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Flatı 5 kurut 

CMOskovadan bildiriliyor =ı 

"Stalingrad'ın 1 

al<ıbeti sallantıda,, 
Roglere göre Stalingra~ megda?. mu~~re
besine 20 Alman tümenı daha gonderılıgor 

Alman ve 
Sovyet 

tebliğler~ 

Stalingradda muharebe 70 
ıuündür fasılasız devam ediyor 

Ladoga gölU cenu
bunda Almanlar 

12,370 esir aldılar 
Ayrıca 244 tank, 307 i 

top igtinam veya 
tahrib edildi 

Berlin 3 (A.A.) - Alman or- ~ 
dulaTI ba~kumandanlığının tebliği: 

::=: 

HerriD• 

Herriot 
tevkif 
edildi 

Eski Başvekil 
bir tecrid l{am
pına gönderildi 

Bir spor lôgatı ve 
spor ansiklopedisi 

hazırlanıyor 
Dün Maarif Vekilinin riyaseti altında 

toplanan komisyon spor terimleri ve ansik
lopedisi üzerinde çallşmalanna haşladı 
Ankara 3 (A.A.) - Beden 

terbiyesi umum müdürlüğünde 
teşkil edilen bir komisyon bugün 
öğleden evvel Maarif Vekili Ha· 
san Ali Yücelin reisliğindE" top • 
)anarak spor terimleri ve ansik
lopedisi Üzerindeki çalı~maları -
na ha§lamıştır. Malatya mE-b'usu 
Nasuhi Baydarm reisliginde Ni
zamettin Kırşan, Vildan Arşir, 

Kerim Büke ve Saffet Güroldan 
mürekkeh olan komisyon Pa -
zartesi gününden itibaren hel' • 
gün toplanacaktır. 

İlk olarak kısa bir müddet 
içinde spor terimleri tesbit edile
cek ve dil kurumunca telk:k ve 
kabul edildikten sonı·a bastırıla
caktır. Spor ]ugati ile 'lpor an"iit 
lopedisinin hazırlanmasına bun

Londra, bu hareketin Fransız - dan sonra başlanacaktır. 
Maarif Vekili bir hitabede 

bulunurken 
larda infial ve nefret uyandıra • -------------------------

cağını bildiriyor ·ıstanbnl meb'usları du" n de 
Londra 3 (A.A.) - Vicby'den U 

gelen ve İsveç radyosu tarafından 

zikl'edilen Alınan haberlerine göre, u•• k" d il d k11 I"' • 
~.~~·~:...::·-:u.:kıı7~rı~:~.t s u ar ve na 1 y u ·enn Kafkas bölgesind~ dağlardaki ! 

düşman mevzilerine karşı yapı ~ ~ 
lan hücumlara çetin savaşlar ha-• 
linde devam edilmistir • .!talin • 
gradın şimal kıam;na yapılan 
hücum, dün her tarafta tesbit e. 
dilen hedeflere ula~mıştıi'. Şeh
ı-in cenubunda ve şimalinde kuv
vetli şaşırtma taarruz.lan şiddet-

Alman dal avcıları Kuban boyunca yürüyüş İlalind• 
Moskova 3 (A.A.) - Reuter dır. Dört büyük muharebe 

ajansının hususi muhabiri bildiri • flddetile devam etmektedir. 

Vichy makamları bu tevkif hakkın-

u u (Devamı 5 İnci sayfada) b"t"n da tafsilat vermeml~lerdir. derdler·ın·ı d·ınled·ııer 
yor: 1 - Şehir içinde ve bilhassa şi-

Stalingradın akıbeti sallantıda - (Devamı 5 inci sayfada) 

=-~~:t::~~::~~. ·~~:hı. "~~;:'k;;~I; 1 Askeri vaziyet :J 
Alman ve Rumen hava lı.uv-

~:~;ig~~~!;e::~~i~::ıi.:;o~:.~ Şark cephesı· v' e dı·g~ er 
'17.erınde duşmanm gerısmdeki 
ınuvasalalara karo\ı savaşlar- yap 1 . h 1 d k. ınışlardır. 

la~~:ş:::ı:si:!~)~~~::ı:\<kıi~: cep . e er e 1 son 
Yaptığı birçok te~ebbüsleri püs· h k ti e t tk•k 

(Devamı 5 inci sayfacla) are e erı e 1 
Yazan:· E,mekli General K. D. 

Japonlann Yeni 
. Gene de rücatlan 

devam ediyor 
İki Japon gemisi 

daha tutuşturuldu 

Mebourne 3 (A.A.) - Avus. 
tralya kuvvetleri ormanda geri 
çekilmekte olan Japonları taki
be devam etmektedirler. Mütte
fik uçaklar, düşınana soluk al -

Üsküdarlılar yakacak derdinden şikayet 
ettiler, bir kısım köylüler de müstahsil 
vaziyete geçmek için toprak istediler 

İstanbul- meb'uslara dün de 
Üsküdar ve Kadıköy kazaluma 
giderek halkı dinlemeğe devam 
etmişlerdir. Dünkü toplantıya İı>
tanbul meb'uslarmdan Fakihe 
Öymen, Kazım Karabekir, Ziya 
Karamürsel, Ali Karni Akyüz, 
Hamdi Denizden istirak etmis -
lerdir. Evvela saat 

0

15 de Oskü. 

si Suad Hayri Ürgüplü, beh'!diye 
reis muavini Lutfi Alisoy, Üskü
dar ve Kadıköy kaymakamları 
ve Halkevi reisleri, Halk Partisi 
mensuhları refakat etmi~lerdir. 

rransadan 
300labrika 
A.lmanyaya 
naklediliyor 

ı _Şark cephesinde: 1 Tuapse ıebir ve liınanına doğru dırmamaktadırlar. Düşman hava 
Resmi haberlerde sarahat olma- olan hareketlet"lnde kuvvetle tah • alanları uçaklarımız tar.afından 
kla b raber Alınanlarla mütte - kim edllmlt ınüteaddid dağ mev • o kdar bombardıman edılmekle-

~~ine ıimal batı Kafkaslard~ (Devamı sayfa 4/2 de) dir ki, düşman :1ç8:klıırı pek en. 

dar C. H. P. kaza merkezinde, 
16 dan sonra da Kadıköy ka:ı:a 

merkezinde kalabalık bir halk 
kütlesini dinlemiş olan meb'uslar 
heyetine vilayet idare heyeti rei-

İlk olarak Üsküdarın Ümrani
ye köylüleri, kendilerinin hiç bir 
araziye sahih olınadıldarını 
daimi olarak toprakları ellerin
de bulunduranların kiracısı ola. 
uk çalıştıkJarını, bu yüzden müs 
tahsil vaziyete geçemediklerini 
söylemislerdir. 

İstanbul meb'usu Ziya Kara -
(Devamı 2 nci sayi-:ıda) 

Ne'Vyork 3 (A.A.) - Vaşing -
tonda haber verildiğine göre, Fran 
t:ada 300 fabrika, Almanyada te~
rar takılmak üzere sökülmüttür.Bır 
tnüddet sonra daha bıqka fabrika
lar sökülecektir. Fransanın mağl~
hiyetlnden evvel olduğu kadal' mag. 
luhiyetinden sonra da Alman1arla 
1ıbirliği taraftarı olan Fransız sa
llayiclleri ~imdi Fransız s2naylinln 
Ahnan sana)'lli tarafından hu su -
retle Ytkılmasını infial ile karşılı • 
Yorlar. 

Yeni bir sulh 
iaarru;u mu ? 

S Nevyork 3 (A.A.) - Şikago 
un gazetesi H itlerin yeni bir sulh 

~~arruzu ihtimalinden bahsederek 
1Yor ki: 1 

liitler.in sulh taarruzu askeri ta -
~rru:d.J~ar kadar tehlikelidir. Hltler, 
~n 1 topyekun harb tabiyesine en 

eıv · 
8i ~l"1!li zamanda sulbü teklif eder. 

Fransaya büyük bir 
hava akını yapıldı 

Akına uçan kaleler ve 400 av uçağı iştirak 
etti, şiddetli çarpışmalar oldu 

Alman hı::ılıbotları r.tan~ aahilinde 25 bin tonluk bir ticaret 
gemi~i batırdılar, .Alman fehirle_rine yapılan akınlarda bina &1• 

rnaizeme bakzmınctan haaarlar oldr.J 

d r ~ık tnilletler Hitlerln siyasetin_ 
ın~nl ders almışlardır. Onlar öğren
ola~ e~d!r A ki bir arada yaşamıyacak 
t-ek k ik~A alem arasından harbede -
dlr at 1 zaferi elde etmek zaruri-

• . " il ı .t ' ' 
,. 1Vevy0 L T . d' ? ı ~ ,,,. N r.,; aymıs ne ıyor • Ü • • 
T' evyoı-k 3 ( A A ) N · k /ngiliz tayyareterı Almanya z:erınae 

Utiea LY•t · · - e.~ylor 1 L :ı 3 (A A ) -. Hava nazır 'l..ir sahada yapılan bava akını bak.. 
il • nı er tat>afından soy e - onura · · ~ ı•~ k _.J! 

en nutkun Al lh l ğ b herler aerviaıl Cuma günü öğ- kında ıu tabi aall verme tewr. 
( "' mıın su taarru- ı ı a ( 5 · · ı d ) 
c.1euamı 5 inci sayfada) lıeıden aonra thnal Franıada cenl1 Devamı ıncı say a a 

(Devamı 5 ıncı sayfada) 

Almanyada 15 gün 
icinde 50 Alman 
' idam edilmiş 

Berne 3 (A.A.) - Münihte Ro_ 
dolf Ceci, vatana hlyanet suçundan, 
Rudolf Frlts<:be, sahte ia~e kartı 
kullanmak suçundan idam edilrnlt
lerdlr. Kleinwanden'de Kari Coe -
tlng de keza vatana hiyanet suçlle 
idam olumuştur. Almanyada 15 
gün zarfında idam edilen Almanlar ı 
50 kiıiyi bulmaktadır. 1 
..................................................... ! 

Sahte 
kaymakam 

mahkum oldu 

Sürekli yağmurlar hatta 
tahribat yaptığmdan · ftukara 

treni 3 gün işlemiyecek 
Dil iskelesi civarında yar yıkıldı, 500 amele 
yolu açmıya çalışıyor, trenler yolda kaldı 

Ankara 3 (Hususi) - Diklli 
kaymakamı Kemal Etizer bugün a. 
ğırceza mah1ı:emesindc müdafaası
nı yaptı. Hadİ$ede mürüru zaman 
olduğunu, kimseyi mutazarrır et -
m.adlğini filinde sahtekarlık olma -
dığını iddia etti.Mahl eme bu iddia
ları gayrivarld gördü ve ceza kanu. 
nunun 342 ve 80 inci maddelerine 
uyarak Kemal Etiz.eri 2 sene 6 ay 
hapse mahkum etti. Fakat evrakta lzmit arasındalli tren güzergdhıncıaı:ı bir görünuı 
sahtekarlıktan blı-kaÇ suçu olduğun- Üç gündenberi devam eden sü Bu suretle )'ct..t ııu Kı.ometrelik aa-
dan oezasım altıdablrl artırarak işbu rekli yağmurlar İstanbul • Anka- ha tamamiloe kapanmıştır. 
cezayı 2 sene 11 aya çıkardı ve ra hattında tahribat yapm1ş, Dll Bu yüztteıı dün Anl\arad .... -, 
ayrıca kendisini 2800 l~ra para ce- iskelesi civarındaki yeni yolda hiç bir tren gelmemiş ve şehri-
zasına mahkUın etti. yar vıkılarak hattı kaplamıştır. (Devamı 5 inci sayfada) 



2 Sayfa 

Hergün 
1942 nin Yahudi 
Meselesi /ngilterede 
Kur ulan bir cemiyetin 
Çalışnıas ·ıe 
Halledilemez 

Resimli lllaJm.le : 

SON POST.I\ 

= Dost nasihatleri ~ 

• 
"' 

Sabahtan Sabaha: 

Yarını düşünenler 
Bir an için dünüde 
H ılır/asalar daha 
Temkinli çalışırlar 

\. Burhan Cahid _J 

• 

• 
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c 
Staı· 

CI. 1.k =ı 
• 

s 
• Bugün yap lacak 

I_ Tarihten Sayfalar :J 
Kayseri Kadısının başına gelenler 

a ve ıç 1 Yazan: Kadircan Kaflı 

h erd 
k 1 

C inci Hoca üfürükçülüktcn hız 1 şey İstemeğe ~ndl zn.a u pa m a c an . la yükselerek Anadolu kazes- bir adamdı. Kayger'I kadı~;::r: 
1 

ken obnuştu; zira Sultan Jbrahlm 1 yin ettikten sonra çnVU$ gönderdi; 

m 
• 

ava uvv r • 
ı 

lstanbul kupa maçlarının ilk turu onun sayesinde erkekliğini yeniden 1 beş bin ku"lf istedi. ismail Efendi 
bugün Fencrbahçe ve Şeref stadında ka~mı~ O kadar gözde ldı ki bunu ver.mezse azledileceğini, yeni. 
yapılacaktır. Rirlncl ve ikinci liğ padifah bır yere araba yahud tahtı. den bir memuriyet bulmak için ay
~asında yaP.ılacak bu maçlarda gö- revanla gitse onu da mutlaka ynnı- larca, belki senelerce beklemek ıa_ 
w çeken kuvvetli bit' ?yun yoktur. "~. alı~ordu. B~un 1.çln Cinci Hoca zımgeleceğini biliyordu; pazal'lığn 
Bu .itibarla maçlar sess-ız sadasız bir Huseyın Efendınin kunseden perva. glrqtl; üç bin kuruş yani (3750) 
tekilde yapılacaktır. 51 ~almamıştı; kadılık nrı para ile ltın kadıır bir para üzerinde uyu 

Fenerbah9e stadı: . verıyordu. ~~a para ~~plnmnk için tu; hazırda parası olmadığından r!: 
( 

