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İngiltere-Amerika-Rusya! 
arasındaki münasebetler 
dünyayı meşgul ediyor 
"Ruslarla ing :/iz ve Amerikan gen(f!l 
k ayları arasında işbirliği olmadığı 
:;~kında dedikodular sirüb gidiyor,, 

Amerikahlar işbirliği lüzümunu 
w-~1-...n (AA.) - tngilter• ...,. .. ~~v' So etler 

ve Amerika taraf ınd<1111 vy 
~ine .. eri tedılzat, cephane 
ve malzeme eönderllmdi ~~~n~a 
Amerika Bireflk l)evietlcrı, Buyuk 
Brltanya ve SovyeÜel' Bl~llti ...... 
•ında dün w.,mctc>nda bır proto
kol jmzalanıntıfltr. Prot~a, Ame• 
rlb adına M. Welles, İngiltere adı-

• L:!....::L -L.iliğinde or-
na Wafl.nglon uu,, ... ~ B': 
ta eıç· M. campell ve Sovyet u.. 

yiic ~lçlal M. Lltvlnof dtızalarını 

ileri sürüyorlar 
Amerikanın Türkiye büyük el • 
çisi ;Steinhardtın Birleşik Ameri. 
kaya gelmelerinin manaaı olma
dığını ve her iki büyük elçinin 
hükumete tifahi raporlarını bil
dirmek üzere geldiklerini söyle. 
miştir. 

Boaton rodyoau ne diyor? 
Ankara 7 (Radyo gazetesi) -

Starnin demecine Çörçi1in A -
vam Kamarasında cevab ver -
mek istemeyİfİ bütün dünyada 
büyük yankılar uynndırmı~tır. 

Wilkie'nin 
Cinde yeni 
beyanatı 

"Vaziyetimizi göste
ren açık ve sade bir 
demeç yapılmalıdır,, 

Cephe topraklarının başkaaı ta
ralınclar. idare edilmiyeceiini 

fİmdiden sö:ylenıeli>•İ: 

r -...... ...._ ........ -·····--····--··-······-··--··----···-··················, 
Ekmek satışı tanzim edilmiyen yerlerde ~ 

Memurlar için 1 

ekmeklik hububat ı 
Tatbikata hemen geçilmesi i 

1 için hazırlanan talimatname ~ 
1 valiliklere bildirildi ~ 

Tevziattan istifade edeceklerin listesi . . 
: 

Ankara 7 (Hususi) -- Ek • beri tanzim satışı yapılmıyan ; 
mek tanzim satışı ynpılmıyan vilayetlerimizde devlet ve mü-: 
mahallerdeki memur ve müs - esseseler baremlerine tabi me- ~ 
tahdemlerlc bunların besleme- mur ve müstahdemlerle demir- E 
ğe mecbur oldukları kimse - yolları baremi kanununun bi. : 
lerin ekmeklik hububat. iht1 • rinci ve ikinci sayılı cetvelle- ; 
y:ıçlarını Toprak Mahsulleri rinin tümulüne giren mütefer· : 
Ofisinin temin edeceğine dair rik müstahdemler barem ka - 1 
hükümet kl\rarmm tatb;kntına nunları haricinde hususi ka • : 
heme-.,., geçilm•k üz.ere Ticaret nunlara göre maa'i alan vaiz- ~ 
VekilJiğince bir t,. =nuı.tneme ler, dersiamlar, hııt bakıcılnrı, ~ 
hu•rlanmış ve vıı?irklcre bil- müvezziler gibi istihkak er - : 
dirilmistir. babı, alehimum bütçelerin E 

Tlllİmatname cıaılarınn gÖ- masraf tertiblerind<'n alınan ? 
İ re ek.., ... kt 0 kart usulü lcald1tıl· kadrolarda çalışanlar köy e - E 

• mış r1•n1 vilayetl,•rl" ötr~,.,., • (Devamı 5 İnci ~a>fada) ~ 
\ .................................................................................................... i 

koym111larclır. 
Ru21.velt tel.irde bulunmuyor • 
V aıinıton 7 ( A.A.) - Reıa 

Ruzvelt, Stalinin son beyanatı 
hakkında ne dÜfündüiü basın 
toplantısında sorulduğu zaman 
tefsirde ltulunmaktan imtina ot • 
mittir. 

Dün gece geç vakit Boston 
radyosu bunu mevzuubıths ede·ı Wilkıc 
rek demiıt.i~ ki=.. .. Çunking 7 ( A.A.) - Wilkie 

_ Çörçılın soz aoylememekte Ati - t"k · k p "f"k h k an ı mısa mın ası ı a -
hakkı var. Bu mesele esasen faz. k d k' h'"k"' 1 · t d .. .. ın a ı u um erın"' emas e e· 
la münakasa goturmez. Bunlar- k d · t" ki · I re emış ır : 
dan Almanların propaganda an V · · · • ·· k 

Meb'uslarımıZ dün 
Ada halkını dinlediler 

Sovyet Ruayadaki Ameri~a 
büyük elçisi Amiral Standley 1le 

Amerilronın "~•,.kt•t•a ~lçiaı 
StonJle.v 

azıyetımızı ıosteren açı ve 
için ;,tifadeleri kabildir. Esasen d b" d l l d 

5 
· • f d aa e ır emeç yapı ma ı ır. 

(Devamı rncı •a.)' a a) B d ·b.. ı ç· t kl un an oy e ın opra arın • 

dan hiç bir karış toprağın bu ş • H ı·d F h • o f 

Al 1 be t ı ıoprakta yaftyan milletten baş • aır Q 1 O rl zansoy un man ar ır pe ro Jtası tarafından idare edilemi - • ktu··b Razvelt'ln yeceğini harbden sonra değil bahsettiği esrarengız 

b8J8D8il böloesinde bulunan >'m~~~:.:!;~~~~i;:~yıad•) Adalılar su derdini anlattılar, lise istediler, 

"Harb mu .. cr·ımleri Mal=obek'ı· zaptettı·ıer Amerika. askeri çamlardcıki yangınlara karşı yeni tedbirler "" k f I 1943 d alınması lüzumunu ileri sürdüler 
mu hakkak bir ceza• O . uvve erı e l ....... ul md>'w!ar heyeti dün del olabilir. Her:halde bu tetebbüsü ya-

t 1 Caklar - harekete gececekler Büyükadalıların dilek ve ihtiyaçla- pacak sermaye ıahlbi bu tedid ihti. 

ya çarp ın a ,, Boston 7 (A.A.) f ~ Harbiye ~:1:1=~~~d:ı~:! 1:7:1~~: r:,;ti~:~~~~:ı~-b~~~:::~!: 
Kitle halinde misil
leme hareketlerine 

müracaat edilmiyecek 1 

nazırlığı sanayi servisleri bürosu I yilkada Parti binasında yapılan top mektebe bir sınıf ilavesi suret ile, 
ıefi albay Robert. Dingburg, ata- lantıda Kaymakam f.tref Erğud Maltepe ~ Kar.tal okurları da bt 
iıdaki demeçte bulunnıu~tur: parti nıens-..bları ve muhtelif meslek I:seden istifade etmİf olacaklardır. 

Birletik Ameri1""' asker·i kuv· lere menaub kalabalık bir halk küt. Bir ikinci dileğim de, Heybet 
vetleri 1943 te harekete geçe - le&I bulunmuttur. adadaki limanın tevsiidir. Adalar~ 

W&fİngton, 7 (A.A.) - M. l 
Rooaevelt, öi'leden evvf!l basına 1 
metni af&iıya deKedilen c:lemeıl 

ceklerdir. Bununla beraber, düş Mebuslar heyetine ilk dileği Parti ııda maddeleri ve mahrukat motö 
~nı kendisine yakında h_~vale Batkanı ve Cerrahpqa hastanesi ve kayıklarla gehnektedir. Kıtın ia 
ec:lılecek darbe. hakkm.i~. !uphe. Batbeklmi Eaad Uluaoy yapmıı, A- ,e ve mahrukat yükile yola çıkaı· 

1 
de bırakmak la'Eımdır. Sılah al- daların bir liaeye pddetle ihtiyacı deniz vasıtaları bu yüzden Adalarr 

... ~~~~~~:'V:>"ı:~~B~µ;;~ll't~ftf!!~ tında bulunan 4,000,000 aııker - olduğunu aöyleımiıtlr. Doktor ezcüm uğTayamıyorlar ve bu vaziyet mu 
··' t len 600,000 i 3 lıafta evvf'1 de- le deınlıtlr ki: bitte darlık doğuruyor. Heybel yrenniftlr: ' 

Dütman tarafından, lıgal alt.ın· oizaşırı yet'lere gönderilmiştir. ıı- Mekteb hususi ve yatılı da (Devamı 2 nci aayi-;ıac) 
Ve müstakbel hPrl. &ahalarına 
aaker nakletmek üzere hergün 

claki memıeketlerin sivil ahallsıne 
ve bUhaN& Avrupa kıt'asındaki met 
tul arazi ahalisine karıı yapılan 
barbarca cinayetler hakkında hiikil 
metin miitemadlyen haberler aldı 

(Devamı 5 inc:i ı.aylaJ.:ı) 1 

• Amer=kan Jima ı!arındnn gemiler 
hareket etmekteiHr. Zafer. an -
cak geniş ölçüde bir kara taarru
-:ı:u ;ıe kaıı:anılahilir. 

