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İstanbul bugün 19 uncu 
kurtuluş yıldönümünü 

Ekmek 
karnesiz 
satılacak 

' Meb'uslarımız dün
Sarıyer ve Beykoz 
halkını dinlediler 

sevinçle kutluyor 
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Sultanahmed meydanında topla_ndıl~r, . toplar ~tıla.rak f 

kahraman şehidler için bir dakıka ıhtıram v~zı~etınde i l duru 1 duktan -~-~.?.~~ ... !~.~-~~-~-~--~~~~~~~---~~-~~~ ......................... ) 
······················································ . 
Bugün l.uınbul.m 19 uncu kurtu• 

Nt yıldönümüdür. ı • .ı kuvvetleri • 
ilin çizmeleri altında ~ kara ve 
ınuztarlb yıU... yqıyan Jaıanbulu • 
hlUz, 19 sene evvel bugün, büyük 
lnucizeler y....unık İımirde düt • 
inanı denizıe do'ken Türk ordusunu 
hairına bumı,tı. 19 yıl evvel bu. 
rün, ~iller> pnlı bayraj'ımı
:tı ıelimlıyarak memleketim izden 
çıkıp aitmltler, dalma Türk kala • 
cak İstanbul bün'lyeıtine kavutml4 • 
tu. fstanbulun kurtulUfUltun 19 ün
cu yıldönümünÜ, dünyanın atça ve 
kan iç1nde bojulduiu bugünkü. ah
val müva~e lııer zaınankın • 
den daha büyiil sevinçle kutluyo " 
ruz. Y ansınW ortasında huzur ve 
annlyetle t•'ld ettiğimiz ba)'Tatn • 
da memleketin ve İ,tanbulun ya· , 
rtnına kartı olan inancımız tam • 
dır. (Devamı & inci •aylada) 

Paslllkte 
Amerikan 
ve Japon 
llloları · 

çarpışıyor 

OrJumıız 1•fant>ula giriyor 
~~----~~----

Almanlar Stalingradda veni 
mahalleler aldılar 

Moskova Grozniye yapılan 
Alman taarruzunun son 

haddi bulduğunu bildiriyor 

Devletten maas 
alanlarla ailelerine 

ucuz verilecek 
Ankara B (Huausi) - Barem 

kanunlarına tabi daire ve mües
seaelerde çalıfanlara ve bakma· 
ia mec;bur oldukları aileleri 
ferdlerine ve devletten her ne 
suretle olursa olııun maaı alan -
lara ucuz ekmek temini suretile 
Ankara, İstanbul ve lzmirde de 
karneli ekmek usulünün kaldırıl
ması bahis mevzuudur. 

-···················· ································ . 
iki prinç 

taciri 
rakalandı 

149 kuruşa satmaları 
lazım gelen prinçleri 
190 kuruşa sattıkla

rını itiraf ettiler 

Berlin S (A.A.) - Ahnan or -, sinde ve Terekln cenubunda hava 
dulan bafkumandanlı~ının .teb.':iil: lıefkillerlle de•teklenen Alınan kıt. 

Kafkuyanın t~~ ~a~~ ~lg!-___ !.~~mı 5 ınci•aylada) 

Belediye tef tiı heyeti müdür
lüğü, pirinç fiatları üzerinde tet
kikler yapmıt ve perakende fiat. 
1-ann 149°167 kurut olması la -
zım gelirken bir kısım tüccarla
rın toptan 180.190 kuru~a pirinç 
sattıklarım teabit etmistir. Ali • 
kadarlarca yapılan tahkikat so· 
nunda bu tacirlerden bir kısmı 
190 kuruta pirinç sattıklarını iti
raf etmitlerdir. Defter ve f atu. 
ralardaki incelemeler neticesin
de de Salih Balaban adında bir 
tacirin, Trakyadan çeltik getirte
rek bunları bir kurut ilcret mul 
kabilinde pirince tahvil etti~ini 
ve Beytullah Çalkaya ile llya 
Mayısoilu 180 kurustan dükkana 

~-.v..wr-.v~~~ 

C Askeri vaziyet ::J 
---

Japonlara göre 
Amerikanın 

kayıbı çok ağır 
Uçak gemilerile 20 
nakliye ve diğer 20 

gemi batırılmış 

Ş k h • d 190 kuruıtan da Etibank için va-

ar cep esın e son pura toptan tes~i~ tartile mal 
(Devamı 5 ınc« aayfada) 

24 saatte neler oldu? 1938 e nazaran gıda 

Orta ve cenubi Fran
• sada hüküm süren 

kuraklık ciddi 
endişelar doğurdu 

Yazan: Emekli General K. D. maddeleri fiatlan 
yüzde 249 artmıs 
Ticaret Odası, bu yılların ha

yat ıartlarile harbden evvelki 
yılların hayat şartlnrını muka • 
yese eden bir geçim endeksi ha. 
zırlatmaktadır. Bu endeksten 
öğrenildiğine göre, 1938 yılı ile 
bu yıl aramda, ~ehrimizde gıda 
maddeleri sahf fiatları üzerinde 
o/o 249 bir yükselme vaki olmuı· 
tur. 

Hükumetin alacağı 
iktisadi tedbirler 
müzakere ediliyor 

Beykoz hastane istiyor 
"lstanbulun .en güzel mesire yeri Göksu 
sıtma kaynağı oldu, bugün üç sıtma 

vak'ası kaydedildi, burası kurutulmalıdır .. , 

r Meb'uslar BeykozJn italkı rlİnlerlerker 

İstanbul meb'usları dün de Sarı- : rar, iktısadi mevzulara temas P>tmit
yer ve Be!koz kazalarında batkia ıer, gıda maddelerinin yükaelme • 
temas etnuılerdlr. sine mani :ıla<'ak tedbirlerin alın -

~ıyerdeki toplantıya saat 11 de ması, muhtekirler hakkında ,ıddetli 
ba!.anmı,tır. Burada bulunan muh. cezalar tatbiki etrafmda temennilcr-
telif mesleklere ınensub vatanda! • (Devamı •ayfa 4/ I de) 

Şeker sıkıntısı için 
dün valinin reisliğinde 

bir toplantı yapıldı 
Şeker ve çikolata imalcilerinin ellerinde 

mühim stoklar olduğu söyleniyor, 
tevziatın yalnız halka yapılması muhtemel 

Bir müddettenberi h1..edilmckte ' mu ileri sürübnektedir, Ancak bu 
olan teker aılıuntııı 800 2 l{Ün i - gibi imalatçılardan ayrı olarak ba
çlnde tlcldetini artırmııtır. Plya • zı ldmselerin de gizlice teker .tok
:tn.=er bulmak gliÇlepnift~. ları yaptıkları anlllfılmaktadır. Bu 

a ise hemen hemen bıç hususta alakadarlar esaslı 5Ul'ette 
tek~r •v bulun~amaktadır. llabeı megul olmaktadırlar. Ancak bazı 
verıldıglne gore, tekerciler, çlkola. baldcalların da ellerindeki fekerl«İ 
t~cılar ve tabancıların ellerinde mü- ıekercilere devrettikleri rivayetleri 
hiıu ınıktarda stok vardır. Bu stok deveran etmektedir. Buna sebeb 0 • 

Jaı:!n lflenn:ı.esl nİ.s'beten uı:un bir larak da, halka sattıkları unıan 
ı~uddete mütevakkıf olduğundan normal kar elde eden bakkalların 
pıyasaya çıkarılan ~erlerh'l bak - kilo baıına 3,5 kurut fazla flatl~ 
~a~ar ~asıtaslle dogrudan doğruya ,eker imalcllerine devir yapmak su. 

a ın ihtiyacına ayrılması lüzu • (Devamı 5 inci sayfada) 

ncıkh bir boşanma davası 
mes'ud netice ile bitti 
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Yazan : M. Sami Karayel 
itmem gazaııı mübarek icab ettirir mi? ~o~usu böyle tün Avrupai sandıklarımız! • undan kırk, elli sene ev- Eski Ram 1 d D' ki 
ol•un mu diyelim, Fa .. l bir i~dia .. hür'."et,.,•hlden de Ü•- böyle, _kaY'~'!'• ıarboz yapma- d vel Ramaz•nlarda Şeh· ra•• çok k ı"~a~ ~r ~ dırc 1:ra· .. ~amaz.an ıüreılcrine isimleri 

Ahmed, kendi tôibirile ,.Avru- tün bor curetbr. . • c•kh, uzenbh, •Ü>lii, fftlafath za ebaı" pehlivanlar durağo ve ablo • 
0 

.. a ' 
0 

ur u. ıne '"blmem•t dev cü'"e pehHvanlar 
p.; oand•ii•moz» edebôy l•moz•• Fa"l Ahmede manmak lazom m•dor? ~u.nlarm .en göz kamaı- uğrağ• bir merkez haline gelirdi F ~ yere dutmezdi. Güroıler Ç>knrefü.di. Delionnandan, Rume ha§lıca ı~ıümesaiUerine - Namık ı celirse, Yahya Kemalden batkaj brmak .,ı.yenlermde, en fazla ikinci Sultan Hamid devrind~ e;z.ye cadde.indeki geni, ar. linin müteaddid yerlerinden A
kemali de kadro d .. mda borak· bütün ,_.irleMmizde .. Manakyan l~fbib. ve i•tiare merakhlarmda l•tanbul şehri dahilinde pehli- •• a {';r'hrd•. Gür~ı merakhla· '!ad~l~dan öyle pehlivanlar 'ge
>namak 1 rtile - öyl',, bir saldmı efendiyi hat<rlatan melodrama. bde h.ç aamimi ve gelecek ya- ~a~hk ~apmak, pehlivan gÜr<f• ~·in~er;" b':ıu":d:ıuv k" ~~lircileri lı.r~ı kı, bunlar her gece birbirle
·~.ldord• ki ortahğ• toz duman tik bir haua gö:c çarpmahtad.r• rmlara şeref verici, zevk verki er. lerhb etmek Y••akh. H•ıti 1 b e •cy>rc• er de, ~m• yenmek iç;n cani• b .. la bo. 
hUrUd ü. T ab;i N amo k Kemalden ve bep•i, ioti•n~•." "~·~ ramhh olan taraflar yok mudur? Hep•; Ü\ b~1 peh Hvan ~ir araya gele. ::!" ;.;-;..,,-:;:~~ •t:'::'!;· Raj'- guıurlard ._ Gürefler aah ,.ra ka· 

Halid Fahri Qzansog Yazan: 

Ahıned H . k d b 

1 

pa.a e•vabı gıyıp boburlenen, her zaman Elhamra nnkır.ları re ır araada, bır çayırda bir mı•tt Ed. d a o.n, z. dar devam ederdi ve bu"tu"n gu·· _ 
.. aşıme n ar aş ıca T- • • 

8 
..- · h • ' en, ırne en aeyircil 

1 

rnuınessiller böyle dehşetli bir teneke kılıç takarak kendını at- mı yapmı,lardır? Hislerine, hiç çe;:?nd:sr;:n vaen madhrh~m olan bah· lirdi ve Çamlıcadan, Os~üd~;: ~şer tertibli ve ciddi olurdu ~iicu~? uğrarken, diğer zavalh· tal Ga<i ·~yan çocuk Ju•umuna bir hayal göote'.i~iae k•p•lma• lard.. a ' yap•maz· dan, Kad•köyünden, Boğazicin- .• ~'..,rhlivan mağlUlı dÜ•mÜf ..; 
':°• ıkmci, üçüncü ve hatti. dör- JüpnehteJ.rler.' . d?n'. olduklar. g•b• kap•ld,klnr. d~n gelen oeyirciler. iftarla~m• o u en mahrum olmuf olsn ge-

duncü ••mftan ••irler ortada •ai Gene Faz'.I A~ed!n. i~dia~!- h.çbor an !ok mudur? fa2'1 Ah- Sultan Hamid devrinin hütün Dorekleraraomdak; lokantalarda 

0

.• para•" kalmazdo. Binlerce ki-k.~hdar m• ? ÖliHerin ruh lrn .eri na göre bütün ,aor.l~r>mmn hu· ' med. ne boy le m"ralar' k.ı' alar' bu takayyüdahnn rni:m n müh•· yaparlard.. ı•don loplad•ğ• par.._ Y••ma men 
ruzaBrla hallaç pamuğu gibi a- neri, yaln'2 <Zo~ak•l~k'. .!.apm_a-[hotta ne de lam manzumeler ha· r~k Ramnzan •e•efine .. bir da· (Deoam• 6 um •aylada) 
tı}~n bulutlo.r gibi didik didik, cıklık, duygu ı;osterışçıhgıı1• dır. tırlamayor mu? Hatırlamayorsa, ~ıl~nde güreş müsabakaları ter. ~· dırılerden ise artık hayır lcalm•- Bunun için «Yahya Kemalı, bu ona, sadece Ahmed Ha~imin ((Pi- tıbıne müsaade edilirdi. o vakit- Son Posta b 1 dı. Fazıl Ahmed, hep&inin üstü- derdden ilk lturtulmu~ i~eridı:~rk yl aleıı kd':ki k~çü~ ~iirle.inô hah•- l~r Bo•na H..-•ek vilôyeti, Seli.- !! n ın u macası: 20 • (15) 
ne Öyle bir ağırlık bastırdı ki, faİrİ olarak tanıdım ve uen ısıne atma ısterız. ~onl'a kelime ve nık, Yanya, ve bütün Rumeli --::'.':"' __ ;..;. ______ _;:.;:~.:,::,_::,:~---_,J 
suhan meydanında nefes alan gıpta ettim.n demektedir. yabancı terkib itibarile belki ba. Türk imparatorluğu hududları Bunlardan 30 tanesini hnllederek hır· arada yollıyan her 
tek şair kalmadı. Yalnız Fuıl Peki diyece~sini:.ı, Yahya K«:- z":~ • ~;nap kadar değilse bile • dahilinde idi. Bugünkii Bulgaris- ku :''•~edin yürüttüğü ve yolunun mal böyle tabu kon~rk:m d,. mubalan.aya kaçan Tevfik Fik- t•n kraU.i:• da Rumeliô şorki vi- Soı.t.n .... do:. yucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
:•~undeki bütün ,,A..-upni ,.n- ğerleri neden çaı>ra .. k d•ll~ ko- r~tten h_•le ~·• yakm bir dille li\yeti namile Tü•l< imparatorlu. "" 1 2 3 4 S O 

