot,';/, Blr nevi '1 _Pokerde bir t:ihir (.U. 
tma dü.şmll!, fecı hır tekl\de çıg. Evvelkınde ateş kudretı ve ha- g _ Tükürürken çıkan ses et). · 

nenertık ö\mÜF· reket kabiliyeti oldukça fazla f- baston l3>· .. 'ki" (5). 2 - Bi:ruh (3). Bir ıı~bir (4). ... ., 
Feci kazanın tahkikatlle nöbetçi' dır, bunlara ise bir piya~.e muh~-

3 
_ Beda.va. (Fa.risiJ c1), Mısır ilfl.h 9 - Ceı1 (3), Bir çiçek l.O. 

M"..ı..ı""iuınuroisi meşgul olmakta - rebesi esas olduğu.n_a gore .kıl. 8 10 - Afi~eL (4). Kumaşla.ra. ı 
uou k ı- h d b.1 (2). 
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3/1. s..ı.·. . SON POSTA Birine 

«Son Poata» nm edebi TOmanı: 146 

Şüca Çelebi çubu~ bir §CY söy iı odadaki l(i:ali yere ahljLn köse [ Nasıl bizde? 
lemeden aldı, enfiye Jnatusunu AbdW.ani Efendiyi görmek, _ Cenabınız gece kilidlcme • En sıkıntılı ruhlara bile İn§i - köyün görünüıü daha fevkala - yazmak için ilham, 
yanına bırakblar. Patronanın babasile biraz alay miı mi idiniz? rah verecek, ihtiras kokan bir dedir.·· Gülümsedi. 

ihtiyar kadınla kn:lar ay;akla- etmek i.atiyorcla. _ Bre aman, ku.ıu kaçll'dak ~1 yaz gecesi.·· - Siz ne iyi adamsmız, her - Şu dakikada, 
rmm ucuna basarak çekilirlc.oı: -ı Bir daha el çırpıp Daye kadını yokaa? Ilık bir meltem •çlaruu ok- dediğimi yapıyorsunuz! tan çok, karşımda ~ 
ken e.1irci Daye kadma bakıp e· çajırdı: «Küçük bir buduç içi- ıuyor. Çekingen bir tavırla Vedada düşünüyorum. 1 

lile it ret etti: ne su doldurup ıetlı·mes.İnİ>l söy. - !. ·· ··· Vedad, ellerini arkasına bağ- biraz daha sokulmuş ve kolunu Genç kız ümidle 
- Gitmen Lacı, az Jiyocefiıni:z ledi. Cecedenberi su verdirmedi.. İkia.i birden hızla öd.ya gir - lamlt, adımlarına uymağa çalı - tutmuştu. . zazlı bir sesle sord 

vardır. ti köse adama lr.eodi elile su ver- diler. Oda gece Urlu gittikten şarak yanında yürüyen genç kı- - Gene pabuçların çıkıyor ga - Nedir bu eser 
Diye, geriye dönünce, iki kız mek istiyordu. sonra ne heyette ise öylece bom- za yan gözle bakıyor. Bu gece, liba .• Haydi çekinme gir kolu - - Şu harikulad 

sabah meltemi ı-ibi .ıeae, dalga. İhtiyar kadın küçük bir deati bo§ duruyordu. Hatta, Urlu ırı niçin Gönül gözüne daha fevka - ma. · · nül.. Şu deniz, şu g·· 
lana., kapıdan çıktılar, esirci ile ile tekrar cörününce: taneli kehribar tesbihini bile se- lide gözüküyor? Gönül J gülmemek için di,le. fU koyu gölgeler i 
(\Bacrn y~ b~'bqa bırakblar. Şa- - Baa, cli.z'i •Nan Te penaİr» dir &.erinde unutmuş, gitmişti. Gene Semahati hatırlattığı rini sıkarak, tehalükle koluna gİ· bir kelime ile tabi 
c~ Çelebı bır yudum. k..lne alıp &ahi ihzar eylen. Şüca Çelebi ayağının ucile dö~e- dolayısile, Semahatle dolatllklar: rİvermişti. büyük san'atkir hi 
bır nefes çubuk çektı: Dedi. Koca karı güldü: me tahtası üzerindeki kapağını yaz gecelerini canlandırdığı için Bu, bir gece, Fenerden döner- yaz gecesinin fU ga 

_ Bacı ., Kiae-t. difleRk ..a, -Di.şlenk kö.cmen içün ıl'lidir dürterek telifh tela,lı emir ver. mi? Genç kıza karşı gün geçLik- ken, Vedadm koluna girmek için ~iz mırıltm, fU sul 
t ? di· ·f tt • h" .ı· bulduğu bir bahaneydi. Aya&ı sı_ ... o urur mu . ...ıt&nım) . çe za mın ar ı&'ını ısaeuıyor. .. gi dahi musiki san' 

- Cccedenberu IN.lıanachk. E•irci ·oeval:ı venDedi. tıDayeıı -Şu kapaiı kaldır hacı. Bu zeki ve &Üzel kız, daima ara. kıyormuş gibi, topallamıya baş- alabilmistir huni 
-Ya, cariyeler bilüTler mi"! a,.aiıya inip biraz ekmek peynir Kadın kapağı güçlüle çekti, tıyor kendini artık .. Onu görme· lamış, bunun Üzerine Vedad, ko- hangi büyük musiki 

- yok su!tanun, salt bir ta- cetirdi. 5')fayı geçtiler. Kösenin Şüca Çelebi eiilip ayaklarının diği gün ruhunda bir bof)uk du- luna girmesini söylemişti. !ardan daha tesirli 
mala duycluklarmı 3oykrler idi. kapatıldıiı oda önüne rıeldiler. altında kararan kocaman kovu· yuyor. Gayri. ihtiyari onun yolu.. Sandalla açıldıkları zaman. Genç kızm heye 

Y t ·· ) · ·ı_ L·· • '- 1 t A • d b' k t b'l ·· ı·· "lblak cf'breli ve pembe yüzlü bir - a, ece.astH ~v cı ııı.e noc· Şüca Çelebi kapmm tokmağını ga ua t ı. şagı a ır ıpır ı ı e nu goz uyor, arıyor, tesadüfler re sönmüstü. O, h .. 
l ·nd k L. '-- d- L' l kt - 1 B 11.y J.,,."::z viikselmi•·n ha:ılıyordu . re erı en çı up o&AAn &n.1 ° · tuttınca kapı kendili.ıı.inden açılı- yo u. yaratmaga ça ışıyor. u gece de ijmİd etmi~ti. Hal 

d d · ? 5 d 1 f ·· k Gönül, dünıen İplerini koltul• .ı:na ı mı ersı:r:. U ] verir vermez faşalayarak ardm- Kadın bir a ım geride duru. sır onu gorrne , beraber do - hülyalı bir sesle aş 
- Olam. azdı aslanım. r _u da duran kadına ac;.an ağan bak- yor. büyüyen gözlerle dikl<atli laşmak imkanını temin etmek larmın altmrJan gecirmiş, bac11k- Mata hayranhg·1n1 

- 1 1 ---.l-k od 1 • • • ) )r" ki · larını birbiriT'lin ü .. tiine l'l"'rl'J'l.-. agR pa aaı e ~ aa1na ug- tı: dikk. atl .. i b_akıy.ordu. Esircinin yü..j 1çın. yo u:ı-ıu . oş erı.nden .. t• .. ra __ fa _Hakkınız var•. 
d kt '-t .:ı k larmı k k h J d ? B lk G 1 ellerini dİ71~rinde kenetlemi .. ra 1 a, ço .. an Ou<t a.pı - Bunun anahtarı kandedir? reğı muthı' hır or u ve e ecan çevırme ı mı· e ı, onu un. .,. 

«Duhterı ler üzerime kilitlemi, - Si~de idi sultamm. :ıe çarpmağa başlamıştı: annesile aevi,tiği dekor içinde .,.ökvii ... i;ne ~"'lm1~h. Diyebildi. 
idük. Bilürai~ ki, V'-'Celeri •nları ÇeJ. .. bi gö,. erini açtı: (Arkası &)ar) daim• bulusmalarının t(•siri .. Pek - Ne güzel bir gece!.. Şimdi, yalnız kü 
kilitler, soıara böcremi~ çekilü- çabuk maR-lüb oldu, kalbile yap- Bunu söylerken içini çekmişti. çıkardığı sesler isi 
rüz! Kapalı zarf usulile ebiltme ilanı tıiı mücadeleyi yanda bıraktı. -Bir dakika kürekleri bıra- müddet konuşmadı 

- !... A ı v·ı... E .. . d Artık sadece hidiaelere ve his - kın ve arkanıza bakın Vedad de ayni fCVİ düşiin 
ihtiyar kadın hatka bir ~y so- nta ya 1 ayet ncumenın en: terine tabi olacak. Bu eııki deknr Bey! hakkaktı. Gönül, k 

rup sormıyacaj'ını ııınlanuık iıxin ı _ Elı:ıı.iime'Jf' ı.orru)aıı if: (A.Rt.a.lya..Mul&~ )'G'i..ao 1s+oOG-10+000 içinırle oynanan aşk piyesinin ye- - Hakikaten tiirli bir gece rını açmak, kendini 
efemliainin yüzüne baktı. Şüca ıııu.-ı~rıl aruıı ~ '9.16iye lı:J: ni kahramanı, aynen eskisi gibi. Gönül... rı artık söylemek · 
Çelebi 'batını önüne eğip bir ı;ey ı - Ktııtif 9edeiıli l1'1,53.e) hr.ı. l56J kW'U!jilıar, 7~k; oartönenn\ kat'iyen aral - Sonra tekrar genç klzdan la- dad, genç kızın b 
.öylemeyince ocladao uıull.a çık- 3 - B• ite ıı.ld .,...,., •• -.e . evr..& ı.ı&nlWı mıyor, aratmak sövJe dur11 rafa döndü, Gönülün ne ~ahane ruşu kar~ısında git 
b. A) KeŞC, 1 .. ilakis, bugün yaşlanmıf bulı• bir oturusu vardı. Başını geri)e a.ifı artıyor, bu nı?f° 