Kömür tasarrufu için 
yeni kararlar r • 

Fransa da 
ka •naşma ~OV)'Cf fCJıir/erİn_Jen birtnde bir IJOkak muhnrct>c. 

~ 1 Berlin 7 ( A.A.) - Ahn<ın or- 1 manda inadlı dağ muharebeleri 

P 
• • • d duları batkumandanlığının teb -ı yapılmaktadır .. Te:ckın C('nubun 

arıste bır sınema. ~ liit: . . . da ordu te,kıl~erı. ve ordunun 

bomba patladı, 20 kışı Kafkasyanı~~~~~ sayfada) 

L~::~~:n:,~ainki:~; ~:~~. 1 Askeri vazi~et :J 
~::;.~~:~:;;;;

6

•1:;2~: ~~ nııanlann sark cephesi 
CÖsterlldlği . aırada patlayan bomba ı•cı•n yaptıkları plaA n artık )'Üzünden 20 kifl yaralanını~tır. Bun 
lııtrdan 7 si has.taneye kaldırılmıpa 

:~~;:~;~~:::::i~~ serahatle anıasıllyor 
altısı İngiliz - Ameri- Yaza11 : J::mekli Geııeral K. D. 
kan esı·rlerı·nı· hamil 1 - ark ce heı;inJe: j Stalingradın şimal bl'tasınd~ bun 

.. ~ p br · · Alman· dan evvel kuşatılma~ olan Sovyet 

b
• . . b d Dunku Alman te ıgı . ı , I t f d ki b 
ır gemıyı atır ı l~rla rnüttefikleı·iu·n Tuapsenı~ ~ıt ada~:ın z7y:~~n <~araft~::;ı~n: 

Ş D · imal ve ,imal batısında yenı rın a . 
. anghay, 7 (A.A.)· - omeı f . ld tl°kl . · orta bildirmektedır. Alman ve Ru -

•Janaının bildirdiğine a-öre 1800 terakkıler e ede l\i lerı~~k teh men kıt'alarının bundan bir müd-
lı\rnız ve Amerikalı esirle bü; Japon 1:eı:ek cene~~eu:;n a id;c~r müda : det evvel 5629 mclre yükıekli -
imanına rltmdde olan rını Sovy 1 ll · ir tindeki methur Elbruı: dağını al· 
~ 1 . deki 7053 toiiluk Japon faalarma raimen e erıne ıeç - 6 . . I rl ) 

(D=~",,u 
6 

inci •ayltıft) ıneie muvaffak oldukluını ve (Deuamı ıncı say a a 

.................................................... 
Bir bahçıvan 

feci bir şekilde 
öldürüldü 

Cinayet miras paylaş
ması yüzünden işlendi 

Evvelki akşam Fatihte feci bir 
cinayet işlenmiş, 1;enç bir hah~ı
van üç ,ahıs tarafından demirler 1 
le dövülerek öldürliılmiiştür. 

1 
Maktul, Fatihte Hocaüveyz 

mahallesinde Kocasinan cadde -
•inde oturan ve o civarda bahçe ı 
sahibi olan 25 ya,!arında Sotiri 
adında biridir. Ogrcndiğimize 

(Devamı 5 inci aayfnda) 

Tanburacı Osman 

Mağazaların 18 de, eğlence yerlerinin 22 de kcpcın
maları kararlaştı, tatbikata oybaşınoa geçılecek 

pe h 1 iv an vefat etti . latiklal caddi!sinden bir gece manznrur 

Memleketimizin te.nıhmış tan· I Kömür sarriyal.ndan tnsanuf itibtu en nakil va ,l t • 
buracılarından Osman pehlivan maksadile alakadnrların tetkik • tilmemcsi esas itilıaı:ı..·ı ~1~ '~ 'i'e 
dün saat 12 de Göz.tepedeki e. ler yapmakta olduklnrmı yaz - dilmiştir. Bu takdı" drı c k

11 
' l e· 

· d S d' d b' d · k B h · · 1 
e 8 ·~nı ar, vın en ua ıye e ır oslunu zı- mıştı . u usustakı tetkıklcr \saat 18 de mağaz ı k 

yarete giderken kalb sektesin .. hayli ilerleıni§ bulunmaktndır. caktır. Yeni kara ... 
8
1 ar e.pha'tk'I~ • 

d f 
• • E- 1 . • • nrın tat • ıtl"" 

en ve at etmıthr. g ence yerlerının saat 22 de önümüzdeki ay b d · 'b 
(D ~ • • • d ) aş111 an ıtı are 1 

evamı ~ ancı 5ılyta a kapatılması ve saat 22,30 dan başlanılacağı anla~•lmaktıulır. , 





8 Birinci ... 

~---~--MoltRe nlnMeRtuP.ları _Ç T1.bbi bahisler.~
Nezib muharebesi Osmanll ordôSü'iCiüa' Uzümü_n 'ay~al8rı 

fena şartlar altrnda başllyor l ~·~=!:\~::e~;;.n:~;~;,~n,~;/~~~e~~.~-r~~~~ k~!.e!zümde renklen.; .. 

l 
omur verır. Bu aylaı·da ba. J •• e enerıı tevhd eden uz,·ıyetL 1 ren madeni maddeler ile b"llt 

_ 14 _ rünet batt>i• zaman ağleb; ihti- uyudum. Pa,a gün doğmadan mozdan toplanmakta olan ! ~~·- mmn tagaddi ve ink;şaf• noktai sa tanen bulunuşu haı· . 

1

h aı 
mal Ordu 

....... kayb-deceg" 'ın'ı ha ben"ı ç • rtt B'' · ta.:tlı · z.un nazarından en "'h' ı zı e em 1 12/B/18'9 -·- • • ag• '· ut"n cephey; otla . ve aym zamanda ek 'mtrak · , mu •m • .,., ar> ih- miyettir. Bu •on madd ~ .. 
Ma tıtya, • tarlatbm. Fakat her teJ boturıal dolqtı ve Birecige çekilmed"-. bır lezzete malik ol Lş . 1 hva etmektedır. d . . k k e .e .vucu 

i P 

h ekete Al ka lık l b ı_ • • ıgı 1 . . up u guze Şeke ı· . .. umuz ıçın ço ıymethdır 
brahfm _...,. ar aca - o maya at-m't·ı •çm çok memnun ve mos'ud ··• ezzebdor ki y;yenleri k ~ ge ••ce uzum .. kerinin O .. d · •

1 
.: .. 

ba ad•ğ• bakkmd• ilk haber b ki henüz hiçbir karar ve<il· ründü. 23 Haz;ran ••hah• lbgo_ nun eder. ço mem• • .. "" gf~ko~ ve levülo•dur ve ouy zum ~ •sb '5al olunan u•ur ıeldigi zaman huta yat.yor- ınemifti. Pata &alabalık maiyeti- him Pata Kersun köprüsiindra Sa kımlıırın nefıs m suratle ımbsas ederek kanımıza u,(bocu ardan/ tutunuz da e 
. l . t .. t•· d 1 b L 1 b 'd . en b k anzarası eoamı •ay a 4/ 1 de) 

dum. Son giın erae a u& un e e erauer so cena unıza ı:ı e- geçtı. Ordumuzun faaliyetsizliği u ıymctli ıneyvaya b" b""t" ( yaptıgım ke§if lııareketlerinde 1 rek orada bizzat bir mevzi ara- bilhassa süvarinin becerilu.izr • i ba,ka bir güzellik ve u~t u 
0l;1" Us p t b " 