1 

1 

ıgıın!zı) sazlı ve söz},j bedbaht- nu!Uyorlarmış! Bunun da .•ı.~hı- aoylenmış. hıçbir scy aklın geti. ğu himayesinde bir emaret idi. 
1 

_ Mahiyet. 
arı ~ığnettiği ahenk tankı tan· nı gene Fazıl Ahmedden dınlıye- remez mı? Mese1ıı §U kıt'o.nın Bütün bu saydığım vilayetler •ka.-t (7), Bir 1 ~•r tungur ilerliyor. Kaçma yan, "''" ,.deliğine bnkm . pehlivan yatağ• yerler olduğun'. barl l 2l. ıı---ı---ı---'-- --ı--_, ___ ıı• 

8 9 ıo 

d •<•mayan ezilmeğe mahkUm· .. Kalemimizi ahp tiir •öylcm•- Saf"" ma•um, sanki bôr ••m- dan Ramazan ayında lsta• Jd 
2 

_ 
0
,..... 2 

2 

ur. Meğer geçen haftadaki ya- ğe ba§ladık mı? nıcc defa yük· bak, tertib olunan güreş mUsabak lln- '6), Y~mck iZ). ıı---ı--+--l::..:=---,,-1 
•>ndo Fa.,lm Yahya Kemale aek kaldmm aahnedklcrine Ç>· O kadar .. ı idim ki likrinıdcn rma yüzlerce ha•. orta, küçük 3 _ Cemi ,.,., 3 

~lnn.karalı methiyelerinden bahse- kacak bir aktör %avallılığına bü- Geçebilseydi bir 7Ün altlan - pehlivanlar gelirdi. (81. ı~ hayvan 4 
er en B k G ~ ·ı'· . . . L R ç l·' " & alım sonuncfn kaç rünürüz. uya r K ışımı:z; a,>na· man, amazan güreşferi o vakitler (CI. 

h<' k; h_ul~cnkn demekte ne kadar nın karfısına kof'T':ahlır. Yüzii- Yaşama::, ma/.volur giderdim Direklerarası namı verdiğimiz 4 - A~eri bir S 
rii'be (6), Gece 

"

8 

' •nı••im 1 mÜ•Ü gÖ•ÜmÜzÜ boyayarak ba· beni ve ıimdi Şehzadeba•• dediğimiz 
I< en,. kendi hesabıma Yahya fımız~ bir hülalı geçirince ken·ı .. ~?rülüyo~ ki, bu kıt'ad - bu· yerde yapılırdı. Direklerarası, 
... "'."a_hn büyük ••ir ~lduğunu dimize kondimiz bile hayran olu·I gunun zevk .. e uymaoa bile_ yal· hakikaten Direklerara" idi. Bu· 
r ıı;ıını2e terteıniz bir lisan hay~ yor gibiyi:.ı:. ıı I nız bir znmbnk bcn~eyiş;nden gün gördüğümüz dükkimların 
;: uy~mdırıcı kafiyeler ve' tam Bu şekilde devam eden :z.a- başka hiçbir gÖ'Steriş denecek terituvar kısımlarının Üı;tleri ör· 
~· a.na~ıle yekp re Lir nazım çer- rif ( 1) esprilerden sonra: to.raf yoktur. Fikir en sade, en tülü, önleri mermer sfüunlarla 
~e"eın h' h' h k b' tt 1 t 1 k · Ç rç 1 · b 1 d B tirdi~.' . ır ı.s ve haynl ~lemi ge- ..... Çünkü, diyor, ljİİr ya::mn !°. aç_ı . ır sure e an a r ma ıı1te?- e eve enmış u unuyor u. u 
ve gını, &esındelci samimiliğin gizli bir maksudımız vardır. Bır.ı mıştır. O halde t:'azıl hmedın sebeble biz eski neslin çocukları 
rile n:':15.~a_~o.rını bir kuyumcu sab- okuyanlara çalım satmak dile. iddiası nerede kalıyor? Bu bahis· evveldenberi ol m hRlle Direk. 
ner oruşunün haril·uladc b:r lıü- yoru:z;.n te daha çok şÖylener:ek sözler ler~rası der idik ... Me~rutiy t de
\igtü &~yılabilcceeini ve hepsinin Saldırgan münekkidden daha vardır ve şüphe.siz dııha pek çok r.ilen inkılnbdo.n sonra bu, direk· 
ten ~ le, bütün bunları tabiilik- fazla ciimle iktibasına lüzum misalleri de diz: dizi sıralamak leri kaldırdılar. Orasını yolun· 
tığın". k~dar ayrılmayarak yap· görmüyorum. Ne demek istediği kabildir. Fnknt n .. lüzum var? muş hindiye çevirdiler. Yavaş 
lı:unaıdınkar eden bi,. faniye rast- yukarıdaki satırll\rından uağı Hakikat ortada.dır ve otuz iki yavaş ta ismi Şehzadebaşı oldu. 
lu§u ·~/"· Ancak bunun böyle o- yukarı anlaşılıyor. Şimdi düşü- dişini göstererek sırıtıyor. Asıl Halbuki, Direklerarasile, Şehza
tün ' A ahya Kemale kadar bü- nelim: bu hürmebizcc hücum gösterişi, asıl yapmacığı yapan, deba§ı ayrı ayrı yerlerdi. Sehza. 
lcrin u 'hupai sandığımızn şair· doğru mudur? Bütiin şairlerimiz Fazıl Ahmedin kendiısidir. Yah- deba§ı camiinin on caddesine, 
dc~e ~~ t~, samimiyetsiz ve sa- - Yahya Kemal hariç olarak ya Kemali meth~deceğim diye, Şehzadebaşı .. direkler olan cad· 

• ayıte düıkün olmalarını Tanzimattan bugiine kadar bit. (Devamr sayfa 4/2 de) deye de; Direklerarası de erdi. 

pdno n (3). 6 s - j si;m-bul'ıla 
bir kt~la ( 8 .. 

G - 'Tıuırı •7). 

7 - Raşınuı.ıla 
blr kısım (5), Gös. 

7 

8 

t-Orme nida ı (2). 9l± 
8 - Ulr az:tmtz 

(4 ı. Toplantı yeri ı 0 - -=1ı 
(5). ...... 

9 - Kazat'n (61, Nara.ret 13). ~,~~5-~Ö':f-~ .. =~-~~=:b=J=d! - mur buruıek (7) n 
- Diş gcçhir (6), Rama kılıfı 00. &'eılirse bir h:ı.yvan olur (~). ~ma o. 

t:1:ı.n aşağıya doğru: G - Genişlıı. (2) Tu11t _, 7 • ııar ... an C'I) 
1 - lW11lu11ış ( 5) , nır nevi ı ~ki (4). - Bir M~i adı ( 4) • • 

2 - Çop~ (6), 1\1.a.tem (3). : =~!yet (4), Bir llC'\i n, l!). 
3 - Maderu fıgı (5), Blr isim (f) • Fi.a.1. sonulurkcn sôylenlr ( 41 \'a 
' • \idesi (5). • • 

- Ba.rmm (2), Yala.noı ('1). lO _ Biı- iaim {4), T Ul\J"a (5). 



SON POSTA: 

.,... ......,, - -- tefıilwi: 75 <<Sem POlta» am edebi ıomaau 128 

ıtiııilllcit • 6 ..... 

ZGWi .,_tli k·e.cli•İni karı•· - Fakt Meluned Pata baıta 1 ağasını dahi istemezler. 
layan Kınm Hanı kethüdaaı Ha• ki ..... U.. H emri ha1raA mü· Han hemen hocanın elini Öp· Filhakika, bu aözde ıamimi . .Kolun~ sirmitti. Galataaaray - Beni ae" diline bir zaman 
san Gir.aya Wr feJ'ler söyledik. ...a. avet alaltileceiine kani tü: idi. Böyle melankoli içinde üz· ıstıkametmde yürümeğe baıladı· lar heni inandırmııtu:a ı 
t- .. ara -.ata pdi. KapI.n miilb? - Allahüteala cenahı ıerifi • g~ aıl~uıtılı, kararanı yürü;ken, lar ... Sokaim. l>a1ında tık bir .,u. Vedad baıım önUne eidi. Ka 
Giray Han .....ıiven ........ lca· - ı... nizden razı ve hopaud olaun. Ya b.~d~nbıre maai canlı bir mümea- aaaı otoınolnl duruyordu. dmın koyu aiya!s gözlerinden fıt-
dar ç._ı,, lteWiyerda. Het-a71 Han cevab vermedi. Zü.lili ho· «Benli Mustafa Pa .. » nın kazi. ailini karp•ı.na çıkıarmı§ıtı. tclil, Şoför, kasketini çıkararak, ka. kıran ııddar, ilk ~ı-ıerdeki ka· 
karplayarak kıolNt-na sinli. ca ..Vazam Mehmed Pqanın yeye vukufu var nudır ve Müca- çılgın gençhk yıllannın macera P1YI açarken 1-::liU: tlar eevci Te ıı....:t,...doJuydu. 
Wrlikte t 1 r .,., •iaafho alır· a~hnwnı ima etliyor, Kaplan hid aialar karındaflarımızla kahra~nların~an biri .. On1ı1 .sa· Yemete gelme.- miain Ve. - Peki, ya leD beni biç habr 
lamaia malNue Miyük CMl.,-a Gırayuı fikriai almak istediiüıi muhabere eyler mi 7 dec:e! ~lk sençl~ bum~a~~ın a. dad 1 •• ladın mı İclal! 
pKadi~:- Gira z~H f ..s! • «tq &fll'llMl"» ca yolile aalabyor- - Yok, paıanm haberi yok· teıı ıçmde aeçmq, sevdifmı san· Diye sordu. - Tanlıf ııordun! Hiç hatır· 

..-- y - e eaaınm 4'1. Haa laemeacecik aklım Jtafı- tvl IDlf, fakat, her erkelin kalbine Binmiflerdi. Vedad, kalabalık lamadığın olda mu diyecektinf 
aiyaııetİlle INr mana Mre1aediti aa teparlatk. Zülili hoca kendi _ ya, Hafız Pata kaymakam plip siden misafirlerden olclu· bir sofrada seramonili bir yemek Seni nasıl MVdiğimi bilmez mi· 
iç~ «lııak~ .ne ai)•Uy~h ...._. d~wiai mi seylü. hk iater mi?. iunu çok çabuk anlanuıh. Nite· azabına katlanmak istemiyordu. ain) Kadınlar, cenç lazhldann. 
diye ~k İçİade ~~nh. ywcla, yelua «Ebneydanıncla» -Kendüyi görmedik. ~.Semahati ~·~ikt.s!' • aonra, - T~te~kür ederim, utı:anıak daki ilk aıJa imkanı yok unuta• 
Heca .... ... eın,elhi mepeıoet ..... &MU «atmak» kararı veril- Han rahat laftı. O, daha aiya· İclili unutu~~ı,ti. 1c!al ı~, her mecbunyetind!' • oldujum hır yer mazlar. 
•ee-11• aç .. : mitti 4e ajtz ara.ak için mi gel· de Benli Muatafa ve Hafız Ah· senç kıs sıbı, romantik hıslerle var. Sonra gelırnn. fclilin elini dudaklanna sö-

- Nana lditaa laaaretıleri et· mitti, IMaralarıaı lııilmediji için med Pqa!aran da ihtil.ilcilerle kendiaine bajbydı: Bu ayrılıştan - Sen bilirs!n, celseydin çok tiirclii. Bu hueketi çok manasıs 
lulMIPI WWa WHir M laml .. ı •• çek İhti7atk tlavramnak li.ıa m elbirliii etmiı olmalan ihtimalin çok aaruldıtını, bıuat Semahat. memnun olurdum. Fakat ilk stin• ve yersiz bulduiu halde •• Kadın 
Merllellu ....,... ~ -~ •ına plec:etmi tliltUndü. Maksadı i~- den iirkmüttü• Bu takdirde va· ten cluymUf~· ~a.ka? kendini de .~i ~kütmek istemiyorum. mümanaat eı,.emi~i. Gözlerin· 
•~P. IMt ı..~ tek&eül OFU M- ce ...ıamak için boynunu ileri,.e ziyet çok kantık bir durum aL çok yalnız hınett!t~ btl" anda,. o- ~f~r IMnı. eve &1ra~aın, eonra se- de haaretli bir ihtiras parİI• 
iiil İkell ..WW ...._t. ~-- ........ aaatuak tatla tatlı aorclu: llUf olacaktı. Önqindeki hörgü- nu karpamda aö~ce, kalbı o nı 1r1decejin yere got~Ur.ı Bu au- yordu. 
~af& karı~4afllllala .._. ..._ - Ellaak tloiru IMıyurursuz e· cile abdal bir deveye benzeyen samana ve onunla. dk. tanııtıfı, retle ele apartımanı oirenmiı o- Otomobilin f.-en yapmasından 
lı~~ hltt~u • J'O~. ~z ve .. k ,..... g..,.. ~ blunu· AnaaYUd hoca bir iki ajız yok· anlatb!" .zamana aıd .hıalerle do- lan~ t • huıl olan saramb f 
gitlifle Itır hüanu aetieeye vüMll au dahi laakikate aari.h eylen lamaaana dayanamadan maka _ IUYermqtı. İclal, ma:sı» Ye güzel tclil, ıuh b11' lııareketle bacak. Gebniflerdi. 
im~ı • U.Wn tlaltili..&'5 Wua• Etmeydaıuacla Wunan tlin .~ ra çözülüp açılıvermift ltiitün ~~ birdenbire 'kal'fıaına ge- la~ını bir~ir~in •. üaerine atarak - ftte bizim aparbman .. ikin. 
mu ~ I • • millet •icahidi karınclatl~ earan Kaplan Girayın öııüne clö tirmqti.. köteye gomülm~tü. Vedad, yan ci kat •• Mutlaka t.ekliyfleeiirn, 

De4i. Kaplan GiraJ' ...... ,, Meltne.ı Paptlan laopudıualuk ldiYermifti. ( Arkaaı var) - Böyle eokak ortasında dur. sözle süzüyordu onu.. fdil ne ıeç kalma 
as lt11Ç11k -lamıt olayor, laeoa- setürirler mi "ıevketJU efeadi- .................................................... mayalım Vedad, aen nereye aidi· bdar süzelleımitti? Yat.,.d•n Şofö • -
am - maha•ta ..Witi ti~ •J'~~ mia laauetl•iai ı.u karularua • 1 Askerlllı i•lerl f yonun). çok ~nç söz~J?~u. lbtipn,., - ;:;efendiyi eledi, arzu et· 
fecelertlekl &718 en .JiNü sii.ı elan laaltenlar eylemeji dUtüa • - Y - - Hıç!.. hususa otomobıb, ıyı bir hayat titi 1ere s .. türiin! 1 b ed IC 
açak açak ...,_... Han. sü· mezler Mi? Hayretle J'büne ltakh ı yapdıiım söateriyor. Sonlu: bekleyin! 