"Son Po.- ta,, nın hav cı mütahassısl yezıyor ) ilk oyun DavudP8§n - Demırspor de herhangı hır yere gonderdlğl kn- iz.le aldı öded' zif • itti • arasındadır, ikinci t:>yunu Beykozla- dılrkları ~lrıkaç ay geçmeden başka- Fnk t ikı 
1 

ve vu iesıne g • 

kinci Cihan Harbi hiç .. ..om.he- lastz ~nhalamak ·o ayt'le& Vo\ga kadar muharebeye devam edebilir- Rumellhlsar Jtakımtarı oynıvae.nk- larına satıyordu. 1d· 
8 

allayi sonra yer ne bn~kaıı • ..-r ~ M ı · f 1 . geı ı; zav ı small J::fendi büyük 
ha uz geçen Büyük Harbden da. üzerinde daJmı surette devriyeler ler. tır. llÇ ara saat 11 de ba~lanacnk- • sma 1 Efendı ondan bir kedılılf bir kedere uğradı. t \i.şl 1 b 1 
C kanlı oafhaı.,. 1 ihtiva ediyor, balundunvak nehrin bAtı kıyıoına, Volgadan ikmale Beiince; kö,. '"· üredi. Cinci Hoca pefin olar bh (Dev '41~ d •) •tan u • 

eçen harbde zehirli ıazin bulun.. kuvvet geçimıelerine mani olmak, rüler tahrlb edllmit olsa bile nehir. Şeref sahası: amı e 
illa.sına mukabH liu harbde uçak köprüler uçurmak ve Volgadaki de hakimiyet Sovyctlerdc bulundu. Birinci oyun Eyüb - Beylerbeyi ( "S -·---, ~~ l~nk onun yaptığı tahribatın bel- Sovyet nehir filosunu yok etmekti. ğlmdan bilhassa geceleri daimi tak. tal<ımları arasında yapılacaktır. 1. on Posta nın bulmacası 8 (tS) ) 

1 /"~ ... ııılsll tahribat yapıyoda<. I Almanbr bu ınabod için yÜL viy~er geçW!leb;ln><kle<I". Bunun! kin~.i .~'".< Topkapı ·, ~nadoluhl•~- _ H : -
ha. qte bu harbin en kanlı saf •

1 

Jerce uçnk uçurdular. Fakat Stalın. da on!enmesı için dııha gerilerde rı, uçuncu maç da Ta;umn - istiklal 
lardan birini eıkl Zarizyn gradttı hi.la müdafaa edilmekle bulunan bu ta'kviye menbalarını ve takımları l\rasındadır. Bunlardan 30 tanesini hallede k b• d il h 

;e Yeni Stali. grad nıuharcbeJI mıduğu ve burnya hala tak •

1 

muvasala febekesinl tahrib etmek hk maça saat 11 de batlanacal<- okuyucumuza b. h:ı. ır ::; a yo ~ran er 
,••kil e<llyo•. Bunufa hor iki vlye kuvvd'<ri geldiği ııö•ül - 1Uımd1<_ 11•- _ Sol"'" ,.;;. dol ır ıye ta ım edecegız 
1t%~ sayıs~z kayıblarn r~D mdrte . iken Ahruınların bu h - .. Sovye: h~va kuvvetleri her tür-, Muhtelit ta ımm ekzersizi rı.ı: 1 2 3 5 7 8 9 1 ') 

toutakl •-LA.! "dafa d!'- -'Lul ed i ~ · z· h., So '"'' 1. t' •t 1 k d"l •1 a manyaya 81 t'Ct'K O• - • ru et _,. 1Ya boğuşuyorlar. Bir muddcl 

1 

rhıet'~ınde :muvaffak olmuş ol lu fedcarlıgı yaumnktan çeklnml. Yak nd Al 'd 1 _ ı _ Eski Türk 
~~-ıı uıu.ıum tta ınu a e ır=n duklarmı k.ııw eın y«egız. l· yen wr vy~ Ki ası gıo ' en ı e- l lst b 1 ı t l'tl b •. F lerln tinısalı (71 
..,...,, ngrad lha k ndl • l . .J anl bu d - 1 ı 1 • den. ten b 1 , .JI d ~ an an u mu ı e ı ugun ener- . &ckak ' n yet e ıç uue ro. Alnı ar say ıgımız ~.r rın ıs en er ~y tnau re ~er bah 5t d d hl k • 2 - Bir r<-nk il 
ed'l larında ve evlerinde müda~an tamanıi!e yapını olsalardı Stnlin.;, 'bir ~ilde Y pmıtlar ve tehrin kur. --•-tçe M.auhıtn l~ t kr e 7.k.crsıdzl yapa • (3) Soru ed-;ı;!ı 

1 
ın ğe b ı d H ,~ b __ , .. Al L_ w tuhna · ı · eki • ıı;;an. ır. c ıt a mı en arasın- • 

b.. llf an ı. areıud u :ı>UJ· gradCla bugun man oay!'agının sı ıç n zayaattan ç nmcmış- d ak ._ • lG d d!I Elr.ıf (3) .. ya tam ·ı b--L . 
1 

___ 
1
_! _ _J

1 
ı :d. B nd d 1 .. a oynıyat: en;z.ersıze saat a • · 3 a~ w amı e ~a bı.r hu•us yet 

1 

dalg Iaıunası g~ • er. ır. • u an sonra a on ra du. b ,anacaktır' 3 _ teclls (4). 
hderj ege h~~. Sokak mu~re- o h. lde buna miı.ni olan ne idi? §en va-z:ife Alm nları~ ş hrf' giren aş · • .- Ab (2), l\Iı=- ııa. Ç~tl 1 llluhtelıf har.b ~ldlerlnın en Sovyet uçakları ve Sovyct uçnk"'8· kollarını ve daha gerı\erde!<l ikmal Galatasaray nnkar ya gıdıyor bı (2). 

4 

en :Ok ve blllıassa .taar~z. eden için var silahl ı ! .. Bmıdan şu anlatılı. ve ;nuvl"rala yollarını daimi suret~e Geyva • Doğançay ara ındakl 4 - Oturan. 
A zayiat verdır:cnidır. ı yor ki Stalingmd ve civ."U'I çok kuv. tesır altında bulundurmaktır Stalın hattın bozulması yüzunden Galata. ,G) • l urdda b ir 5 

de h:~a. Stallngrad nıuharebf.Jerln vdli· ve kesif uçak savar 5 i1nhlarla ~~dın a~ıbt:itl .her 
1
lkl ;.a~a'lı:ın hl- saray tahımı dün sabah schrlmize ycr m. 6 

fen vazj kı taraf hav~ kuvetlerine dü müessir bir müdafaa sistemi haline rının zayıatını ıkn>a de acız !talar~ dönmüştür. 5 - Bir ha~van 
kaeını V feler nelcrdır?Stalingrnd ar sokulmuş, ayrıca Sovyet av uçakla· v.eya bu zayiatın deh,etl karşısında finkar dakİ maç <3>, ııır e.ikek adı 7 
rihin ~ olgaya dnyamıı; içinde ta- rı da bu müdafaayı takviye etmi;tir. ısra~dan vazgeçer k ç kllınekle ta. • r.,ı), 
ri n kanlı muharebelerinden hl. • . 

1 
rıyyun edecektir. Yalnız ır.u ela bir Ankara 3 (A.A.) - De•mrspor- G - \"iıcud:ı ı:e. 8 

ku~Ya .edel'1ken her iki taraf ha~a JliJen vazıyet A~.m~~ hı8v~;:~; hakikı-ttir ki bu sn Sovy t1 "e dü. Gençlerblrllği arasında bugün yapı- irıl n şey (4), Ifü 
den etlen de dunnadan dinlenme. vetle11! için daha mu~cul !> r f ku fel"!~ ~kilm k p k pahalıyn ödene· lan kartılaşma, Gençlerin 3/2 ga- Osmanlı p dişalıı 9 
Alın alet ve ölüm y ğdırmaktadırlar arzedıyor. Zira her lkl ad b.v. cektir gibi görünüyoı. l llbiyetile bitmqtlr. (5). 
ilk a~ h va kuvvetleri Stal:ngradln vcderi Stnlingrad sokaklarJn a ır- H. U. - ~- -- 't - .~tılg:uı 4) 10 
ne .:udnfaa günlerdfode bugünkü- birr.ıe gınnış bir halde ıken dost ..................................................... Sülusyon imalat anesinde Tersi ipe çek c2>. 
:ıılfe :ı'hıı n çok daha ko!ay bir va. v~ dü}-~a~ı ~lri:ıirlnd~n ayır?etnıek Ermn çef en kafadarlar ua gın 8 - S;ı.n'at (2), İlahi (6). 
V~f • f bulunU)lorlardı.Bunların güç:l~nqtır. Ancnk çok b rız Sov. J • 9 - Bir me\'Slm (3) Eski 

' 4 - Deniz gen au \6). 
meıktcb- · 5 - Bııbub t öz.lı (2), ·ııoo.ncı (2) 

B:ı (4). Orlo csı, bu fehrln ilerisinde yani yd nıaahl'eleri ve toplulukları bom Şoför Hüseyin, bnmnl İbrahim Galatndn, Kenıraltı caddt-Slııde leri!ı st?Jnbolü (G). ' 

Jah);sca - Ca~nnyli _ Guınrac • ba'nnabl!lr. ~Tlca Volga filosu ve kas b İsmail adlarında üç kafa· Küçük h nda sülüsyon lmnlôtlıane., 10 _ K ~.-. ( 

S 
novskj Sal i lf · d elk' K'" '"k d T · d lkl k u ......... unşçaı.-uııı i), M?.ğ ra 

arept - ov ev _ Jllcchi _ M ,il bu nwharebeyc karıpnakta.. ar evv ı gece uçu paznr a \l• sın en evve gece yangın çı llll§, (2) 
han Sa hattında müdafaada bulu. dır. Bunan bertaraf edilmesi lç'n vançeş.me sokağında bir evde top -

1 
atelyede bir kısım yer yandıktan · Staıi~vyet kuvvetlerinin muazzam 1 batması kafi değil birer mahfuz ' ıa.narak eroin içme[re knlkışmışlar.1 sonra itfaiye tarafından söndürül - Yu'.lınr ılın ~ş:ığıya doğru: 

6 - ı>c:~rde bit- Lablr l4), F.ski O. 
tel are 'erilen ı m (3). 

., - l,\l~cbn:ı. (6). 

6 - Tel"Si end:ı.ht cdrrek (G). 
9 - Al yeti t.irllt-n yerde IG), Bb 

sayı (3). 

rına v ~ ~hrinden faydalanmala.ltop mevzii taretle;lnin ve ıarassud sa da kendilerini tarnS6ud eden Em-r' müştür. ı - n·r kadın adı (G), Bir ll'kop lS). 
rnani :ı uı·aclan ikmal edilmelerimı ku.ıelerinln yok edi mesl lazımdır. niyet kaçakçılık bürosu memurlıırı Atelye ile tesisat 4000 liraya si - 2 - Yağmur borusu (41, Bir serpuş 
olnn ırtfi:ak makaadlle hu ,ehirle Zira sığ olan kıyıya oturmuı halin tarafından eürm~meşhud halinde gortalı olduğundan y ngının neden {5). 

at Yollarını ve ~ri faıı- d.e bu i~İlcr topları SU&tunıncaya )tU'1anınıdardır C<lktığı ara§lırıbnaktadır. 3 - incelık en, İşaret kelmlsel (2}, ıo - Bir im.dm lsıni (6), I\. man (2-). 
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((Son Postal> nin 7.1 ''Son Posta» nın edebi romam: 126 

~t~b:.ir:ia!:h~i;,m_a ... ğl..a,ll;l:;kglılzlila~rdiı_ıııı :&:.l•lw~•lll~~IYaıo•k•sultam "'• çokamazlar. ' 1 brablın ağ., "Klın öyle ;,.,,,,! 
Neş'esiz, münkesir, çıktı sine · 

madan .. 
hatırlamak, artık hayatını c.fol
durmaz olmuştu. Yavaş yavaş 
Asabı bozuluyor, .4İnirli oluyordu. 
Tekrar kendini san' ata ı; crmel<, 
yeni ilhnmlar bularak, eserler 
vücuda getir ı.stiyordu . La
kin, bu fikir hiç te ca:z.ib gelmi
yor, ruhunda eski enerjiyi bula.. 
mı yordu. 

lemin ortasındn, bir ayağını bi
rine, diğer ayağını öbüı·üne ata
rak YBfamak hiçbir şey duyma
dan yaşamaktı. Iztn ah çekiyor, 
merhamet duyuyor, ihtirasları· 
nı doyuruyor, .sevindiği oluyor, 

- «İki elleri kand oll!a vakit - Mecburiyeti mi vardır? deyüp soracaktı, fakat Kırım 
fevt etmedin» buyursunlar de· - Bir misafiri gelecektir, anı Hanının kethüdası meydan bı-
d'lcr idi. ihmal edemezler! . rakmadan ayrtldı. 

Kırım Hanı bir şey söyleme· Jbrahim ağa bütün bütün pı- İbrahim ağa dn yavaş )avaş 
den basını sallndı. Bu: ,,şimdi relenip kuşkul ndı: vezir sarayına doğru ilerledi. 
geliyo~mıı man sınn. geliyordu. - Vüzeradan mıdır? Şimdi sadrazama ne söyliyc-
F kat ibrııhim ağa kapıd n çı- Ha n Giray sırıttı: . cekti. 
knrken ardından titrek bir -sesle - Ülemadan sahibi nüfuz bir Mehmed Pa§ayJ odasında sa-
seslendi: hocadır. hırsızlıkla bekle::-kc?n buldu. 51'd. 