çok yo,.,.fmuştu•n. ~imdi ~· ~· may~ !<-rar v~- ouali. ~·eri:-• Ji!z~nd~n lbrahim Pa,a, cep~!. Kütüklerdek; a.,ı., ,.;::,e ,:fr:: On 08 a n ın U 1 m aca S ı • 2 2 . ( ı S) ) 
kadar istirahate ftddetle ıhtaya- arazının kendı kıtaatı gıbı kıta- mızın bır saatlik me6 afede önü . larımız üzerindeki duru ı ·-;.::;;:~::-:::--:--...:.'~'-:-:-":"~.:.:.:::.::.:::=.:..:•_!~:__:_~ 

k 
L d w • • k&f" • d•w• • d • n k d . ş arı o cım vardı. llk olara oln .ra c~g- l~r ]ıçd~ ı hıarankb verm.e ıgını '-~-mevAzhı almaya \'e bütün gün 1 a bar cazıbdir ki birçok ressam. Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arad il h 

<afya cemiyetinden ıe m•t o aD •oy~ .'m. ve •« el emn v_er• -ar·~- •nda rahatça oturabU- .~r .. u manzarnd•n ilham alarak ku . a yo ıyan .. 
Ayn•fort ve RuHeli hab_eo:dar d· meun• bir de~a daha ~~leb etbm- ~~Y•. curet etmi,H. Paşaya bu u•um oalk~mlarmon, bağ bo>um- Sokl~ '*" .. :. yucumuza bır hediye takdim edeceğiz 
tim ve yarın va-ziyetimızm fena Bunu reddedın<:e vazıt•~ch~n flffı·. cureh bir gece l:Jaskını ile c.eza- larımn resımlerini yanmı .. l d 1 2 d:~;ı.·· • d" S 'k" d k 1 d ki" O ·· ~ ar ır. ru: 3 4 5 6 7 8 olmasını muhtemel gör "46~- mı ıste ına. U!'aın •• a.şı. ar ır 1 an .ı.rmayı te ıf. ettim. zum t":nelerinin güneş ziya-

1 
_ Bir nevi ıo:::ııı=-::=~cı:ıı::=r==f.iiiii~~9.~~1~()~' 

den ve akibetimizi de ıarantı e· harbe h~r asker gıh1 ıştırak ede- Yuzbatı Laue ıle ber1tber ak- sı altmdakı pırıltıiarı renkl .• l ~ 
h k 

.. l k • d v k .. • eran futbol müsa,baka 'il ~-1 demediğimden çantalomn• a· ceğ;m. Fa at mu•teşar • va"· tama og.-u Mmr orduounun a- ç~ gu•el ve canh olu&u, lezzefi- lan (3), A,..dolU: 1 

.,rfamalann• ,öyled;m. Y atağ•-ı fem bu ..,~ııen ötibaoen •ona _e· <'k ka<argi.hma iyice y kla,ı.k. ••• fevk.l&deHği yü•ünden ;0 ,an da b" ,~ (•>. vı. 2 - -. - ----- -
ma h~nüz yatmanw•tım ki pa••·ırecektir. Hafız Paşa ılk b~zgın.· Karşımıza h=çbir nöbetçi çıkma- lar asırlllrdanberi üzüme rok d" ıa·ye• ("). "" k 

1 
1 t d Y 1 k" d "" u~ • "' :ı ---- - ----nın beni çağırdığını habeT ver- liii içinde istifamı a>.>U et ı. 1• a nız sol taraft"lki t~peler un ürler. Hele g<!nç çocukl · .ı 

diler. Düamanan köprüye vardı- Fakat birkaç dakika &0nra tek- 'iz-rin..fe bazı Arab süvarileri do- salkımları ağ17:Jarına götu"r ar~kn ~ - Yem~k (Z), r- k 1 1 d V d ~.... JSir hayvanın yav. llJ ------
i• haberi oradan da gelmöt'i. Az rar huzuruna çağ•ra•• §UR ar> aı•yor u. • cephenin Onüne a ela emer gib; yemelori haki- 4 il - -.-
evvel hüküm süren emniyet ye· 

9
o"'yledi: «Beni bu anda terket- kırk top yerlf"~titilmisti R.n.faka- katen P""k görii'ec le b=ı· .. -vd· l'Usu <

3

>· reaıt 
P 

· · d b 1 " F k • ~-=J ır. Buck'uıı bir estti S ---- --- - --
rine şimdi heyecan ve telaş gÖ· miyeceiinizi umarım. arÇa par· ı tımız e u unan Türkler arkada 

8 
al biz onu yalnız h • • • -

rülüyordu. Taar.-uzun bu ge<>• ça edilmeye r&Z""'.'.• fa~at B're- b'.' _tepe _ü .. rinde kah.u,lard•. g~zemğ; k'n bu kada< me:~:~'. 
13

:· __ nı, .. ,,... ;-_-_----·-·------_-_--·----
vukubulacağını bekliyorlardı. ciğe çekilmem. Mumkun. 0~~n Bızı ve. duşmam dürlıüııle taraa- ~ıyoruz. Üzüm o kadar kuvvetli (3), Şart ifade e. 
Halbuki bu hatıra gelmezdi. Bir şeyi yapınız.» Pa.ş:1Y1 Bıre:ıge sud e~ıyorlardı. Bunların iddia- hır gıda ha:!<sasma maliktir ki der (3l. 
çok zabitlerin •• fng;ı;.ı.,in hu· götürmenin mümkün o!madogm• •••• gore Arahla• bize topla en- "hhaıte olanlar gibi olmayanlar ı ·- sovı:lll "'· IPI 
zurunda ben ve'Alman arkadaş· gördüm, bunun için içinde hu: daht etmeye h<\zırlanıyorlardı ki da onu yemekten kendilerini Anıııfohıda eski bir B .-----. ------ .ı] larım fU ana kada~ henüı: hiç lunduğumuz felakdli vaziyet• bu bizim için .bi.i· ük bir seref o- menedemezler. medeniy~L '3l. ı ------- -- 111 
h;r ,ey kayhetmed;gım;zi, fa kaı' J<abil olduğu kad•' az ~arar.la l~rdu .~e tehhk ·•i. de •• olurdu. .. Bağ .. b~zumu ••manlannda ü- 5 - So" (3). En y H __ -------__ B;redğe ric'atin mlıb«m ~ir şe- atlatmaya yardun etm~y• va".: 8'z duşma~dan lu00-1~0.0 ad•m z~m kuru yapmak il•ere baglara '" {31. A<ab0> b• 1 
kil ald•ğ•n• söyledik. Paşa büyük le bild;m. Ve bütün k•t al•"" u- m~~·f~~e b~ eukurluk ocmde ıı g•denfer Avrupa memleket!llPln. "'~•' ~''· "ıoı------ lll- ----telaş içinde ;di. Fakat teklifimizi zer;nde bulunduğum'."- l~peye obın '~'" .. b•r._ve• bulduktan •••·ı de 

0 
kadar ~rtmoşbr ki burala" a ti - G...... ! , fi 

kabule meyyal değildi. ÇUnkü ç>karolmaom• taleb elb':'· Lovafar r~ ger> dond••"- G":'e yam•nda~ deta e? !•b_'.' ve sade bir san.tor- (2). IWlioe 13), Maif>kt. b..,nur m a - ~--•--- . -~ 
kot'alarma o kadar 02 güven;- birbiri arka.,ndan geHder ve •Y b>r •••1 evv•I f,,., • .ı p.,an•n P•· yom g•b• kur yapnnlann vücud 7 s· · -- ,.,., ....., "'' ~ .. ·ı d l' ·ı b b (k' b ki t 1 • • - ır diş ismi ı3>. İptic1ai cknie (3), Bir nevi ~ (3), -

".ordu ki ric'afo onlan demora· "'ğ' alımda yeni m••". e~c ~er- Y~. e •v•" e • e•• er . ! ~ zah " e .erm•~ artbfı bi< yer ol. ,.. .. ..,,..,,,.. m. -~ h~e .. edeceğinden korkuyordu. !ettiler. Sağ cenah"?"' .. ıihkam· Kurd harbler>nien en •Y• b>r ku- mu.''"'· Dunyanon he< yerind~ 8 - Bk peypmı.. (3) • ..,......., • ..;.--;,~.- ,. .... •""•~niu..., <il. 

Bü_ıun pa,alar bu yürüyü,ü arzu far hünaye edecekb. Sol cenahı· :'"~nd~? •. 0'•~·~ lanmm) , .• ~· hag bo•~.mu ·~monfrnnda bağ- bulunur (!). ~ıyorlardı. Fakat hiç birir.i bunu mızı ağır bataryll koruyaca~!'· tkı .. ob~$U ~af"lıleıı ~~r?kct ettık. 
1 

c,la~ın Vl~cn~ ~dolarının arttığı 9 _ Tersi bil' isim c 3ı, Çekmek (S), tn!n-:~13>U5~e bWunw (3), Tat. 
soylemiye ce .. rel edemiyordu- Yedekler derinliğine ye<leşı.rd· (Suvan ver>iMom•« oç<n oaraha- lesb•t .d.1m.,ı.r. "" ...... m. - . n;, .. (2). 
Mu•tafa Paoa ile Han efendiden mı,ti. Arkadao•m Laue batarya- ten rica eltÔM.) Ay "•İ<• vard•- Üzümün terkib;nde herke•;• ıo _"""""" n"1.., (•l. çı,... . 