0 
ca er 

~i!u_ ıu__u ~L- ile M Hoca keyifleacli: 339 doğumlular -8~içbı_ni7·~- • - Evlendin. d~~-:.'i?. Sonra Vedaclln elini uzun u• 
- ....- •-- -- - DUn Etmo&yclanıncla idik w l ..,.en ıre llHlltıran hır derd- - E.-tl •• Bır -ır kocam- zan ubrak· 

tieYleti aliye ~İIMleki mu- ..ıtamm. Mücahid karmdaş ve çagn tyor lefllle ihtiyacu la Avrupada idik, döneli oa MI Gül • • , 
ahetl.at ve .tıutlu ••vcud.yi tet.. eiullarunız «Benli Muatafau J!lmıfınıönü yeıt1 ukeru:ı şubeainae..., - Evet, ne yapacağımı bil· sün oluyor, kcx:am Aakara:ra sej; ie • 1 &~e Veclad. Çabut 
"!k ~~~ sefer .kararı v-!le- Pqa71 Yeziria:ıtam ettirmek İa· plh 3S9 ~ ve bu clol'lllnlalarb miyonma, arelifi K.,_ibel yürüyor. aitti. Ben yalnızım! sU:atle~ lf . •illir mı ich efeatlı hauet1-ı) twler ve ken&ıai Aaitaneye eri· muamıelıeJe tiıbl erlerin ııevkefltlmek tı. dum. Canım sıkılıyor bugün!.. - Mea'ucl muaunt.. •. Uft'" V ~ar;ımana t'it~ru yü 

- llkha karar virüp badehu ~e ka.lar kaymakamİ k rAn 1911.Teşrin/942 pa.zalYl:esi ıünıö tclil, iki elini birden tutuyor: Birclen'bire cevab Termecli. rum , u. e • ' otom~ ın pen 
ealtaaa te,.....W elunaınaa mı nedinin Hafiz Ahmed Pa,;.ya m.::_ aiifm cWaoJa.rle bitlikte saaıt 9 d'a - Biae selaene V edad ! Bu Gösteri clabmttı; neden aonra ~eı;:ıaındenh~ ae{~~o~~u. n; 
Wi awltaaan? KaWı ki Mehrned rilmeeini talft edet"}.., idi. K l IJUl1ıt!4le 'buıllllmnallan ilin ohmar. alrpın, miaafirlerim n.r .. Onla· mınldanır gibi cevab "erdi: da darına • unu mırı• 
PafABın ıuk..tı fiseltililllh cİ· ıa ar nn aeni evimde ıönnelerinin ba- - Geçinip 1ridiyoru:a. Alqama an 1

: .. • 

llad elmayıp selefleri Jlara)aim na verec:eii gur\11'u bilemezsin. uz'QD usun konuturu• bunlan.. - Han"kulide Lır kadm ol 
Pqa mhll1'i vakit isale •e mec· ı İstanbul Bel d• • lıanlan ı Hem bol bol konuşmak fınabn1 Senden hahaedoFm biraa. Herke- mUf!.. • •• • 
liste laazır ltubmaaları ihale idi. e ıyesı buluruz. Seni sıkmamaia çalı· ain ajzıDda aenin iamin! Muvaf- - Nereye gic:lecegız efencijml 

H- sild&: tınm. Tenessül eder miain bize falayetlerini suetelerde okuyor, . Şoför .aoruyorcbı. Evet, nereye 
- Hatm terifinize •u denlü a ......_ 1941 ınaıli ıılı ~ ~ ~ Oflaiııdea mubayaa o. gelmeğe?... ahl>ablardan duruyorum. Maa· ~e~ yemekte~ k~lmak 

'llaeaaeler setlnaen ef•tli haz- , • _ ... C2593i51 klto odımllD ımrh.,.. ~ilk okollu'a ~ ıc.tababktan, siirilltüden '-ot· leMf konserlennde bulunama. ~m lfl •• oldui'!°ll ao~~eın'ftı. Ne 
Ntlen. iti ao* • W1WB1e 1ı.-.ııJım11.1hır. )anmamasına rajmen, bu akıam dam. Yalnız son konserini radyo- siclecep ne usrayac:ap bır 'Jd 

_ ya, ..,_ bral'• verildikte :bııale 11/lt/HI PUariesl ıünü ...:aı H 4lııı Daimi EN•MftC!e ı~. oyalanmak, birkaç inaan aörmek, dan dinledim. Sıma olan lurımb- •ardı. 
cen .. ı teriftnla ıtımna dinmek ~ Zllbllı ve M~el&t Müdülliiti Weainde ririi!ebillr. lmnuflD&k iatiyor. tuna rajmtm, ne kadar ıurur - Beni Galatuaraya bırakıa l 
ve pm~iidela ..._..... •ulun- Hrt -en 1"lılell '14851 Ura CZ3) -..... • la -.mu. 1111> lba (ti) - Nerede oturuyor.un! duyduğumu talunin edemeuin. 'ltakaüntien GaJatuaray ara• 
mak ist.-ez ıllWs? - Taksimde •• Otomobil kate- Vedadm eU.. tutmuota: ....tald 1Pa mesaleJi kate.tine ... 

K ... an Girayın alzlerl üat.i .te helcliyor. Ote\•I almak için - a..i hiç batırlachim old• 7e kadar l~ kendini ve b11 t• 
~ Bir hQli OJ•.._m. •• Vcact&41J.. ~-~A, 



6 Birincitetrin 

Bulmacalarımız 
13 .. .. d b lmacalannı doğru halledip uncu evre u · · ı · 
h d. k okuyucularımızın ısım erı e ıye azanan ------

SON POSTA 

Acıklı bir boşanma Meb'uslanmız dün Sarıyer ve 1 Şirketi Hayriye 
davası mes'ud • I d.I I memurlanna gıda 
netice na bitti Beykoz ha ı ı m e ı er maddeleri daoıtıyor 

(BOf tarafı 1 inci .sayfada) 1 . . .. 1 Şl~eti Hayrı)e lduesı de~let 
E ı· k d" · · t k" trn" 1 (Baf tarafı 1 inci şaylada) 1 den bır cenazemn 3 gun orta.da knL memurlarına yapılan ZAınlaıdan 

.,,. _ İs(an'lmi: A~Y caı:l:iesı No. 1 vvc aç·~nk.~sıbnı kcı; n c ıye 1 de bulunm·-1--dır dığını mcb'u:lar heydine söyl0011ş- sonra id;ırcde çalışan müstahder ... · 
. d" f k lar "'' çn ışbm. un u aş a şey yapa· Yf"'A' • • 1 ı _ _ı lk" d f Bırcr •f ırçaaı a.z:anan 40 ()rh:ırı A~ k b. h ld d ~ "ld. G. d k 1 Bir bak!uJ Türk yağı ve Ş;eker Ur. ere ve memunarına ı e a zan; ı - AnJıcnı.: Cebeci S:alı:.ı.ry m:üıal. Z8 - i.-1nıı0u:I: l\lahmu~. Ham:ırn cb~ n: a kctucgCı ım.b ı. ecet. gibi diğer n~ühlm gıda ve ihtiyaç Mcb'uslar heyeti namına Ziya yaP'mış ve ayrıca çek az bir para 

"51 l: .ı:tu ~ • o. 2 N. Toıı:ur. ır yerım yo . ene en ızze ı ' b" ı!ı_L__ af v_ ,,___, B-"· tul b •. uk bil" d l ek =·•I 
. ~ No. 14 J. Şıws«ız. r nefsimi ç:rrniycrek: maddelerinin de ır AKı.:t:r t@r ın··ı ~~~~ı--'°""'etrafoz ardın udnıhual- mş!...1_ a idin e sıcaı: .Yf:mb d vf Cl'nnak1~d· 2 - AiLL.ı>azal12: M•t"tı.,po9t.-ı 1935 ıs. ..n _ ~.J: Asu~n P st.:ı 1624 Ze.. B kc. "k' . dan dağıtılmasını ve bu :ıurct e bim ilıtıya-s-ıı ın a er ı.nı..et are mec ıı.ı u e a ı 1 G

,..,_ - \-'···ı «- a ı ı tane nur topu gı- ~- • lkr . k ı·· '"'--d la t _ _ı N l b 1 k 1 cak rl .......... . .Al'Jlk;ın kGııJ Ntınnln ~ ,......,. • b' ~ 1 ! d nal ıst arının tcının ve ontro u ald.IUl ar ernas eoecegln cyan o ara yapı a zaın ye ne me • 
3 - ~: ~~ı Jsım:ıll Otr;m. k:i ~· Fen Fal..-irltcsi fü:ik ! çocugun vnr, on ara ocı ' e· imkanlarının elde edileceği miita • 1 etmiştir. ı morlara piyasada cuç bl4lunnn ve · 
4 - • lr: il udıy~. Soltmılll SO ~h:ı. ı 

0

1. dım. leasmı ileri $ÜrmÜ§tÜJ". Akbaba köyünden Ragıb Yamaç yahud pahalı satı an yiyecek mad. 
No. 10 Necdcd R.eoıuı. ş~b~ 1 ~· ErellkÖl, Çnı:udıbi •• Bundan gonr!1 .kad.ının kocası Sarıyer halkından bir zat da, E • adında bir vatandaş da, müstahsil dclerfoi aynen vennqe karar ver· 

S - ~: ı·ed .. :ı: 3' «rıin nı. "'~ ~· No. ~ Perih n Tam. soz: alarak demı~tır kı: tibank tarafından teVJ:İ olunacak bir vazfyette bulumnıyan köylerine mlftir. İlk olnrak öni!müz.deki hat 
i No. 8847 ln Te!lun. 2 _ 1 : ne·yoğfo, Tarlab:ışı <t- Karımdan 1ıuşlannııyo - kömürlerin biran evvel dajıtıhnası Ofisçe un verflmesini lste:nlıfa. ıirket memurlarına iki,er kılo fC • 

6 - Kft!ıkin: Nuf11 mrmunı eğiu K~. S ~ BObk No. ~7 '}~ıt- Dınmez. rum, öbür kadın ile evleneceğim. temennisinde bulunmuştur. fki saat tlı.'Ddan sonra söz amn fsrnaı! İJ - ker dağıtılacalı:tır. 
tna.l C . ~ i:..wnbu'l': Bu> u:ı: ra.rııuı..ı.-:t;ıJ: Bizi ayıran l ı> l 5Üren bu toplantıdan sonra n1eh ·w· minde bir öğretmen fU temennllcr-

7 - Ankanı.: füUirk müı:allm ÇaD,. Ç~'D ~c soblt No. u lhnl\D Ye- Bu esnada dinlelo•iciler aruın· larımız Bcykoza gibnlşler, Be-yk~z- de bulumn~: •. . Vidalı çivi Üzerinde hnı io1şl 3/5 Sürt A1ıiLlıo. dan kalkan bir kadın reisten aöz luların dilek ve ihtiyaçlarını lesbıte - lstanbulun en guzel mesıre· • • • "" 
& - Anhnl: M. T. A. Easfüüsii l\I., ~· LJcm'bd1: Ha.ydarpaşıı Dcvlt't alarak tehadette bulunacağım başlamı§laJ'dır. !erinden biri olan ~öbu bugün bir zenC!rleme ıhfıkar 

A. S'NJ>U ~ Acun. 
34 
~ ap;Wr!ll'MAl No. 16 JIJ.Sibel bildirerek tunları aöylemittir: Saat 14 t'C açılan görüfnıcde Is- sıtma bataklığı haf1ndedlr, Burada l 

9 - E*Işıtıtr: Ty. Fb. '"1b ~ Dnm: «- Ben bu adamın sevdiği tanhul meb'mu Ziya Karamürsal, ıivrislndd~ kaynaşmaktadır, Bu yapmış ar 
~ Oevac1 El'ıfüJ~. t'i J A~·~r: Qa.t.alçe-:.mr sook Il3,,. bar kadınıyım. Seni mahkemede 1 meb'uslar heyeti namına Beykozlu- civanla bulunan IJkokulda bugijn 3 Dün milli korunma muddeiwuu. 