O gittikten sonu. esirci ac,..Je B) Ihııluıli, Oaımi ı;artaNM. nan eski sevgilinin. en har11rPtli bırakmış, ·saçları omuzlarına dö- nin tesiri de buna 
etmedi, kahve ve çubuj-wıu dü- (') QrıdiJt, c ğlarını temsil e•Hvor. Düsii · külmüştü. Yüzü, ayın zayif zi • yordu. 
§Ünceli düşünceli İçti. D\ ŞM-!ın:ımt', "iiyor, "111 dakikada, yanımdaH yası altında sedef gibi parlıyor, - Yoruldunuz 

Bugün öğleden ovYel Vezir ı:ı~ltdt n~ıu.ıne lbu evralı:br Yi&ı)"et mcilınwıniDd.e ftl AJ*lya ııa.fü. Semabattir!n dememek için ne iki koyu gölge halinde gözüken raz da ben çekey" 
Sarayına eidecek Pulrona Halil müıiur litiinıh: ı:-eru b:llr.J .. ,,.beb var) Sadece bu kızın G9- gözlerinde yaşadığı çağın en ta. - Peki! 
ikinci meşveret meclisiue aelccc- 4 _ Ek5fltmt' ı '/10/94% tariblr.den ~ 10/11/H2 tarihine rastıa1a.n -ıHl o1u-.undan bafka. .• ıı ze, en hararetli hisleri toplanmı~ Yer deği,irken, 
ği için lazım olur6a <• Urlu» ya Salı :ün.iı IUrt ıs de Ant;üyitda. ~-ılayet e!lJC'iimeni.ndıe ya,piliwaktır. - Nereye gidiyoruz Vedad bulunuyordu. Ara sıra, birbiri ii- mış, genç kız heyec 
yı!rdım edecekti. «Urlu> bu nıec- 5 _ Dıl!! l."1tP<\lı :arr unlJie ve Y'&hicii fia.t ili:ıerl~ ya.pılacakt.ır, bey? zerinde duran muntazam bacak- ellerini yakalamıştı. 
lise gelmeyi, "Patrona ) YI padi- G _ T.U::ıt!.f'.rin 2ı90 say ıh J.'1Unınun 32 nıcıi ~Jıeııı'nln t:uila.i& d.:Wreiİntle _ Fenere gitmiyecck miyiz? larma gözü takılıyor, başını çe- damadan göz göze 
şahın bulunduğu (<Topkapı saraL t.-.im eıiuıddeın. tdd!f mekt.ııblırnu mua.yyen goii;n.de saat 15 e kail.a.r viliyeıt _ Peki, siz bilirsiniz 1 viriyordu. Kürek çekerken, ona dad, dümenin ipleri 
yına ailrükl~meii vadetmişti. Ar: ~mı" ~ veya po~ ne gön.dermr. olımlaırı Jrı.~ır. _ Pek tarafdar görünmüyor • bakmamak, ba,mı daima sağda oturdu. Genç kız, 
hk, her şey bugün öğle ile ikindı '--~-•· akil teım.imt F • · p k veya solda tutmak l<abil miydi? lerle kürekleri çek 
ar~ sında biteceg-e benziyordu. 7 - Elısftllıneye girebilmek için 131" Ura. 80 ..... _...... mı:v at sun enere gıtmıye.. ar a mı 

..... "'lm. ıda1d ~ Qmıız etmelm .wartılıır 'd r ., - Bu gece size hiç bir şey söy - Pek sahile ya 
Ag· ır ag· ır giyindi, sarığını ba- ,-.'"lll'JDll&ıTı 'Ye bırnd:ın """1 ~a~ ' 1 

• gı e DD • 1' . ıı Bo ı.,e e-~Im& ~ na.fl.ı mti ·;rtyetll ~- •lormf3yon.und:ı.n aWı.. - Hava çok gü:ııel.. Kayığa lemİyor mu Vedad Bey? dad Bey, bira:ı: aç 
şrna dolayarak gül ko uları siı- •ııt miit.ealıhdll!k T5ikası. \>inelim isteraeni:ıı... _ Ne gibi Gönül? Burada kayalar var 

.......... ...r.aa.n.•r1ll-..1u:.ıllll.a.ıı.ıı. ..... ..ıwMLx.11..._.!m1lu,,ıi&.J..-=:.;:....;:;;;;;.;.;;~;;;.,;......;;. .................... ~~~--~------~~....:..... ........................................ ....J~ ........... 0.tı'--..ı...:L.!..-o.-L.ı:..ı:.....ı:lL....;:_;ı........L ..... ~ Na hilPvİrn. ntP~Pla Lir. e-.er.____ ( 



SON POSTA 
Sayfa ~ '1 

şeğinde bırakıp ölen annesının 
bir yadigan olarak severler, ıı
martırlar, her iatediğini yapar • 
lar, tahsiline dikkat ederler.Onun 
muallimleri vardır, rüştiyeyi bi
tirmiştir, hatta altına bir de bi. 

Hal~ ve memurlar lr istao~uJ Borsası ' 
i;,.~· ;;:;~*t~ · 'l1t15~.,. ·M ··A~ &.. ı .. D . 2.·· · 1 V. ·A ·: ''·U ' AK•· 1 .. ~'\i l L -·· • , •• • • ••• ' ... • t fi, (ı .. .... ' .__ ., '"':":· .'. ··.:..· .. 

- 1 - . ı b~~ _~-ağ YÜc~da getirecek olan bu 1 de çocuk var. Onunla pek iyi va· nek hayvanı vermişleı·<lir, onunla O kadar uzak ki araştır- dugun ~hırde uzun zamandan- kit geçirirdin. seyranlara çıkar, tüfekleri vat·-
. mağa çalı.tıkça aözle-1 beri. a~im bir alaka uya.ııdmyo.-. Birden bu teklif bana pek ho~ dır, ava gider, her ir.tediğini ya· 

için ayrı fiatf a 
ekmek satılması 

tehir edildi 

?6/10/194~ açıhş • kav.ımş tiat.kırı 

. •ıdr• 
\t.w.Yorh 

l Setriın 

100 Dol:ır 
.c:oevre ıco hvıçre Fr. 

5,%0 

l3ı.!o 
run_ tamanıile, saralıati.:: se-,1 du, ıkt tarafta da büyük hazı:r . pek cazib göründü. Yeni bir a : par, şımank bir çocuk .. . ŞımA. 
çebilmek kuvvetini bulmu- lı~l?-r yapılıyordu, nihayet mied lem, baıka simalar . . . Annemin rık amma terbiyesinden hiç bir 
yor. Sanki yapraklan yer yer hülul edince konakta birçok ter. o aile ile karabet münasebetleri- şey kaybetmemiştir, güzel dene· 
dökülmüı bir çınarın allmda sırt- ti_bat alındı ve bunJarm başında ni bütün izahlarına rağmen hiç mez, fakat sevimli. Onunla bu 
wtü yatıyorum, bafJmın üstünde bu:e tahs.is edilmiı olan müstakil bil' zaman kavrıyamadım bugün miaafiret esnasında iyi geçinece
koyu ye{lil ve karanhk yaprak ~airenin yeni çi~.t için tefrifiı.ıe ve hala' onları izah edemi;eceğim. iine eminim . .. 
çadırının ıu~~ııında burası~~~ ya ıh:zarı_:ıa .. te~bbuı olundu, ~ı:ı: de Yalmz bana ailenin esas şahısla. Annemin bu şahıslar hakkmda 
rılclardan cok parçaları goruyo.. asıl huyu~ bınanın başka bır kıs- rını anlattı: Başt.:'l hanım yenge verdiği malümattan birçogunu ih 
rum, yalnız ~ katlar ... Bu par • mına. geçtık. ~u, kafi değildi; ge- diye hitab edilecek yaşlanmış, mal ile dinledim, hatti. isimleri 
ç lardan sarıh olanlar az d~ğil, ne aıle evlerınden yokuş ba~ıın. fakat ihtiyarlığına rağmen hala birbirine karıştırdım, yahu?. bu 
fakat büsbütün kapalı kala.atar daki pek eüzel, pek sirin bir ev pek güzel kibar vakur eski bir şımarık denen çocuğu ismi, ev -
çuk daha fazla .. . bize tahsis olundu. Bir yandan aileden, d~ima ıÜleç, da,ima mül- safı zihnimde dt:rin bir iz bırak
Bu hatıraların ba.ı.na-ıcı altınıf büyük konakta daidağalı, velve- tefit, ho,ş hikayeler anlatan ive b; ona '' ağa bey! " demiyecek • 
seneden daha ziyade evvele aid, leli bir düiün yapıhrken bir yan.. çocukları pek &even bir Kevser tim, elbette. Sadece Affan diye
sonu da yarım asırlık. Bu uzun dan da bu yokuşbaıı evine bizim Hanımefendiden bahsetti Bu ka- cektim. İtiraf ederim ki onun 
zaman içind~ neler neler ıoilin . e~y•m!z!n. nakli, oraya yerle~ti • dm annemin, bilmem kaç sene rüşdiyeyi bitirmi~ olması, bwousi 
mi,, ne kadar aayfalaran üzerine rdmeın 1f 1 görülüyordu. Düğün evvel vefat eden ve kendisine A. muallimleri bulurunası bende kıs 
kara mürekkebler dökülmüş ... , 0~?~· on.un gür~ltüsü arasında rabfınnı mahallesinde büyük bit- kançlığa benziyen bir duyga da 
Bunların aralartndan neleri oku. butu~ a~~e halkıle beraber hen k?"akla bir hamam, birkaç dük- uyandırmaktan geri duİ'mamıştı. 

(Baş tarafı 1 İnci sayfada) 
Bugün vilayette Va li Mua vini 

Ahmed Kınığın riyasetinde ya pı. 
lacak toplantıda ekmek karne
leri vaziyeti görüşülecektir. 