- Baka ağa. - Müftü efendi hazretleri raznın kapıcılar kethüdasının 
fbrahim ağa durup döndü: mi? yalnız geldiğini göri.ince gözleri-
- Buyurun sultanım. ff Man Giray gen~ gülümsedi: nı değirrnileştircrck çıkışlı: 
Han az düşündükten sonra ta- - Ana yakın! ( ATkası ı:ar) 

ne tane, titrek ve boğuk bir sesle 
söyledi: 

- Sahibi devlet efendimizin 
mübarek ellerini öperiz. Hemen 
icabet eyliyecek idük. Fak t az 
teehhür icab eylediğini söylen. 
Elbet Cuma nam zındnn evvel 
ziyaretlerine ikdam eylerüz. 

1brahim ağa şaşaladı: 
- Cumadan evvel mi buyur

dunuz? 
- Beli ağa. Cumadan evvel. 
-! ... 
ibrahim ağa KırJm Hanının 

konağından çok i~ııiHi bir du
rumda ayrıldı. Han neden he
men gelmiyordu? Neden aadra. 
zamla görüşmeği Cuma nama
zından evveline· alıyordu? Cuma 
namazına d ha biı kaç saat var
dı. Acaba, bir tilkiden çok daha 
c ayyar» olan bu a d m c Etmey
danrn taraf andan hir şeyler mi 
sezmi~ti? 

K pıcıl~r kethüda:.;ı vezir sa· 
rayına dalgın dalgın dönerken, 1 
Kırım Hanının kethüdası Hasan 
Giray Balaya ro.stl dı. Hasan Gi
ray sarayın Soğukçeşm~ kapı. 
sından çıkmış, yokuş yukarı A 
yasof-yay doğru çıkmağn çalışı· 
yordu. lbrah•m nğa durdu: 

- Sarayı hümayundan mı tcş· 
rif e~ lersiz karındaşım? 

Hasan Giray tereddüd etti: 
- Yok, bir kap ucu hemşehri. 

miz var idi, am ziyaret eylemiş 
idük. 

- Han hazretlt:ri bu anbah 
ir tarafa ıkmayacaklar mıdır'l 

T. iŞ n~·"l'..A 
K. '.IASAlmtrr 

HESABLA!U 
2 i inclteşriD 

Keşıdwne aynı.&1: 

IJı;ra.mlyı:kr: 

ı ade• 1000 liralık 
1 > 500 :ıı 
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Semııhat, görülmekten korktu
ğu için en yakın bir tramvay du
rağına yürümüştü. Canı sJkıh. 
yordu. 

Köye dönmek istemiyor, ne 
yapaçağmı da bilmiyordu. 

Günler, bu bombo~, teselıisiz 
geçiyordu. 

Hayat ne kadar mannsızlaş· 
mııtı. 

Yatıyor, kalkıyo.-, yiyor, gene 
tekrar, yatnıak, kalkmak, 
yemek, dümdüz bir yaşa. 
yış. Bütün insanlarınkin -
den pek farklı değil.. La
kin yaşamağa karşı bağlılığı gün 
günden azalıyor, lı:endiui gittik
çe yalnız, heyecansız buluyordu. 
· Hele bugün .. 

Semahate bugün ar:zularını 
kabul ettirebilseydi belki hnya
bna biraz hareket gelecekti. Se
mahati ister hnklı, U.ter hakaız 
bulsun, bu imkanı elde edeme
miftİ. Saadet, yalnız ihtirııslan
na hitab ediyor, onu kollarının 
arasmdan bıraktığı en unutuyor
du. Füsun, zaman zamaa merha
metini tahrik etmekten ileri bir 
mana ifade etmiyo.-, Gönül'ün ala 
kasını İse garib IJir şekilde kar
şılıyordu; mütereddid ve endi
şeli .. 

Üzerinde, belki Scmahate çok 
benzediği ve kendisine kan.ı a 
şın derecede bir sempati göster. 
diği iç'n biraz duruyc.rdu . Bu ca· 
zib genç kızın, tf!biri devnmlı ve 
kuvvetli değildi. 

İnsanları yeni kalıblara sokan 
ya büyük saadetler yahud derin 
ızhrablardır. İkisi arasında, ne 
saadete yakın, ne ı'l.tcraba yakın 
hisler insanlarda ruh deprcnme
leri yapamaz. Semahati görebil
diği için eskisi kadar muztarib 
değildi. Semahate tamamen ma
lik olamadığı için mes'ud sayıl
mazdı. ikisi arasında mütevek. 
l<il, duygulan isimlendirn~edcn 
yaşamak ne zevksiz şeydir. Ha
yata küsmekte, :nsanın kendi 
kabuğuna çekilmesinde de başka 
bir zevk vardır. Kendi n!eminin 
sesini dinliyerek, ~1er şeye kulak
ları tıknlı, gözleri bağlı y şama· 
nın dıı bir ifade kudreti mcvcud
dur. Şimdi, kendi nJcmile, dış a-

fnkat bunların hiç h\•i ruhunda· 
ki kurak çölde serin bir rüz:gar 
estirmiyordu. ,:Jir ~ey ist\yen, bir 
şey arzulayan, fakat bunun of' 
olduğunu bilmiyen İn;,nnlara haf 
.hisler .. 

İçinde namütenahi bir boşluk. 
bir eziklik vardı ki, bu ona ha 
yatı renksiz ve tada1z gösteriyor· 
du. Yıllar harcanmı~, saçları be. 
ynzlanmıştı. Bunlar, yaşlanma· 
nm tevlid ettiği araz mıydı? Bu· 
na, ubnyır!n diyebiliyor .. aç bir 
midenin, iki lokma için çırp!!'· 

mnsı gibi, ruhunun bir şeylere 
hasret çektiğini anlıyor. Bu ta. 
hassür neyedir? Şehvete mi, kar· 
şılığı var, hayır, aşka mı? Sevi· 
yor.. Maceraya mı? Kaçıyor .. 
Belki bunların hepsine ve belki 
başka türlülerinc.. 

( A r'kau var) 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
ilumum fabrikatörler ve 

sanayi müessese sahipleri i e 
her nevi büyük v k .. çük 
• 
ım 

Elleri pnltosunun cebinde, yağ 
mura rağmen, Tünde dot'l'u yü
rüyordu. Dalgın ve üzgündü. 
((- Ben ne olacağım! , diye dü
şünüyordu. Çalışmayordu. f stan· 
bula geldiğindenberi bir eser bi
le çıkaramamışb. 6abaS1ndan 
kalan paranın gölgesinde, böyle 
tufeyli yaşamak, günleri boş ge-ı 
çirmek, bazı gün Saadetin kolla
rının arasına koşmak, bazı günü
nü Gönül'ün yanındn geçirmek, 
arnsırn SemJ> lıntle ed .. i gün leri 

at a iş iga eden erin 
ııeza ı dikkatine: 

Odamııa kayıdlı ve kay.d ız :fabrık.ltorler \"e s:uınyi ·mue .. ~ " salılb~rı lle 
kez,a Jıer ne\I imaliUa ı.Jt ~ eden alc•l)e s.ıhfblt!ri ilan tarllılndcn IUbart-n en 
~ç bir n.y r.arfııııb odamı~ nB> ı şube · mudurlutune şıf.ılıeıı mur:ıcaatb 

tc\'2.i cdUmcltte ola.11 s.:uıa.· ı sicJline uid bed IS1z ma bu be) :ınnrunelcrden al.l. 
r:ık lkm.,I ile s;ın:ıyl şu!:ıc,.ı mudurluğune jmza muk:.ıbllindc i<ıd etmeleri e. 
heınıni)etJe rica olunu\'. 

l\ltidd ti zarlınd::ı \C,n murncaa.t e-tmelt!cn lstfnkiif edl:Dlt'r TIC'Jlret '"e S:ıJl!I.. 
)i Od31.:ırı knnwıunun m:ıddel nuılısusuna te\'f•k:ı.n tecz.1) e cdilccckll:'l'tlır. 

NOT: • 
Od:ıya k:l.:l ı.dlıl:ır slcll \•esikalarını. &Qyıdsı.zlar iSif' ün,-an te-Aerelerlııl bini 

müracaa.tlanmb blrlü fA .... ıtrnlt'leri IA&undr. "10102• 
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~.
-~ IT.. ·4-- a oJ8 ~ buı.nıyorum: Said, ilk çıkb- ' Ber 1 in ki Frama, hiç değilse Fransanın 

. · · sı mman, renksizdi. Oyundaki asıl B' ~-~ Jı '' ~ ~ hüviyetini sonradan buldu. Meh • ır ııusmı Fransız Y ahudisini 
.. /J ıned Karaca, lüzumundan çok fazla . . (Baı .. taralı ~ nci soJ.lada) ~lmanyaya karşı beslediği ki· 

~ ~ •1•-JWlif4JNMl$S!l~ ~ sert bir «Tiranı.>dı. Perdenin önün- sının musaadesılc memnu iş sa· n\n sevki ile Frdnsnnm bu har-

ş 
de söylediği kısım, hadld bir dik.. halarının bir kısmında bile çalı- be sürüklenmesin ... saik olmuş 

elıl•r T/omedı• 'T'ı•yatrosun ja tatör !1utlnmu ~~ırıyordu. • ı~~ili_rler. Fakat Fransada bir de'olmakla itham edecek kadar ileri 
~ 1 1. j u~ . Perihan, r~u iyi benlmsemıı- 1 ıkıncı kısım Yahudi vardır ki gitmiştir. 

ti. Gayet temız konuftu. Yalnız söz b } F 11 .' · Fra sad Y h d" rk · · 

'' 

eöylerken, ellel"fnl hep kamı hiza.ı'dun arl .xanl saya son yı ar ıçm· bn ~-~ a u ı ı ·ı ıçın ya· 

Y A L A N C 1 
aında blrletik tutmamalı. Biraz da e ~e mış er. Orada yerleşmiş - ~ıan u filin.unun daha çok ser-
ııoılünü, Nevin Sevalın hatasına lerdır. Fransa bu kısım Musevi- tı ve Yahudı unsuı unun birçok 

' ' 

dUpttemek f&l'tlle, mübalilgalı oy- leri memleketin muayyen bir kıs dü~ya memleketlerine yayılmış 
• • nıamalıdır. mında otunnıya davet etti. işte ve ıdare makamlarına geçmi~ ol 

Yazan : Nusret Safa Çoşkun f'Y~evllnkiSevk-~~yrbı.kar7at.;:ıud.ta. o z~an da Amerikanın en şid- ması dolayısile dış memleket 
' .. ~ın ıraz ma- detlı t ]d" "'dah ) · · lb 

i 
talyan .abnesin.de yıllarca bo- karı gılbi, IÜrmÜf aürü,tünnüt, tak.J Mabnıud ~dı. Mahmudun mlk ruhlusudur. Fakat, bazı yer _ B pro estosu ge ı. mu a e~ını ce ~ edecek kud· 
rusunu öttürmiQ olan oCom - mıı takıftınnq, yapmıı yakı,tırmıt-• rol.ı, o' um klasik tulfıat komedi _ lerde hareket ölçüsünü kaybediyor- u ?rotesto Fransa.da oturan retc mahk oldugu hakkında 

hledla deU'ArteD dediğimiz, ~ tı. Binanın ne prtlar dahilinde bal-ı lerindda «İblt komik» in aynıdır. du. Mesela, Ottavio ile evlenmek kal Musevı ırkı~ın hem kuvvetli, meYcud hissin çok serti Avrupa· 
ları blztnı kwlk tulıia.ta pdc belui. ka .çıldığını bihniyenler, benim Bu rOJ pe1ıı: maSkaralq.tırılarak da rarını verdlkt.cn sonra seke seke çı-,hem de zayıf tarafını, ayni za- nın hemen her memleketinde 
Y~ İtalyan tuluatile;' .adı sıra çetin bina üzerinde bu derece ısrarla du. O)'DMl.;, ki bu takdirde çok güldür. kıtı hiç d~ cazlb değildi. Refik Ke- manda Yahudi meselesinin csa- vardır, bu hüküm, bu his mc· 
bir mücadeley~ girJ.fen Cana Gol- ~1m .meblni anlıyamazlar. mesine ımılcabll bayaii kaçar ya- mal, f1orindo'nun mahcubluğunu, sım gösterir. sela Alman.yada ltal , d d • 
doninin "Yelancıı. sı, Şeblr K~edıi Zihniyetimiz, « Mektcbler olmBsa hud da, daha a~ırbllflı temsil' edL güzd tebari.i% ettirdi. Yalnız bayılı. Kuvvetli taraf Fre d t let ve hüku et ' · l J_a · a, d·ttv 
Tiyatrosu sahnesinde .. klasik ltal • maarif nazırlığı kıOlay olaealıı:ln dl- lir. Birincim aktöre sempatiyi çabuk fi pek sun'idi, bir de settnadın ki. r M A k b. nsa a 

0 ~- • d dah ~ r~ıs .erının ı e-
Yan tuluat sahnesine ili.nıharb etti-1 yen mefbor zatınklnln ayni .. , kazandırır, ikincisi san'at kudreti min tarafından çaldırıldığı, hediye. ':n d :ısevı ıl". 1 ır _h~~sızlıga r;n c a agı:r hır ıtham halini 
~i halde, bu eserinde. ~~ o Bilmiyonsn, belediye Şehir ister, in~ bir komedi havası içinde, lerln kimin tarafındnn gönderildiği! ugra ıg~ veyaw kendı mı bir a ıy~:·.. . 
tıp tlyatl'o . ~lmn telmlg!.nl, tiy.ıro1arını .ı.~nda . bir an •

1 
fakat Coınmedla dell'Artc tekniği. meyd~ çıka~, h~~ecansızdı., h~s~zlıga ugramış gördüğü But~n h_u hıs ve hükümler is· 

karakterlerim ~a ~asuı.ı mu - garya mı te~ edıyor? A~ nin prtlarını ihmal etmemek .,ar- «Ah,. ı~e hepslıu ben gen.d6!"1~ • takdırde dış memleketten ter dogru, ıstcr yanlış olsun, göz 
lıeınmelen benimsernı' bulunan falt yolu, merdıveol, duvarı, y~ıl tile, bittabi biraz müba.laga" w la oyna. tlm!»ı ıfade eden mhnlk ve Jestle. yabancı bir devlet" ·· • önu"'ne alına k 1 A · 