lt - ~ir: Tanare fabrikut · • 
35 

-: • .,...tımuı1 11.a.t: 5 SGlaın.tthı bir İ•İm var diye buraya getirdi. l ların geçen yıl yaptıkları dılek ve sıtma vak'uı obmı,, çocuklar evle- miÜğine yeni bir zincirleme lbtikiı .. ......_~ j ıı:. Bf'.l a..- "' · · · 1 --1 . latn 1 ""nderilml-
1
-.l" B 

-- Oııın,_,., il'I rmirJı.:ın g:ı.1 tooı Demirhan. Ben vaziyetin böyle olduğunu r ternenrulerın netaceıt."T nı an lif, r ne go ~'C"Utr. uraaının da,.•ıısı aksetmiştir. 
11 - ~-= Çay ına»~ G it:. D 36 _ ,fg.nıbal: ~ Derci>o)'Ut bilmiyordum. Barda çhşınm am· bu arzula~ı~ ~ühlm _ bir k_ı.rmını~ biran evvel kurutulması lazmıdır " AbdüJ Şenyiız adında bir tacir, fıii llOltak No. 49 Nı.mlk ıce.maı Garden : Giarcii km ~ No. 10 Ferıba ES'C'llo ma böyle vicdansızca ,.şeyler ya- >:erine getlnhnıı oldugunti s1>yleıntq Toplaırtı~a ~n ~yko:ı kay. 1!>6 kuruta satılması lazım gelen ıı - Bilecik: HW.uk .hikJml Fıhm• s1 _ Wıı:nbul: Sıuıyr.r ı>eı·e ~ 1 amam. Kendisini bekar bildi _ t1r. . makamı~ Nail, ogrebnenm mevzut:· , vıdalı çiviyi 250 kuruıa sAtarken 
~ otlu K-.ra Ete.mesı. ~ Al" 'belT ~ biikfımtJ1 doktoru b.. ~: • • mün sebette bulunu _ Beykoz parti merkez nnblyC:$l l b&bsettigl bu :meseleye tıe:rııas el - yakaJanmııtır. Suçlu hakkında açı-

13 - İı:mlr: KanLl\'Una 117 ev. 
1 

Gidn 7,ı:!l"M. g m ıçın B a • k nd ~anı Hüseyin Öztürk söz alarak, mlt, bu huwsta t~a gwlJil • lan Uk tahkikatta: 
No, 31 AJaeWn A9lslta. • m jga.nbul: Anadolub!san. SecliiS. yord~~· u vazıyet artısı a kaza merlcezinde yapılması gcreken 1 diğini söylemlftir. «- Ben bu çivı'leri Liman hanın-

14 _ W.9ut: Şebremlal Bn
1

sa. ata 
38 

- :vuu 8(ıUk No. 11 sevim Ya.il... kendısıle yataya.~. karısına bazı ~eledi faaliyetlcln biran evvel Ald>aba köyünden iki genç de, ela Mehmed Ali Yasin firmasından 
ltüçik ~ fiiek:ak :so. 19 "'1M Öftlıl. a rs-.r is<~: pıuıpl!ı. n~ ve çocuklanna donmesı daha ha ikmalini dllerniJlir. Bu vatandqıtaıı Sümerbank Yerli Mallar Pazarları 220 kuru~ aklım ve 250 kwup 

ıs - 1..t:a...W: S&nyer, 'l'eşil ~ S
9 

- :e 1~ 1 Nedim .. Es:ıd. yı.rhdır.» sonra parti ~anı Sabit, meb'us· taraftndan dağıtılan buma veaa.lr satm-SC baldunıdın denııttir. ~ Giilsed. ~ •. · ' ~. Kaıfair.iJ', •ralim}ıır.De Bu sözler karımnda birkaç larımı:za fU dl!ekte bulunmuş.tur: memucatlan köylerinin liyıkile isti- Mebmed Ali Yasin de JÜ,.ie .üy. 
16 - h'tıdnll: M"h111d.,._, .A.TU.. 40 - ~ : 8 ı·nci Era.ybar. dakika dütünen davacı nihayet _ Be~~rozun tam ._ı..:litlı bir fa.de edemediğini ve köylerıne a: • leml••ir: 

..._ •--""""" d""9k No. 0 

• k" « ,,ı~ ~ h 'b' d r 
- inaı No. l~/15 ~· tıül'be -:: 1\1(.'niloo: Cemal uauıeoı eitU dcmıJtir ı:. hastaneye ihtiyacı vanllr. ~ilhas.s11 pa, yulaf.~e mısır vto wnu gı ı~a «- Ben normal fia.ttan aattım. 

17 - ~: ÜSkiiıbı', Ac;all •
1

• ~ «- Nadım oldum. Şayed ka· civar fabrlkaıarda ı~ adedı arttık- delerin süratle dagıtılrnasını soy • Faturasını da gÖll~lirim ... » Y~ No. 8 Ar'-f i~ MıDi 1 
!lime: Şükrwıt coz.a,haınıesi Tur- rım beni affederse barışmak is- Ç& bu lüzum kendlsıni hiaettimıek- lemlı~rdlr.. .. . Dosya tetkik edl!mdl üzere nıüd-

18 - ~: Adli ı.o işleri Veıllld U - E • tiyorum» Bu suretle davanın ce. 1 tedir. Ba%J münferid tifo muaabları- Dlger ~ koy~ va~andaş da, deiumumlliğe te'\"Cli edllml~ir. 0

Ym'.U\. ~ ~ • enı.ılpaş:ı ;ma.ballrsl reyanı birdenbire değipniş, da- nı Şhkd vapurile vesair vasıuJ..arja Be~ cıv~ 7 köye .. ~liyan nna ===.=========== 
19 - İllhnbul: Y~mt..iy i""1el'e rad- •ü - ilzaH.. KNo ,ı Felbi Gönellç. vacı reuin iatediği şekilde karı-ı h..tanelere aeV'.cetnıek mahzurlu • fOSCDJD seyrusefere musaıd olma.dL demlıtır. - , 

chs1 No. 159 ~n Essemen. . G ~ >'~ if. klşkaW>l l\fusiafa.. sından af taleb etmi,tir. dur. Bazı adi hastalık ve yaralan : ğını, nakil zorlukları doiuran bu Son. olarak soz: alan parti bafka 
20 - İsanbai: Diva~oltı. Hn.cl1.aiıs•nı 44 - hmtt.: Mııar Bar ltadını da her ilci tarnfn ma vak'alarında d.a imdadı s.ıhhı Y?.lun ~ı§tan evve~ tamirine teıeb- nı Ratib: w ~ • • •• 

~ liOk.a.k No. 11 Fikre&. Yiıcw~n. Gv!cn. • ta 9506 b<'m.. "den saadetler dilemi§ ve da- otomobili celbedebibnek için sao.t - büs edılıne$1 dlleglndc bulunmaı • «- Son yagan Y~urlar yuz;un. 
21 - İs' Kwo'u.pı. K~-a.. '5 - Ç.or! : Asken pos . Göksel- ı yenı k h amanı olarak salon • krcıe beklemek lazım geliyor ki; bu. den tapn Rıva deresınfn bazı mü. 

&ofn. M 50kak No. 17 Saba.. lınltldımancs ~·~ llöSt' 
111 

vdanm al r b bu da hastaların bayati bir ~ehlike - Toplantıda bulunan belediye hlm h:uarlara sebcb okluğunu ve bı: 
an ayrı mı~ r. Ali, B kabil f 1 d • 

....._ ~l ye maruz kalmalarına aebeb oluyor. meclisi azaslndan Mehmed ey ı eyezan ara mey an va"J1me· 
td: ~iye UMsi U 47& '6 - udaJıP: M. K. ~ Bu kabil vak'alarda bir hastayı k0%Ull belediye faaliyetleri etrafın. mele üzere bu derenin taranma.sının 

in No. ııı 4ıe:r.ıJ Mdımei Arma~. Qdıt ffER ÇE~İT KLİŞELERİNİZİ ancak 8..9 saat aorva hastaneye gön da meb'uslar be>"'dine lahaUa bu - faydalı bir tedbir olabil~-eğiniı 
23 _ i.dıanı.oı: Beşlk.W,, Pesbhane C7 - ~un: · ~:unımn r. " dereblliyonız:. hmnnq, kazaya ayrılan tahsisatla söylemiştir. 

ltaın ı ·
0

• H nımmecı Diklnm. cIST11 <&Jlu Terlet ungur. ı· ST AN BU L Diğer taraftan Beykozda bir ha· umumi hizmetlerin müsbet bir tc- Meb1uslarımız biitün bu dıletderı 
24 _ il.nl>d: rn;a~pe. çıftdı-.. u - Bab:ı.rSlri P;l.n.r.3r ıen 11trmıını marn buhranı da vardır. 15 - 20 kilde yerine getirildiğini beyan et - büyük bir alaka ile yeg&n yegan not 

la.r. Te~O'Z sobat ·o. tZ Gsvsl Tam. hu'dr$ n~t. Tanmcı. K L İ $ E HANESİ bin kifiye tdk bir hamam kifayet - ml§tlr. ebnişler, arzuların biran evvel ta • 
Birer d l kurfun kalem 49 - ÇanM:kale: ~ m:Uııı.11~ si:r: gelmektedir. Müteaddid ha • Bu izahat üzerine aöz İsteyen bir hakkukuna çalıtaca!clarını beyan 

ok:1%"ananlar ~ DJwra sokak No. ::s Y~.b. Haydar ANKARA CAD. CA6Al06LU YOKVŞU·29 marnlar veya rnünasib yıkanma ma- Beykozlu: , etıniflerdir. 
25 - ist:ınbw: Kıuruceşme cudııleL"ll ~:ıo. . \rlff,e malı&llelli hli- UCUZ,ÇABUKvcTEMİZ BİR ŞEKİLDE YAPAR halleri açılması lmmdır.» «- Beylcoıza taMis olunan bu Meb'utlar heyeti yann Büyllkada 

lllo. 3 A. ıt. EmLn. 58 - EsJP:tt-.hir: --•- Bu sıra.da Pqabahçeden bir genç para udır. Yollara aYTllan mıkta - 'balkının dilek ve ihtiyaçlarını dio. 
26 - tıt.aMUt: nc,llt~ AJıareffer No. ~ ~; ı.:~ 18 

Drtm ü~ 1Aş.eA !JMRİŞURİ siJRMı.AliİİllllRİLİR yesalblzUk .,.. dc*kınualuık yüzün- rın tezyiıd edilme.ini rica edııerlm. .. li~. ı 8c:ınu ~ ( Arkoaı oor) 



4/2 Sayfa SON POSTA 

Edebiyat Askeri vazıret 
(Saf tarafı 3/ 1 de) 

Bolvadialle belıjiye işleri 1 •enemende 
air ~ 11.ıiltanlın .eocliii Jrnc 
~ u iten ta6anca ile kızın 

Tanzimattan bugüne kadar ge. (Baf taralı 1 inci uıylada) ı larile w Karadeniz Sovyet d _ 
len bütün Türk şairl~rini yere Uaı:ının! ~pelerinden 90Dra artık maamfn hemen bütün kuTvet~~ 
batırıyor ve bu eı:lebıyatın ba~ı- geçidlerırun de yiikaek kuımlarına nüz mevcud olmuı v 

n~, üatün~ «Hüv~lbaki ı ~ ya~ıl! 1 kar d~e baflayan flmal batı 1 karıda zikri geçen na ı::=~~ 
hır laf dıkerek hır duagu gıbı Kafkas kütleleri arun\da 3ovyetle- elde edebllmİf oimalar1A1 mühiıııa 
Y abya Kemali -:>turluyor. Bana rln ·birçok müstahkem dağ lstioad sörmemek müml.ün cleiUdıl 

Belediye, elektrik santralına zarar veı mekte 
olan un değirmenini ifletmemekle fazla cere

yan sarfı ve muhtemel bir tehlike önlendi 

~alına, ne o tq yerine dikilmi4- noktalarını pek Pddedl müdafaa- Ger- ı ~~•-....!- ba L_.::_ ,~ L-
t d d ~ . •-- v _ 11 __ • Ç , """'"7-.enD u.cuın -
ır, ne e o uagunun yerı oraaı- ıara ragmen euerıne &'9Çlrdlderini, trnd K..-adenizde bmi> filoJ 

faaür; (Haı ... i) _ Menemev dır. Fazıl Ahmd, Yahya Kemalin orta Terek cenub mJntakuında da dan~ , 285 000 arın • 
nia Helvacı köyünde bir cinayet büyüklüiüne herkesten fa:ıla İ· clJjıer Alman lmvvetlerlnia Eı.o • minele 11,;:m an lcl '~':.. ~ 

.-ıa.u. öldiirclii 

ol11nıftur. Huan l)airh adında nanmışaa, neden ona o rolü lAyık tovo ve WerdJmburp k.uahalarını • .:.:.ı...., b" u·-~ filoenlar vard D .. .. ., Yah K ı· b" bücum" la _ _._ ,,_T_ U' ~ 1 1 .. 