8 

- "- - 42), K._ l~pe. ü .. Mnde söyledikleri gibi far> yer!e,ıirdi. Sabah•n •a•I Ü· ~~l~m~•. düzl~'<•;'- _Riiyiik_ bör b;ld;gi gibi .. ker vardor. Şeker- A'"''" 13). <S), ...- (il, Fm• (0). "-
§nndo de benim fikdmde olduk- çünde her ,.y haurd•- Herke• •ukun '<'~de <ler.ed•k. P•y•d_e, den maada organik .,;dler di. y.........., ._,.p,. dog.,., 

7 

- v......,. 13). Kale • ...., <ll larını söylemelerini taleb ettim. verini almı,tı. Aııkerlet" üç gece- kollar hıııhnrle n,.tada ve topru- ğer idrakarbon maddeler a'zot ı _ c-• _.._,ı <aı, 
8 

- İsyan ed~n (3) Mı~ı....-2 • H f d ·1 ı· ' , ........ , """"' Hayvan ölüsü 9 _ .1.~ • ..... _ (3) • 

• • •z Pa .. ya aakerlik i,1.,;nden dir silah b.,mda bulunuyorlar- lar kenarlar • •er •vorlardo. Kii- fo•for ve fevkal&d" kud<et ve (3), KôP'k (•). •·• • -• _..,,,. m, M•lk (Jl g· 

inç anlamayan mollalara kulak d•. Hizmetçilerimi kaybetmi,tim- çük bir öncü lut' "" 80 a4om önii- k•ymette hayat, "hhat iç;n elzem - - (2). • • 
•ermemeaini söyledim ve yarın Toprak iiltünde bir saat kadar (Devamı 6 ıncı •olada) olan vitaminler mevcuddu... Bu··. (3

2 

- Çaltşa.rak ya~nlan şeJ (ı), Etraf ıe - Net. (2) T ... -ı .. ( 
~ ). Beraber (3), l'eıJll'I 13). ' ,.,.... 3), Bir ai-1 
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3/2 S.yi... SON POSTA Sirincitqrin 8 

«Son Posta» nm tarihi tefrikuı: 77 ccSon Posta» nın edebi romam: 130 

Tam kararını \/ereceği sırada 
i~criyc kcthüdn Mustafa Bey 
girdi, telü~lı tela§lı: 

- Han hazretleri ••• 
Di;c yüksek sesle haber ver. 

di. Sadrazam bir de1i gibi koşup 
sc..foyn uğradı. Evet, yruılı} ha· 
ber verilmemİ§tİ, Kırım Ham ge
liyoı du. Mehmcd Paşa ilkin şa
§a! .. dı, aramdan soğul:ltanhlığı. 
nı tekrar kazanarak yürüyLip 
Kcplıın Giray Hanı kar§ıladı. 
Hanın yüzünde göze çarpan bir 
ı;çukluk, açık gök rengi sözle
rinde ezilen bir ürkeklik vardı. 
Mchmed Pa~a: <<Bre erkansız 
püzevenk, tevekkeli: Elhainii 
haif 1 » dememişler diye içinden 
geçirdi, dışmdan da Kaplan Gi
rayın yilzüne gülüp koltuğuna 
gircii: 

- Buyvrun, huyurun benim 
J , .. ,~ itlişan karındatım, aaadetlü 
< • ~dim, te.şrifte teehhür buyu· 
ı -e> b.,zleri endi§e nanna düaür. 
nıüş idiniz! 

- ! ... 
Han sülümaüyordu. 
Hu&ıı~i odaya doğru yürüme· 

ğc b;ışladılar. latanbul limanına 
baltan geni, odaya girer girmez 
Kırım H&nı kapıyı çevirip siir· 
güı;ünü çekince Mchmed Pata 
ıa~ırdı: 

- Neylersiz efendim? 
Han ürkek ürkek etrafına ba

kındıktan 50nra boğuk bir sesle 
cevab verdi: 

- Dahi bugünü geçirir iseniz 
İş itlen geçer ve son pişmruılık 
para etmez sultanım. 

Sodre.znm katlarını çattı: 
- Anhyamaduk 1 Zülali Ha

:llln efendi ile müaalıcbeti şeri.::i
nizden mi bahseylcmek isteniz? 

K:ıplan Giray Hanın %aten 
kanlı yüzüne bir kızartı dalgnsı 
uğradı: 

- Benim devlellu efendim bu 
kulunuzdan tereddüdünüz ,·ar 
ise kerem buyurup bize dahi söy
len. Biz ise mübarek başınız ü. 
zerinde dolatan muhatarayı ar
za şitab eylemiş idük. 

-- ! ... 

- Benim mürüvvetlu sulta-ı - Benim biraderi sadakatşia· 
nım, bu gece olmaz İse yarın ah- rım efendim. «Bu gece olmaz ise 
tnma «ka7.g1lnıı çıkacak ve fitne yann ah~ama >1 buyurur idini'Z. 
bayrağı açılat.Aktar 1 j Ya, yeniden fitneye «Ağazı, ve 

Mehmed Pata şaıkınlık ve fü. kazgan kaldırmak için sebeb ne
tur içinde ardında1'i sedir üzeri- dir? Ya, meramları nedir? Y oı! 
n~ çöktü. Yalvarır gibi titreyen ise dünkü gizlü tertibatı haber 
bır sesle tekrarladı: mi almışlardır? 

- <ıKazgan» çıkacak ve fitne - Elem çekmen 'ultanım, giz. 
bayrağı açılacak!.. 1ü tertibatı bilmezler ve andan 

- Beli benim mürüvvetlu e- zerre mallımatları yoktur. Zülali 
fendim, kazı-an çıkacaktır! efendi cenabı şerifinizi isteme-

- Zülali efendi cenabınıza a- düklerini söyler idi! 
mmı ihbar eyler idi? Mehmed Paşa sapsarı kesildi, 

- Mücerred ihbar kasdile gel boynunu ileri uzatıp gözlc.rini 
mit değil icii, •ıirketimizİ•l dahi fincanlaştırdı: 
isterler idi. - Bizi mi? 

Sadrazam Kaplan Girayın a· - Beli, cenabınızı istemezler. 
çık sözleri karşısında Kırım Ha· - Ya, yerimize tasarladıkları 
nnun samimiyetinden bir an için var mıdır? 
elaun ıüphe etmit olduğuna uta- Kaplan Giray bıyık altından 
nıyordu. Kaplan Giray:n göster· eülumsedi: 
diii "'Vefa 've merdlik ıı önünde - Vardır sultanım, uBenJi 
ç•k küçüldüğünü anladı. iki eli- Muatafa ıı Pasa kaı-ındruıımz. 
le Hanın batını kavrayıp alnın- - Lakin ~ıBcııliıı Asitanede 
dnn Öptü: bulunmaz. 

. - Ah~e vefa ve sevketlu pa- - Gelinceye değin yerine kay 
dışaha h1:.-met ve sadakatse. bu makam naabeyliyect!klel'dir. Zü
ka.dar olur! iki cihanda yüzünüz ı lali Hasan efendi Hafız A bmed 
ak olsun. Paıayı dü,ündüklcrini söyler idi. 

- !... (Ar kast var) 

İnhisarlar İstanbul baş 
miidürJüğünden: 

7 .10.942 ta'l9ılnd:!1ı lliblrcıı kahve ı·e ç.:cy y,_.nı flyaihrlı yıiyıısay:ı. çık2nl'.lo, 

cıa.:ktır. Bu tarihte .-atıcı ollndn sa~ı':m:ıya; ~ bhn k"Jıvc ve ç.ıv \"llT.S'l nıUt. 
chl'brını blr beyann me ile S.IO.!lt2 s:ıb irub.n 9.10.942 ak?mına k:ıd:ır en 
)"afuıı :.b'sarlar id:u-eslne bildirmeleri ilan o\uno:ır. (461) 

İnhisarlar stanbul Başmüdürlüğünden: 
')'.10.9<:2 günü wahındn.n itib:tl't'n pcnzk!':Nle lowulm.uş ötticliilınü, blwe_ 

rıln k '' ı 6::0 l 'C çekim eh· kcih~ln kCo scıo '-e Ç3l ın kılo d3 1300 
kumş olduğu sayın halim iliın -0hınU'r. (ıt65) 

As. Tıbbiye Okulundan: 
Olnılwnaza glrml"tc lsleldl ve n:ı.rosed kaya) ola.n fablb, klm>a müheıı~lsi 

ve eczacı olttıli!u-m lm~lıanlan 20/BirlncUc-.şrin/942 tar.hinde l•'en ı:ı:ıkül~. 

siı:.4ıhı yaplacakt.ır. Ok.ulıınıuza namzeıl kaı)d:ob.n o:ıurbrın imt<hana glrebil. 
m.esl loin Cl'll.uJ.um~ k2leıııine mil~ va.lb almaları rica vluDUr. 