Carı G ld 1 b 
· ı-.:ı ı · ı daha ba · ifad 1 ,~ d ın mu ca o ur a, merı-

o o on nin u pıycs nuen, sahayı bırakalım, aman b r hyatro nırkl, şayanı tercih olan bu ikinci r n nz es UlZım ı. dahalesini c lbed b"l 1. k d n F dak" M A k tenuildaı söz açmadnn evvel, ko· yapalım. Bu halka, san'ate, san'at- oynayış tarzı, uhnede tabiri ma- Melihat İçli, uİKi kız» komedi - retin . e .. e 
1 ~<:~ u. ın ra~s~ 

1 

~ usevı ır mı 
tnedi tlyatr.:J$UIU1Jl komik halini an.. kara kartı da boynumuzıan borcu _ zur göriin «Sulun görÜomlye mani sindeki hüviyetinden sıyrılamıyor • . e mal~k gıbı gorunmesı· s~yant"t ıçın ~aptıgı protestonun 
latmak lazım! dur. ohır. San'atkar .,.lya9') haline geL du. Birazda sesini, daha akordlu dir. Fakat ışte hu kudrettir, ki bızzat Musevı ırkı lehinde çıkıp 

Komedi tiyatrasa binası: Müellif ve eser: mez. ku~I ~~ . ..ı ... : - Fra~sada oturan Yahud; ır~ının çıkmadığı şü!'he}:" düşer. 
Güüde san'atkar Mahm d b" _ Şevkiye, kuçii:k rolu içinde, mum aynı zamanda zaafını teşkıl et- Fransayı bır mı al olara'k gös 

. Konturat §&rllarına riayet etme- Cado Goldon~ 1707 de Vene - rlncl tarzı ihtiyar etmemek u ~~le kün ~uğu kadar:. muvaf~aktt. Yal· mektedir. tcrdikten sonra tekrar edelim: 
~· yabud, ev sahibinin kira bede- dikte doğmuf, 150 ye yakın eser piyese, renk ve hareket verdi. Ko.I n~~ bir kusurunu so~leınelıy~: Sev· Filhakika F ransada, :i Birinci l 9 ı2 nin Yahudi meselesi ti· 
~n;; artınmlk için buklufu "fevka- yazntlf, mefhUr bir İtalyan müeDlfi .. lay .oyn&mak, yorubnadan, dalakla- dıgl '-:C7:11n

1
=1

e .. ~a~ıw'.P da, teşrin 940 tarihinde yapılan ilk cari, içtimai, harsi,y ahud ahlaki 
e ~valıı blleleriai ~bir ki. Yalancı , bUıe <!yalancının mumu rı Pflnnek yolunu bırakıp, saflığı, onun Venedik lblub~~ b"gı hlr- kanunun o vakit neşredilmiş o· olmaktan çıkmıştır b le racı gibi, Fransız tiyatrosundan ka· atsıya kadar yanarn sözünü, haddi budalalığı, hokka.baz deji-11, san' at- man, &' uyu ır şe. • ] "b bebl · ncl 1 ·ı _ _ı k ' u mese pı _dışarı edilen komedi kısmı, bir ~tında bunu bir tez olarak alma .'kar §Uurile ifade etti. Mahmudu bü.. de, aradığı adamı.1~ adunda .. b~L ~? mu.cı .. s: er~ arası a şu ?gı tereoe .urulan b_ir cemiye-

felaketzede tevdckülile <1Ses» sine. ınıakla beraber, anlatmıya çalışıyor.j tün samimiyetimle tebrik etmeli • ~ 01!"anın .evıncınl ~ sonük cumleyı goru~o~~ · tın çalışmasıle halledılemez. 
lllasının tahliye dtlgi binaya sığın· «Yalanın kendine has , ince buluş- ylm. Ya Vasfi Rıza?. Sevimli san. gosterdı. Bu noktaya da dikkat e-j «Çokw şereflı ıstısnalar ne de- Eğer Angli - Sakson :1le"mt 
lllış bulunuyor. Mükemmel bir at lar > ft:kl:we masumlaştıran tek atkar, ayni tip ve karakterdeki rol- dene mesele yOSc: v • •• 1 r~e dogru olursa olsun Musevi kat'i bir zafer kazanncak olur a 
c:ıınhazhanesi, yahud bugiinkü ah • ayağının .. ünde bin bir yalan söy. !erin kalıbına gire gire ph.siyetinl Y~ı pek ~:lglm! ~~I ~r- nufuzu Fransada yapışıcı v~ za- Musevi ıT'kı ht"men istediği mem 
;. e uygun bir tııbirle sığınaf:a ben· ı~~ hastalığına müptela blr atla-, kaybetmek üzere idi. Ne yalan söy. leım~lm. J e~,_ 'b m?11 k erı e manla eritici olarak tesir etmi leRette istediği şekild oturac k ~. bu Nasredd" Hocanın tür budala --~t.. bh· ya. llyeyirn «Yalancı»dakl Lelio rolün- batti kOlllŞUJ tarzı~, u tıp ome- h"•kA • h ' f ka · a ' 
besi kılıklı bl d ın c-ı.. K _:1. •

1 
mın, saf ve uıtA!>"~~-'-- il d d ' . ka acak d" k dilerin istediği bir kalıptaydı. ve u umetın arcketlerine mü a t yıne o memleket halkının 

t• na a -r-uır om~ lan tau~' ederken b r y~ s - e e aym tmza ç ıye or. · } ·· ·· b k d •Yab-o:ınuzun ne yapacağını dli§ii- . .: •. _._ irclial '--·ord Fakat Vasfi R eski Dekor ve kost'u'mler· essır o muştur.)) gozune atma ta evam 'e'de -
";;... • &1lesı vuoııda getırer~ geç "«> -.u, um. ıza, B 3_ • d ik Ew f . 'h -.... ,.or-<Lmt. Muht-em bir gazinosu 1 •• •• hüviyetini bir manto gibi sırtından • u Kanunun neşrı sırasın a c~ · gf'r za erı mı vt-r kazanır 
<>ld ~ -. ı macera~ı goruyoruz. l F ) · b

0 

l hu Utu halde, bir tiyatroya malik Mevmutw bu güzel komediyi atarak, rolünü tam manaslle giyin- Dekor, İtalyanın havasını tama. ve soma arı ransız gazete erın· veya ır uz aşma sulhu olur a 
~ntnıyan bedbnht şehrin bcdbaM1 görmelerini bV5İye ccleccğim ol.."11- ml§ti. Yalnız, pro?nğu söylerken, men veriyordu. Birinci perdede sa· de çıkan ya7..ılaroan anla~ılıyor, Avrupa dışına çıkacaktır. 

:: a:kfu. ve idarecileri, ellerinde yucularımın zevkini kaçırmamalı: bir aktörden çok konferanscıya ben bah o~ _ıtıkl.arı!' geçirdiği gay. gayri müfarıkı olan be lik harek Şarkta bu şckild(' bir Musevi 
ı.,.~cud '!""'•gayri nıevcud,.m.kin.. için anlatmıyacağım. .;,onlu. Bir .ı,, ,.ğa ve oola batt. •I tabh lı.ı;Jaçlar bn· bu'afa ln.-.kı- ve nüzansenle...., ...,•...\'.· la 1 k ~ meselesi yoktu. bundan d } değip~talıngradda, birkaç defa el Goldonl ile, Molyorin bu tarza ketler yapmaktan ziyade, perdenin lırsa, teknik hiç bir hata gözüme tığı hususiyetlerle , Yalan: rhn k e. 1 !;ükretm<'liviz Ek U k~ 

1

.vı salaıt •mı.iş blr binayı andıran bul kaçan eserlerindeki mesela «Dek • önünde ~ ileor.I geri gidip geliyor- çarpmadı. Kostümler de, dekorla si meşgul edip eğlendi ek» ~rb eİ · rem fO 'gıl 
de. a ~ ya~caklardı? itiraf e- baı:lık»la aralarındaki kuvvetli mü- du. Bu hıırekotler biraz da ~ ve tam bir ahenk teşkil ediyordu. gÜlclÜ:ı~ yani komr~~ t!yatro 

0 

M h ..ı::; P~~en O<>k bunu ru..-.ı.' bebete ı,....ı .ıtlkten '°"'" ı.ınslle oola taksim ..ıııı..,. iyi oW:ak. Bun. Netice· nu vaz;r..ini yapmı : .~~ ı'"- d bu .taç çocuktan laom gıffirn. Enerjinin, san'at ve' geçebilmz. dan baıAm Vasfi Rı:r:anın rolü üze- • cek bir eserdi y~ a ett re: ar esınden korumak için 
~ a,ı.ının gü..ı bl• ~ünle Hasıl eynandı7 •inde ,ı;yı...-1< biç bi• oöz yolma. Komedi tiyatrosunun ilk .... ı.ı. altında yalan '.;.;;ı •• ıı ... 1;'"~? lesini yar~ımın~z~ r}ca ediyoruz • 
....: •m. Kıoa ı.ı, .,,.... lçmde, • M;ı-und ~ı. Beb..da, bl,..ı. .,ı.lameden ıavdye edebifüiın. in.. mıyonım. ını oç san. ocu n•geme Ku~umu 

eo lllıllıuı...,. .._ W.. ~a ,. ..... .,. Vllllfi RiM. Ul•itat da mecU l nie .... _.ır ~· .ıce flP'Üıer, klUik tulu.tın liztmJ NıMTct Sala Copun Genel Me1kezı 
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ri{ l L Askeri vaziyet =ı ~ö~~~~~~~~~~~~~.d-
. 

1 
ı ~~ ( Btıf taralı 1 inci sayfada) ı küsur top vesaireyi de .il-tinam veya ile l~al altındaki Fransaya kartı te bulundu; batta parasııı.ı ge;rl al. lede mirde ztini yeniden zapt-etmek suretile e- tahrib etmek 5Uretile bu tumcnlerln 1 akınlarııu yen:idwı srk~ırmışlar - mak için bir arzuhal yazdı. Yalvar-

bemmlyetli denebilecek terakkiler lmbası işinin tamamlandıgını bil - dır. j dı, yakardı; tehdidlerde bulundu7 
kaydetmiş oldukları ve Terek ce - dimıdrtedir. Harbin bu dördüncü Bir taraftan da Mışırın batı çölü ancak bin kurufww kurtarabildi. 
nubundakl tazylklerlııi de artırarak senesinde tümen mevcudlarının mık ile şimali Libya ve orta Akdeniz Lakin paranın geri kalaııındı\D vmz • 
Sovyetleri bir kesimde bu kere ~ tarı hakkında pek kafi rakamlar havallsinde hava faa!iy~tlerlni son geçmiş değildi: 

Şehir İsta•yona doğru gittih9C 
inkiıaf ediyor, yeni eserler 

t1ücuda getirili)'or 

Belediye R"i.i Fuad Akman 

Zile (Htm"'.ısi) - Şehrin merkez 
nüfusu 17 bi.ıı beş yüzdür. Mevcud 
b"naların eksemi birçok şehir ve 
kasabalarımızda olduğu gibi eski 
tarz üzerine inşa oıunmuı, fa!iat 
bundaki is .. b~ asırmr geçti'!dcn son. 
ra laşılmıp ır.Ru ~vler, buralarda 
tekerrüründen korkulan mahud zel
zelede hayret verici bir mukavemet 
göstemtif ve böylece birçok zarar 
kendlüğind n önlenmiş.tir. 

Kazanın büyümiye haflaması Ü. 

zerine mü emadi cereyanla çalıı-gn 
clcktr'lk t !satı kif yetsiz hale g -
miye ~ dığındnn tehrin bdedlyc 
ve parli reH Fuad Akman, hu lh. 
tiyaç üzerine ön durmıya ba.§
lnmıftır. Şehrin içme suyu iyi ve ki. 
fi mikdardadır. 

Zile şehri dahilinde küçük el san 
atleri de taammüm yoluna gim1ekl 
arifesindedir. Kı men Turha'dan 
gdirilen ve kısmen mahallen istih.l 
sı:ıl olunan 1 endir n .. bntı ile kendiri 
çıkrıkları kunılınuş ve iplik imaline 
ba{.bnmıştır. Şimdil"k adedi yirmiyi 
bulan bu çıkrıklar tedricen çoğala· 
cak ve ilerld umumi bir mahiyet 
alacaktır. 

Belediye büdçesl, reisin himme. 
tile ~!i bin lir ya yükseltilm~ ıeh
rln en işlek yerindeki güzel park ıs. 
18.h olunmllf, oıiasıne. bir büst dlk
tlrilmiftlr. Şehre be§ kilometre nıe. 
safed.e bulunan istasyonda toprak 

ı a ılmı a ıca evler 

(j~ oiflunu çifte ile öldüren 60 lık 
boba 20 aene ağır hapt1e 

mahküm oldu 

İzmir (H A) - Kendi öz oğlu 
Hüseylni söyl~ olduğu ağır söz
lerden müt~lren çifte tüfeği ile 
arkasJndan nişan alarak kasden öl. 
diirmekten suçln Kemalpaşa.o ı;,. 
Parsa köyünden Mustafanm muha-
kemesine fdırintiz Ağırceza mahke. 
meslnde deva.m edllmlt ve karar 
tefhim edlhnl§lir. 

Heyeti hikhne, Mustafanın su • 
çunu sahit gördüğünden iJaın ceza. 
sına bedel 30 sene ağır hapsine, an
cak 60 Y8§lnl tecavüz ettiği ve oğlu 
Hüseylnln kendislDt' aöylodlği ağır 
kellmeleT'in cezayı hafifletici mahi. 
yette olduğundan cezasının üçte biri 
indirilerek 20 sene müddetle ağıı· 
hapse k6nuhııns1Dll karar vennlştir. 