\ladrid Jot ı·~ a 

,lok.Jıolm 103 Lwesı Kr. 
8iıı' a.Jl.tn liı'la 

24 ;ı;3;u-Ju oo ıam kiil(-e 
ııJ:ı.aı 

30,3tı il 

12.o ı 

31,16 
36,7i> 

507 

F.ıi.b.ıen1 •c Talı vil;U 

Alakadarlar memur, müteka
id, eytam ve eramilin ekme k 
karnesi vaziyeti hakkında yeni 
kararlar alnuılardır. Her memur '.f< 7 ' 'ı ~33 Ttir:k b<»"cu 
ancak kendi mıntakasındakj mu- ı~ I %2.Gt 
ayyen fırından ekmeğini alabi- Der~ <;: ;; 933 Ercıwıi zı .20 
lecektir. Memurlar için ayn fı ',. 1 R±nıw:i C<ır~ MllJi 
rmlar ayrılacaktır. M f:ııa ~. 19-

yup canlandırmaia muktedir o· de hır muddet yuvarlandım, dur- k.a~ ~ır~k~n bir daymnı.n. ~e:rce· Onu bir an evvel ~örmek ar _ 

Kazalarda nahiye vt: mahaJle 

1 
% a Ririnr; t~ Milli 

taksimatına göre memur defteri :\liD;M'ı=a ~ 19,
bulunacak ve fırınlara ancak .\mttfıo!n Dtm!eyolu Mumessil 46.50 

memur adedine göre un verile. 1 rnıir 'l!'.ıınfa Ye Ahali Ba.nkası 7,30 
cektir. 

Memurlar şehir dahilinde bir 
kazadan diğer kazaya naklettik- J "i.- A }) y O 1 
!eri takdirde karnelerini vize et- 1 •• f 

labilirsem onları t ..... hit et-e<Te dum. Bir gün annemin ~ag· elinin sı mu,. lkı kızı k k de ·ı ' 
"

0 u.. • r . varmış ' ı ısı zusı e sordum: «Anne! Ne vakit 
çalışacağım. şehadet parmağını yanağına da~ v~f~t etmı~, fakat büyük damadı gidiyoruz? 

On iki yaılarmda idim, büyük yıya~a~~· ~.~t.~d.~ ol~n ~.ir vaziyet- hala ya,ıyormu~. Keriı~ Behçet] O cevab verdi: _ Bil' güce _ 
Rus harbinin sonlarında idi, ba. te duşundugunu gordumt - Ne Bey nammda bır zat kı defter. ·kr· . k . b km k . . 
bamın İstanbulda İ§lerini tatil e- o~~yorsun .. a'!ne? Gene ne dü~- darlıklarda, mutaııarrıfhklarda ndedı ıged ırn ~n dıra • ~ma lmaJıçın 

tireceklerdir. Şehir dahiline çık- ----S-ALl--2-7,-l-8-/l-
9
-
4
-
2
--

tıkları tak.dit-de brııeleri İpla) 
olunacak, kendilerine mu~akkat 
karne verilecektir. Memw-lar .rit
tikleri yerlerden yeni karae ala.

d k ı · ,.,, un' d rd d.k . .b. en en, nınen en ızın a ı-ere zmıre nakletmek mecbu- n- ... ors · ıye so um ve yAnı. gez 1 ten ve ıyıce ıı- senet b d b. b. 
riyeti hasıl olmuştu. Biz ailece na sokuldum. peyda ettikten sonra tekrar ev • yız, sonra ura an ıze ır ara. 

caklardır. 

Yor~da ek11ek satış fiatlan 
Saraçhanebaıında aüzel evimiz. Beni yavatça çekti: - Hiç! lenmiyerek Kevser Hanımın ya- ba verirler; sen, ben, dadın, iki 
den, tirin ve büyük bahçemizden dedi, sonra asıl hayatmı if4a e- nında uzlete çekihni4. Bu zata da üç çanta yola çıkanz. O mahalle 
kopanldık, f zmirde dedemin ç~ den bir teılimiyetle ilave etti: ben annemle beraber ,,en~te buradan epeyce U'Zakhr. <nada 
rakkapı konağının bir müstak\I - İstaa.lıauJ evini diqünüyonam. bey" diye hitab edecek imisim. on gön mü olur, daha az mı, da· 
daire$ine sıtmdık. Bu konak ha. Onu sea de seYerdin değil un? Kerim Behçet Beyin vefa.t e _ ha çok mu olur, kalır, s1klınca Ankarada va%İyet 
rem ve selamlık dairelerinden Burada kalaba.lılıı:tan, düğün pa- den zevcesinden iki kızı olmuJ, onlardan izin alarak arhk Yo - Ankara, 26 (Huswıi) - İkin-
ba~ka birkaç bölükten mürekkeb urbandan sıkıldım, artık . . . Kar~ bunların ikincüinin kızı Salime ku~başı evimize geçeriz. O za - citeşrin ayı için Ankarada ek. 
bir bina idi, ve büyüklüğü nisbe- deşlerin her biri bir yerde, baban Hanım ŞeTket Kemal Bey ismin- mana kadar e'f' hazır olur, belki mek vesikalart tevziine bulana. 
tiııde kalaba.lak idi. Burada bana son i,Jerini tesviye etmek için tek de tehrin meşhur da't'a vekillerin babanın da gelmesi yaklaşmış eaktır. Hazırlıklar tamaınlandı-
işinası olduium birkaç simadan rar İııtanbula döndü. Sen, ben, den bir zatm zevcesi .imiş. Evin bulunur. ( ğı takdirde İkincite§rinin orta-
başka yepye.ui çehrderle dolu iki dadın. bir de Resmi E:feodi.. huaasi bir dair~inde ikamet e • (Arkuı yarırı) smda halk ekmeği ve memur ek-
ba,1ka bir i.lem açılmı-t oldu, bu (Bu Resmi Efendi dayımın iş- derlermif, bir de Naciye isminde H. Z. U•aklıgil meji olarak iki ayrı fi.atla ekmek 
yeni dünya ile onun yeni ·:;İmala- ıiz kalmıs bir kaynı idi ki bir sekiz yaflarında bir kı.zcağı:zları sahtına h.tlanabilecektir. 
rile ülfet tesis etmek, bu muhite nevi vekilharç, muhafız sıfatile varmıı. Kerim Behçet Beyin bü- 1 1 Adana, (HU$Usi) - Şehrimiz.. 
mnmak lazım geliyordu. On iki bize sıiınmıtb). yük kızı da izclivacımn ilk mab- Askerlik işleri de karn~iz ekmek ub&ların.a 
yaftmın tecrübe~izliklerile, be • . . . Y apayalwz kaldık. Y okut· sulü olan çocuğunu doğururken - haılanmışbr. Karneleri s~hdar-
ceriksizliklerile oradan Grayn çır başı evi henüz hazır değil. Ora.. vefat etmi,: Affan Sabit isminde Cumhuriyei bayramına iştirak ifa ekmeğin 600 gramı 42, kar-
pmıyor, İstanbul evinden ve hah- ya geçinciye kadar. . . Burada 1lir çocuk. . . negiz aatıparda 600 gramı 54 k11-
Çe$İnden ayrı düşmek acısım u. durdu ve izah etti: Annem bu ismi söylerken göz. edecek mafôf gaziler ruştan satılmaktadır. Karnesiz 
yuştunnağa uğraşıyordum. - Sen daha tammadın. Benim lerini lmpıya.rak beaab etti: satışlar için ah1 fırın tahsis edil-

Ne kadar zaman geçti? Belki Arabfırnu mahallesinde bir yen· - Bugün galiba on yedi, belki Fa.Wı. ~ILk Şııbcslııdıeıı: miştir. 
iki ay, belki daha ziyade ... Bir gem var. Ben onu pek severim, on sekiz yaşında. Senden beı altı MalUl p;.ıjieıriu (Rbe:r ve satı C.iim- Siva.ta 
&iin konağın iç inde mutad hari • o da beni pek sever. Seni de gör- yaş büyük. Buna da istersen ağa- bllriyet ~ me!'a;sİaıine lşf.im.k18l Sivas, (Hususi) - Şehrimiz. 
cinde bir h.anket., bir d•ichığa mek istiyor, b~i on, on b~ gün bey dersin, yahud sadece Affan J.riiliKnetl'lı iı:uıtr~ılmış ~ lıandut'ım- de ekmek karneler.inin kaldml. 
ha&ıl o\du: Genç amcalarundan için davet ediyOI". Dadını beraber diye ismile hitab edersin. Bütün dam. bıa ~ 28/10/ffZ &iinii su.t ınau üzerine 600 gramlık bir e}[. 
Yuı.uf Beyin düğün laazırhkları •. alarak oraya gitsek nasıl olur? aile bu çocuiun üzerimle titrert 11 4le ~İstanbul Meıılıoez Ko- mek 31 kuruıa satılmakta idi. Bu 
İzrni.·in iki hüvük "ilesi A>!'tsand a Or..,~ll tenden eDeyce büylik bir onu genç yaşında ve lohusa dö- mu1la.nlı.Cı binasınd."I haZll' bulunmdıın. kere ekmeğe 3,S kuruş zam ya· 

7,lO: Sut ayan, 7,!!: Vüı:ııthımuzu 

i,lıalışt.mı.l.ml, 7,40: A)lns haberleri, 7,55/ 
8.10: Senıfenlk ~r (Pl.), l?,30: 
SaM ayan, ız,ıı: Karışık Pl'OCT*m (Pi,), 

1%,45: Ajanı. haberleri, lS/13.,31): Karll'lÜ 
~ıta.J.ar. 18: Sa.a.t ayan, 18:03: Rad10 
sU9n olitestmsı, 18,t5: Fuı.1 he~tl, 
19,30: ·aat ayarı ve aj:1.ns haberlt>ri, 

19,45: l\liızik: D~eri Fotklot" saaU, 
&.frımlıolu Ha.lke'\ i, 20,15: Radyo p • 

JJelıes.i, 2t,45: Tino Rossl YC 

Ket..,,'nin pli.klan. 21: (Evin 
Rina 

suU), 
21.15: XYlll iTlıl'i :ı.gr mıısfkısf or:x-k. 
teri .PI.l , 21,30: ('ağiık saa.til, 21,45: 
Klasik Tüt1k müziği prograımı, %2,38: 
.Saıııt ayan , 11ja<!lS ha.Mricri ve bomlar: 

pılarak fimdi 34,5 kW"uştan sa
tılmaya başlanau,trr. 

Somada 
Soma, (Hususi) - Burada ek

meğin 600 gramı 44 kuruştur. 
Bergamada 

Bergama, (Hususi) - Bura. 
da ekmek 41,5 kuruşa serbest o
larak sahlmağa başlandı. Piya
sada buğdayın 31 kilosu bir öJ. 
çek itibarile 15 liraya yükse!di. 
Daha da artması beklenmekte· 
dir. 
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rıYfemTeke~ ~ ~~ 
Erzin canda 1, ......... _. .......... ·--·····-·· .. ···~1 
. . i Adanada yeni ! 