B
_. ı:._ .....___ı ıuı_a.. .ıa_ LL bir cenç M . H iv k.. l'Oruyor. ya ema ID ır MPt-rdr Vlidlkafka• - Alman L.:!.-- L_&J__ E l.."-1 
-aaaft. (...-) - ~-ı- _. mfe'Jıt içia ,.Aıprnu .. ı enemenın e acı o. h be• •..• d d • Gro . L_... bl L--1 ..,_;uın ıııouıum"IDln YIUI -' 

ijetaN lıbtiy.c1nt ......,,...,_ n p- ._.tn•ı'r ıdtr. yinde Halil kızı 16 yaf1D~a Om- mezar ara l'ı ustun e eğerı :mı ...u;lna ' 1Ym7al Yaldatm•t zarfında bu fllod 22 000 bM 
em aeoe INMl,.ece ~ lııalde l>ePmeu )ı. , , G Wlıe ..ı.......: _ mehan öatata kaçırmak utemif, daha mı fazla ar•ar? Bütün o ıa- oiıuı taamllli barebtlerini biraz da- minele 24 an bahnn toa 

O ~ • • irler zincirinin Yahya Kemal de ba teraWa ettlrdiklerinl ve Stalln • ları iliEönc "':uru 11b1°1.\ma • 
iMi yıl ı..1,-aine ... verllrne.I clii- lea .... ed11miı YniyeMedtr. Fakat f.e<:eDm aaa.t 22 sı atralarında kıymetli - belki !ıepainden kıy- srad tebrlnln flmdiki halde en ,.,.._ --.ı.~-~ ~ u MDa U' ~ 
,aıN&ea 181 doaiiı....W J.aldlenda M· Çl'lıJI 111 .,... m L art..~- Unmriinün balunduiu bağ kule- b" h lk r- -, l'UIJlaD -..U bot.lar.ı ca 
nwla ytıpttj'11n teddket netl......i bea Blm .... meclia iclıılN balı.de sine cirerek tabanc&sıoı çıkar- metli - ır a uı değil midir? tin bir ,ekllde müdalaa edilen §i - riimlerine .. büyük olan b ba • 

---. ., Zincirin diğer halkalarını kopa- mal batı kısmında bul yeni mu • .- ~ u • 
ti., bu cMiiımeniıa tıı.llhazar lptıctai bw.rt ............ zorunda kalacak, mıtbr. rıp ataraak, ortada tek batına vaffaklyetler temin eyleıdilrwinJ bil flll" ~=..:.ı.bet d~~e ele.. 
•Wle '6•"- tlennı elmeainin iN e.lıdlNe .... Çay n Öııburua • Kuı kaçmlmağa mııhalefot e- kalan halkaya ırökten mi inmiı dlrmekte id\is. Bu haberler, La • ~ kuvvetlerini ve UUD11 Almaa 
warlı ve tehlikeli oiııhliu ~- deiiıftc' · lıeu hdfade edecek - dmce ~aH.D Dağ'h tabancasının diyeceiiz? Bu, Yahya Kemali, doga &'Ölü oenubuadakl muharebe- -:.- IWl--la~ "~-~lima-:" aeneclen-lar 
...-dn..ıı. tir. ~ ...._ bımamtle zarar kabzaeile evveli Ommüyü yara. semavi bir hacer telakki etmek. leıde Almanl.r ....Wından kı11nen K '~ 7 -! ~ 0 1 ile 

Maıbııd'lncle yapttjaı ...._ ıö.. ~ bale ptınnelt için 25 lam .. , aonra da orada bulunan le birdit• ve böyle bir t•Y taaav- imha edildikleri 7 Sovyet p1yade wımı~~ı =~ ea 90ll No • 
... detfnnen, ~ ........ ·- mi~ bllalıitncie bin metre bakır Om~ünün ablasma tabancaamı vur edilemez. tümeninden ..... diier 6 s~ V'Ol"Oa.. • ~Hinde 
mdre meeafoeck ve 1 ' ""ie mer- W tedwla, lııuqtiıııin ~ caım- tevçcı~ ~ek att!J4 etmiıtir. Bütün bir ~debiyab ve bütün piyade ~ayı ile 11Q Sovyet zırhlı• beıt~ılder~er Sovy~ ticaret.._ 
mlnrJ.en uzatıhnaiıraızta ara "vıe tali da, aııimlı6a el. lııile altı edl bin ı an ıartun Fatmanın hafı- bir tairler kafilesini aun'ilikle taburuna imha edllıdHer k pır ınm ve toaa.ıı eklenm .. 
h8erden llikrt.a... ---anla :...i-ek ~- L---L ~- .. ~~- na raatla1arak hemen öldürmüt- · h d b"JL k d" · b d---.ı- ' aenece le beraber Sovyetlerin Kande.tılzde ___ , ~ 11._ ~ _.Ki ____.....- it am e en, ı r.aua en ~ı u ~ qır bytblar vwdlrilnıit vapır 1__ ...:.:..:ı.ı.......! t '--I • 
te v• Wlh'alta Wuıtiaden ya.de 60 luıleılı,. w11k ld biıa llra ...flle ttir. ' . .. • v cünahı itlememelidir. Ne yazık olduiuncian da bab.elnıeldeclirl .. .,.. ~ ~--mm 
ili. SO nis1Hıtt hıtiblü etmektedir. -.. ~ ......_ külNt sör Ünamünun yaraıtt dız kapacm- ki Fazıl Ahmedin aon çıkan ya- 5 Eyliil tarihli Alman teblitl ~ ~- çılmııt buJumuı dolayt-

Bu d.-ec:e bol tllirıet yataa delir- meMe Ye .__ ...- bllk =ı da11dar. Dan fpnire getirilerek ı zııı böyle acıklı bir manzara Kafkaal.ırdala her ı!<· barekit 1 sile ılmdlye kadu 'ba kaytblaru.i 
menin ~ Wr iırt• ve lSilaa mlDlllan '" a-elıme :;" ~ memleket bastaaesi hariciye ko· gösteriyor. Fakat mademk\ Jt~n- takıullıe Stıalincraci 

1 
aahMındam b': lıelüi edeb~ batb vapur lıııta 

ui• _., aautralcla llksü'hnel " c'1ıı6ııa -.bl butm.........., iuJunda tedavi altına alanmıştır., disi bunu kendisine yaluşbrmı4, ıün enelklleri blru daha pnlfle. edemeclllderi, kezalik ......._ ui • 
do...,..ıle Wç .......... .-.w,..ı:.t ve. Adt __.. ....._,,_dl1'tl- Suçlu Hasan Daila hadiseyi mü. gene bari «Gazan mübarek ol- tici ~ tahecldi.il eyledijlnl rtyan birçoll diğer capunaruu li • 
NCejinden oe wn.ı.c. Ura wfile ıev- teakıb bçm .. sa da Menemen za- ıun» diyelim! ~ğer böyle gaza kayıcHa idifa eylemeldedir y•ı nçblle tamir e,.leyeınıedlldert 
mc . .....1--- 1ı<lh~ .ı...ı....._.._ ıL __ • mmtaıda blllla b.JDUıkmn Hayn bıtaaı tarafından tutulm~tvr. mu""barek sayıhrıa? . . y-•--- 5 Eyi-"-' &--lbll .o.,_:_ __ "-b- gör.önüne alınına 5oTyetlerin Ka. 
&-L~:=:- ~~~ c~~ Oslii ~ ı..we bötiia Lduu... IUlllZ w .-- ft.WIWI..,.. IAD~ yaz- ____. _..,.- ._..... 1 Halid Fahri O.zauoy Hğinde dlldmtl çak çelmen bir ma- radenlzdeki ticaret fllolartn.ın bu· 
de ~ it-.. == ':...ı.r~ ezmıaıu emMii ftl'Cill'. E~irıede rtiıveı Yerirtu IUmat daha vardır 'ft bu malUmata gün içine dÜflllÜf olduğu ağır d• • 

·- iman ölümii ..,.. ,...... tik - yakalıaaı ada .. göre Karaclenizdeki Alman bücwn rmn li:rııldle anlafllınıı olar. 
IWI rlbi korbnç k••'• dojwa.. Snsııdı ~eıizleı ~ir 1 lstanbıl Borsası botları Eylw ayı zarfında büyüklü, K. D. 
cajı ıözönüne alınmıı v~ belediye.. ~ k Jd Edime (Huauai) - Yerli mal • 1 

-· .. ·- küçiidü cem'an 22,000 ton hac • 
ce buna bir ~ cliifüniilmiiftüır. cese ÇI arı 1 lardan nüfus harici eıya ahnek la- 5/lf/1942 açıl " .kacı""" fiatlıın 1 nıinde 24 Sovyet vapurunu batır - 1 R A D y o 1 

Filhakika ceN'J'anlll ara tcl!er va- ... a .. (H'llllUSi) - eı-rt..I tİyen Ali adında biri keyfJyeti paza.. ! mıflar, diğer° birçok Sovyet vÇu- _ _ 
ılllıuile isalellİ iptidai addedilel>lle- saL.ht P-*tn ~il. kt~mıchn geç- rın muunelat memuru Muzaffer Cl>lü..h"' runu da buara uğratmıtlaı'dlr. Ka- ----SALI--, -1-,1-,-,1-9U ___ __. 

cek kadar buitth·. Bunu vaktile be. ~olan Fehmi _ilminde bır .-hıs Berlanana aÇ&l'8k kPndislne istediği l naatirnlzce ba malUmatı mühim iid. 
ledlyenln fen memuru İileııl timdi ~kenarında. bir erllıek. ~ parayı venneık auretlle bir mlkdar 1 Setır::ılış , •• i,;:n' detmek liznndır. Zira, SovyetlerJn 7

,
30

: &1114 acraıı. 7.32: \"8ouıl ... 
batka yere ıriden t1ıı.n l.nııaıdo bi., aörerek keyfiyeti zabıtaya büdıır~lt ewa t.tıediğinl anlatmıt ve yapılan 1 Londra ·Karadenl.tdıi lwırb filoları Atanan çahftu-alım, '7,4t: AJaıos ha.berieri. ~.~ 

• -. v •• Aenm..wedlc- Fakat ve vulyetten haberdar edilen Müd- teriib sayealndıe Ali Muzaffere pa- ~t.:-w-York ıoo Jlolcu- 131•70 Sovyet harbinin baflanp:ındaDberi Senfonik pM\l&Jıııır (PL), 12,ZO: Su* • 
~ yapbj1Vdciıl.ti k1fY L- __ , ___ • • • delumurni Adli,-e Doktoru iJe bir- rayı veriıken poll.ler tar.ftnclen ya. CenıeYlle ıeo İsviçre .... 31.365 Karadeni.,.de tam ve ezici bir üa - yan, lZ,33: Karışık pro~ram CPU. 
n..-la uu ~ teusm ı... Yllk'a nwıhalline gelmiflerdır. kalanmıflır. Maıkid 100 reçeta lZ.9375 tünlüğe maliktıl ve Rumen deniz 12.45: AJaııs h.ıberleri. 13: KM"a.ı* fi& 
f-1 mahzurlarını gormektıe seçik- Caed clenhıdetı çtbrı.tılmft ....e Stokbolaı IH bveıı Kr. 31.16 kuvvetlerinden baıb bu filonun kıhr, 18: Saaı a.yarı, 18.t3 Bld.Jo ...._ 
meditladen yiibek eWdrik mübqn lan -..&:---~..ı b u lr" "d ı· 1r 1 • Blr a1tm lira 33.H k .a_Lp---...1- L--'·- h" b" odtestnaa, 18 '5 FMIJ h ..t.ı 19 •• 
dl.Jerinden Hikmet Oael He Huan =·D .:-::.fDe == ~ ZIRıt•ru e par 1 ııııre en 24 a.yarbk bir rram kiUoe d:.':':v!:ı y';;. R:ıeı:ç de~ Saat &781'1 ~ ~ haı:;;;. 19:;; 
Hilet yerlacle WkJk yapnu,lar n mut olduğu kanaalıiae varılmıfttr. Uaunköprü (Huauai) C. H. Par- aH.ın ' 52 nla kuvvetlerinin, çok zayıf olduk- ltw ftl piano, Zt.15: B:Mt7• p.,t~ 
~ bu vuiyelte çıalttmaal. C•edin tebrimf.te mbaffrettın bu- ela kaza kongrelerinde bu1unmak F.sham ve TaJıviı.t ları cihetle ~ Karadeniz filo. ı0,45: Romans ve Sereıı:wll.aı' (Pl •. Ilı 
Dl hanen tecviz ~ lııılr nıpor Janan Kut.monu vili.yetlne tabi üzere Edirne Parti Rei.I Ferid Çar. ilrıramiyeli % 5 933 Erpaıl ız.- aile brfılatacak vaziyette olmadık- (EY.in .-U), !l,15: Sebubert, Sl'ımma.. 
tanzim emıı.-.ır. Belecl~e mec&I- Göre a-. .... mdan ve esimi u.pu cWdı ile idare heyeti uuından Der MMttrı Ba.nJIAI• lS!.- ları da malUnıclu. itte bunun için - ve Momri'dan parçalar, 21.30: fP_.. 
ılnla meeele iiaeriade dunlfU iN - nıen118"1armdan Ali oila 35yqluın vlt Malaud Çiftçi tebrimize &"eldl- &mir imal .,, Abul »aa. dlr, ki AJmanların seçen aene Ni. ID..._.,), 21,45: Tanbııri Cemlh hMlra 
aun iillrıriaedir. .,,_ nkil H..... ela Ahmed F..d ilmlaııle bir pnç ı.. Buradlın Meriç, KClf&ll ve İpsala -.. uo ~' tehir. liman ve tenaneelni lll'Glrauu. Jı.tl: K.lislk proıram • RMI. 
TUdımea Re _.,,..,_, ._,_,. oWaia •hphlti••• .,ıc• _, ............ ..W-ek oralardlıld kon- aptrebııeleatnl müteaklb m.,.dana 10 tıe ......_ 11.31: Saa& .,.,... -.jlm 

s ipe, • W. wwwt' 'ııtk.. pmlı• • m1ıı snHııNw. pıtlllllıtie -....~ı hicma bot· ........ 111 w r'w. 
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&ON POSıf A Sayfa 5 

-======::;:~-:::=--::---=:-----=:=---:=~=---=----:::::::::---------~~~ 
( elgra , TeleE V~ siz Haber ri ) 

BU SABAHKi HABERLER ıstanbul bugün 19 1 ÇJYA ç~~T Qtm::>-~ 
Lo-ndranın Staline ve· Amerikan nıatbuatma du:::mk~:~u~~f ıJ~~r ••ıı AL f; Mi N D ~ 