[veid katili baba, sararmış ol -
duğu lnlde ağır adımlarla mahke. 
me salonunu terketmi~tir. 

bir miktar daha geri çekilmek zo. zikre.dilemez. Eğer, mümkün mcr- gün~erde çok artırını~ olan İnglllz. - İki bin kunqu mu daha verin. 
nıncLı bırıı&tıkları anlaşılmaktadır. tebe ıu hata yapmıı olmak için biz ler El-Alemeyn cephesinin İtalyan Zira faizleri sekiz yiiz kurut o\muı. 

Sovyetıerin ılme.I cihetinden ol-1 bu nıcvcudları normale yakın farzı kuvvetleri tarafından işgal edilmek- tur. İki ay Kayseride kalıtımı yüz 
duğu kadar son günlerde cenub ta - edersek yedi tümenin dlğer tcfcrrü- te olan merkez nııntakasına karp kurufa, tutun! 
rafından da büyük kuvvetlerle, fa - alile birl1kt:e 100,000 den bir parça! da geçen ÇB:'fa,ınba günü erkenden Dedi. Cinci Hoca köpürdü; ağar 
kat n<*i~lz yardım ·taarruzJaı ı yap fazla mcvcudlu üç kolordudan mu.. büyükçe ölçüde ve pddetli bir taar. sözler söyledi; kovdu; ismall Efen.. 
makta oldukları Stallngradın Or • rcl:kc.b zayıf bir orduya teadül et- ııu• hareketi icra ebnİ§ler ve bazı dl gihniyOf'du. O zaman Cinci Hoca 
lov'ka varoıu garb:nda evvelki gün tiğmi ve Almanlar şayed nuiteakıb İtalyan ileri mevzilerini ~gal ettik- bademelerine bağırdı: 
Almanlar tarafından ku~tıhnış ol- tebliğlerinde esir v~ ganimet sayı·- ten sonra d~~ur~lmuşl~dır. l~: - Bre, koman §Unu! 
duğu bildirilen Sovyet kuvvetleri sının ~tığından oahsedemezlerse yanlar, İngılızlen hcnuz bu ılerı İsmail Efendi hademelerden zıorhl 
ha'k'.<ında henüz ne ALnan kaynak- bunun ancak yarısına yakın bir kıs. mevzilerden çıkaran~amı~lardır. in. bir dayak yedi; bir eli de yaralan
lanndan yeni bir haber, ne de Sov- n11nın imha edilebilmiş olduğunu gill:z.ler de işgal etmış oldukları bu dı. Kapı dışarı atıldı. Fakat hakkıa 
yet kaynaklarından bir yalanlama an1arız. mevzileri durmadan tahkim etmek- dan vazgeçmemi . Şeyhülislam Ab 
~edJhtıemiıtlr. Almanların bu yeni muvaffaki - tedirler. Bu yeni hareket gerçi za· dürrahim Efendiye (tiUi. Şeyhislam 

Dünkü Alman resmi tebliği ise yeti aded bakımınJan pek mühim hlren bir taarruzu keşif mahiyetin_ birçok defa böyle hadiselerle kar. 
diğer bazı haberler arasında sadece sayılamasa bile temin ettiği sev • dedir. Fakat İngill~lerln tekrar es- fllapnıftı . Clncıl Hocaya rüşvet ve
Rscbev sahasında bir taraftan ma. kulceytİ netice bakımından çok ki m:evzileıılne çckılmiyerek işgal renlere kızıyordu: 
halli Alman taarruzları, diğer taraf- mühimdir. Gerçekten, Sov)'etlerin ettikleri mevzilerde yerlcşmeğe ça- - Rüıvet verenin de alanın da 
tan da SÖvyetlerin püskürtülen kar- geçen kıt o kadar gayret sarflle ve lıpnaları hakikatin böyle oLnadı - akıbet1 budur! 
fi taanuzları neticesinde Sovyet - Leningrad muhasara ord~sunu ge - ğını ve fırsatı ~üwd bulurlar~ bu - Vallahi ben rüşvet vemıq 
lerden birkaç yüz csrrle bir mıktar rlslnden vurmak mak.sa.dıle Wol • ta.arnızu umumı bir taarruza ınkı • isem gönül rızasile değjldlr; tayio 
t k ve 44 top alındığını kaydet. bof nehrinin garb sahiline ceçire • Uıb ettirmek niyetinde olduklarını olundtiktnn sonra çaVU§ geldi. Meo-
tlkten sonra La:loga gölü cenubun- }>iJ:mif oldukları büyükçe kuvvetler ihsas etmektedir. bur ettiler; faizle alıp verdim. 
da kuşatılml:f olan Sovyet kuvvet - Almanlar tarafın:ıan 1942 senesi • Ma~agas.karın hemen ~tün il · Parayı aldığı bazlrganı söylecH; 
lerinln 7 tümen kadar olduğunu ve nln ilk hareketleri esnasında kısmen manlıırile blrUkte merkezı olan T~n sözlerine inandırdı. Bunun üzerine 
28000 kadar ölü verdirmek, tard, kısmen de kutatılarak imha narino şehrini de ~al eden fngı • Şeyhlslim hemen Sadrazam Kara• 
12,200 esir almak, 244 tank, 300 edildikten sonra Sovyet ba~omu - lizler fİmdl adanın ~enub kısmında Mustafa P818ya gitti; hadiseyi anlat.. 

t.Jnlığı serbestleyen bu muhasara Fransız kuvvetlerinm son mukave- tı. Bu rezaletler devlet binasına ko.. 
~ ·~..; • ordusunu, son zamanlar zarfında metlerini ~ırmakla meşguldü;ler ve nulan birer kundaktı; it çlğlrında 
{ Bor talebe okutma ve koruma bırlıgı 1 hem Lenlngraddan, ~~de Ladoga Japon denızaltılıırının Atlantığe da- çıkınca padİfa}ı: 
"- gölü oonubumlan mutekabll hare - bi geçtikleri haberinden sonra Mo- - Niçin vaktlle söylemediniz? 

Bordan yazılıyor: Bundan blr 1 11 yardımlarını temin etınek sure
müddet m-vel memleket çocukları- h1e Bor'da bir ortaokul bina ı yap. 
nı okutmak ve korumak üzere Bor. tınnağa teşebbüs etmiş ve binanın 
da bir nTalcbe okutnıa ve koruma temelini de atmış bulunmakta. 
birliği» kurulduğunu haber vennlş- dır. 
b1c. Bu birlik Bor bftlkınrn ve Bor Realın teınelatma merasimini ıös-

ketlerle yeniden tazyik etmegi ka • zamblk .kanalını tamamile ellerine Diyerek gazebe gebııcz miydi? 
rarlll§tırnuş ve bu hareketin icra • gcçir<fullmıiş oldı(klarından dnl~y:ı O zaman ikisinin de halleri hoı ol
sına da giripnlıtl. İşte, Almanların hiç şüphesiz bugün büyük bir sevınç ·mazdı. 
bir taraftan S:wyetlerln Leningrad- içindedirler. İngilizler, esasen. pek Sadrazam Kara Mustafa Paşa 
dan Neva'yı cenuba doğru rnürür 1 e.Skldenberl dünya denlzlerinm e • Cinci Hocanın konağına adam yOL 
teşebbüslerini mütevaliyen püskür -ı hcmmiyetli &tratejlk geçid ve 58 • lndı; kethüdasını çağırttı; fena bal 
türken diğer taraftan Ladoga ce - balarını ellerine geçüıınck mcr~~ ~e de çıkı;tı, tebdld etti. Cinci Hoca 
nubundn fazla ilerleyen Sovyet kuv ltlyadınd::ıdırlnr. Dünyn~ın buyuk bu sefer kol1ktu ve paraları tamami
vetlerinden 7 tümeni her zrunan ol- bir kısmına şamil olan hakimiyet • 4c gf!ri verdi. 
tlugu gibi Alman r.1.ratejislnc has lerlnin esaslı olarak muhafazası 1 • Ondan evvel de bi~ok rü~vcl 

l biP ustalıkla yaptıklaı ı kartı tanr • çin bunun çok doğru bir hareket ol vak'aları halkın diline düşmii~ 
! nızlarla ku§atmağa ve yarısını "dahi duğuna da ıüphe !oktur. Mo.zam • Padişahın aklı ba,ında olduğu bir 
olsun imha etmekle Leningradı ıııu- 1 bik kanalını cller.ıne. geçlrebılmek· zamana raStladı; Cinci Hoca knzes. 
hasara eden Alman ordusunu ye • le bu hususta. yeı_ııı ~.'~. nd_ım dah:' kerlilden azlolundu; yeni yaptırdığt 
nldcn sıkı'1\tak tehlikesinden kur. atmışlar ve pndı bütün dıkkatleı:ı- saraydan çıkarıldı; ıakln çok geç
tn mağa muvaffak olmaları dolayı- nl, öyle görünüyor, ki Senegal'ın meden bu fırtına yattıtı; eskisindea 
siledir, ki bu netice mühim görül 4 Dakar llınan103 çevirınişlerdir. AL daha nüfuz kazandı. 
mekted.lr. las Okyanusununun en dar olan sa- =============:::ı:a 

2 - Diğer cephelerde: basının bir kenarını teşkil eden Bre a-eçımeyen Dakarı da cebren elleri. 
Jngiliz • Amerikan hava kuvvet- zilya burnu kendt emellerine hiz • ne geçirebilirlerse İngiliz - Ame • 

leri iki üç gündenberi ayrı ayrı ha- met eder bir hale geldikten SOJU'a rika.hların Alım.an denizaltılarına 
reket eden biiyük bava tefekkülleri nan ve ilı'tiyarlle kendi taraflarına kartı daha müessir mücadelelere ~ 

D el 1&9 ~ " N.-dtll'i ~ı ~ 1).. 



4 Birincitepin SON POSTA Sayfa 5 

r 
1 Telgra ' on Ve Telsiz Haberleri J 

1 Yanş devam ediyor, 1 

daha katedilecek 
uzun bir yol var 

BU SABAH_i _H_A_B_E_R __ L_E_R -Londraya göre: 

Almanlar 
Stalingradda 
geni mevziler 

aldılar 

Macarlar da 3,000 esir 
aldıklarını bildiriyor 

Londra, 4 ( A.A.) - Dün Sta• 
lingradda en §iddetli çarpışma.. 
Lar fİmal kesiminde cereyan et
nıiştir. 

Almanlar büyük miktarda 
tank ve tayyarelerin hinıayesi 
altında kütle halinde hücumlar
da bulunmuslardır. Biraz ilerle· 
ınitler ve m~kün bir mahal zap· 
tetmişlerdir. 

Şehrin başka kesimlerinde Al. 
illan hücumları püskürtülmüştür. 

Stalingrad cenuLunda Rus kı· 
taatının mevzileri geri alınını§· 
tır. Takriben bir Alman taburu 
inıha edilmiıtir. 

Anudane çarpışımalardan son 
:t-a kıymetli mevziler düşman eli
ae geçmittir. 

Kafkaayada 1iddetli çarpıt· 
ı.alar cereyan etmektedir. Al. 
nıanlar meskun bh· mahallin ha· 
rici kısmına girmişleı dir. 

Macarlar 3HO eair aldılar 
Bertin 4 (Radyo) - Macar 

kumand~nlıiı tebliii: 
Macar ordusu tarafından mÜ· 

daf aa edilen cephe boyunca bu 
hafta tiddetli tepçu ve İatlkşaf 
faaliyeti olm~tur. • • 

Don üzerinde kuvvetlerımız 
111ahalli taarruzlar icra etmifler
dir. Müteaddid Sovyet üsleri tah
rib edilmif. 3000 esiı· alınmış, 
ınühim miktarda ı;animetler elde 
edilmiştir. 

Ma ca r t ayyar eler i büyük bir 
faaliyet göstermişlerdir. 

Cephe gerisindeki vaai c,rman 
auntakaları tetni :denmiştir. 

Romaya gôt·e 
Roma, 4 (Radyo) - Berlin· 

den alınan haberlere göre, ..,ta. 
lingrad muharebe•inin siddet 
lllerkezi gitgide tinıale İntikal et
lllektedir. 

Orlovkanın itrali 4imali gar· 
lııideki Sovy~t müdafaa sistemi~ 
nin tamamını tehlike dü,ürmüı· 
tür. Çember iç=ne alman kuv. 
vetler çok mühimdir. 

Filen Stalingradın zaptının e 
hemmiyeti kalmaınu.tır. Hare~a: 
tın batlıca hedefi Volga ne-hr!nı 
kesmek idi. Bu hedefe tanıamıle 
varılmı4br. ----o----

m:~ . Rommelin beyanatı: 

"Cölde nasıl şartlarla 
çarpıştığımız öğrenildiği zaman 
dünya hayretler içinde kalacak,, 
Mareşal dedi ki: "Mısırın kapısındayız ve 
bulunduğumuz yerleri~uhafaza edeceğiz,, 

Berlin, 4 (A.A.) _ Dün pro- : F"Mh ısı~ın d d~~~ıs~b' ~tizdde~ir. 
paganda nazırı Or. Göbbels e- u rerın e ıgı gı ı u un ugu. 
vinde yaptığı bir toplantıda ba- muz yerleri muhafaza edeceğiz. 
sın mümessillerine Mareşnl Rom· Temmuzun başındanberi Mısır 
meli tanıtmıştır. ve timali Afrikada 2500 düşman 

Mare}al Rommel beyanatla tankı imha edilmiştir. 
bulunmuş ve Afrika.da ve Mısır- Mareşal, çöl muharebelerinin 
da harbetmekte 0 duğundan çok batka tarzda olduğunu, kuman· 
iftihar duyduğunu, bu muhare. danın ön safta bulunması lazım 
belerin çok çetin olduğunu söy- geldiğini, bazı anlarda kuman· 
lemi'" ve ezcümle şunları söyle- danın ani ve kat'i ka.-arlar ver-

... mek mecburiyetinde bulunduğu-
rnittir: l nu söylemiıtir. «- Ba,arılanmız sayıca ço' 
üstün bir düşmana karş1 elde e- Mareşal sıhhati ve tekrar va. 
dilmittir. ileride tarih bu ınuha· zifesi başına avdet etmiyeceği 
rebeyi yazdığı vakit ne kada.- hakkındaki haberleri kat'i bir 
kuvvetlerle çarp1~tığımızı ve ne surette yalanlamıt ,.e yakında 
ba,arılar elde ettiğimizi d?nya vazifesi batında bulunacağını 
hayretler içinde öğrenecektır. söylemiştir. 