Şehrrn )'mt kurıılaf(Ulun yıl.dö • 1 rt k 1 h , .. : 
nümü .. b~yiik tezahüratla kutlan- po a a ma su u j 

İzmir de 
Yol, köprü in!a ve tamirleri ha
raretle devam ediyor. inşaatı 
bitenler cümhuriyet bayramında 

SPOR -

at"ı-a ı ı---ı-·~~-------------

/ Birin..:Ü·.! : ı in 27 

A.hmedin acemilikleri 
- Boğ!. 
- Öldüresiye boğ!. 
- Merhamet etme!. 

ılı, buyuk zelzelede öleni.uta ! kt : 
kahir • anıdı d'! ~aldı j C ı ı ~ 

1. 

' ; 

Acltına, (Hıucui) - Ada- ~ 

açılacak 

İzmir (Hus.usi) - Vilayetin yol, 
köprü. bina, vesaire İnşaatına her 
ta.rafta devam edilmektedir. İfl§aatı 
biten yol, köprü ve binaların açılına 
merasimleri Cumhuriyet bayramın_ 

Bulgar Levsky 
takımı yarın 

sabah geliyor 
Kara A~med, kıvranmağa baş 

. . . . . ladı. Ellerıle boyunduruğu sök. 
ilk maç Beş[ktafla, ıhıncı maç .IJ)eğe savaşıyordu. Niha t D • F b h 'l .. .. .. ye ra 

' 

tırmamağa dikkat ediyorlardı. 
Ahmed, hasmını elinden kaçır 

dığından dolayı kızmıtb. Bu de-
rece budalalık olmazdı. Lakia 
Dramalı Kola, Ahmedin kızgın • 
lığından istifade etmesini biliyor_ 
du. Hasmının deli dolu hfü:um -
larından kendini koruyordu. Bir 
aralık Dramalı Ahmedi kolun • 
dan kaparak çekip döndiirdü. 
Ve, arkasından dolanarak sardı. 
Yani arka çaprazına girdi. 

- : nada yeni portakal mah•ulü 
ener a çe [ .e' uçuncu ~~ç ta malı, zorla, süre süre Ahmedi 
Fener - Befıktaf muhtelıtıle dizletti Bu dı"zleme d 

: çıkmlf ve •alıfa arzedilmi.tir. 
! Orta boy portakalın taneai 10 

l k 
· ' esnasın a 

yapı aca Ah d k .. d me , açı goz avranarak haa 

j ltaru,tur. Bu yılki narinciye 
• mah•alünün çok iyi olduğu 
i • söylenmektedir. 

\.._ .............................. -................ ' 

da yapılacaktır. E evsky.J. S. C. Futbol maçları 
Bunlardan Araocı • Selçuk ara - tertib heyetinden: 

·ındaki 26 Km. lik turistik yol Sofyanın Levsky-J. S. C. muh
ikmal ediLmi11tir. BlRldan bAşka Ö- teliti Çarşamba günü sabah saat 
deınitln Beydağ köprüsünün tami.. 6 da Sirkeciye varacaktır. Spor-

Seferihisarda işlenen ratı da bitirilmlftir. cularmıızın misafirleri karsıla-
. t h k Tire - Çatalyolıu üzerindeki Hii. mak üzere garda bulunmalar~ rİ-

c ına ye in mu a emesi seyinağa lı;Öpriisünün tamiri 7.400, ca olunur. 
1939 claki yer sanıntı•1nıla yapılıyor Adagi.de yolu üzerindeki küçük Bulgar futbolcuları ile ilk ma-

göçenlerin ka.bri Menderes kiöpriisünün tamir işleri çı, yeni sahasının açılış merasi· 
Erzincan ( Husuai) _ E.rzin • kmir (Huausi) - Seferihharın de 4.500 lltaya müteahhide ihale mi münasebetile, 29 Birincite§-

can belediyesi tarafından insa et- Turabiye mahallesinden Mehmed oJun.mUflur. ri:n 1942 Perşembe günü se.at 
tirilen a&ri mezarhkta büyük Aliyi bıçald.a yarala1ıp öldünnekle ~ındtr, Tire, Kemalpaıa Vi! 15.30 da Beıiktaı takımı yapa
:z:elzelede ölenlerin kemi.klerile l't.IÇ1u ve mevkuf Ali Tokadın nw. Ödemif konaklarının ı.niratına da caktır. 
isimlerini havi bir defterin kon- hakemesine ıelırimlz Ağırceza mah batJaımııft:ır. İkinci maç 31 Birinciteıırin 
masma mahsus güzel bir abide keıne51nde baflanmıflır. İzmir hükUmet konağının evvelce 1942 Cumartesi günü ayni saat. 
yaptırılmıştır. Bu abidenin açılış Ma.mon, hadi~ günü maktulün yapılan tamirattan bakiye kalan te gene Şeref stadında Fenerbah
t~~e~i yeni Erz~n~anın kurulu§ ç.alı~ığı düldcAnda kapıdan içeri gi. kıstmları da tamir olunacaktır. Ma. çe ile olacaktır. 
gunu olan ve bırınci yıldönümü- rer glt'mez hakarete uğradığını, ken tiye Vekaleti bu if f~ln 30 bin lira.. Üçüncü m.~ç.. 1 İkinciteşrin 
ne rastlayan 12 Birinciteşrin ta • d.is' h" edildı·-· · d""vül' lık tahsisat göndermi,tir Diğer ta.. 1942 Pazar gunu saat 15.30 da 
.h. d . d" . ıne ucum gmı ve o • . F bahçe Be .. ı'kt ht l' • rı ın e ıcra e ıhnıştir. Bu vesile ··~·· .. . raftan vilayet konağının kaüriifer_ ener • " aş mu e ıtı 

ile kaza, nahiye ve köylerden on d~.:._ bu ~~~~~~ .. ~ebmfaked buAliyı siz odalarına kalorifer tesisatı için ile Levsky.J. S. C. muhteliti ara-
binlerce halk merasime iştirak' yar.-ıaulf goı:uugunu, at nun de emir r•lftir. sındadn·. 
~tmi:ı. yeni Erzincamn ku.rulus kimin tarafından yapıldığını bihne_ Kadıköy HalkeVİUİO 
e-ünü layık olduğu coşkun teza : diğini söyleml+f:İr, Ad d 1 b" k 1 
hürlerle kutlanmıştır. Ab\deye Şahid Ahmed, Seferibisarda kun. ana a azı 1 lr ati (( Cumhuriyet koşusu » 
konmagı lazım gelen zelzele kur· duracı Yusufun dükkanı önündeı Dün tUtUldU Kadıköy Halkevinden: 30/BL 
hanlarından meçhul bir Erzin - geçeriten bir gürüttü işittiğini bu rincite§rin/942 Cuma saat 10 da 
canlınm kemikleri merasimle a. - sırada Alinin elinde bıçakla m;ktul ~d~ (Hu&USi) - Ev~~lki gün başlamak üzere Halkevidtizce 
lmmış ve anıttaki mahalli mah- Mehmed Aliyi dört yerinden vurdu.. ıelırinuz zabıtası birkaç gun evvel (Cümlıuriyet koşusu) adı altm-
susuna konmuştur. Bundan ;onra - al 20 . Tarsusta han kapıcısı Osmanı ke • d b. okak koşus t fb d'l 
mahşeri bir kalabalık içinde kür- tgunu ve Yd~' .~n°?.ld ... ~1~~e··y1glttık: - serle öldürdükten sonra firar eden maı.~tı'rır istirak etme~ ı"•eteryıenleerıı·n· 

. • en sonra ıqup o ugunu so emıf. Ka ır Şevk' -ı 340 d ::...~1 "' • " " sıye gelen vah doktor Sükuti Tü- tir yse_r 1 1 Of u 05u.ı ... u 28/Birinciteşrin ak,amına kadar 
kel alkışlar arasında bir nutuk · 

1
• h'dl · dinle . · · Tahin yakalamış ve katti Tahır H lk vi idare müd"' l"··· b' .. . . . D get" fa ı erin nmesı ıçın T önd ilmi . a e ur ugune ız-

soylemış ve yem Erzınca?da y.a· muhakeme ba§ka bir güne bırakıl_ arsusa g er F· zat veya mektubla müracaatları 
pıJan ve yapılacak olan ınıar ış- ... Ia:ı:ımdır. Birinciye bir kupa o-
l . h kk d h lk t . t • mlrlr. s· d f d 1 u 1 ' ~t"I a • lD a • a 1 en':Lr • e Ml0.Ş· ıvas t ay a 1 yaamur ar nuncuya kadar derece alanlara 
tn'. Yenı Erzıncanın Mıllı Şefm Sı'vasda ko"ylu"ye tohumluk da birer hediye verilecektir. 
arzu ve direktifleri ile ~ark vila- SlVM ( Hususi ) - Vilayetimiz --------------
yetlerine örnek bir şehir olacağı- veril'yor ve çevresine son günlerde çok bere. o kt ' z ,. o t 
UI ve yakın bir umanda bu yolun 1 ketti yağmurlar yağmaktadır. Köy. ,. o or . a 1 ge 1111\ı 
ta.hakkuk edeceğini söylemiıttir. Sivas (Hususi) - Viliyotimbln )ümüz hararetle güzlük maluul m'I l Be,..,,. _..., m....,., .. J 
Vali doktor SükUti Tükel halkın mubt.aç çiftıçilerloe yet~ek kadu yatına baılamı§tıı·. Diğer taraftan hanesinde aateden llODl'a basta-
dileğine tercüman olarak Büyük tohumluk verihnesl toprak mahsul havalar birdenbire M>iumlya batla- la.mil ta.bal ~ 
Sefimize bir telcraf çekmittir. Mri oll•lae btlıdirHm.14tir. mıF. 

mını tek paçadan kaptı. Ve, par
maklarını şirazelere olduğu gibi 
geçirdi. Canhavlile hasmını tek 
paça kaldırarak ileri doğru sür· 
dü. Bu vaziyet karşısında. Ora . 
malı, kendini kurtarmak için 
derhal boyunduruğu çözdü. Ve, 
dönerek kendini yere ath. Eğer 
atmamşı olsaydı, mağhib olacok. 
tı. Kara Ahmed, bir biçimine ge
tirerek hasmının elinden kurtul. 
muştu. Üste de Dramalıyı altına 
almıştı. Fakat ne de olsa Ahmed, 
boyunduruk zorile aptallaşm~ -
tı. Dramalıyı altına düşürdüğü 

halde birdenbire bir şey yapa . 
madı. Kemanede bekledi. Ora -
malı, Ahmedin sersemliğinden 

istifade ederek kemaneyi içten 
budayarak dönüp ayağa kalktı. 
Ve, çırpınarak hasmının ensesine 
yapıttı. Fakat ne olur ne olmaz 
~iye boyunlarım koruyorlardı. 
ikisi de boyunduruğun acısıru 
çekmi~lerdi. Boyunduruk kap • 

lzmirden siyasal bilgiler 
okuluna kabul edilen gençler 

Dramalı hasmını ileriye doğru 
sürüyor ve, önden köatekliyerek 
mağliıb etıneğe çalışıyordu. Ah
med, çaprazı zorla sökrneğe ve, 
budamağa uğraşıyordu. Halbuki, 
bu, o hasma başka türlü muka
belede bulunmak lazımdı. Her .. 
geleci, söylenmeğe ba~ladı. 