::.nu c.ısz> 

NUSRET S~fA ecş-~UN 
Kendini çok ıyı hisse· 

diyordu. Gündü:r.kinin 1tksi. 
ne, gözüne her şey renkli, par. 
lak ve güzel gözüküyor. İçinde 
sebebsiz bir sevin~ ve huzur, a
ğır ağır Taksime doğru yiirüdü. 
Bu gece, etrafında gördüğü in· 
sanlar bir şey i!ad•! ediyorlardı. 
Her zaman pek canmı sıkan ka· 
labahk boşuna gidİyCirdu. Hare. 
ket, g-iirültü rahat .. ı.,; etmiyordu 
kendisini. Menun, ncş'eli, kal
dırımdaki inu.n akı:}ın& kapıl
mıı, kendi alemind.., dalgın, yü
rüyordu. Birdenbir._ kolunun ya. 
kalandığmı duydu. s;ıkinerek 
baktı. Karşısındaki Saadetti. 

- Bu ne dalgml:k VcdaJ! 
Yoksa görmemezliğe mi geliyor· 
dun! 

«Yakalandık!» diye iç geçir· 
di. Memnun gözükmcğc çalı~a
rak: 

- Bu kalabalıkm naı>ıl göre. 
bilirim; nereden böyle! •. 

- Son matineye sinemaya 
gelmiştim. Bir fi\m methettiler 
de.. Sen nereye? 

- Bir arkadasa davetliyim~ 
İatihza ile gö:zlel'İni kırpı~tır· 

dı. Sonra dikkatli dikkatli gözle· 
rinin içine baktı: 

- İnanayım m1? 
- Niçin inanmayacaksın! 
- Bana doğruyu &Öylcmiyor-

aun sanıyorum. Anne ile k1zmı 
:ziyarete gidiyonun 1 

Saadeti 
- Doğru değil mi? 
- Böyle bir niyetim olan aen. 

den neye saklıyayım? 

sun! 
Onlara kn.dığunı biliyor-

Manaaız bir kızgmhk .. 
Münakaşa etmiyeliın. Bize 

gidiyor muyuz 7 
- Bu akşam ma::r.uı· gör. 
Genç kadın sert ve İnadcı: 
- Hayır, geleceksin! 
-Gelemem! 
- Beni sinirlendirme V cdad ! 

Gelmeni istiyorum. Hem sen u.r· 
hotsun bu akfam. Ağzın rakı ko
kuyor •• 

Evet, yemekte birkaç 
deh İçtim. 

- Evde devam ederiz. 
- Bu gece olmaz. 

k<'. kek misafir vnrdı. Bütün gözler 
kendisine çevr'1mişti. En sevme
diği şey, merasim .. Şimdi bu in. 
sanlarla ayrı Ayrı tanışacnk, hep· 
sinin elini mi sıkacaktı? Genç kadın haşin bir hnreket

le koluna girmişti. 
- Herkeşİı!ı içinde rezil olma

mızı istemiyorsan yürü .. 
O derece ıirretlcşmişti ki, Ve 

dad istikrahla yüzünü buru~tur
du. 

- Beni kızdırma Saadet! Hay 
di dön evine, vakit bulunanı av
detle uğrarım! 

Sert ve kat'i konupnuştu. 
Saadet, ,. ben sana gösderi. 

rim!>ı diyen tehJidkar bir yüzle: 
- Ya, öyle mi, dedi. Pckiılıi!. 
Ve .. uAlla~smarladık! ıı bi

le demeden, yürüdii, kalabalığa 
karıftı. 
Vedad, rahat bir nefes almıştı. 
Bu kadının ne mana:.ız kaprisle
ri, kıskançlıl<ları vardı. Artık bu 
derece üzerine düıınesi canını 
ıuloyordu. Biraz evvelki nef'c&İ 
kaybolmu,tu .. Nereden çıkmı'1ı 
bu kadın karııaına .. 

tclilin kapmnı çatdıiı zaman 
sinirliydi, öfkesi devam ediyor· 
du. İçeride ko~Uflnll lar oluyoı·du. 
Kapıyı temiz giyinmiş genç bir 
hizmetçi açmııtı. Vedad içeri gi. 
rerken, İclal de salon kapısın· 
dan gözükmüştü. Arkasından, 
birçok kadın kafileleri ve vÜ<;ud
lnrı görünüyordu. 

iki elini birden Vedada uzat· 
mı§tı: 

- Tam vakitt~ geldin Vedad 1 
Gelmiyeceksin diye, öyle üzülü. 
yordum ki .. Bütün dostlarıma da 1 
bana 4eref "'erecef;'ini müjdele
m;ştim. Hepsi dört gözle seni 
bekliyorlar. Baksana, salona ka
dar girmeni bile bekliyemediler. 

İclal imdadına yetişmişti: 
- Dostlarım siz(:, hepinizin . 

çok iyi tanıdığı biiyük san'atkar 
Vedadı takdim ediycrum. l.akin, 
o kadar kalabalı•·sınu: ki, sevgili 
misafirim, hepinizin ayrı ayrı e
lini sıkmak mecburi)·etind~ ka
lırsa, parmakları yorulur ve biz 
bu gece kendisini dinlemek zcv. 
kinden mahrum kalırız. 

İclalin bu sözlerile külfetli ta
nışma seremonisi ortadan kalk
mış oluyordu. 

Bn4ile umumi bit" selam verdi, 
İdilin işaret e!ti{;i tarafa doğru 
yürüdü. 

Hala, bütün nazarların üstün
de dolaf{ığını hisM>d:yordu. Bir 
hareket yapmış olmek için siga. 
r" yakmak istedi. Elinden düıür. 
dii. (Arkası ıJn .. ) 

···················································· 
Halka mensucat tevzii 

Yerli Mallar Pazarlan ayın so. 
nunda ikinci seri teniata başlaya -
caktır. Bu sef.er halka kıtlık pamuk. 
lu ve yiinlü mensucat ven1ecektfr. 
Bu hususta gereken ha%ırlıklar yapıl 
maktadır. 

( TIY A TROLAR J 
:İ.ı.1a.nbul Belediyesi 

,

1 
I

C i Bu Şelılr Ttynt.rolan 
fkş:ım a.:ıt zo,ıo eh 

Dr.1rn kısmı 
K1S lllASALl 

l"ar.uı: W. Sh:ıkcspcarc 

Komedi kısmı 
'l"ALA Tl 

Ya:z.:w: C. Goldonl 
İclal, tavanlardaki muhteşem 

abajurlardan dökiilf•n ışık altın· 
da, bu z&rif elbisesile bir kat <lr- Cum:ı.rl.esl ' 'e l'aı:ır &imleri 15,30 ela 

ma.1inc ha güzel görünüyordu. Vcdadm 
koluna ginnit, onu çok kalnbahk 
bir salona &0km~t:.ı. Vedad, ka· Sadi Teı'i Ti3atrosu lleşlk~şi.:ı. bu 
pı dibinde, duraklatlı. Salonda ı rece ~Erkekler kır'kında.n sonra a:ı:ır • 
bir yıkın genç, ya,.1• ı- .. dın, er· brıı komedi 3 penle. 