Moskovadan bildiriliyor 
"Stalingrad'ın akıbeti sallanhda,, 

(llat taralı 1 inci UAylada) den bugünkü gelen telgraflar, Sta-
mal b.tıclal dıt endüstri mahalle- J.insradı'ı~ batı ıirn.al varotfarında 
sinde, hafif bü- salah haberi vennektedir-

2 - Şimalden Don istikametin- ler. Bir itçl mahallesinde Alman 
de Sovyetlerln taarruz ettiği yerde, tankları tarafından vücude getiri -

3 - Sovyetlerin cenuhclan taar· len çıkıntı, §İmdi ortadan kaldırıl-
rw: e ttikleri yerde, mıt ve vaziyet general Rodlnlsev'ln 

4 - Don üzerindeki köprü do - .şiddetli karşı taarruzları ile d üzel· 
taylarında. tilmiştlr. Stratejik ehemmiyeti ha· 

ft..... bub 1 .__ be · iz bir bina için yapılan çarpışmalar-
&;.n ran ı noa.ta p flillal en· d 200 Alın ··ıdürüJ' ·· ·· t" 'n:;.. 

.:l!'-ı • mahall ı-..ı_.ı• E":ı:. Ahı a an o muf ur, a...~ 
~rı ea ~11' • ..,.er ıan b b' d kar lmı••ı 70 
"' ffak ı ı S j nıan u ına an çı ı r r. ı:'r bur~ muva o ur arsa ta- sün ve 70 secedenberi Stallngrad 
lingracl ın cerl kal~~ kısmı da pek müdafileri rahat yüzü görınemis • 
büyük tıeblikıeye diifecektlr. L_..ı• r.::%.::... ··-·· muharebeler · d'ld' · .. D snıD', ~... sogıue 
Ta~_ın -~ ı ıcanc gore ~ ve :ıııltralyöz düelloları hiç e'kail • 

dirseğının ote tarafmda Staha.. memlftlr. Staliasraıd muharebesinin 
srad muharebe meydanına git- !Detİc:ıelel'I, bayati ehemmiyetle te • 
mek üzere 20 Alman tümeni bek- gJer ,.paıc:aiı ne kadar tekrar e -
)emektedir. dilse udır. Şehir diifene Rua laıv-

TO a-ün, TO gece :vetlerl KaflııM.yada tec:rld edHmif 
Mo*ova 3 (A.A.) - Cephe - olacaldanlır. 

Sürekli yıj11arlar hatta 1 Alman ve Sov-
tairibat Y••lıiıı~aı lakıra t t hı· w I . 

treıi 3 ıiı isleıiyeceı ye e ıg erı 
(B t alı J inci aaylacla) (Baı taralı 1 inci .aylada) 

Ekrem Ko .. niu Pariste miad;: d~ trenler hareket ede. kürtmüılerdir. Rjev kesiminde 

1 
pıemıtlerdw. yapılan taarruz hareketleri ea • 

k 1 dl T'u' rk'ıyeye Yolun açılması için Haydar - nasında ve düımanan mukabil ta. 

Ya a an paıadan 500 amele eönderilmiı, arru:& müclafaaaa esnasında yüz-. k 9 uncu ifletme müdürü de hüdiae lerce eaİI' ahnmıtta... 26 zırhlı 

Oo''nderılece mahalline ııitmiıtir. tank, 44 top ve daha birçok ağır 
• Hattan .. üç ıünde açılableceii ve hafif silah ~aptedilmİ§ veya 

A k 3 (Hususi) - Harı- ve bu muddet zarfında trenle- yok edilmiıtir. Düşman yüksek 
c:iye nV=~~letinin nıuhür ve an. rin itliyemiyecesi anla.ılmakta- kanlı kayıblara uiı·amıttır. 

k h l ~v- d Alınan earler tellerini taklid edeı·e sa e ır. 
rakla memleketimiz narnına si- Evvelki eün Haydarpaıa ve Kara ordusu kıt'aları Alman 
Pariİ edilmiş gösterilen tayy';c~- Ankarada~f h.areket ~de; t~e~ • tayyare tetkillerile örnek ole • 
leri spanyaya satan Ek.-em o· o· ter muhedt~ ı1 ıstasyon ar a e - cak bir itbirliii yaparak d\i§· 
niı Pariste tevkif edilıni~ir. ıp. lemekt ır er. . . manın çember ·içine alınmıı 7 l\i 

• lornatik teşebbüaicr yapılmı~. o!· Bir amel~ye yıldırım .~sabet t>ftı mene baliğ olan kuvvetlerini 
duğundan yakında meınleketınu- Evvelkı gece saat do~t buçuk· İnatila yapılan .savatlar esnasın-
ze gönderilecektir. ta Erenköy ile G~ı.tepe ıs1tı;sy~~u da yok etmitlerdir. 12370 eslr 

Almanlann eline 
gecen bir Sovyet 

' emirnamesi 
Cephede ölen subuy ııe erlerin 

Palto, elbiae ve takımlarını 
çıkarmak mecburi 

Berlin, 4 (Radyo) - Stalin. 
~t' dda harbeden Gl inci Sovyet 
urn • k ,, it enı omutanı tuğgeneral A · 
• •rnoff'un bir emirnamesi Al· 

:~n. luunandanlığman eline geç· 
le~t~r · _Bu emirname fU madde

ıhtava ebnekledir: 
1 - s d ··1 h• •va4 esnasın a o en su. 

bl y. "e erlerin palto, elbise ve 
e:n takımları çıkKrılmalıdır. 

"'• - Bu palto, elbise, dlf ça· 
Poltırdar ve meıinler askeri de-

3•ra naldedilmelidir. 
llıp - Bilahare depolardan alı· 

C:ephe)'e aönclerilmelidir. 

arasındaki elektrık ame e ennan ahnmııtır. 244 zırhlı tank, 307 
çadırına yıldır1m iaabet etmİf, top, 491 mayn lopu ve 843 mit
yatmakta olan i~ilerden la~a~le ralyöz, birçok harb malzemesi 
çarparak kömür haline getirmıı· ganimet alanmıt, yahud yok e-
tir. H dilmittir. Dütmanın telefatı 

Ayni çadırda bulunan asan nı saymak imkanı yoldur. 
ve Halil adlarında iki amele de Sovyet tebliği 
yaralanmıslardır. Moskova 3 (A.A.) - Sovyet 

Sebri111izde ıörülmemıs tebliğine ektir: 

Yaamur Stalinsrad çevresinde çt-tin 
bir muharebe cereyan etmekte.. 

Dün fasılalarla i~hrimizde bü4 !lir. Bir Sovyet birliği 200 düt· 
tün gün yağmur ya~ı,,. ge~e 2 man öldürmüttür. 3 Alınan hii

··rü}rnemıt bır §ıddet cumu püskürtülmiif ve l>ir pi -den sonra go . .. ~ ı 
almıttır. Şiddetli bır ruzgar a yade bölüğü yok edilmi~tir. Sta 
beraber yağan yağmurdan kısa lingradın §İmal batasm da Sov • 
bir zamanda Aksaray ve Kasım· yet birlikleri bir diiıman ınev. 
pata semtlerini sular b~smıt~~r. ziini hücumla z•ptetmiı ""' düt· 
Bilhaaaa Aksarayda, Valu~e tur. 
besile karakol arası bir deni.& ha· 
lini almııtır. Burada bir çocuk ve 
bir ihtiyar suların cereyanına 
kapılarak l'lıoiulmak tehliket'İ 
geçinnitler, etraftan yetiıenler 
tarafından kurtanlmıtlardır. Bu
rada bi,çok dUkkinlar au bas· 
maııman hasar sörmüıtiir. 

tir. 
Mozdok çevresinde Alm•nl 

ran tank ve piyadelerle yaptık
ları hücumlar püskürtülmütt 8 
tank tahrib ve bir piyade bölü. 
ğü imha edilmif lir. Başka bir 
kesimde dÜflDan aiır kayıblara 
uiratslmııtır. 

Nevyork 3 (A.A.) - Ecnebi 
siyasi mehafilinde bir nutuk irad 
eden İngiltere büyük elçisi Lord 
Halifaks, ezcümle ıöyle demiı -
tir: 

Ruaya seferi, Almanlann kuv 
vetlerini takviye etmek için çift
liklerden ve fabrikalardan aza. 
mi nisbette İstifade edecekleri 
fikrini doğurmuttur. Bunun ma
nası şudur ki, eğer Alm&nya ge· 
lecek baharda yeni bir sefere 
karşı koymak zorunda kalırsa 
ıimdiki gibi harb ve endüstri 
gayretlerini idame ve muhafaza 
edemiyece~ ya birinden, ya Ö· 
bürkünden vazgeçmek ve fEda
kirlık yapmak zorunda kalacak. 
tır. Yarıı devam ediyor, daha 
katedilecek uzun bir yol var. Fa
kat Ailnanya fena bir ad:mla 
yola çıkmıs bulunuyor. 

Fransaya büyük bir 
hava akını yapıldı 

Amerikahlar lngiliz
ler pesifikde niç;n 

bir iş göremiyorlar? 

rı arasındaki mesafe 1200 mil 
den ibarettir. Yine bu mevziir: 
450 mil ıarkında Ponap adlı bi 
diğer üa vardır iri o da tıpk 
Trük sibi yüzlerce adanın orta 

Ş İmdiye kadar donanma- sanda mahfuz bir deniz sığınaıı 
sına milyarlar aarfedcn dır. 

Birleıık Amerika devletlerinin Bu meTzün meclhali Şokas u 
Pasifıkte bugiın kendisinden mi ~~~ilen v_e (350) metre yülc 
beklenilen faal rolü oynayama • aeklıcınde bır kaya parçası il 
masını görerek hayrete duıenler kapal~~ır. Buraaı da, küçük bi 
çoktur. Bunun sebeini Pearl Har 1 Cebeluttarık olarak gayet kud 
bour baskını neticesi ciddi bir retli bir surete tahkim edilmiştir 
darbe yiyen bu donanmanın ka. Daha. şarkta yüzlerce deni-z tay 
yıplanna atfedenler olduğu gibi yaresine Üs vazifesini gören Maı 
°"9-pon bahriyesi kar§ısında Ame tal adaları vardır ve bura ile H• 
rikan donanmasının becc:rikaizli- vay adaları arasındaki mesnff 
ğine hamledenler de az değildir. (2200) mildir. Mikronezyl:l'mr 
Japon donanmasınm mücadele garbinde ka;n bu unan Pnlo a 
kabiliyetini ve taarruz kudretini daları grupu İse bugün Japon 
azınsamamakla beraber bugün • yanın cenubi Pasifikte icra etti 
kü durumun daha başka arniller ği bütün hart"ketlerin iııtina< 
le kayıdlı olduğunu itiraf etmek mcvzilt>ridir. Filipinlere ve F el 
lazımdır. Filvaki Japonya Pasi- menk Hindistanına yap1lan h11vı 
fik .?ky~osunun tam ortaların- akınlarının buralardan yapıldı 
da oyle bır sıra üsse maliktir ki ğını zannett0 recek emnı:ırel 
bu üslerin ehemmiyeti gerek Av. çoktur. Gene bu mıntaka i le A 
rupa ve gerek Am(:rikn devletle- vustralya mandası altmdaki adı 

(/:laf tarafı 1 İnci sayfuda) ri tarafından uzun zaman hı'a ve ı ar arasındalci mesafo! tayyare 
Bu harekete 400 av uçağı ile bü· fark edilmi§ değildi. Ang!o Sak- ile (3) aaatten ibarettir. 

yük bomba uçakları te,killeri itti· aon devletlerinin (date..line) de- Amerika ile İspanya arasındı 
rak etmiılerdir. dikleri bu mıntaka Mikronezya ı1898 de vukua geJen harbi mute 

Alman tebliği İsmini alan ve batlıcası evvelce akib Bırle§ik Ameril .. a şayed bı 
Berlin 3 (A.A.) - Reami teb- ispanya ve Almanyaya aid bulu. 

liğ: İngilterenin Manı .sahiline nan Maryan, Karolin ve Marşal raz uzağı görebilmit ve Japon 
kartı yapılan bir taarruz eana . adalarından mürekkeb irili u fak yanın ileride oynıyabilecegi ro 
sanda 2 llkteırin gecesi hızhbot· lı takriben 2550 k:ıdar adadır. lü kestirebilseydi, butiı.ı u ada 
b.r, ınubrlblcrin kuvvetli müda - Coğrafı olmaktan ziyade ıa ki bir lara el koyardı. Halbuki Amerik 

yalnız Filipinlerle Cuan adal~rı faasına rağmen 25,000 tonluk mıntaka olan bu adalar mecmu-
b . d 0

' t' · • • nı aldı. ispanya harbi kaybettik· ı_r uıman ıc~.et. gemısmı ve aaa herkesçe malum olduğu üze-
b k k 1 b t ı ten aonra adaların v,eri kalanın ır ara o ıemunnı a ırmış ar. re bir takım Mercan birikintile-
d D . • b' · h w Almanyaya sattı; 1914.1918 haı 
ır. . ıger ır g_emı ... a. sara u.gr.a· rinden ibaret olup •arktan aarbe 

d b t - ı :& bini müteakib Japonyaya intika mış ıse ~ at ıaı. eoru .ememı§t~r: ve ıimalden cenuba doğru üç 
3 İlkteşrın gecesı Holanda aahılı bin millik bir sahaya serpilmiş- etti. Harb~en sonra • A~erik 
açıg· ında Alman himaye kuvvet 1 d' J p 'f'kt k' bunlann Mıl eller Cemıyetı man · er ır ve aponyanın ası ı e ı d 1 k l · 
lerile İngiliz hızlıbotları arasın 'tr t •· · • ih · • k·ı ası • bna onu masını teklı • sı a eJısının m verını teş ı et. · · d J f 1 
da keza bir deniz muharebesi kt d. 1 A ' k • • F'l' etti ıae e aponya muva a ı.:a 

me c ır er. merı a ıçı:n ı ı · .. t ed' 1921 192" v · 
olmu ... ve İngiliz botları topçunun · d 1 k b b ·· d gos erm 1• • " a,ıng • " pın a a arının ayı ı u yuz en k f d b '. ·· p 'f 0 lr 
tesirli ateşile tardedihniştir. vuku bulduğu gibi y ine bu d ev- tan on eransın. a u~ın aıı ı . 