- Güreşi bilmiyor .. Zorla gü
reş yapıyor ... 

Hergelecinin burada oyunlan 
vardı. Dönüp hasmın dı~tan pa • 
çasına yapı~ak ve, çekerek al• 
tına almak... Hergelecinio daha 
başka türlü oyunları da vardı. 
Hasmın iki ayağı arasına birdea 
eğilerek iki paça birden kapmak. 
çekerek hasmı kıçüstüne dü~ür -
mek ve, göbeğine oturmak... llu. 
öyle bir oyun idi ki, hasım der • 
hal yenilirdi. 

(Arkası var) 

Edirnede yiyecek maddelerinia 
bir kısmı yükseldi 

İzmir (Hususi) - Siyasal bilgi. Edime (Hususi) - Daha birkaı 
Jet- okulunun 942.943 ders yılı için gün evveline kadar kilow 30 40 
yapılan ~ imtihanları nihayet_ kuruşa satılan patates bugü~ 50 
lenmiş ve neticesi alakadarlara bil. kuruta fırladı. Zeylin 70 den 80 ka 
dirilnliştir. Bu lmtihanlvda İzmir. nıp, Soğan 35 den 40 a Ye dala 
Atatürk lisesinden Şerif T"uten ve bazı maddeler de yüksehq bulun.. 
Kemal Şanlıgençler, İnönü lisesln. maldad&r. Zeytinyağı da 220 lru • 
den de Fuad Artan ve Cenap Uzan tufbD'. 
kan yatılı olarak siyasal bilgiler o. 
kuluna kabul edllmitlerdir. 

Yatısız olarak kabul edilenler de Sivasda tarihi bir okul 
şunlardır: Atatürk liletılnden Ertuğ_ Sl~u (HU:&Ud) - Şehrimizde 
rul Yalçın Uzanaıl, İnönü lisesln<len tarihi bir kıymeti l9.flyan ismet Pa.. 
Şuaip Akyurtt:af, Nuri Tokıae ve fa i.lrokulunun esaslı tamir •lıleri 
ihsan Özılcöket. dlev~ etm~«!fr. 



SON POSTA 

(T T n Ve Telsiz Haberleri ) 

MiSırda in i iz er bir milyon asker 
v bin t nk ile hücum ediyorlar 

Viş!: "Hava 
müd'det için 

üstünlüğü ae muvakkat bir 
müttef,klerdedir" dı"gor 

Berl in 27 (A.A. ) - Ber • 
lin askeri mahfilleri ha -
rekatın Elal~meyn, Tuapae, 
Sta!i.ngrad'da t'fll)erküz cUiğlni hiL 
dirm& tedlrler. 

Bu ma'hfllle:e göre Mı~ır cephe-........................................ ~··········· 
Stali norail 'd 
muharebeler 

devam ediyor 
Londranın ve Romanın 

verdikleri tafsilat 

Londra 27 (A.A.) - Moskova.. 
da neıredilen son Sovyet tebliğincM 
26 llktqıılnde dÜflllanla Stallnırad 
da ve Tuapae'nin Jimall ıarklsinde 
muharebeler yaplıdljı ve dij'er cep 
helerde ımaddi tebeddül olmadığı 
bildirilmektedir. 

Sovyet tebıtfi:nin Jlav~de blL 
dirlldiifıae söre StaUnerad bölae
ainde Sovyet kuvvetleri düpnan hiL 
c:umlarını püskürtmütlcrdir. Fahri. 
lm.lar mahallesinde büyük .miktar· 
da Aırm..n kıtaatı laücuma geçmlı
ler ve Ruı müdafaa hatunda bir 
rahne açımpardtr. F~t cenah~ 
yapılan bir hücum netıceslnde dot
man çelcil.mdıt :zorunda kalmı~tır. 

Roma 27 ( Radyo) - Sta • 
lingrad muhareb eleri hakkında 
Berlinden şu malumat alınmı~tır: 
Şimdi tamamen Almanlar tara • 
fından itaal edilmit olan rıKızıl 
llktefrİn» fabrikalarına karşı ya
pılmıJ olan hücumlar sırasında 
Alman istihkam lllt'aları Sovyet 
mukavemetini kırmak için dina· 
ait kullanmak zorunda kalmı' • 
lardır. Sovyetler mukavemet Y~
valannı demir potreller. çelık 
levhaları ve kütleleri ile inşa et· 

mişlerdir. Bu yu.,al~r anca~. bom 
balarla iskat edilm•• ve mucla • 
filerine karfı tiddetli süngü 
hücumlarına g~ilmi.tir. 

Alman basını tarafından teba
rüz ettirildijıine eöı-e en büyüle 
ve en önemli muvaffa'kiyet, t~ 
manaaile hakiki bir k"le hahne 
getirilmiş olan Spa.rtak?vka ma
halleıinin zapt ve ışgalı olmuş • 

tur. ----o---
Amerika şimali 

Pasifik filosu kuman
danı azlolunmuş 

a!nde baılayan ukeri harekat lnai- de tekrar tiddetli hücumlarda 
lizlcrin bii7ük ölçüde yaptıklarını \ bulunmaaı muhtemeldir. 
itiraf ettiklet'i genit harekatın ba,.

1 
ln11iliz.lere göre 

langıcıdır. Londra, 27 (A.A. ) - Mısırdan 
lngilixler hu harekata bir milyon\ pek az taze haber alınmııtır. Müt

aSker, bin tank ve müh im sayıda tefi k kuvveti.eti ilk 5&ihalarda aldık 
uçakla lttirak etmekt ed irler. ları yerleri tahkj.m dmektedlrer. 

Mihver hava kuvvetleri ingaizle- Dü;rnanın ıımrkabil hücumları püs. 
rln Mana Malruh gemine yap.tnak kürtülmü,tür. 
istedlkl~ri karaya çıkma tetebbüsü. Vişiye göre 
nü akim bıra'ktırımııtır. İnglliı.ler bu Vlp, 27 (Radyo) - Mısırda 
nunla El Ale.meyn'bn gerilerine düt cereyan etm6kte olan muharebeler. 
m ek istemekte id'Jcr. Düfllıan ka. de iki tarafın kuvvetkri bal.kında 
raya yaklasamadığrndan bunun bü- pek az maJUın:ıt mevcuddur. Hald
yük yahtul küçük kuvvetfo.rle yapıl. kat ıudur k'I blD"ada.kl asker talııld. 
mıı oldufu anfetılmamıf{ır. ler fimdlye kadar ~mal Afrfkasrn-

Berlin 27 (A.A.) _ iki gün da yapılanlardan çok ü;stündür. lnıri 
süren İnadcı muharebelerden son lizler gerek piyade lruvvdJ ger~ 
ra El Kattaradaki Alman ve ftal- zırhlı bfdNder bakımından haflf 
yan mevzileri muka•emet etmek. üstünlüklere maUktirler. Han hiı.kl-
t d • ı miyetlnin muvakkat bir müddet e ır er. .. ı 

r -k' • · ı ·ı· d 'ılk için muttefiklerde olmaaı memu -
~ ızmcı nsı ız or u5u d"' 

za~an~a .elde ettiği zayıf muv~f- urMihverd)erln tanka kalJI müda. 
fakıyetim muhafaza edememıs· f b tla k k tl' ok de aa a rı ço uvve ı ve ç • 
tir. Geriye atılmı, ve ltanlı zayia- r\ndir, Bundan dolayı İngiliz. ileri 
ta uğramıt ve mühim malzeme hareketi çok müpül olacaia hen· 
kaybetmiştir. zemektedlr. Askeri mütahidlere 

General Alexanderin elinde göre vu1iyet hakkında fikir edin. 
oldukça ehemmiyetli kuvvetler mek için birkaç ııün beklemek I&. 
olduiundan önümüzdeki günler. zımcebektedir. 

Almanlar Novorosisk sarkmda 
S vyet üslerini zaptetliler 

( Baı taralı 1 inci •aylada) 
nidcn mühim mevziler inal et
mitlerdir. 

Tahrib filoları pek alçaktan 
uçarak düıman mevzilerine hü
cum etmitlerdir. 

Hırvat avcıları bet Sovyet tay
yaresi düşürmütlerdir. Bütün 
cephe kesimi uzunluiunca düt
mantn meTzİi mukabil taarruz. 
ları ve baskm büyük kayıblarla 
&eri püskürtülmüıtür. Dütmanın 
bir muharebe anıpu daiıtılmıt· 
tır. • 

Stalinsradda hücum kıt'aları
mız düımanın mukavemet yuva· 
larını yok ederek yeni ev blokla· 
rı zaptetm.iflerdir. Şehrin tima
linde taarruz yeni bir varota ka. 
dar ilerletilmittir. Düpnaom ce· 
nub ve ıimal istikametlerinde 
yaphiı tatırtma taarruzları kıs· 
men yakından yapılan çarplflll&• 
larla akamete uğratılmıtlır. 