(Ba~ taralı ı inci sayfuda) Bu harbin gali bil amana düşecek bir durumun 

b '' ı· k. . c· e p he s 1ras1 o el ı" n ce ar ilaca k' ..ı.ı8::l:"'!.r..:!!~~ ~.:h~:~rı: il ~·~ devam ··~-~çe bunun 1 ;:;:~~:::.::~~t..::t;:;~:;.: fik. Ceva I•. ıncı 'l .,, saalatler~den itidbare
1
n medras1diınin y~- ı;efaletlero~~r:1r~:a~ata~ır~uh~::~ 

5 
Bir taraftan şark cephesinin 

pi cagı mey an arı o urmaga memleketlerde b t b . • ovyet Rusya içerilerine kadar 

R l başlanııttır. Zabıta İcab eden ted. bir mahı'yetted· uB, ız lıra dver.ıcı ilerletilmesi, diğer taraftan Uzak 

k St l . ç .. ç . ! wıe ıızve t b . d .. b ır. azı arın a ıse k ·ık 
Lord Ur[ı~~Q S, a lll, ~or ll, v ırıerı almış, sa~t 8,3.o .8~ ılı aren hergün bir parça daha artan bir ş~.r .. • ma~de kaynaklarının 

rJ l,;. J ı d k tramvay seferleri kcsılmıştır. hayat pahalılığı şeldinde tecelli butun ~eybetıle Japonların eline ..., "hi ".f ""fı b r; --dugvu hnkkın Q ı• Sultanahmed meydanında ediyor ve enflasy d d·~· . g~çmesı, bu zehabın yanlış ola-

arasında f .•t7 1·r l rıa i Ut U;t u M . . tirak d ek 1 on e ıgımız bıleceği t dd'.dl .. d 
ıı.I\. '- • erk~~~~laış ok lle ec d~~an ~t • kıymetler müvazenesizliğini do- F"l kiere u erını oğurdu. 

b l •• •• d 4• ~erı il auı.r , u ar ve ıger e- g~ uruvor Bunun d b' t" ı va Ukraynanın kara top· 

l t k " U -um gor U 1-''1) d 1 'b S l J • a, mnc ıce ay- ki A 

Ş ~-1 ."Q QTf e_Zl e 4 tck1U11 e~saat ~ and lı artn· . u i ni sefaletli vaziyete dayanacağı ra arı . ~glo Sakson Kanadası-
-::1 tan~ı ;ney 'f11'; a y~r er:;: ~i şüphesizdir. Muharib memleket- ~~~ 

1 
ver1';Dıne mukabil bundan 

. ı aeltİi<rlnde ,.,..,ıacağını ."löyle ·ı Vatington, 6 (A.A.) - İngiltere ~aga baş atnlf ar ır. ura lerin ayni iktısadi rejimlerle ida. oy e mıhver hesabına mahsul 
+ ,_h Jı 6 (AA ) Mütle -1 sıra& .. ...,, ->"" pare top atıldıktan sonra 1 .. tanbu .. re edilmemelerı· b"ıze bunlarrıı yetiştireceği gibi Felemenk Hin-

~ ıstoK 0 n, · · -lı-ınJ•n •mektedlrler. sefiri Lord Halifaks demeçle bulun ı k ı k ·• k hr ' ' 
fiklerin yardıınJarının az g d... Tebarüz ettirildiğine göre ne Sta• Stall ç·· il R lt u urtu. u~a . avu.,,..uran. a. a~nan vaziyetlerine dair aralarında distanının petrol kuyuları ve Bir. 
bah ed St ı· i -'emeci hakkın a . muş ve n, orç ve uzve ara ş.ehl.dlenmız ıçin bır dakıka ıhtııam kat'i bir mukaye"u yapınnya :m. manyanın .. zangin madenleri, en s en a ın n u . •• l'ınin demeci ne de Amerıkan mal· • ~ i d d lm t B d .,._ • 
loodra slya11i mahfilleri hır ıeY soy· 1 t 1· 'lt . karar- sında hır anlaşmamazlık omadıgını vazıyet n e A uru uş ur. un an kan vermemektedir. Çünkü hi· saf benzını ve en temiz kalayla 

buatlnın ",."r ya ı gı erenııı ı L ,..ıt' 1 r okullar Sul ka J ı 
1 -' _.ı• 1 "--T l 1 • sonra aSl\&I K a a ' • . • rinde ikhsadi aistem kapalı b"ır uçuğu apon ar için yeti,..tir • :enıemeıd~ır er. . . }arı da müessir olamıyacaktır. SÖY. em rtır. ed d d fak 0 

... 

Askeri mahfiller ikı~n~c<~l :_c:e~pb~e~n:ı.::n.:_:::,:n~~.:.:.;.-:------'"iil--"ijrl;m- tanahm n~ey 8:nın an snne dairenin inkitusız devrile yaşaya- miye çalışacaktır. 

1 L 
il re a sya a hareket e~l§lerdakırl. ·1d·-· bilirken ötekinde nisbeten ser- Şu hale göre ve ileri siirülen 

St I• d~ kı• on raya Gazetemiz m neye ven lgı Si· b b" I . , • b"tün" "dd' l • b" .. a 1 n g ra a G 1 l .. .. .. n<l T k. est ır a ı~verı°' esasma ıstınad . u ı ıa ara ragmen ırbırı· 
r~da alay a a~.copnıs.u en a etmektedir. -

1 

ne nldırış halinde bulunan iki · ı n • " f h d sıme geçıT 1~~e ı. d d Demek oluyor ki yerinde istih- ayn kuvvet arasında umumi bir 

nıüdaf ı.·ıer.e verı e vazı• el co c• 1 sa a a V 1;aksl~~ sı;e;::nb~:~l~n :K>ündle !:~d~~=~:~~k~;i~rv~ie;İse~e:ı;:1r;. ra~:::,n:~ta!ı~~uJ~~~tn k~:::~~ 
b m 1 r i ali parti reısı me us ar, gene:ra • b ·ı k · · b .. · b k 

Yen 1 1 r e ' . . bekd' . rkA arı e yapma zorunda kalıyor, ması ıçın u muvazeneli ozaca 
ler, I vılaMyetl~ . 

1
•Ye., parti 1• e. analı, bu, harb durumunun iktısadi cep- amillerin neler olabileceğini tah 

"Her ne pahasına 
olursa olsun şehri 
elden bırakmayınız!,, 

Vişi, 6 (A.A.) - Harab 5ta• 
lingrad şehri içerisinde Alman 
kuvvetleri plan mucih:nce iierle
mektedir. Dün yeniden birçok 
blokhavzlar işgal edilmiştir. 

Ruslar ağır kayıblara uğra
tnaktadırlar. 

Alman hava kuvvetleri chır· 
anadan Rua nakliye kollarına ta
arruz etmektedirler. Aşağı Vol· 
ga bölgesinde 11 Rus treni tah· 
rib edilmiştir. 

Stal:ngrad müdafilerine, her 
ne pahasına olursa olsun .şehri 
elden bırakmamaları için yt.,nİ 
bir emri yevmi neşredilmiştir. 

---'o---

Brezilya oazef eleri 
Dakann derhal 

işgalini istiyorlar 
Vişi, 6 ( A.A.) - Rio de Ja· 

heiro'da intitar etmekte olan bir 
cazete, Dakarın $Üratle ınütte· 
fikler tarafından işgal edilmesi 
l•zım geldiğini yazmaktadır. 

Ayni gazete, Dab:&r cenub A
merika için devamlı bir tehlike 
dir demektedir. 

Macar saltanat n1ib vekili 
kim alacak? 

Cenevre, 6 (Radyo) - Ge
çenlerde bir tayyare kazasına 
k~rha.ıa giden Etienne de Hortlay 
ıun Yerine Macarismn naib ve
killiğine dört nam.zedden bahse· 
dilrnektedir. 

Bunların biri timdiki batvekil 
kalaydır. Diieri eski ııenel kur· 
bıay reisi General Scbambately, 
Ü~üncfü,;ü Kont Karelyi, dördün• 
cüsü İ-.e Macar ı1aibi "miral 
lio~y'nin küçük eiludur. Mu
~aıleyh bulunduiu cenubi Ame· 
hkadan Mac:aristana gelmiştir. 
kendisinin tayin edileceği mu· 
hakkak addedilmektedir. 

Hariciye Vekilimiz yeniden 
vazifesine ~asladı 

• Anlc:ara, "'s ( Huıusi) - Hari-
c:ıye Ve&cT N • ~ 

1 
ı ı uman l\1enemencı· 

:\ u tanuunen iyiletmiş ve bu 
... akah Hariciye Vekaletine gele· 
•e 'V "f • ._ azı eaıne yeniden başlamıt· 
""

1 r. Kenclı"a· "k" ı· •ne ı ı aıne ıyat yap· 
lnıt olan profesör Sauerbruck va-
hn k 1 • 
Al a fam ıtanbula, oradnn da 
~anyaya hareket edecektir. 

iki Prinç taciri ya~alandı 
aati.:j• t-araFı I 0

nci sayfada) 
B •rı anlaşılmııtır. A 
~Ytullah Çalkay ve hya Ma-

Yısoglu teft" h · ··d·· ı··~·· ne ış eyeti mu ur ugu· 
1 _ <:elbedilmiı, piyasada 149.167 
~uruşa • • k ı~ 
ı· ~ pırınç satma a:ımn ge· 

i li". n fiatlarr niçin yükselttik · 
erı so l B 1 b 1 ru muıtur. un ar u sua· h 11\~kul cevab verememişlerdir. 
.:'" ıki tacir sebebsiz fiatları 

Yükseltti1derinden mini korunma 
Jba 

D .. K fk d k• Şehr ecl&ı azaarı yererını • h d .. d·-· · 1 , A . tm k d "idi" F k Romanın ikan: uşman a asya a ı lard Al Tak 1 ld'kt e e goster ıgı tesır erın umumı mm e e :zor egı ır. a at 

1 
mış İ~ ay s m~ te 1daki manzarasıdır. harh ister su şekilde veya ister 

Vazı.yetı• gı·zlemek İçin dikkat .nazar arını sonra Dlar'fl •. uakra b Buna, tarafların ilk madde ih- bn şekilde bitsin; banun bir ala-
merulme ~nacak müte ı en · 1 d d - k d · .. l'b" t ı - d ·· • k . - b ak kil ~ Abid tıyaç arın an ogan sı mtıyı a pırrus ga ı ıye o acagın an şup 

Stalingrad üzerıne çe ıyor dırege ~t' - r fc ak ve ha de- ilave edersek, tablonun bir kıs- he edilemez. çunku mücacJeıe 
ye çele~r .?~u ac ek i: ~ mını daha tamamlamış oluruz. dün olduğu gibi kolay kolay bit. 

R 1 Si 1. dda yen·I mevzilere Çekildiler ~ra n. ar soy en;: k ve yu Geçen harbde olduğu gibi bu miyecek ve taraflar, a1t olma • 
US ar a 1Dgr8 bır geçıd resmi yapı kcla tır:. 

1
_ harbin başlangıcında da Mihver mak için en son imkam dl\ tüke· 

~ı~ d tnı-1~-..Jı"r Du··,n·anın Bundan 30nra nutu ar soyı.:ne • h · ı· d t tl w t" k d d" ·· kl d" R 6 (R dyo) Berllnden lıiL baıa evam e ~L.c:>U : • .. i.ik bi .d · l cep esı e ın e u ugu muazzam ınceye a ar ovuşece er ır. 
di.ril~a, Ahn a skıet-• mahfillerin başlıca hücumları sanayı mahallele- cek ve buy r geçı resm yapı· stoklara rağmen ergeç bu yüzden * * 

ıyor: an. a ı .. d': rlnin bulunduğu Jehtln fİmali garbi lacaktır. • • . 
oe tebarüz ettirildiğine gore ~ . 'd" S t tebliği Stalingıad Öğleden sonra Vah, parti reısl, ftl 1 St ı• dd • 
man kaynakları bütün dünyanın dık ~~z~~k':a~:tln çarpışmalardan Şehir. Meclisi azalarından müteşek- man ar a ıngra a yenı 
ka.t nazarlarını yalnız Stalinçad ;_":_L_ ekted" kil hır heyet, İstanbul Komutanlı. 
a_....;..,,ılne ..._.t.....nekfe Kafkasya .. ~a ~etım ır. • halk d lan 

:;:;an etın~k7e olan çok _ınuhım ~=:j~~ ~::~d.:ır:~:n~! !:.!:!~zecı~~ ~uuı o mahalleler aldılar 
askeri harekatı unutturmak ı&temek lerle hücumlarda bulunduğunu ve Gecekı meTasım 
tedlr. Haki'ka.t ıudur ki Ka~yada ağır zayia~la püskürtüldüi\inü bil • Gece ı;aat 20,30 da Vali ve Be· 
Alman ve ınütteflk kuvvetlen ta~- .ıirmektedir. ledlye Reisi tarafındtn kahraman 
fi .. -'.an yaıpılınakla olan •!'ır ~~yık 'U • B 1--'I (B 

••
0

--:: ~makta ve Sovyet nıüda· Şehrin diğer ke&imlerinde düş. ordumuz şer~ ~aksım e. 1!U re Cif tarafı 1 inci sayfada) den general Froiherr Von Langcr. 
her ~u:;; için hayati ehenımlyeH ·man zahiren ilcrlememl§tİr. Ruslar gazinosunda hır zııyafeıt verılec ' aları düşmanı istihki.mlarından ve mann Und Erlencanp 3 llkte!ılmle 
~~ ~ulunan kesimleri büyük bir şimali garbide vaziyetlerini düzelt· bütün Halkevlerlnde lstanbulun kur oıma.nların içindeki mevzilerinden ileri hatlarda maktül düşnıiıştür. O
~ilid altında bul?durmak~~dır. mişler diğer hatlara geçmişlerdi:.-. tuluş gününü yad ve tes'id eden top· atmışlardır. nunla birlikte ve onun yanında Av-