İngiliz bomba uçakları gün l t' F 1 k H' d. adalarının tahkım edılmemel r 
düzün yaptıkları m ün ferid yıp - s~ ın e emd e~ .. ın .. ıstanmad'\e ve askerlikten tecrid olunma\arı 

• • ıngapur enız ussune yıu ım kab 1 d'ld' J da 
ratma akınlarından sonra d ün d l • d • b d ·ı esası u e 1 1• a ponya e ememe erı e yınc un an ı e- . 
gece Almanyanın batı toprakları · 1 • t' M ' '- , il bu anlaşmayı ımzaladı. Fakat an 

rı ge mıı ır. ı-.ronezya nan e- . k' 
na taarruz etmişlerdir. Halk ka· ride oynıyacaiı aakeri mühim taşmanın ımza.smda~ on .c ız se-
yıb~ara. uğramıştu·. Birç?k !ehir· rolü herkesten daha İyi kavramış ne, sonra yan~ b~ un Mıkron~z. 
lerın bılhasaa Kresfeldın ıka • bulunan Japonlar :sulh zamanın. ya nın ehemmıyetı ve oynıyabıle 
metgah mahallelerinde hasrala· da buaralara yabancı ayağı bas· ceği rolun azameti anlaşı mıt ol 
ra sebebiyet verHmig, malzeme tırmamak ve hazırlıklarını his- du. İngilizlerle Am~rikahlarır. 
ve bina bakımından zararlar ol. aettirmemek için e1lcrinden ge- Salomon adalarma karşı yaptık· 
muştur. Hücum eden m;r.klardan len her feyi yapmıtlardır. )arı son taarruzların rı•.1vaffa1< 
5 i dütürülmü4tür. Bir zaman bu mıntakada Ve- olamamasının aebebi işte budur 

JaJınlınn yeıl Genede 
rücatlan 

(Bat tarafı 1 İnci .aylada) 
der olarak müttefik mevzilerine 
taarruz edebilmcktecliı·ler. 

Londra 3 (A.A.) Owen 
Stanley dailarınan merhezine 
doğru Amerikan kuvvetleri iler -
lemektedir. Japonlarla kar,ılaı· 
ma el&n nakua selmemittir. Te
pelerde bulunan Kain: köyüne 
doğru ileri hareket deYam et • 
mektedir. 

Düpnan ahedeflerine kartı ha 
va akınları devam etmektedir. 

ba çıktığını bahane ederek &emi. ve uzaktan gelen bir kuvvet, İs· 
)erin sefer istikame.iu:.ıi d~ği! ter havadan, ister su üstünden 
tirdikleri gibi bir müddet de cüz- gelain, yüzlerce mil nıesaf~den 
zamlllann istili ettiğini ipe e- görülmemesine ve mukabil tcd
derek ziyaret imkinlannı orta- birlerle karşılatmamasma imkan 
dan kaldırmıtlardır. Amerikan yoktur. Pasifikfe İş görmek isti· 
bahriyesine mensub Miralay yen bir Amerika, her seyden ev· 
Earl Ellis si~.i .. memleketlerinin vel, bu binlerce adayı harb bari. 
istikbalini ~utunerek etrafta o· ci çıkarmak mecburiyetindedir. 
lup biteni otrenmek merakına 
düşen bazı meraklı fedakarlRr ** 
da, arkalarında en ufak biı iz 
dahi bırakmadan ortadan kay
bo1uvermi,lerdir. Muhtelif dün
ya metbualarında göze çarpan 
yazılara söre bu Japon askeri 
teııiainin merkezi Trük adasıdır 

RADYO 
PAZAR 4/H/19i! 

1 

ve (245) kadar adadan mürek-
Roma büyük elçimiz keb bi.- mecmuanın ortasındadir. 

· 8.30: Saat •7111'1. 8.3Z: l\larşlar (Pi.). 
1.40: Ajam laaberieri, 8.55-9.50: rwr. 
tiir ve ıu..,_ (Pl), lı.30 : Saat ayan, 

12.S3: X..... Pl'OIN.m lPl.J , 12.45: Bir müddettenberi mt-..zunen 
şehrimizde bulunan Roma bü -
yük elçimiz Hüseyin Kagıb Bay
dur dün hava yolu ile Romaya 
hareket etmi4tir. 

Herriot tevkif e~ildi 

Ajanı haberleri, 13: Sıı.r'kı ~e tu~ıile!' 

13'31.H.31: Badro ıalua okestr:ı.iı, Ma. 
car Ba.Yllolln. 11: s.a.ı &)'arı, 18.03: Rad 
"° danı Glkut.rası. l.S.45: ısıı:ı ~erleri 
19: <Zirıaaı&. .ail), H .15: ~arkıbr wl9.SI: 
lkmlıtke& saat ayarı ve Ajıms lıa.ber. 

lerl, 19.'5: Sel'beat 18 dakika, 19.55: 

Bu adalar topluluğunun vücuda 
getirdiği takriben 60 kilometre 
kutrundaki sakin ve her türlö ta 
arruzdan masun deni:ı. sahası Ja
pon donanması sibi mua~zam 
bir kuvveti rahat rahat banndı. 
rabilecek bir •aziyettedir. Ja
ponlar, bu emin deniz sığı1181imı 

(Ba, tarafı 1 inci sayfada) çevreleyen yüzlerce adada s•yet 
Londra 3 (A.A.) Viıiden muntazam ha•• meydanlan VÜ· 

Fua1 heyeti. 20.15: llnrtle mr. aattı . 
ıt.30: Boccıiher'.nl • Yioloföel JCoııçer. 
~ 2'11 : <Evin .atl), 21.15: mınşılı 

malıı3.ml:ırdan prkılar. t 1 .SO . Ankan 
~r- a! lu>folnnın neLl4. elerl, 22: 

aon alınan bir habere göre, Herrl • cuda setirmifler ve bu meydanla 
ot Valles lea Baina'de bir tecrid kar .. n hava defi teaislerile emniyet 
pına sönderllmiftir. albna almıılardır. Trük ileri 

T aymi• ne diyor? mevzii ile Salomon adal•rı ve A~b 011'11".:ısunta.n parç:ılar (Pi.). Z2.31: 

Lonclra 3 (A.A.) - Thne.'ln Yeni Ginenin tima.li ll&rki kıyıla- Saa.tı aşarı ve &jos hbcrlcri. 

diplcxnalik muhabiri ,..ı.rı yazı· ----------------------------
yar: 

Herriot'nun tevkifi Franıız mil • 
Jetinde bir kere daha tlddetll bir 
lnf'ıal ve nefret uyandıracak bir ha-

Yeıi bir sıl~ taarruzu mu? 
(Bat taralı 1 inci 11ayfada) 

zunun ilk aalmeti olduğunu ve 
bu nutkun A lmanlar tarafından 
Mein Kampf'da ileri sürülen na. 
zariyetler sereiince doiuda ya
yılmak üzere tasarlanan projele 
i ortaya çıkardığını yu:ıyor. 

Gazete, Hitlerin yakında yeni 
sulh taarruzuna geçmesi muhte
mel oldutunu söyledikten sonra 
diyor ki: 

• Bunu beldiyoruı. Bu da gene 
bevhude bir teaebbüs olacaktır. 

Kadıköy Vakıflar DirektörlUgO il4nları 

1 - Kadt.Wyünde Ceferağt\ mahallesinde bir tarafı Muhuıüır karakoDıane 
SQlmtı ~ t.anh C•han Seraskeır 80bimda. ve koşe ba~ncLl iti.in eski 
ıt yeni 37 kapıı 11ı11111aralı ~rmucibi sened (529) IDl"tre aıı11rabbJı saha 
içinde ahfa.ıı ev ve nıilştemıL&tınm müllal3eti sab1mak uztre maa. ıta,ız 
(22022) U.,.. muhammen bedelle ve bpalı zarf usullJe muzaYedeH ça_ 

ltanllmışt ... ihaJesl 5/10/9t2 Faııaırtfıesi cunu saat 15 de Kad koy Va.. 
laflar l'1iidül'Mil'\İnd~ kra lu'ın!lcald.ır. 

2 - Art ınna~a glnnck istıyenlerln U651) tiTa (65) kunış ınuva.lckat teml. 
na.t akçesini Kadıkoy \'akıfb.r l\hi.iüıtüğü \'ezneslne te fun rimcHd9-
k • 

S - Teklif me'ııtublan 1 inr.i madd~ yullı saa~ bir saat evveline ka. 
aar a.ıı!ıiırma komi yonuna vt'r:ihulş ot:acaiııta. 

' - pogta flıe rooftrileıı lnf'kt.ubJarm ayni eaatc kadar koms) on:ı. rel'miş ol_ 
ması şart olup oıret-lmıeuoo ' ' a.lufbr idaresl.mııwi' uı olıma,yacakbr. 

5 - Dış \'e iç zariluın ka.nunwı tarifi ~ 4aınzbıı ve bp:ı.tı'mış olıaaet 
lbımıfır. (250) 
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SALAHA JN KARAKAŞLI 

Baş, diş, nezle, gri rom tizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR 

Birinci partisi tamamen satılan köylü ve İfçi elbise ve paltolarının ikinci partisi ay ba • 
tından itibaren satışa çıkarılmıştır. Viliyet ve kaza merkezlerinde müessese mamulatını 
aatmak istiyenlere fiat ve çeşid listesi gönderilir. Şimdilik müessese mamulabnı perakende 
olarak sa.tan mağazalar: 

Amıaaya. : Musta.r:ı. Tiryacı Mağazası Abdullah Arsla.ner 

Yabancı Memleketlere 

Talebe Gönderilecek 
iktısnt Vekaletinden: 

Maden, izabe, nıaıldne, elektrik ve kimya y~ mühendisi ye • 
tİftirilnıek ve bunlardan bir kımıına mensucat ve kiğıd ihtisası 
yapttrthnak üzere :müsabaka imtihanı ile yabancı memleketlere 60 
ertoek talebe gÖftd~lecddir. 

1.) Mi,Mel,aka imtihanına glreceklerhı aşağıdaki ~ları haiz ol
maları lb&meır: 

a) Türkiye Ciimhuriyeti vatandqı ve Türk ırkından bulun. 
maık, 

b) 17 ~nı 'bttirmİ!, 25 yaşını geçm.emiı olmak, 
c) İyi hal ve ablak sahibi olmak (1941-1942 ders yılında 

miekteb müdurimi olmıyanlar doğruluk kağıdı ibraz 
edeceklerdir.) , 

d) Bu.lafıcı hastalıklarla maliıl olmamak, sıhhati tam ol-

1 ıra.ak, l!Hİnyesl mühendislik yapmağa ve madene tefrik 
edilecekler için ocaklarda çalıpnağa müsaid bulunmak, 

e) l...:iae olgunluk diplomasını ibraz etmek veya bu derece· 
de tamll gördüğü Maarif V dcilliğince tasdik edilnıek. 

2.) Birinci maddede ya:ıı:ılı evsafı haiz olan talihlerin Arı.kara
da M. T. A. En..titüaü Genel Direktörlüğüne ve istanbulda Sümer
bank İstanbul f'lbegine bLr istida ile 21/10/1942 alqamıııa kadar 
:müracMt etml, olmaları lazımdır; İ&tidada yukarıda yazılı tnhsil 
kollarından hangisinin takib edilmek istenildiği tasrih edilecektir; 

3. ) İstidaya a§&i ı da yazılı vesaik bağlanacaktır : 
a) Nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti 
b) Mekteb diploması veya vesikası 
c) İyi hal kağıdı 
d) 4 aded 6)(9 eb'adında futoğraf 

4.) İmtihan 26.10.1942 tarihinde Ankarada M. T. A Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünde ve lstanbulda Sümerbank lstanbul Şubesin
de yapılacaktır. 

5.) imtihana girmek şartlannı haiz olup vesaiki tam ola· 
rak venni~ bulunanların 23/10/1942 tarihinde sıhhi mua • 
yeneleri icra edileceğinden bu tarihte saat dokuzda Ankara
da M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğünde ve İstanbul
da. Sümerbank İstanbul aubeıincle bulunmaları sarttır. . . 

6,) İmtihan ap.ğıda yazılı derslerden yapılac:akUr: 
a.) Cebir, 
b.) Geometri, 
c.) Aritmetik, 
cL) Trigonometri, 
e.) Fl"ZHc:, 
f.) Kimya, 
g.) Ecnei>i dil (bilgilerine gôre, fransizca, almanca, İngİ· 

llzce). 
7.) imtihanda muvaffak olanlar birinci maddede yazılı tahsil 

kollarına ayrılacaklardır. Tefrik hakkı imtihan heyetinin ııali.biyetl 
dahilinde olup bu tefrik talihlerin istedikleri kollar da mümkün 
mertebe nasarı itibara alınmak .suretlle imtihanda göserecekleri 
ınuvaffaklyete ve sıhhi muayenelerinin verdiği neticeye göre yapı. 
laceıktır. 