Muharebe tayyarelerimiz bir
biri arkaaından selen dalsalar 
halinde yaptıkları taarruzlarla 
ıehrin ıarkına yerlettirilen düt
man topçusunu b.akimiyetleri al. 
tına ahnıtlar ve auaturmuılardır. 

mışlar ve meskun bir noktayı it
cal etmitlerdir. Bu y e rin ele ge. 
çirilmesi için yapılan çarpışma· 
larda 600 den fazla Rumen as· 
keri yok edilmiştir. Bir miktar 
malzeme iğtinam edilmİ§ ve esir 
alınmııtır. 

Baıka bir keaimde birlikleri
mizden biri düşman karıılık ta· 
arruzlarını püskürtmüı ve Alman 
hareket üssünü İşgal etmiıtir. 
Zaptedilen dütman siperlerinde 
yapılan çarpıtmalarda 350 Al. 
man ölüsü bulunmuştur. 

Mozdok çevresinde l..uvvetle
rimiz mevzilerini sağlamlaştır· 
mıılardır. Ağır kayıblarla yor· 
gwı dü~n dü,man hiçbir faali· 
yet cöstermemiıtir. 

NoYoroıisk cenub doiuıunda 
bir düıman kuvveti bahriye si· 
li.hanedazlarının serisine cirme
ie muyaffak olmuıtur. Yapılan 
çetin bir kartıhk taarruzdan aon. 
ra buradaki vaziyet düzeltilmiı
tir. İki Rumen piyade bölüğü im
ha olunmuttur. 

Voronej çevreıinde küçük düt 
man crupları ile Rus kuvvetleri 
arasında müsademeler vuktıa 

l "Sovyetler daha 
fazla mukavemet 

Mısır cephesinde vaziyet 
d ki 

(Baf taralı 1 İnci ~ylada) j laı-ı ve depoları bombalanııflar ve 
e emiyece er" müttefikler tarafından yapılan mitralyöz ateıtl altına almıtlardır. 

geoit ölçüde hava taarruzlarına Hava düellolarına mihver avcılan 

Finlandiya Cum~urreisi 
nutkuada böyle söyledi 

Ankara, 26 (Radyo gazele. 
si) - Finlandiya Cümhurreisi 
Rity söylemiş olduiu bir nutuk:. 
ta Finlandiyanın harb ıayrelle
rinden bahsederek demiştir ki: 

- Finlandiyanın mağliib ol
maaı mahvı demektir. Halbuki 
biz aonuna kadar harbe devam 
etmeğe karar vermiş bulunuyo· 
ruz. Çünkü çocuklarımızın ko
münist terbiyesi görmesini iıte. 
miyoruz. Zirai durumumuz bu 
sene çok iyidir. Bu sebebden sı. 
kıntılarırnızın büyük bir kısmı 
giderilmiş bulunuyor • 

Ağır mağlubiyetlere maruz 
k a lan Sovyet mekanizmasının 
daha ziyade mukavemet edece· 
~ini sanmavOl'um. \) 

Yişid~ m cb ri mükellefiyet 
rejimi :e tabi Yahıdi 

müesseseleri 

Cumartesi 1receai ve dün de de- 14 tayyare diifürmiiflı::rdir. 
vam edilmiıtir. Avcılarımız bü- Mana Matndı bö~eMnde düpna
tün gün muharebe bölcesi üze· nın ballarımızın ıeri&ine yapmak la 
rinde uçmuılardır. tedlği b ir çıkarma t~üaü mu • 

Düımanın hava faaliyeti art- harebe tayyarelerltnlzfn seri müda. 
mıt ise de pilotlarımız gündüz balesile akim kaknıı ve asker la • 
iyi neticeler elde etmitlerdir. flyan bir çok motörlü dütn1an san 
Muharebe bölgeai Üzerinde en a.

1 
danları hareketi yarıda bırakarak 

taiı 7 düıman tayyuesi düşü. irel'İ dönmek zorun.da bırakılnuf(ır. 
rülmilş ve birçok tayyareler de Bu sandallardan biri bir bomba laa 
hasara uğratılmııtır. betile havaya uçınUJhır. 

Dün Tobruk açığında bir tica- BiT denizaltımız üs.süne dönme • 
ret gemisine yapılan bomba ta- ı mif, mürettebatının bir kl$llll esir 
arruzu n~ticesinde gemi infilak obnuftur. Bunların aileleri haberdar 
ederek tamamile gözden kaybol· edtlmiıtlr. 
nıuftur. Londra 26 (A.A.) - Harb mu 

Londraya göre habirlerlnin bildirdiklerine göre, İn 
Londra, 26 (A.A.) - Mısır- cila kıt'alarının silahlarını b !rbirle. 

dan gelen son haberlere göre. se. rile ahenkleştirerek ve birbirlerine 
kizinci ordu, dütman hatluanda yardım ederek kullaıvnalarırun, tld. 
bir takım gedikler açmağa mu- dedi topçu ateılerin:n ve bombar • 
•affak olmu§tur. Şimdi, muhare- dıman!arının fngi.izlerın Mısırda 
beyi bir cephe harbinden ziyade ba§.ladıkları yeni taarruzun karak • 
bir manevra harbi haline getir· terini çizm ektedir. Altı saat müd. 
mek maksadile bu gedikleri ge- detle topçu ve tay,> areler dütınan 
niıletmeie teşebbüs etmektedir. mevzilerine durmadan bi.· dem1r 

Dütman şimdiye kadar mevzii ve çelik yajmuruna tubnut'ardır. 
birçok kartılık taarruzlar yap. Muharebelerin gürültüsü içlnde tim. 
mıısa da püskürtülmÜ§ ve ele ge. diye kadar i!ahna duyubmıı olan 
çirileo yerler muhafaza edilmek- sayda aesletl bu kuırganın korkunç 
te bulunmuştur. bomurtulan arasında taruamile kay 

Vich>:_ 26 (A.A.) - D. N: B: .•. Londradaki tefsirler, halen bolmllflur. Kasırga bqladıktan 20 
. R~ı aazete ile. de bl~ırl~ıc• yapılmakta olan hareketlft"den dakika sonra piyade ilerleyerek düı 

gıbl, yuz kadar yenı yabudı .mueı. ziyade bunların stratejik ve tak· I nıanın ileri mevzilerini tenıi:r.leml• 
1 d -L bur" ükellef et re " ~ -:-a mec 1 m Jy tik umumi manzarasından bah· ı t ir. Bu meV%11erde zaten ıaf • 

JOnıne tabi tutulmuftur. aetmektedir. kın ve ne yapacağını bi1mlycn gTUp 
lngiliz basını strateji bakı- lardan baf>a Ir.r teY kaln •.ı.:~ıi 

Vi$İ ve Loudrada ~ava mından, umumiyetle müttefikle. Tanklar fecir vaktinden evvel pi • 

l'k · · I' 'ld. rin her türlü ıilah itibarile pek yaderıin kendilerine hazırladıiı ıe-led 1 esı ııare 1 ven l muhtemel olarak üstünlüğü eldf! dilderden aüratle girnıitler ve mlh· 
( Baf taralı ı anci •a)·fuda) 1 bulundurduklarını, fakat bilhas. ver mevzilerinin içinde bulunan Al 

üç kiti ölmüftür. Vichy'de hava aa hikim olan silahı~ ban ku_v- man %.lrhlı alaylarına hücum etmit 
teblikeıi iıareti iki defa veril- vetleri olduğunu bel~~mektedw. le.rdir. 
mittir. Birincisi öğleden sonra . Alman teblıgı 
aaat 5.25 de 'Yerilmiş .1e yanm Berlın, 26 (A.A.) - Alman "Bakara dakı ıık teblikeli,, 
saat devam etmi,tir. lkinciai sa- orduları batkumandanlığının teb 
at 7 den biraz evvel batla.mıt ve liii: 
saat 8 e kadar düpnüıtür. Vidıy Mıaırda büyük f ngiliz taarru• 
de uçaksavar bataryaları ite ka. zuna karşı her tarafta mu'Yaffa· 
rıpnamıı, şehre bomba dü§me- kıyetle. yapılan müd~.faa mu~a
mii ve bundan dolayı telef at vu- rebelerı es~asında duşman a!ır 
kua gelmemi,tir. Umumi idare- kayıblara ugratılm_ıştır . . ı~. du_~
lerde memurlar, verilen emirle.. man tankının tahrıb edıldıgı bıl. 
re itaat ederek sıiınaklara git· dirilmektedir. Çarpışmalar de
mişlerdir. Sefirler otelinde briç vam etmektedi •• 
oynamakta olan diplomatlar, o. Alman ve ta~~~ tay>:arel.eri 
yunlarına devam etmqtir. dütmanın motorlu teıkıll~rıne 

Londrada alarm gündüz ve gece taarruz etmııler· 
Londra 26 (A.A.) - Bugün- dil'. Messerschmitt tahrib tayya

kü Pazar:eıi cünü öğleden biraz releri « Beaufighterı> ~ipinde 4 
evvel Londrada hava tehlikeai i- tayyare düıürmütler~ır. • 
tareti verilmiştir. 1ngilizlerin 23-24 llk~~şrın. ge. 

(Bat; tarafı 1 ınci oaylada) 
n'lmlyor, faaliyet, gösteriliyor. Bv 
herhalde daha iyidir. Dakarhlar her 
sabah umklaıdan gelen rüz.garır 

kendilerine neler getirdiiioi aoruf. 
turnıuyorJar. Onbr hazırdır. » 

Amiral Darlan, Dakar hakkında 
tunları ilave etmiştir: 

Dakar'a dokunmak lıteyen her· 
hangi bir kimse için bu çok tebU. 
keli btr fey olur. 

Karadan yapıhıcak ınuhteme.l bir 
taarruz k&rfraında Dakar'~ nasal 
müdalaa e~I sualine aml • 
ral Darlan ,öyle cevab nrmlıtir. 

Dakar'a varabilmek için çok u • 
:Uktan gelmek liztm. 