E n alınan haberlere gore Al- Alıman tazylkına rağmen bu yeni lanhlar yapılacaktır Mozdokun ,imali tarklsinde bir rupanın hürriyeti için yapılan mü. 
n t so rru:r. hareketleri bütün Kaf. hattını muhafaza etmişlerdir. Berlin radyosu lstanbu1un Sovyet süvari alayının büyük bir cadelade bir Macar tümeninin ko • 

man aa ıer·ı :: ... ..i ... de taın bir M dokt çeti" -J'-- bel kısmı yok edilmi.,..lr. n:..t.....- yüz e- mutanı olan albay Nagy de o"lmu··,.. 
k:.sya cep~ ·a-· ha ek . reyan°zetıne~tedır" .n mwıare er ce- kurlulo' bayrammı kutladı sir alınmıştır. i'~ .. ~ tür. " 
iı&iş.af hallndcdır .• hu lzd~ et te"I· 'K 'i 

, bemnılyeti a ır. Tinıes'in mUhablrine göre Te- 1st:anhulun kurtul~ yıldonümü Tuapse limanında muharebe tay· Moskova 5 (A.A.) - Timoçen. 
b~=e!kc. kesiminde iki şehrm. zaptı rek'te vaziyet çok ciddidir. Maa • münasebetlle Berlin radyosu dün yarelerlmlz 7 bin tonluk bir Sovyet konun takviye edilmi§ kuvvetleri 

,.. k"f derecede tenvır et- maflh bir haftalık çarpı~nalardan gece 20,45 ve 21,45 de bu sabah petrol gemisini hasara uğratmıtlar· Stallngradın üç kesim.inde taanuza 
harekatı a 

1 
sonra Alman tazyiki :zayıflamıştır. saat 9 da türkçe neşriyatta bulun • dır. geçınİf].er ve Abnanların fehre karıı 

mefdedir. LonJraya göre . Leningrad'ta Sovyet bava kuvvet- muş., 20 yıl evvel kurluluıun nasıl Stalingrad muharebesinde piyade yaptığı hücumları püskürbneğe de-
6 (A.A.) - Stalıngrad let:-i Alman hava kuvvetlel"lne 3ğır olduğunu ve İstanbul halkının bu ve tank birliklerimiz kısa me1ı.zil • v~ etmekte bulunmuşlardır. 

Londra, _..ı mukaıvern°tlarj darbeler indirmektedirler. sebebden bet' yıl nasıl bayran1 yap 11 muharebe tayyare1erile ~ıkı bir Sovyet leblig-; 
da R~ın a.nuuane k 

Baltık denizinde 10,000 tonluk tığını anlatmış ve bu mutlu günden işbirliği yaparak inadlı so ak mu - Moskova S (A.A.) - Sovyet 

Su 'ıkasd davasında , bir nakliye gemisi batırıhnııtır. dolayı Türk milletini ve İstanbullu- harebeleri neticesinde tehrin ıima· öğle tebliği: 
Romaya t;Öre ları tebrik etmittlr. ]inde bazı yeni mahalleleri zaplet • Stalingrad amele mahalleleri çıev 

k n Vi~i, 6 (Radyo) - Stokholm· mi§lerdir. Sovyetler aiır 'Ye kanlı resinde A1ınaınlar mükerrer taarruz. 

ve rl. f 8 n 8f 3rl. . dan bildiriliyor: • Bu yıl fransanın iaşe vaziyeti kayıb11ll'8 uğratılmtttır. 9 tank taıı- 1ar yaptıktan sonra ağır kayabtar 
Alman kuvvetlerı tarafından k f rib edilmiştir. Volcanın tarkındaki pahuına biraz ilerlemiı;lerdlr. Baş.. 

b 1maS1 il sf en ı I d 1 Kafkasya da Esotova ve w erch- ÇO en a Sovyet hava meydanlarına, topçu ka kesimlerde düfınan taarruzları QZU . . mijburp şehirlerinin İ§gali mÜ·ı (Baf taralı 1 inci sayfada) 'mevzilerine ve demlryollarına gece püskürtülmüştür. Stallngrad tirnal 
. 

5 
(Hususi)_ Suıkasd him bir merkez olan Ordzonnİ· Cenubda önemli bir cıda ınad. bombardımanları yapıJmı,tır. batısında bir keşimde kuvvetleri • 

Ankara 1 h kkın • kidzenin zaptına doğru yeni bh- desi olan dcmates o kadar aza.lmıt- Voronej köprii batına k&rfl boı mlz Almanları mevzilerinden dııarı 
tetebbtisü rn~znun ::hk~emesİ· adımdır. tır 'ki, serbest Fransa bölgesinde bü yere yaptıkları taarruzJar esnasında a.tmıflardır. 
da Ankara aeırcea ı Alman ileri kolları bu şehir- )'Üll: bir fabrikaya mensub bir dok- Sovyetler son 2 gün içinde 21 tank Mozdok çevresinde Alman tankları 

· rmü. oİduiu kararda, ua\ı den ancak 40 kilometre mesafe- tor fÖyle deml,tlr: kaybetmiılenllr. tarafından yapılan hücumlar pu"s • 
nın ve ..,... ksanlar gören Aln anlar İlmerı "lü ·· h 
noktaemdan .. ~~ • mumiliği dos· de bulunmaktadırlar. Gıdasızlrk yavaı yavaş es8lerini .. ı go nun cenu u kürtühniif, 6 tank tahrib olunmuı, 
temyiz hatmuuueıu . ai Kafkasyanın bu kes;mlerinde venneğe batlıyor. Ekseriya )[lldın §CU'kisınde yaptıkları taa1Tt1Zlarda 1 Ahnan bölüğü imha edilmi' ve 

a tetkik eden· lemyız ceza d ilerlemek biraz güç olmustur. ve erkek lfÇiler fabrikada makine - dün de iyi neticeler elde &miti« • Abnanlann geçid istikametindeki 
~:.aden bu kararın ~oz~lbnıa • Fakat şimdi Almanlar gerek ·tak- leri ba,ında veya sokakta dütÜP ka- dlr. Bazı mahaller hüc~nıla ~aı.ıte - baskıları ortadan kaWırılmıttır. 

• · · Ceza daıreaı u ay viye kuvvetleri gerek mühim tıyorlar. Kimse açlıktan ölmüyor. dilmiş ve etrafı çıe~rı!"cn duşman Grozni i1>tıkumetinde 
:::;!e~~~ı:~ kararını vcrebile· harb malzemesi almışlardır. Fakat ağır ağır eriyip bitiyor. Bu- kuvvetl61 yok edllmijtu-. Moskova 5 (A.A.) - Mozdok 
cektir. Askeri mahfillere göre Al- günkü gıda rejimimiz normal rnev- Yukarı Volga ile Ladoga gö\ü a. bölgesinde Almanlar birbirini sürat· 

e>= man ileri hareketi hundan böyle cudiyeti temin için hiç de kafi de - rasındal? cephede hücum kıt'a1a • le takib eden bir sıra taarruzlarda 

S•ker SlklDllSI İÇİft d_Üft .. ürat kesbedecektir. ğilıdir. rımız bar çok blokhavzları ve mu- bulunmaktadırlar. Bu taarruzlı\rda 
il harebe mevzilerini tahrlb etmişler. Almanlar sayıları on ile otuz ura· 
fl1İft 0 ft reİSliğlOde blf - dlr. Hava kuvvetlerimiz dü§l'Ilan sında değl§en tanklann himayesin.. 

t.planıl Yapl '.dı z Ey N E B 1· N AŞ K 1 \lokhavzlarına, kıt'a ve tank top - de hazan bir tabın mevcudunu bu-
luluklar•na ka11ı taarrmlarına de • lan gruplar kullanmaktadırlar. 

( #laf tarafı ı in_i ı>ayfacla) vam etmişlerdir. Groznl petrol kuyuları lr.tlkame· 
. bir kir elde etme· Finlanda körfezinde bir nıayn tinde yapılan Alman taarruzu son 

;::1e:~edir. Diğer taraf. Hedcesl teshir edecek acıklı bir mevzu.' .. Hazin bir aşk ve ıiev. tarayıcı gemisi bombalarımızla ha· haddini bulmuştu.-. Bir nahiye.ün 
B.kkallar Cemiyeti, dün hafta. giyl, genül ve kalbleri meıı.Cıedecek lihuti nağmeler, en ateşli fUkılat'" sara uğratıLnıftır. Sovyetler Birli· şakaklarında fİmdİ çarpıtmalar ol· =· <Jlmıuına rağmen bakallara iev TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRKCE SARKILI = ~:;~ ~~:='ic==~~~~e ~,1 maktadı~ece yarısı tebliği 

zl•~:==~ır. görütmek üzere Senenin ,lk büyük fevkalade eşer]. Musiki adaptaslyonu: botlarlle Eyliılde hepsi 42 bin ton· Moskova 5 (A.A.) - Rus gece 
d·' vilayette Valinin riyasetinde • İ hık 24 gemi batırmıılardır. Ballık yarısı tebliğine göre, tank ve piya-
b~ toplantı yapılnııttır. Toplıantı • K EM A N J S AD J Ş J L A Y denizinde ise dütmanın bir nıayn de alayları toplıyan Alımanlar Sta· 
dır belediye lktısad ınüdürü, ş.eiker - ~ "Yakında gernisile bir deninltısı batın1nıış • lingradda, Sovyetlerln kendilerin. 
...:~ . üdürli ve diğer alakadar· • • tır. Ayni müddet içinde hava kuv.. den geri aldıkları toprakları ele ge-
i;;~utlartf ır. Alıomatl la. T' A vsıM SiNEMASINDA vetlerimiz Karadenlzde, Volga Ü· çirmek için dunnadan taarruzlar 

elen tedbirler üzerinde bazı rlA ı zerinde ve Ladoga gölünde 11 tica· yapmaktadır. Bu topraklar o kadar 
~=ar~ verllmiftir. Vilayet, ka~a. ret gemisi batınnı§lar ve 26 gemi geniş olmamakla beraber Sovyct 

ı-a bir 
tamim ei)nckrerek biç l~n- 11e seyyar bir havuzu hasara uğraL kuvvetleri şiddetli hamleler >'e kar· 

Gaı uzu· Büyük bayrama hazırlanınız.·• nıı•lard~. Sovyet harb filosunun ş.ılık hücumlarla Almanları "'eri püs 
senin --lrer stoku yapma!llı._, Ş A 1 ,.. .. !"'"'ifaret ebnipİr Bu husus!• p E R Ş E M B E A K M kayıbları bir gambot, bir torpido, kürbııektedirler. Bir kesimde 2 Al-
:ı:;;:a mugayir harek~ edenler tld • bir mayn gemisi ve blr sahil muha- man taburu tankla desteklenerek 

detle cezalandırılacaktır. L A LI sı· NE .. ASINDA faza gemisidir. iki mayn gemlsllE', tam 6 defa Rus mevzilerine taarruz IWA 3 gambot ve 4 sahil mubniaza ge- etm4tlr. Sovyet kıt'aları bütün ta-

M k. f k rmay mi~i hasara uğratılmıştır. arruzları tardettiğl gibi Almanlar 
ISlrJU eS 1 gene U YILDIZLAR YILDIZI 4 il.kteşl"ln gecesi mayn tarayıcı da 200 ölü kayıb vermişlerdir. 

b8Şka01 Ortadan kaybOIRIUŞf ERROL FLYNN • BRENDA MARCHALL'in yarattığı ~emllerimiz Holanda sahll?tti ö • Tebliğ, Timoçe.nko takviye or • 

N •ı Z L E R A R S L A N 1 nünde İngiliz seri botlarile tt."'Cllasa dusunun Almanları sol cenahtan 
Ankara S (Radyo gazete • D E geçmişler ve müessir ateşlerlle düş- flddet\e vurmakta bulundugwu ve 

si) _ İtalyan radyoııunun ver: ·ı 1 l kl 1 
illiği bir habere e-öre Mısırın eskı Efsl:ı bir zafer... Emsalsiz bir harl1<adır. tnal'l g<:ımı er' n U'Za aş.lınuı~ ardır. Stalingrad simal batısında çarpı~ _ 

genel kurmay baıtkanı birdenbi- ... ••••••••••••••••••••••••••• Don ilı:erln<le yapılan muharebe- maların devam ettiğini blldiı-ınek· 
" ılerde bir tank koluna kumanda e -l tedir. 



Güreş müsahabeleri 
(Baf tarafı 3/1 ele) arittim. Doiruau inkisari hayale 

dilini gümUf para ile doldururdu. uğradım. Kırk elli sene içinde ne 
Bat ve küçük pehlivanlar Ra· hale aelmiıiz? Kabili kıyas ol· 

mazan güreılerinP- bolca para mayacak derece aukut etmiş peh
kazanmak için gelirlerdi. Her livanbtımız. Kuyucu Murad pa
şece müthi9 çarptımalar olurdu. ıa medresesinin küçük bir tahta 
iddialı bat gtireflorin ba7.an ıa · ıalaı içinde yırtık, yırtık kisbeL 
fak atıncaya kadar aürdütü va· !erile oynaıan, boğuşan pehli
kidi. Meraklı seyircilerin bilyUk vancıklar gördüm. Bir kere da
bir kısmı sahur yemeklerini ye- ha anladım ki, Türk pehlivanlığı 
mek için evlerine gitmezle,., ora- ölmi.iıtür. Ne e~ebi, ne erkanı, 
da peynir, simit ve çay içerek ni- ne i.datı ve ne de eşki.li kalma
yetlenirlerdi. mıttır. Beş on tane olan aeyircisi 

O devrin meıhur pehlivanları bile kendine benzemiıtir. 
şunlardl: Ali Abmed, Sarı Hafız, Demek pehliYanhğımız, ileri 
Mihalıçh Haaan, Nakkatlı Eyüb, gidecetine geri, hem de yok olJ 
Kara Mustafa, Mavunacı Meh· mufçaaına geri gitmitlir. Ac.aba 
med, GUmrllldti Cemal, Nakkatlı neden? •• 
Hüanü, Madralı, Manyaı;h kün- Bu, acabanın isti!hamını, baş. 
deci Kam.il, Çerkea Mahmud, Kı- ka bir milsahabemdt!ı okuyuc: ıJla
zılcıklı Mahmud, Kara Emin, rıma sunarım. M . . Sami K arcyel 
Bulaurlulu Sarı Etenı, Bulgurlulu .................................................. .. 