' 
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Bulmacalarımız Tıbbi bahisler Milli piyaagı dün çekildi 30 bin 
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1 
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422 
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~~~·, ;il": .-. c. J). n Ver a. !M _ "4 •cd: T~ qıeıt .a. ~zü_m. tatlı ve a~idli ol- !J'JEüm ~aviai yapmak ii&eıre 061'Tlt 08903G 193796 2145551 · Jet A.akarada, 200299 numaralı 

• ~ ..... lil2l lliilnt" ~ 8llime ~- d•gu ıçm lıafifçe elcPıntraktır Lajlara sıdeale.- wıyalaud bai'kk 238861 249075 ~ilet .lstaabuıida, ~ZSMW) •uma • 
~- 115 _ iıtz hl: :imam aaa-, Emek Te üzerin~eki kabuğa dokunul. kıiylerde yerl~ler ~ktur. Bu 2,«JO rrra iıazananlaT rah baet Devrek ve 269478 au. 

lQ2 _ _...J1999ft: Taılllirı.ae moa. ~ ~W Tara. madtk.ça oylece _bn~a..tan da. derir yaz sona ve soalaalım-m 0!5951 029!.26 657770 07~54 maralı .bilet te AdaPad• .satıl -
w.: Detıa ~ .&lıi Yat~ . 186 _ W•-em: Sldtaadımeıl .ıı.u. • ...... :. ~alıı:at oldagu ~·~akıl~ ~C'Ç ılıaftalandır. n. t.ed.aTi 097304 1088%2 118514 118750 mıftır. 
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- ..-:·)Uınd5s 118 - ıa-. - - - lo · d h" k '"~ ..... ~ .. ~W"K' E.skifehi.rde aatılmaşbr ura _ Jııczzilıd: Tiikıtek ;uu . _._ ~ a;ıs.rtı.ıauı No: 1 uzum ymetan ea ır teY •Y: ni bozmadan '111111ıaf aza ~~ 011140 Olô595 011"55 020603 • 
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~~~ (Ba,~;,~~'~•~fada) l - ..-. ..-. ..-. ..-. ..-. - ..-. ---""""' ~ defalarca ve her defa da saatler-

~r·8··-,·~·d···;;;1-kö'y'"iü;uı 1 Samsunda ~;=~=2·i1~;e,~!~~~;; · 
.. _ : Y : Mülhakat ve köylerde sıtma fa:r.· Rusyaya emnı"yet vermek için San' at okulları ogretmcnlerı ara· • k ı · : l ·· "l - b l d .. 

Ahmed büyük ortayı alacak mı? 
. . k 'll • t h luk be ıyor : aca gorıı megc aş cı ~. muca. _ _] .. b" t sında yem ytaapyıılndıve na ı er •• =· o um =.: dele te§kilatı çalışmalarını arttrdı yapmış, Q,Ueta ır zarure 

neticesinde ihtiyar etmiştir. Va-
E:::=:. Sındırgı, (Huı;uıı.i) - Zi- ~ Samsun, (Hususi) - Samsun zifesinde muvaffak olduğuna da İzmir, (Hususi} - fzmir kız k b .. k d • 

raat Ban ası uguue a ar : ve mülhakatile bunlara bağlı emindir. enstitu·· sünden Bn. Cahide Gün.oy k" l" t h l k : 
henüz oy uye o um u ver·: köylerimizde fazlaca biı· miktl\r- O haIC:le? Ankara lsmetpafa enstitüsüne, medig" i için zürra büyu"k bir : k l h ) 

B d. D"ı. B a da $ıtmaya ya a anmış nsta ar Mı'ster Ço''rçı"l ı·Je Y"'P'tıg~ı ü-ayni okuldan e uı ıner ... u:,s · · · · d b 1 kt d : ,. h « 

cnatıtüsüne Ankara cıutıtıısv.u· : tntızar açın e u unma a ır. : görülmektedir. Bu müz ıç asta- lakat sonunda kalb rahatına a-
dcn lıa'""'iY' e Kavıil.ı.v KAysc_ ri : Günler geçtikçe ekim vazi- S lığın bu derece çoğı.ı..lması, pi ya- . ld w " ] Stalı"n 

-. .r· İ yeti geri gitmektedir. Halbu. ~ sada kafi miktarda kinin mevcud vuşmuş o ugu s .. nı an 
enstitüsünden Celile Üstkan Iz. • d • l k Y ld b "} .. k t .. . d 

i b 1 Ak ki zürraın bu yıl tohuma şi • S olmamuından •lcri geme tedir. o as u mu a a m uzerın en mir kız enstitüsüne, stan u · • · b d 
~ m okulundan İclal Kılınçoğlu detle ihtiyacı vaı·dır. Tohum- i Şimdiye kadar hiç sıtmaya tu. uzunca ir zaman geçme en ev-
İzmir kız enstitüsün~, b:mir Ak- luk verilmeai için kaymakam· : tulmamıs !.cimge]er de bu hasta- vel ne sebeble tekrar bahsi açı -

d N T k hk emir beklemektedir. Ge. : lıgvın tesiri gör.ülmektf' dir. Köy- yor ve herkesı'n go"ziı' ve kulagvı şam okulun an us:et a~ an. , b l • "f ·1 • 'f 
Antalya enstitüsünt:, l:zmir enstı- lecek yıl içinde topra.ntan o S lerden şebhrek lınen çı kı,erıkn .. ıl.ıt· önünde açıvor? Ve nası] oluyor 

E d _ N" : mahsul ahnmak ·çin tohum- : delerine l'l ı ırsa, yaya oy e. · k l ... d 
tüsiinden Semiha r ogan ve 1 ı· : • .. ti 1 : run' 'ızde b'ıle •ıtm"lı yurddac. bu· da A.n.g_lo .- Sa. -.s~n a emı ıçın e hal Yavuzer Bolu c.'lstltüsüne, : luk tevzıabnın :.ura e yapı. : .. ... .., k d f- k -k d k d 

• masa lazım gelmektedir. .: 1., ... ,..,.,kt,.dır. S .. hir de doktn•·tw en ı ı rıne ıştıra e ece ev-Bursa Necatibey enstitüsünden : b 1 a_ ·ı· 
'::.... ... ı ta.'l'afından sıtmahla.ra verilen let adamı ve gazeteci u auı ı Cudiye Korçay İzmir ('.ö'Ztepe .............................................. k' . b 

Ak~am san'al okuluna, İzmir Ak. H 1 d reçetelerde yazılı klı·,:n ve ınm yor? Rusyanm vaziyeti büs Ü -
sam okulundan FeYiha Suar Ço- atay orman arın an ampullerde eczanelerde .hulun· tün mü kötüleşti, yoksa Sovyet 
;um Akşam okuluna, Ank.~ra İs-, mantar çıkarılıyor mamakta, bulunan:ardan ıse re· Rusya kendi kuvvetle.rini yıpra-
metpa,a enstitifoünden Mu~~rref .. e çetelerde yazılı tnıktardun pe~ 1 tırken öte tarafta muazzam kuv-
Tun& Gö:ıtepe Akşam olıuluna, .. Ada.na. (Hususı) - Hatay v az • meseli. üç yerine ancak bn l . t btaze olarak kaldık -
Ankara İsmetpaşa cn~titfü•ündf'~ ~~vurdag m~tar ~manların~71 aded - alınabilmektedir. S.tma· vet er.ıdn .. ~. i e mi ba~ladı '.> 
Miinevver Hızal İ:r.m i- ktz enatı· istihsal ed:ilen ilk parh eW bin ° nm önü alınmasında ve sıtmalı- larını uşun~ y ~ · 
tüsüne. Afyon enstitüsünd~n Fa- mantarın on .~in kilos.u . ıstanbulaı tarın tedavilerinde hir taraftan Bu süallerm .. cev_~bları~~ ~es-
zilet Altmok Göztepe Ak~am o· gönderilmek ~ Erzın ıstasyonu-, mücadele heyeti elden gelen hiz. tirip atmak mumkun degıldır. 
ku'una, M:'nisa e~$titfü~ünden na getirilmiştir. .. .. .. ri meti mümkün mertebe ifay~ ça· Rusyada uzun müddet kaldık 
S ,...-.. t Çevıkel Manısa Al..:~m ()mı.an Umum Müduru Fab; lışırken bir taraftarı da sırf ınsa- t""' sonra Londraya dönmüs o • 

· y· · den la ını tetkık ..,.. · 
oku una, M~~·- e:ı-;tı usun . Bük de mantar orman r . ni mülahazalarla ve parasız ola· lan bir gazeteci Rusyada yaşıyan 
SelM<1. Atnkot İs11art:t kn: ensh· etmek üzere Ankara.dan tehnnılze rak Samsun. Sivas hattı merkez l. b' b' h . . R 
t;i ... i~n" İzmir ktz l'n~titüs~ndı?n buradan Hataya hareket • • 11· k d" . 1IÇ . ır ecne ı mu arnrın us 

· ö f mir Ak'lam okulu- gelı"!11 ! ve hektmı Dr. Haydar Tc .ı en m· ce hesini görmediğini yazmıştı. İdal z:ıoy z . . Ö . etmlF. müracaat eden Mlmalıları te- p k. R d R 
na ıı..yin edilmışlerdn·. clem1ş ne d" Ş h . . d Hatırlıyoruz ı usya a us or-