"Türkiye Maceralara 
•üı11and1r,, 

Londra 26 (A.A.) - Midland cesi Marsa.Matruh bolcesınde 
ıehri dün' gece uğr.ı.dığı Ahnan karaya çıkmak için ya~tıkları bi.r 
hava akını ile harbin en şiddetli tefebbüa muharebe tayyarelerı· 
taarruzuna maruz kalmııtır. Dör nin açık denizde faaliyete geç· 
dü çocuk olmak üzere birkaç ki- meleri üzerine akim kalnu,tır. 
ti ölmüştür. Birçok evler yıkıl- ltalyan tebliği (Bq taralı 1 inci uıyfada) 
mıt ve bombaların hava tazyiki Roma 26 (A.A.) - İtalyan or. lardar. Herkes bilir ki Sn.racoi· 
yüzünden hayli hasar olmu.ttul'. duları umami karargahının 883 nu- lunun mefl'U emeli budur. n 
Dünkü Pazar cünü, dü~man a· maralı tebllii: Diğer taraftan Türkiyede u.. 
kınc:ılarının ır\ipe ıründüz cenub Mısır cephea\nde diifmanııı tank. zun seneler fnıilterenin büyük 
batı kıyı şehirlerinden bi. ini top l•ın himayesinde yaptığı yeni ve elçiliğini yapmıt olan Sir Percy 
ateşine tuttukları sırada ölenler tMdetll taamn:Jıar akim kalnu,tır. Loren fnsilterede Fayklik kon· 
arasında tehir muhafızlarından Tahrib edilen dÜflnan tanklarımn ferans klü'bünde Yerdiği bit" kon. 
iki ki,i de buluomuıtur. Sab~h .. yıııı 104 ü bubnuttur. feranata Türkiyenin cümhuriyet
erkenden sisler arasından hır. İtalyan ve Abnan hava tetlöJleri tenberi olan başarılarını anlat· 
denbire çıkan d?rd !'lman !1~~1 lnglllz haderının gerisindeki kamp. mı,, çok alkıtlanmııtır. 
cenub doiu şehırlerınden bırının 

İşte hiç ter~ddüd etmeden . . . İddia ediyoruz. 
Bugüne kadar gördüğünüz en komik fı.!m Roma, 27 (Radyo) - L~bon.. 

dan bildir' 'yor: Amer\lıum tmıali 
Pa · filosu k11111andanı Anıb-~ 
Chear?y a:dedamit ve yerine mı. 
ral Hashy ge:tiı'llmlttlr. Azline se: 
bcb olarak Salomon adalarındaki 
mı.lharebe ileri sürübnektt!dlr. 

Alman aYcılan dütürdükleri 
27 diifman tayyaresine mukabil 
lıııir tek tayyare kaybetm~lerdir. 

eski belediye dairesi binasını 
bombalamıtlar, birkaç kişinin Ö· 
tümüne ve başkalarının da enkaz 
altında gömülüp kalmasına se· 
beb olmuslardır. gelmiştir. 

=---=-~~~~~~~~~-============~ 3 ABBAP ÇAVUŞLAR 
Don cephesinde kıt'alarmuz 

nehri geçmek htc)ien düpnanm 
bu tqebbüaüne rn:Oci olmuılardır. 

Ordunur. ağır topçuau Lenin. 

1 l '!I ~)'Vekil ııavi i rrad körf~inde Sovyetlerin Ma-
# 'f • rat muharebe kruYa:zörtine bir 

'iyik elçiıizi kakul etti kaç mermi iaabet ettirmif)erdir. 
Gemide infilaklar olduiu ve 

BiiıD"et> 27 (Radyo) - Rurnen yangınlar çıktığı miifahede olun· 
Ba:,vekU Muavini Türkiye Büyiik muttur 
Elçla Hamdullah Su!>hi T~ıöv~I • Souyet tebliii 
kabul etmlt ve kmdulle SonJf?ftllf- Moakova, 26 (A.A.) - So'Yyel 
tür. sec:e ek tebliği: 

J HDYI bırb? IİFİ$İIİI 
ıt•iJüıüıi kutlıyacak 

StaJingrad çevresinde fiddetli 
aavaflar devam etmiştir. Sovyet 
kuvvetleri düşman piyade ve 

tanklarının mükerrer taarruzla· 
Biikrq, 27 (Radyo) - Japon nnı püskürtmüşlerdir. Alm~la~ 

Nazırlar Meclisi Japonyanın harbe ağır kayıblar pahasına endustrı 
riritfnhı 'bir.lnCI yıldönüınü olan 8 bölgesinde iki sokağı işgale mu· 
.tıa~m gününün bütün Japon- vaffak olmu~lardır. Bir Sovyet 
yada IMiyik merasimle kutlanması. birliii, sayıca üstün dütmaıa kuv. 
n karar 'ftr.lnİtllr. vetlerinin bet taarruzunu püs. 

a kürtmüş, 4 tank tahrib etmiş ve 

A.•r·ıka tafeb! 11"feff I' tlt' iil :c.:n Almam imha eylemi,tir. 
ra 'I 9 Ste.!:ngrad timal bahsında ba-

Ankara, 26 (Hususi) - Mü
henclia Fikret Suhe Amerikadaki 
talebe müf~lipi:ae tayin e.. 

zı keaimie.·de kuvvetlerimiz faa· 
liyetle harekete &eçmİflerdiT'. Bir 
l»irliie naenauh a.akerlerinüz düt- f 