Mevlud, Koç Mehmed ilah. . . He g •• 
Bu, saydıiım pehlivanlar, cid- r U 0 

den pehlivan idiler. Mesela; Ali (BQf td"ralı 2 nci lfayfada) 
Ahmed pehlivan allmıt iki okka. h k A !L h · · · 
1 k bi Ü d ıik . F k k are et merJıKa cum urreısını 
ı r v cu ama tı. a at pe .1 ed k M k . . 

usta ve mahirdi. Bir çelik yay temsı . eıre . ~s . ovaya gıtmış 
gibi esnekti. DiyebiUriın ki, Ar- olan Mıster Vılkinın orada Rus· 
navudoğlunun, Hergeleri İbra- ya vaziyetini pek karanlık gören 
himin, Çolak Mollanın yavrusu ve mutlaka derıhal bir ikinci cep· 
idi. Son derece tetik ve marifetli he açılmasını istiyen sözler sarf 
bir pehlivandı. · hn d k 

S H f b
. d f etmış o asın an sonra vu ua 

arı a ız; ır me rese so - l . . " • S 
tası idi. Bu, aanklı softa çok kuv- g~ı rı:ıştır, yap~<:a~ı tesır, ovyet 
vetli ve çetindi. Altmış altı ok. hukumeti Teısınm şu veya bu 
kalık bir batpehlivandı. vesileden istifade ederek söyle-

Mihalıçlı Hasan, aekaen okka- Jiği demeçlerin yaptığı ve yapa• 
lık vardı. İri çapt" ve usta bir bileceği tesirlerden çok büyük 
pehlivandı. Kara ~ustafa, hep- l 'kt 
sinden üatün idi Te bir evvel dev• 0 alca . ır. f.d l 
rin sona kalınıı pehlivanlarından ngılterede ~ovyet taıra ar arı 
dı. Biraz yaıı seçmiı olmakla be. ile muharebeyı yalnız gunun 
raber onu meydandan çıkara· icabları !bakımından -tetkik eden 
maz~ardı. Kara Mutıtaf a, ci~an I bir kısım basın ve halk öteden· 
pehlıvanı Kara Ahmed, neslıne beri her ne bahasına olursa ol
meMnsudbdul. Fdakkat pehklkivanl kdtı. O sun •mutlaka bir ikinci cephe aı-

a ra ı, o san o . a ı ı. ıl . .. . ded" 
da eski devrin ve Kara Ahmed Ç ın..ası ıstegın ır · 
neslinin peblivanlllrlndandı. Koç Amerikan cumhurreisinin şah 
Mehmed de Kara Ahmedler nes- si mümes~ili Mister Vilki tara
linden idi. Bu, yaoı geçmlt olan fmdan Moskovada yapılmış olan 
pehlivanları, saydığım pehlivan- demeçin uyandırdığı tepki henüz 
lar meydandan çıkaramazdı. _ .> il' _ .J A ·k l 
N kk lı E ··b d t• ı d d. ortaaan .s ın.meıaen men a ı a at yu e çe ın er en ı. . . h .k 'kl . b 

Bu saydığım pehlivanlar için- gazetecllerın ta: rı ettı en u 
de en birincisi' me,lıur Kızılcıklı hadisenin illk. tesiri İngilterenin 
Mahmuddu. Kızıkıkla Mahmud, ikinci cephe tarafdarlarını tekrar 
Koca Yusuflardan sonra A'\-ru • . kımıldatm~. her şeye rağmen 
pada, Amerikada en bt:yt.k şöh· gelecek günleri düsünen lngiliz
rete malik olan Tiirk pehlivan- l . :ı.. • "k b' · vk' k y 
l d bi 'di erı 1orraz nazı ır me ıe o -
arın an rı r. 

K ı ki M h d ~ .. mak olacaktır. 
ızı cı ı a mu , yag gure- l . .. 'ki · f 

tinde de, aerbHt güreıle de say- ngıltere, muttefı e~ı tara ın-
dığım pehlivanların fevkinde idi. dan açıktan açığa faalıyete geç· 
Onu, bu pehlivanların hiç biri:ıi mi ye davet edilmiştir. 
yene~edt Kızılcıkh Mahmudun Düşünen, !kendi menfaatini 
Amerıkada, Koca Yusuf kadar gören ve yapması geregini he • 
töhreti vardır. Serbest güres diln bl l 'lt J t d · Anı 'k ı ~ h sa ıyan ngı ere oaya mıya e-ya tampıyonu erı a ı meş ur . 
«Frangoç >> ile mfüeaddid gilreı- vam edebileceık mı? • 
leri ve galibiyetleri vıu·dır. Amerikanın, da Avrupa kıt a· 

Her ne bal ise, eski Ramazan· sında İn.gi.ltereninkine müsavi 
larda Şehzadebatı adeta Kırkpı· bir kuvvet bulundurabileceği za
nar müsabakaları gibi kalabalık mana kadar bu suale müsbet ce· 
ve verimli olurdu .• fnaan doya vab vermek ]Azımdır. 
doya ciddi ve çetın çarpışmalar ı;;; / '7' I / 
karşısında kalarak heyecana dü· Gkttıun ~akluj-il 
şerdi. Pehlivanlığın edebi ve er-
kanı mevcuddu. Bunlar, ~imdi 
birer hayal oıdu. Doktor Hafız Cemal 

* Ramazan R üreşhrini seyret
mek merakına kat>darak bu, Ra· 
mazan üstüste Şehzadebaşına 

• • 

(Lokman Hdcim) 
[)nanyolunda 104 No. da be~n 

hasta kabul edel'. 
Teldo"! 21044-n14J8 

r IZMIB KUBTULUŞ-
Cam ve Şişe Fabrikası 

SA D 1 K fi·f~ 
Giirtunca l~ ~ti' 

:\-lemleket sanayiinde büyük bir eser olıt.n fabrlkamız hel' 
lürIU modern teknikle tekamül ederek büyük lbtl1açlara 

ceva.b vanneğe başlamıttır. 

Sİ P A R 1 Ş K A B U L E D J L IF 
Lamba., U.mba fi .}eııi, Süralıi, KMa.tMn Cay Ye Su ba.rdagı n bllfımwn 

zücca.ciye .•• Adres: l'l:mir Gaııller caddeal No. Zl2 Telefon 8732 .. 
1'elgnıf ad~: Kur Cam 

D • kk t İzmir Kurtuluş cam ta.brilta6ı sa.hibl SadlJc 
l & : Gürlwıcıı. fa'brilcasma, kurdurmuş oldulıı mu • 

azzam ooa.k\a.r 911oyesinde pencere oamla.rı da ıma.ı etmete muvaffak ol_ 
mU'J'ur. Fabrikada. pencere ca.mb.rını imal etmfk icln her eb'adda m. 
Iıpla.r hazırianmışt.ır. Fabrika. bnal ettiii ca.mlaırı :rW"dıımuzun en kuytu 
köşelerine kaıiar seTlretmeğe amade olduğu aibi sayın ındşterilerinin slpa._ 
riışle.riıı.l veı-lka ves:ı.lre &'lbi mııa.ınetelere ihtiyaç ıöstermekcılııln derubde 

etmektedir. 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel 
elektrik umum müdürlüğünden: 

ı - İlLlore ihtiyacı 9in 15 ton karpit sa.t10 a.1ınacaktır. 
2 - Muw.k!kıl.t teminat mak.tuan 1000 lb'adır. 

3 - şaırtınıa.ıne&er İdarenin Levaz~m Müd!ürlütü:ndıe pa:ruıa teon;i edllmektıed1r. 
ı - İ.!;teklilt'rin şartnameyi ~dan alarak ficaıt Te tekl_,lierinl 8/10/194.2 

Çaqa.mba &'ÜDIİ ııaaı l'1 ye kadıar İduıeniın Levaınm MlidürlüiWııe ~r. 
melıeırl. (346) 

( 

SON POSTA 

~~ 

' • 

,.. Satıllk Kamyonet ~ 

1 
Az lııull&nılmış ve lastikl~ri yeni 

Z9 model 7anm tonluk Fort nıa.r. 
ilah bir taıı.ınyoneıt sa.tıhkır. Osman.. 

bey Pasaj G:ll'aja müTacaat. 

1 Telefon: 80324 ' , 
( TlY A TROLAR ) 

İstaınbul Beledliyesl 
Şehir Tiyatroları 

Bu a.kşam saa.ı 20,30 cJa 
Dra.m kısmı 

KIS MASALI 

Yazan: W. Sha.kespa.te 

T~: Mefharet Ersin 

Her Çaırşa.m:'b asaat H de Çocuk Ti.. 

ya1wosu 

Sadi Ttık Tl~ıı bu gece Beşkta.şia 

Ah şu kaynanam! Vodvil 3 perde, ya • 

koııla.: H&mlet. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Karaluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 1.00.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Elrai ve tlua.ri her ntn'İ banka muameleleri 

PARA BiRıKTit<~NLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraaı Ba,nkMında k.vmba.talı ye ihb.u'suı t.Marruf hea.Lblarmda en 
as H lira&ı ı.uıunanwa. senede .fı defa ~llecelt kur'a ile atai1dakl 
plina •öre ikramiye datıtılaeakta. 

' Aded 1-000 Lirallk 4,000 LU. 

• • IOO • 2.000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 6,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • Dlkkak Beaıı.blanwlakl paralar bir aene tolnde 50 llradaa ....... 

dütmlyenlere Qu·a.m~e çıktılı bkcllnle ~ 20 ta.daatl• ver1lecıeltt.lr 
Jlur'alar menede 4 dtfa, 11 Mart, 11 Baaira.ıı, 11 Sylfll. 11 Birinci 

lllnıın ta.rlblf'rinde cıekJlecelrllr. 

Köylü ve işçi Elbiseleri 
UCUZ· SAÖLAM ·DAYANIKLI 

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

Satmak lstiyen tüccar ve esnafa flat ve çeşid listesi gönderilir. 

SALAHADDİN KARAKAŞLI 

Pazarhkla kereste ahnacak 
Devlet limanları işletme umum 

Müdürlüğünden: 
~elor ta.mıra.tı i!,'ln muhtelif eb'adda. kaıuııtltk ibatlaınalık döşemelılik ola. 

ra.k ırerek İstanbulda. ve gerek l\Iudanyacb teslim edilmek şartJle cıra.lı ça.m 
orak pa.zaa:Wıiila 270 Ha ZSO metre mıünı kıere5tıe ıMotm alınacaktu·. 

Ufak 1)2.llti olar.ık vaJci ola.cak t.ekl&flerln na.zara a.bmıeağı ta!Jblerin saıtıtna.. 

nınJ>i hergiln Levaa:tm l\lildürıütünıe müraca.a.tııa. ıröreblleeekleri ve teklıiflerin 

nlbayet 15.10.942 Perşembe ırünü akşamına kad.a.r Leva.zmı )-fıidiirlüğüne tevdi 
oclihnesl ilan olunur. 1386) 

# NURUOSMANİYE caddesinde hususi 

YENİ NESİL İLK OKULU 
YUVA-İlk KIZ - ERKEK 

Türkçe • Fransızca öR"retinı. Yuvada yenilik. Her gün saat 9-17 
arasında kayıd yapılır. Mekt.eh açalmı§tır. 
~ .................................. ı _____ ,. 

Saçınız dökülüyorsa, batınızda kepek varsa? 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
~--- Kullanuuz. Tesirini derhal görününüz. ___ ., 

"'"" ~ ıw.. .. ~"l<h""" 
"e ,, .(~k""'- ~o.M-o.- ..eM 

\uNGSRAM KR'ır10N 

~t.... ~tl\.t.;" ,A\Je.~İM. 

. TUN6SRAM0 
CD [K{~or?tr@~ ~ 

Bayramda yalnız '\ 

KIZILAY GAZETESi 
ÇIKACAKl.IR 

11..ANLARINIZI VERMEKLE HEM KENDİNİZE ve HEM DE 
K 1 Z 1 L A Y'a yardım etmiı olacaksınız. 

MÜRACAAT YERi: 
iLANCILIK KOLLEKTIF ŞİRKETi 

İstanbul: Ankara caddesi Kabramanzade han Tel: 20094-95 

EREGLI KOMURLERİ iŞLETMESi 
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Zonguldakta Yayla ınevklinde 5000 lira keıif bedelinde takrl. 
ben 120 hektarlık arazinin Nirengi ve Pollgon'a müsteniden 1 / 500 
ve 1 / 2000 lik haritalarının yaptırılması lıl kapalı zarf usulile ek • 
siltıneğe konulmuttur. Talib olanların evrakile birlikte 201 10/942 
Salı günü saat 15 e kadar ve bu ite ald plan ve mukavele suret.. 
lerini görmek üzere de mezkôr tarihten evvel ifletmemlz hnar 

' Müdürlüğüne müracaat eylemeleri IJan olunur. 

'.f. iŞ BANKA.51 
iL TA.SABBW 

USABLAILI 
z iıdncıtevtn 

ll~ealne a.:m1M 
Ulra.aııt:reler ı 

ı &49' 1000 Urablı 
1 • 5ot • 
1 il 251 • 

1.fı • 100 • 
ıt • .,. • .. . .. . 
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Son Posta Matbaası: Nqriyat Müdiirüı M. SuıU Kwayel 

SAHtBlı A. Ebım UŞAKUGİL 