.. tr k d osu davi etmekte ır. e rımız e, se· . . . . k k kız E"nııt:tüsu mua ım 8 r lzm'ıtte 'ılko!t. u11ara"" d b . ht ha~talara dusunun ıçıne gırıp Çl ara va~ d h 1 kt dır :\ neler en en mu aç . .. .. .. .. 
a azır anmıı. a • ld wu yarr1•m ve ücret ziyetinı gun.u gunune mensup 

h .. f I yapmış o ug • . . k 
Adanada pamuk satı,rarr te acum az a siz tedavileri ile heı kesin sevgi- oldukları d.~vle~lere bıldırece 

'l bit (Hususi) _Bu sene Hk 0 • sini kazanmış olan Dr. Haydar vaziyette muttefık kurmay hey-
Çuk C8USIZ kullara büyük bir talebe hücumu Tellinin bu hareketi de, muhitte etleri de yoktur. Bunun içindir 

Adana (Hu:;.usi) _ Adanada ye bnuktur. M arif müdüdüğii hlçhtr takdi.r ve alaka ile karşılaumak- ki Rusyanın bugünkü ha'kik'i 
ni mahsul pamuk satıı!arı çok can. :alebeyi açıkta koyı_nıyac.ak tedbir· tadır. vaziyeti, hakiki düşünceleri bir 
sızdır. MÜ$tah. :un bir kısmı yeni ler alnuftır. Kocae1 nde ilk okullar mı..;.amma o1aırak kalmakta de -
yüksek fiatlara ıntizarcn mahs~.lünü l 28 Eylul Pazartesi JÜnÜ açılacak.. 1zmitte Yerli Mallar Pazarı vam edecektirr-. 
elinde tutmaktadır. Pamuk mustah tır. ( h / f7 ı I 
sillerini temsilen Ankaraya giden • • • acı ıyor Gkt!ellt vı,,.şakLL-9LL 
ve temaslarda bulu::ıan heyt-t t~ ,eh Edirnede paltolar gıyılmıye İmlİt (Hususi) - Sümer bank ····--·-··---··••••••H••00•••00•• 
rimlze dönmüş bulunmaktadır. Bun ~e yerli mallar pazarı aç· O ki 1 Z l' Q Pl ;ı 
ların sö~edtğl1'e göre, hük.Umeti.. başlandı nıağa Kat1U" vermı~. Yerli mallar ,.. o or . a 1 Y~ 
nıiz pamuk firı.tlarını .ye~l~n ~~t 1 . Hususi) _ Dündenberl pazarr olnıağa elverİJli bir bina a- ı BelecUye Jmrşısmdati mua~ 
edec~k ve kuvvetli bu iht.anale go- ha Ed~ H lk sandıklar.dan ranınaldadır. Bu haber halk arasın· haneainde Oitleden sonra bastıl· 
re 10akt·20 kurıısM.:_._arhsasil ıny~=,· hl~--~ P.Jı:b:ını :;kar~ glymfye baı·lda geniı ilgi ve memnunluk uyan- a lanm kablll eder. 2 ~ 
ya:>ac ır. u..... lr aw.r. lad.ı. duınufttr. 

Kara Ahmed de galib gelip 
ortadan çekildikten sonra Fili
beli Mehmedle Dramalı Kula 
birbirlerini yemeğe başladılar. 
Hele cazgiı·in yarım saatlik müh· 
Jet vermesi onları büsbütün hıza 
getirmşti. Kara Ahmed, bu, or. 
tada kalan son hasımlarının gÜ· 
reşini bekliyordu. 

Filibeli ile, Dramalı Kula ya
rım saatlik güreş zarfmda bir
birlerini mağlub etmek ve mey. 
danda kalmak için müthiş bir bo
ğuşmaya koyuldular. Dramalı 
Kula da f ilibeli de en son koz
larını o~ayordu. lsmail ağa, el· 
lerini gökyüzün~ açmı~ dua edi. 
yordu: 

_ Yarabbim şunları berabere 
getir!. . 

İsmail ağanın duası kabul o
lunursa Kara Ahınetl, son güre· 
şi yapmadan büyük ortaya sahib 
olacaktı. Eğer hasımlar berabere 
kalmazsa kim galib gelirse onun-
la kozunu pay edecekti. Binaen. 
aleyh Filibeli ile Dramalının be· 
rabere kalması Kara Ahmed için 
biçilmiş kaftak1dı. 

Hergeleci İbl'"h:m, Kara Ah· 
medi çağırttı. Ahmed, Hergclecİ· 
yi çok sevnıışti. Daha ilk görü. 
şüşünde Hergelecinin tesiri al
tında kalmıştı. Ahmed, Hergele
ciye hürmetkar bir tavırla hare· 
ket etti. Hergeleci, onun yanma 
oturttu ve konuşmağa ba,.ladı. 
lar: 
' _ Ahmed, aferin sanal. Fa
kat çok yoruldun!. 

- ..... . 
_ Oğlum, bumını daha çok 

çabuk mağliıb edebilirdin. Fakat 
oyunları hep noksan yapıyorsun. 
Sonra bilmediğin oyunlar çok ... - ..... . 

_ Yoksa hasmın aana bir saat 
bile dayanamazdı. 

Dedikten sonra Kara Ahme
din pehlivanlık hırsını yoklamak 
için onu imtihana çekti ve: 

- Ahmed, Filibt:li ile Drama• 
lı berabere kalırlarsa bedavadan 

meydana ve ödüle sahib olacalı 
sın! .. 

Deyince, Kara Ahmed: 
- Yo ... Bunu istemem usta! 
- Neden? Fena mı? Berab 

re kalırlarsa yorulmadan b. 
yük ortayı alacaksın!. 

- İstemem. . . Ya Filibeli il 
yahud da Dramalı Kula ile k~r 
karşıya gelmek V'! kozumu pa 
etmek isterim. 

- Amma. bu, müşkül 
ticesi meşkuk bir güreş 
mı?. 

- Ne olursa ohun! .. Made 
ki meydana çıktık güreşmeliyi 
Nasıl olsa bu ha:11mlarh bir gÜ 
karşı karşıya kalacağız, iyisi 
bugünden ola un hu i,. Hem d 
kıran kırana meydana sahib G 

mak tam bri pehlivanlıktır. 
Dedi. 
Hergeleci İbnhim, Kara A 

medi takdir etmişti. lmtih3nda 
tam not almııtı. Eğer Kara A 
med: 

- Çok iyi olur usta pedav 
dan büyük ortayı alırım .. 

Demiş olsa idi, Hcraıeleci, on 
hiç te iyi not vermiş olmayaca 
tı ve onu kendisine çırak yapm 
yacakb Böyle!!İne peh "van de 
mezdi. Pehlivan dediğin güre 
ten kaçmaz, meydanı gıcırı bil 
me ahrdı. İşte Kari\ Ahmedde b 
yürek ve ruh vardı. Hergeled: 

- Aferin sana!.. Seni yok) 
dım. Eğer bana aksi bir ceva 
vermis olsa idin seni sevmiy 
cekti~. Pehlivan dediğin böyl 
olur. Güreşten kaçmaz. 

- ..... . 
- Sen, Filibcliyi de yenersin 

Fakat güref uzayacaktır. Çünk 
oyunların eksiktir. Tutuşlnn 
noksandır. 

- a!.. Uste görmedim kit 
Hep kendi kendime düzüyor 
bu oyunları usta!. 