.ARK' da 
Cumhariyet Bayramı $erefine 11ahsıs ıl11ak üzere 

Yarınki Çartamba günü akf&llll 

Biyük beyecaolar ve 
ihtiraslar filmi 

Kalpleri teshir e•ecek 
bir ılnül macerası 

ANUŞKA 
Tebessüm, san'at ve sevimh11if ile bütün lstanbal halkını 

cezb ve rllfYeden. 
ARABACININ KIZI ve GÜNDÜZ GECE BENiMSİN film. 

~~~:~~ı:~ HİLDE KIRAHL 5:: :'uı 
Saadeti için ç1rpınan bir 

kadmm ledakarhöı 
Çılgın ve ötıiyeı kir 

a$kıa raman1 
Ayrıca: UFA en ıon dünya havadisleri. 

( Arşak Palabıyıkyan) 

POLİS HAFİYESİ 
Türkçe Sözlü 

Yarın matinelerden itibaren 

iPEK ve SARAY 
Sinemalannda birden 

# ' Büyük l.ı*llipbn ifs'icle .. . EıJı>h 5'fer1eri .eı&mbaıaia la) ık olan şahane 

f lbn nıüste:ua oıa.r:ak 

Yarın akşam L A L E Sinemasında 
Türkçe DE. ı R TA ç 

S:uı'a.tm ç~n':Sinden fışkıran . . • Dıilll a ıtınika};:ı.nnın 

Binlerce a11Ust~ :yaratılan ... 
Mll)':U"la.rdan av.met alan bir $8hacrcllr. 

:y ın ı arat t.ıran 

Bu fıbn fıcln biletler şlmd1den -~im k:adı.r. ="'um:ıralı ycrlerini.16 16tten er. 
ken(le-n b.pa.'luuz. Tel don : 4~595 

-------·---~--DiKXAT: Ba t'ib .unl za.uaamla İzm\nfe LALE le TAN Slnemalıarında 
..... leetktir. 
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C Askeri vaziyet ::1 
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ZiRAA T BA KASI 
Kuruln.t C.rihl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
ôube ve ajana aclffıl: 265 

Zirai ve ticarı h~r nevi banka mUlmel~leri 

PARA BiR•KTir<a:.NLE, E 28.800 
LiRA iKHAMiYE VERiYO~i 

Ziraat B:mkA!iınd.ı l.;.umba.ralı vl" ihb:ırsız tasarnır hesal>luında ~n 
ar. 50 lirası bulunanlara sened<' 4 defa. çekilecdı. kur'i\ ile aş.e,.;ıda.ki 

p core ık.rarn1Ye datıtıJa.caktır, 

4 Aded 1 ,000 Liralık 4,000 Lir~ 1 

4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )1 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )} 
120 1) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 
Dikkat: Ht"Sablarınuda ·I pa.r.,.ıar bir sen~ i~•ndıe 

dtişmlyMllere lkra.u1iye çılttt&-1 takdlıUe % 20 fa.:dasite \~rilecektir. 
Kur'a'!ar.a nede 4 defa, ıı Mart, 11 Ilaılran, 11 E~·lul, 11 BirlnıJ 

ktlm.m tarıhlerind,. Cf'kllecektlr, 

., 

SON POSTA 
, 

8irinciteşrln 27 

Havacılık 

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

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
t. •. , • . . •.· : , . . l,i. .·, . ... . .... 1 "'~ • • ;. . 

( TİYATROLAR J 
İsta.nbııt Mıediyesi !)l"hlr 1.'iyatroJan 

Bu a.kşam ıt&St 20,30 ela 
Dram Kumıı 

SA.Di TEK TiYATROS\J 
Beykı'aştıı. bu ~ece 

«llAJ\11,ET:ıt 

'7 perde 

franda Satılık Hane 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

İslııohi 20738 btS;1.p numıua.sile Sa.ndıtmıızctııan aldığı HSO Jmıya karşı. Ge. 
~·da Mim.a1' Uayre:.t.in ma.halla;inıle Ged:iq>a.şa hamamı ve Gedlkpaşıa. 
~ tı0Jı:Lt1Dda e.üıi 29 7enl 6S, 67, 85 ımımamıı 'k:ülhana cldentariJlin hı'VL 
sOf. bahçe ve muayyen h;ı.tap ma.halletile maa mü.ştemlkf.t a~ııfk~ hamamı 
4~ aıff kil.r&'lr oilt(- hamam \'i! p:ıajm 1296 h~ lUb'U'Ue U6 bis.w:;i 
dosyadla meovoud tapu kaydı ııuretinde me-Aiır cıı.yrimeııkutun mnkiır mahalle 
ft l'IOkaılGta &.vni kaıın 218.ad.t 23.~nel mnnaraJı 2359,50 metre murabba.ırrdtı 
clIL'i ve mlişteın;Jatı hı se mikdıtrı yukanda fa1..ıh çirt.e ha.ma.m olduju bildi. 
rllmlftır. 

İknı.za. aııraa ol&n muha.mmın raporu mucllji.ı1>ee me:4küır ra.yrımenkulün u. 
mum mesahası 2359 m&!re murabb:ıı olııp bunun 1320 ıuelre mur.Wbaı kısmı 
bm ile m~uı karglr bir ka.t. ha.mamr.hr. 

İkraz dosyasında mevcud kadastro pl.mı mutlblnt'le hududu tarafları 16, J 5, 
14, ıs, u. ıı, ıo, 9, 8, '1, s. 4, 3, .ı so. 49, 43, u. 43, •2. 41, ıo. 39, 21. 
25, 24, 22, 21, 19, 18, l'1 par.eller ve Ged l.:r•aşa <'ad.desi ve Gecükpa.şa. ha. 
mı&m eadl.:ieısile ma.hduddur. 

Vadesinde boreun vcrılmemesinden dola) ı y.ıpılan l::tl:il> ü:rerıne aıo2 
numıu,.uı kanunun ili l'I ına.dJe~ini.n matuıu 40 cı ma.dde81ııe ;ore sat.ılma ı icab 
edm yuııarıda muşt.emil&t 'Ve el-Safı ya:ı:ı ı ~ir çifte h:ırnamın 12!16 hlsse 
ttLbui.le U6 hisse5i bir buc'* a.,y mud~e·ıe ~ık arttır. 
Jnll}'lll. k.omnıışt.ur. Sal1.ıt la.pıı ı:dc.ı kayduıa ı-ore yaııılmaktaılır. Arttn-m?.. 
1'=' ı:-lrmek isıteyen t730) Hıra. ı;tey akçeı;i vet'f'cektir. ~Iilli b.ınka.l.u·mızda.n bi_ 
rinin 1.eminat nıeUubu da kabıı. olunur. B!ri.kmiş bulun ,.,, ı!ler beleJjye re_ 
simleri n vakıf icaresl ve ıta.vl;ıı bedeli ile tel!Aliye rüsu 
mu borçluya lddlr. Arttırma. şartrıa.meıil 27/10/94'? tarlhlnıJen it'bnen 
t.f'lk'k e.ml':C lsteye-rılere ~a.n.iık Uııkuk i$.leri serv\•lııd• a~ıı< b ,lunrl •ıru l·~~ '«
tır, Tapu ideli lı,.vdı ve sair lıilıumlu !za.ha.t tlJ. ~rt.u:ımrd~ ve ta.klb dosyas ımb 
vardır. Arttı.rnıaya ıirmış olaııı.ır. bıınla.rı teUdk ed rtk satıhta çuanlan 
rayrhru~ıı&ul ha.kkında ber ey! i>kttnm1ş ad Vf ~!akkl olıınıır. dİ :incl art.. 
tınna 23/12/!H:? tarthiııe ~sadüf edı.-11 (Ça.rş3.m.baı pntı Catalotlund:ı kain 

Sandııanıda saat 10 dan il ye k.aJ&r yapıJ:ac-aJd.r, :\luvakkat iha.le yapılma. 
11 için kidir edilecek bedelin tere b:ın ahn.m.ı.s.ı. k-.ıbeden ca:rrlmeııkul mükel. 
leflyetllc andtk alautını t..mamtn ıeçmis olm~ ı şarttır. Ak 1 tat..dirdt ~D 
a.rttrranın taahhiıdiı ba&i k<t.lm4k şartile 11/1/943 la.rihine mih;adif (Pazart.e.d) 
ırünü ayni mahalde ve .ı:rııi .sa.ıtt:ı son ar.tırması ,.apılac \Jltır. Bu prt.tırm'\da 
ra.yrimen <Ul f'n çok &rhır.ının üshm:ie bırakıtac:ıktır. Ua.'l'J rı ta.pu c;kf11t'rl:te 
u.b:t olmua.n aliı.k.adarlar ve lr'lfak ha'<~ı sah'b!rrlnln bu haklarını ve hllS'U.. 
·"~ faiz Vf' ma riff' dair ld.lia1uını llan tarihinden lllbıren ylnnl rlln içinde 
ııvra.kı mllsbi~~rJtf' beraber da.iremlze bildirml"leri lazımdır. Bu ırurrlte Jıak. 
la.rını b l'dirmf'Dlit olanla.rb hA-kl:m ta.pu ıkilleril<- sab!t olmaya.nl,u ntı11 bl". 
deDnln pa.y~asındaıı harıv kalırlar. D:Uıa fa:ı:la maliımaf alma.k isteyeni!'. 
ı1in 939/86 dosya numa.ra,,.ile S;ı.ııdıtımo: Hukt* lsltti ecrvi'llnl" mtırai.llla.t et. 
ınelerl ltizmnu ilan olunıır. 

DİKKAT 

E:wNiYET ~ASDIÖI: SandıUan alınan py~nluılıi '"~lt rö lf'rrnek 
16ıteyenlere mııbammlnlerimlzJn koyn:n~ oldu.tu 1u7met.ln % fO ru ~Ci!rlit <'t. 
Jnl'ılllriı. !Bere fbalc ~ellnın 7arıa1DJL bıbr borç vnmı-k ıııretit~ kola.vhk 
ı~.ıııımt'tiedit', (9li) 

Elbise diktirilecek 
Devlet Limanları l,lelme Umum Müdürlüğünden: 

Kap'an. mu.rette-tıa.t ve diier uıü~hdenin ~lıı çık Pil.Ta-rl&1da. 56'1 takım 

eJbieıe di k'Ur'lliıccık tir. 
n~ leVG.r.ım muJ.ürlütüııt- nıünıoa.:ıUo. şartna.mesiıu röttblleeek ota.n 

ta.ıible-rin tıeı'.4\lflC!rini :nlba.,et 5/11/942 perşembe ıünü akşamına kMbr lev.l. 

R? şub~lne t.e-vcll etınelert. l857l 

Dikilide liman binası inşaatı pazarlığa konmuştur. 
İzmir Nafıa Müdürlüğünden: 

.,4540 ltnı. 36 ~ keşir beıleh ile lı:apah ek.'JiEtnıeye k4lnmuı; ola.n Dikili 

~a.n bin:ısı ln,.<uatUl!\. istekli çıkmadlimııta.n bu i:l 4/10/19'2 tarihinden ı.ttba. 
bir av miiddeUe pu:ı.rl.ıla. konulmu~. 

btıeıkllleıin 18~0 ııra 53 k<ı.ıru~. muva.kka.t tıem!na.t ile ehl1)·et ve Ti('ILJ'l"t Oda ı 
~le lllı:te tatil gi.inlerlııdım maact.a. her cün lımlr :Saf i.\lildlirlii -
twJde ımilteşelckit komi~·ona b.ı~ vUl'Dlaluı, (8651 

I LAN 
Blr :So. ıu t\Sk~ri Jlklnı evine çnt't\P ıiıııçl'lt ahnacaktır. İst.eklirerln Eyüb 

.. terda.Tiia merldlr dlklıncvi mlidürlülüm müracaatları. '1313.1106) 
D r ...... _ • ._ .............. __.. ..................... --
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Son Posta Matbaası: Nqriyat Miidüril ı M. Sami Kara yel 
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SAHlBlı A. Eknm UŞAKLIGlL 

'"" 1 

Ticaret ve sanayi odasmdan: 
Pulluk ve misali ziraat aletleri 
imal eden fabrika ve atelve:ere 

ve 
Ham kauçuktan imal yapan 

fabr~ka ve atelyelere 
Tevzi edilecel< (demir) ve (kauçuk) dan kedilerine lüzumu 

olan nılkdarı ıtl bilmek için 38.39.40 senelerinde istihlak ettlldcri 
iptidai maddeler mikdarının tesblte yarayacak resmi vesailderile 
birlikte 25..26.27-28 llktt!lrıln 1942 tariLli giinlerde Bahçekapıda 
Dördüncü Vakıf Han üçüncü katta Odamız Sanayi Şubesi Müdür-
lüğüne müracaatları ilin olunur. (791) 

'----------------------------~ 
IZMİR MANİFATURA T. A. Ş. 

İstanbul Şubesi Müdüriyetinden: 
CÜMHURlYET BAYRAMI MÜNASEBETILE 

BAYBABl.IK AL BEZ 
Satışa çrharılmu;tır. , Öksürük ve Bron,it 

-·-· -fıil. ---1~ 

TURAL 
Komprimeleri derhal geçirir. 

,...! ___ .. __ KUTUSl' 35 KURU:)Tl R. 

JCUŞ TÜYÜNDEN 
1 

1 

r YASTIK, l"O~liA.'l, YATAK k~anmaJt hem kesenlıe ve hem de 

1 
·:~:~::!::. BiR KUŞT "YJ Yı.tSTL< 2 LIRADIR 

1 Ya.tak, yorgıuı.lu.n da pek ucuzdur. adns: l.sta.nbu. Camıa.Jc~ıiu San. 
dalyacılar sokak Oın~r dalı. oğ:u KUŞ 'I'i.;ylİ !almka.sı 'I'eıo!on: 23027 

1 D...,v.et Uerni ,"'yolları İşletme U. M. den: 

~Iuu.:unmen i>t'df'lı lli.!aı bln yedi yliz ylnni ~ llra. olwı mulı'6if ren& 

\"e evs.tfot (4ilOO ı dorl bin Ki. toz 1Jo1a. (9 lklı'4:•kttr•n 1942) ı·~ ~ıinü 
sa.at US,301 on ~ buçukta Ha3·darpaşa.d.a Gar binası dahllintlcid toml!l)'on 

t.anfmda.n b.paJı zarf u ... ulilt> , a.lm alınıac.aktll'. 

Bu işe rinne-k -~yenlerin 1129) yuz yirmı dokuz lira. (38l c.tuı lldtlı &11. 

ruş1ult muvaı.tc'.U. lcmın.ı.t, k:ınunun uyin etıitı \ iltalula lr:khnennı muh
tevi urflarU'lı avnl :un saa.t (14,301 on dört otma bd~ komi yon relallthıe 

vermeleri lizımdır, 
Bu ~ ald şırinıuuei.e1- komi&yoı\dJı.n JJ131'U• olarak daittılına.ktadır. 1830) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

r. 1~ llı\SKASI 
K, 'J'AS.ı\ItRUI-' 

JtE:.;AllLARl 
2 iklııc• eş~ n 

ı..:c r ılesme a)rıbn 

lkraml)'l'ler: 

l a.dei 1000 llmlık 
1 » 500 lt 

2 » 2;,o D 

it » 100 lt 

.. ~o lt 

» zs il 