Heyetin vereceği kararı kabul ebnlyenler gönderllıniyecektir. 
8.) Maden miihendlsliğ için tefrik edilenler tahsillerini M. T. 

A. Emtitü nexaretl altında yapacaklardır. Bunlar: 
a) Ecnebi memlekete gönderilmeden evvel Zonguldak ma

den ocakları dahilinde en az 9 ay çalı,tırılacak ve yev
miye 150 kUJ'U§ alacaklardır. 

b) Talebe akp.ınları yabancı dil dersi görecek ve 9 ayın 
hitamında ameli çalıımadan iyi not alanlar yabancı dj}. 
den hntihana. tabi tu~luak ve ehliyet gösterenler yÜk.. 

sek tahsil için yabancı memleketlere gönderilecektir. 
c) Staj devresinde talebe kazancı ile geçinecek, dilediği 

yerde ikam.et edebilecek ve ancak fevkalade istidadları 
görül.en ve fakir oldukları anlaşılanlara ayrıca her ay 
on liraya kadar nakdi yvd.ım yapılacal<tır. 

d) Stajda ve lisanda ınQ"Vaffak olamıyanlar arzu ettikleri 
takdırde yatılı ve parasız olan Zonguldak Maden Tek
nisyen mektebinin &inci sınıfına imtihansız alınarak 
ayni ders senesi sonunda ikinci ve üçüncü sınıfların im. 
Mnlarını birden verip dördüncü sınıfa terfi edebilecek. 
1et- ve bu sınıfı da ikmal ile «Maden Teknisyenin ün -
vanı ile mf'ktebden mezun olanlar, devlet baremi.nde 30 

lira asli maaşla lıe ahnabileceklenllr. 
9.) Madenden l>a§ka mühendl•likler için tefrik edilecekler doğru 

dan doğruya yabancı memleketlere göndet"ilecekler ve Sümerban
kın tayin edeceği program dahilinde ve Sdnerbank hesabına tah
sil ecl.ecelderdir. 

10,) Talebeler avdetlerinde tahsillednln iki misli müddetle biz • 
met edecslerine ve aksi takdirde tahsil masraflarını faizlle defat-en 
ödeyeceklerine dair müteselsil kEtfilli bir taahhüdııame verecekler
dir. 

t t.) Ankara ve İatanbula diğer yerlerden imtihan için gelenler -
den imtihanda muvaffak olanlara gellf ve dö~ yol paraları ve -
r i lecektir. 

12.) Maden Tetkik ve Arama En.stitüsünün, yabancı memleket. 
lere talebe gönderilmesine dair olup, evvelce yapılan il.8.nı lfbu 
ilfınla hirlcıtlrilmiı olduğundan buradakilerlne aykırı ıartJarı hü -
küm&üzdür. 

8 

,.. Satılık Kamyonet ~ 

1 
Az lııulllaıulım.ış ve lisl.ilr.l.erl yenl 1 

29 mod.el yanım tonluk Fort mıa.r. 

1ıJa!ı bir 4ııamyonet sa.l.ılıkll', osmanı. 
bley J>asa.J Gaar,j:ı m.iim.eııd. 

Tettıfoını: 8&32f ' , 
Satış ilanı 

fstu.bul 4 üncü İcra Mernurlu • 
iundan: lH2/1828) 

Amasya. s Kütükçü Kanleşle.r 

Akşehir Ahmet Tuna 
Akşehir ı Necdet Güler 
Akşehir Şükı'ü Tura.ıı 

Akşehir 

Alııseki 

Ayaş 

Ay34 

Ayaş 

A:yaş 

A!yaş 

Ayq 

Ayaa 
Ayaş 

Bayramiç 
Bayramiç 

Bozcaada 
Boyuııbat 

Tevfik Akay 

: Mustafa. Arısoy 
Osm:ın Parlak 

İbra.bhn Türkel'ı 
Asal Başar 

Münir Kabak 

Ömer Bayra.m 
l\If'hmoo Çayda.ş 

Arif Tm:a.n 
İzz.et :Salbaz 

Me.. ... ud Kalyoncu 
MuJı.ı.rrcm Da.rıcl 

Sokrat. İnce;u 
istlhla.k koopera.tlfi 

• 
• 
• 
• 
• 
ıt 

• 
• 
• 
» 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

(Jan.kll'ı 

Cankın 

Ce.r1oe6.100y 
Devrek 
Devrek 
Dev.1'10k 
Devrek 
F.siclşchir 

Ediincik. 
Erbaa 
Fothlye 
Günıüşa.ne 

Gönen 

Gemlik 
İzmiı 

Hilmi Ersuner 
Ahmed Kııt 

Haöau Hayri Girişken 
Niyazi l'e!)ilbaş 

.; Abdullah Selman 
ı Hakkı Yeşlibaş 

Ali Yeşilbaş 

Rasim ve Alaeddin 
Cem:ıl Türl\al 
Niya.ı;J Çetiner 
Mustafa Saa.tçi 

Ilaınld ve l\la.hmud 
Sanlurdcşler 

Abdutlıah İstanbullu, 
oğu:ları 

Salih Ereçek 

• 
• 
• 
• 

mı~ doiayı mahcuz bulımMı '1 
laıllibaA.ı 60 uzıun, 45 )Ülr.selı., 40 santim 
&"~ No. ve ma.rkası olnıa.yan 

~llalıJı, 15 Jında.r da müstamel ııldkı 

bmuınan br radlyo Cihangirde Oba sıokıl'li 

4 No. da Acar apa.11tmı.:umıda 7/10/94'? 
~ günü sa.aıt 10 dan lfıiba.Ten 

~ ya.:ıuhıcaiı ve b~ tek1l.f edllı!eD 

beı!el kafi görömecli&'l t.akıdirde .ikhıci 

al!tClrım,'\81 10/10/942 Cuma.rılıesi gurıu 

ayna ımahalı1ıe ve a.yni saa.tte sa.tış ya.. 
pı~ giiniinıılıen evvel faz.la. mıı,_ ı 
Jiimalt aJma1ı: isteyen mü.~forll!erin 912/ 
1828 No. fie dairemize ve satış günlerin. 
de dle eaıt.ış ma!ha.1il.i:ndc hazw bulııır:ma. 

iBuoa.'k 
Bucak 
Bandırma 

Bolvadin 
Bafra. 
Baf.nı, 

Manifauracılık Birliği 

İbrahim 1\lırtlu Mağazası 

• 
İskilip 

İshaklı 

Gündoğdu köyüııdm 

Mrlımed Gıind.ot:hı 

Bakkaliye 
.Manlfalu:rarılık Blrtiğl 

Manlfa.luracılar Birliği 

Veysi ve oğlu ~fi.k 

Abdülkaclir Kılıno 

Fehmi Bilgen 
• 
lll 

Ugın 

Merzifon 
PolaıUı 

~üseyin Eskiciotlu !Ua.fa~ı 

Şükrü Demir • 
: •Bekir Önal • 

Salim Giiveııer 

fanı ilin O'! ıınur. (5658) 

Beypa:ıan 

~am 

Beypazarı 

Bursa. 
BU:l'ıSa 

Basan Dcmlrba.ğ 

Abdullah Uemir 
Enver Erdenıll 

Nuri Önen 

Hasa.n Çıı.ntah 

Ethrm Yalap 

lt 

Terı.i ha.nesi 
~Iağa.7_a.s1 

» 

» 
» 

S:ırn.s.un 

Samsun 
S:ı.msun 

Ta'iköptıü 

Tefenni 
Trabwn 

• 
Cümhurye; Elbise er 
Haslb Sa·yın er 
Abdul'lah Güler • 
Hiisr~·in Eryılmaz Jt 

Kadir P~ker Jt 

EnıruHah Şeıbir All » 

İstaılıbul Bel~ 

Şehir Tlya.troları 

Dram kısmı 

(Yeni sahf mağcı.zaları aynca bildirilecektir.) 

Ki$ l\lASALI 

Komedi kısmı 
YALA.~Cl 

'l'emSiııer ak.5a.rnla.rı ı.aat 20,30 ııa.,ıa.r. 
Cuman~esi ve Pazar günleri m.a.Llne 
15,30 da. 

Sadi T.ek Ti.ya.frosu, Beş'ki3şta. bu 
~e ~heımom, aynca l P. lcıom~I. 

• • 
,-IZMIB SURTULUS ~ 

am v ş şe·r kası 

SADIK 
Gürtunca 

!Uemleket sana.yiinde büyük bir eser olan fa.brlkaınız hCI' 
türlü modem teknikle tekimül ederek buyük ihtiyaçlara 

ccva.b verınete başlamıştır. 

SİPARİŞ KABUL E [) 1L1 R 
Li.mbO., Lamba şı.1esl, Sürahi, Ka.vlLn07. Ça.y ve Sıı ba.rdatı ve bilumum 

züccaciye .•. Adres: I'mlir Gaziler caddesi No. 212 Te\efon 3732 .• 
1 'elgraf a.ılre<.1l: Kur Cam 

D • kk ... t i:ımir Kurtuluş cam fabrikası saJıibi Sad'lk! 
1 a, : Qii.t"tuncıı fabrikasına, kurdurmuş olduh mu • 

a.:z.zam ocaJ<lar s:cyesinde pencere cıamla.rı da. lma.ı etmeğc ınuvaffa.k ol. 
murf;ur. Fa.bıi.kada. pencere camlan ı imal etmek için her eb'adda kıl. 

lıpl:ar bazırla.nmışf.ır. FabrlJ(a. bnal e ;Liğl camlaorı yurdumuzun en kuytu 
kıö$eleıılne k.'\ıd\\r sevkefmeğc amade olduğu gibi sayın mıişl.erllerinin sipa. 
~1eriııi vesika ve.<;a.i.rc gibi muamelelere ihl.iyaç ırö.:;terml'k'iiı.ln deruhde 
etmektedjr, 

llı:rarr.iye llcramlye ikramiye 
adedi miktarı tutarı 

Lira Lirn 
1 80.\JOO öU.000 
4 10.000 40 000 
6 6.000 ııo.ooo 

20 2.000 40.0ıJO 
80 1.000 80,000 

16() 000 80,000 
1.200 ıou 120.000 
1.200 150 l>0,000 
4.000 20 80.000 
8.000 10 80.0JO 

l6J.000 2 s::o.ooo 
174.671 Yekun 960.000 

Tam bilet 

·' 1 
ÇIKACAKTIR 

İLANLARINIZI VERMEKLE HEM KENDİNİZ ve HEM DE 
K 1 Z 1 L A Y'a yardlm etmiş olacaksınız. 

, 

MÜRACAAT YERİ: 
iLANCILIK KOLLEKTlF ŞİRKETi 

İstanbul: Ankara caddesi Kahramaıuade ban Tel: 200094.95 

İNGİLİZCE KİTAP 
MERAKLILARINA JrtlÜJDE: 

En yeni ingillzce romanlar, çocuk hikayeleri ve romanları, küçük 
hikayeler, mükafat kazanını, eserler kira ile verilir. Şerait gayet 
elverl§lidir. Kütübbaneyi bir kere ziyaret ediniz. Anglo • Amerikan 

lkütübhanesinln üs.t kaU, Tepebaıı Meırutlyet caddesi No. 63 J 
Canlı model aranıyor 

Güzel San'atlar Akademisi Müdürlüğünden: 
1912.1943 deırs sene.stnde Al>ad~mi a::öl)~Jıerindıe çaJışma.k uzcre kadlD mo • 

delller almacalı:tır. 

Ta.lıiploerıbı Fmdlkhci:ı.ki Gillel Sa.n'atla.r Akademisine müra.ra.eaa.Uarı. <2Z0) 

,-Bir avukat veya dava vekili aranıyor• 

1 
Iliikiımet ya.kmuıd:ı. ya:nhanesl ha~lt' ve ef.r.ıdı aıilt'siıı•ıı _ik:ı.meti iç~~ 

ev ı·emin edilmek üz~re mesıleklnıJe ihlJs:ıs kesbetmf$ temiz hır da.\-u. vek,ıti 
vc)a a.vukaıbJ.a teşııl.kü. mes:ı.i a.rzu,,ırnda. btılUındui:'umdan t.ı.lib a.rkada.şıa.rm 

a.<;ağıda.k.1 aıdresle muhabere ctmclc.rıi lhl.n oJunu:r. 

Som<l: Ziya Oğ'u-ı: 

, ........................................ ır 
İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

istımbuld:ı Aksa.ra.yd<ı. yaııtmla.cak 11 6949.86 Urn k~~if bcılclll tl'lefım san. 
lra.1 binası ı~.tı kapalı :ı.:ırfla eks lfmey~ konulınu}tur. nks11tıne 9/ 10/ !l 2 
ta.rllıLne müsadif Cuma ıniııü saat 15 de İs ':lnbul Tıı.Ma.ka.lı:ıleld ınerkez bl. 

namızib tôplaııa<!ak alını satım Lomjsyruıu hın.urunda :ra.ın!.:tcııktır. Bu işe ıı.id 

mukı:ıvele, ettsiltnıc, 'Jayuıdırlık işleri : en 1, hususi ve fcnnı şartn:ımeleıi, pro. 
je, Jreşif hiilfısasile Jiğcr evrak 5115 ku~ mukabili Jıer gün Levazım d ire. 
mlzden alınabilir. ımı'Vlll<kat temlııatı 709i.49 llradır. İsleklilerln teiklif nıek. 

tubları ve en az yüz l>in llra.Jık bun:ı. ben:ıer lıir bina lıı.~ ettlklcriııc da1r ve!.!,. 
ka ve Ticaret OdMı vesikasını havi kıtpa.11 za.rflarını mezkur L~rlhle sa.at 14 e 
kad:ı.r sa.tın a.lmıı. loom"syonuna vermeleri lazımd1r. (10'.?15) ....................................................................... -........................ -... .... 

Son Posta Matbaası: Nqriyat Müdürü: M. Sami Karayel 