- Bak, sana bir şey söyliy 
yim: Bir şey öğrr::nmek başk 
dır. Tatbik etmek gene başkadı 

( Arkatı var) 



' SON POSTA 

Telgra ' Tele:f 011 Ve Telsiz Daberlb 
BU SABAHKi HABERLER 1 Bir bahçıvan 1 ı_- Askeri 

öldürüldü vaziret 

l~manlar Stalingradda büyük 
fabrikalar mahallesindeki Sovyet 

hat~ar1nı yararak ilerlediler 

------
(Baf laro/ı 1 inci •aylada) l li dllnlltld buluna •ruı 

(Ba1 taralı 1 inci aaylcula) dıktan aonra boı d d ki d a n e&aa seyyar or: .._ 
.. b b urma ı arı usudur B L •• ____ hl . . • 

gore u feci cinayetin aebeb ve ve u lut'aların bu dağ ile So. ıün dahi ~ i:f' ç IUPht!6ı:r bu. 
mahiyeti §Udur: Jı_um ;arasında bu:iunı.op Sov etıe:ı v Y. ır, F~t, fenqin 

Bir müddet evvel maktul So- rm !>ek fenni ve pek kuvvefıi bir ~re'j:>un ta~J~ bit- neüceıl omalı ii. 
tiriye ölen annesinden mühim fekılde tabirim etnıi• Jd kl MI> aılih ve vasıtalu-aaın 
miktarda arazi kalmııtır. Bu mi. birçok dai ceçid ve~: ~ ~r~ mütemadi teraldaai ve ordu mev
rasa o civarda bahç1vanlık ya • çC:tin muharebelerle birL~~rr:=~ı ~:rımn lnanı~ıaz. nl~ler dah 
pan Tana, İsminde biri de ortak kı~ zaptederek Sobuma bir .kul art.nıuı tabıye ile blrikte ~v
çıkmıttır. Bu miru ortaklığı ak- h~ylı yaklatmıt bir duruma eeJ- bıaz~z. ve bidelerlnden ek 
raba olan Tanaşla, Sctit'.inin ara· dıkleri de aon ıünlerde Berlinin ti t üUere ~beblyet vernbt
larının açılmasına sebeb olmUf salahiyetli mahfill~rinden veri • ~: ~~ıdald ~eyi buaün ~ 
ve bu yüzden her iki taraf da len hususi haberlerden anlatıl _ aH..-bd ıı:..:eü hu~I o.~UJtur: 
mahkemeye dütmütlerdir. Bu su maktadır. en taıl~ 

11 
lan hedefi dutman.ın 

retle birbirlerine Ul'tı kin bağ. O halde Almanlarla nıüttefik- llkte e IAo Hyyar ordu.ile bır. 
v· . Ra St r ra· ı Jar cereyan etmektedir. 1 Gene bu aakeri mün"kkidlere Jayan Sotiri ve Tanaş bundan üç lerinin Kafkasyaya kartı olan °""::a yaiıından ilgili kaleler 

il 
1~1' I ( el?'~ J - A~ ınglaJ' Romaytı 6Ôre söre Stalingradın ziya1 netice- ay evvel de Tanaıın bahç~sinde düıünceleri ile Sovyet Rusya hak ~un Y.at v4:, ku.dretfnj müte_ 

/~ f~a.~ sarbı~ınde ~~~esi· Roma, 8 (Rad)o) - Bcrnden sinde Sovyet Ru!Sya pek mühim münazaa etmiılcrdir. Bu müna· kmdaki umumi planları artık sa· saha.:; artır;aa• mnkin verecek 
unı!;yük fahrıkal•~ma ·~detli I büdirildijine aöre İsviçre askeri hir demiryolu merkezini elden zaa her iki akrabanın arasını rihleıir gibi olmuftur: OnJAr, ö. ta 

1 
~ ;[ 1:\ e Alman ~omu. 

:~ .. fi yaptıklAl"ı ç b 
11 

d ki 1 münekkidleri Stalingrad muha· kaçınnı§ olacakt1r. büsbütün açmıt ve nihayet ev- nümüzdeki kıtın harekata tam .:.ı1&'..'• a ;; petr~ ve limanla.-mı 
Rır hucumdan !>o:ır• dura a rebelerinin ehemmiyetini tebarüz Yıkılan traktör labr(kaları velki akfBm fazla miktarda rakı mawasile engel olacaiı ıünler da agı 

1 
ve ..Jyet uayaya ec:nub-

us hatlarını yarmı~!~r ır. ettirdikten sonra bu ~hrin su. Berlin, 8 (A.A.) - D. N. B. İçen ve çok sarhoı bir halde bu- gelip çatmazdan evvel ve Alman ii 7s~~19: ~ 1~ ?'ollar':?' .. ~~e-
Londraya gore E 60n kutundan sonra Volga nehri Ü· nin bildirdiğine r:öre Rusyanm lunan Sotiri saat !S de Tanaıın Führeri Bay Hitlerin son nutkun .. b e~ ~ ~!11 .. goru~uze 

S Londra, .~. (A.~.) d nMoz. zerintleki .eyrüseforin tam n>a· en biiyük traktör atölyeleri Sta· ,bahçesine gitmİf, o sırada bah. da ihsas eylediği vcçhile Kaf - ~rebar:u; ebn!: ~üle tabi. 0~ 
d okyet tebhıı St1alıng~a ve ~tti- nasile kesileceğini ve Kafkasya· lingradda Alman topçusu tara. çede çalışmakta olan Tanaşla a · kasları mümkünse bütün petrol- ,, . . t~ ' J!yeb~lr.ız. 
~ ~ . t~ .f;.rpış~a ~~m evam nın Rus yadan Ayrılm•f bulunaca. fmdan enkaz ),ğını haline geti- damlarına ileri geri söylenmeğe larile ve Sovyetlerin Karadeniz i_- WI ".c~ cephe mc:Melu~: 
gın5ı 1

1
• ırmde t.e 

1
"1• b ı· öaünd" ğını belirtmektedirler. rilmi,tir. bqlamııtır. Bu küfürler Tanaıla filolarının son ilticagahı olan bü· Y . "'M: nln Moskovada ikin-

ta mera ııma an ıy d 1 f h ld • · 1 t" ı· J ·ı b' l'kt cJ cepher.ın bir an evvel açılmasına 
Almanlar büyük fabrikalarıketk· ıımanlar Malgobek'ı· zapıenı·ıer :İr~::ı:'ca~n~i :nı:r ·:;ı~ı-::ık ı::k, ı~:ıe:~a~a ~~~li:gr=~~t~~ Badalr olan ~n beyanatını nıüteakib ailmiyen bir ciddetle dövnıe e• y Stallnın yi M--L- d •---

"' dikmiye yarıyan büyük demirler· diiJürerek mansabı dab: dahil . . ne ~·n a a.aı.. 

dir!:;".;,.. uçaklaro fa••luoz h.U. ~.~J~"k:u.'t..~:c"...:.~:"':i!:•: ~:!,uğo~..!':~~· ~!~t; v~::~.~:; ;';:;:" .':':..!'."; :;: ~:Z~~ 
cumlarla şehri viraneye çevır- yan Sotiri sarhot olduğu ıçın biraz daha sıkıştırmak, hatta r•n Sovyulen: yaptıkları y~rdınıla-
rnektedirler. Rut.lar kazdıkları (Baf taralı 1 inci ruyfada) tebliiine ek: kend' . . . zaptına te•ebbu"• etmek ve on . r•n,. Sovyetlerm onlara teının ettik. 
siperlerde barınmakta ve tayya- hücum kıt'aları havanın pek fe. Stalincrad bölge.inde, fİddetli ısinı müdafaa edememış, bır :r .. Jerı faydalara naa:-an Jd -
re hücumları geçtikit-n sonra t~· na ve arazinin arızalı olmasına çarpıtmalar deYam etmiıtir. Diit l>iri arkasına savrulan demirle· dan sonra zaman ve ~artlar mii dan bahıeylemesl hem ~:rıi::d:, 
arri.ızlara •eçmektedirler. Şehırl rağmen göğüs göjüse yapılan ananın mühim µiyade ve taınk rin bqına Ye.air yerlerine isa • aaade ederse Moıkova sahasına hem Londracb da büyük d . 

"' R 1 faa 'dd ı· b' d betile kanlar içinde kalmııtır. A. kartı harekete geçmek kararını _,._
1
_.__ d ve enn 

•imali garbisinde us "r fi et 
1 ır çarpı,ma an sonra kuvvetleri, fabrikalar mahallesi - l l So ' ' d"' k lk vermı'ı gı'bı'dı'rler. Almanların ye. - _. uyan. lmllf ve buhusustfl en 

harekatta bulunmuş111rdır. mühim bir petrol bölgesinde bu- cmr yara 1 0 an tıra Ufe, a a ehemmiyeti nokta 
1 

d hl .. h 
a iatikametinde mev.ı:ilermize dur· evine kadar gelebibnit. ve bir ni zaptettikleri Malgohek ıehri- . 1 Y 8 ç şup t'.. 

K nfkaayada kan~~ ... 5.~~~~!~ .. : lan~n Malgobek §ebrini zaptct· madan hücumlar yapmıılardır. müddet aonra ölmüttiir. Tana•l3, nin Mozdokun 24 Km cenub do- az Ameribldarın bunu ehemmiyet .... ,., ............. -·--·· ltf •ı naqlerdi... Öğleye doiru, 12 Alınan tankı suç ortakları zabıta tarafından ğuıunda ve Grozny'ni~ takriben le g~zö~de bulundurduklarını ve Rusya vaı 1 e . Stalingradı.n şimali garbis~n .• bu mahallenin bir kıınnına giır • ~akalanmıtlardır. 72 Km. tim•• batıımıda bulun • v~ geltnc.e vad~erlnJ tut_acaklarmı 
•~ sarılan diilman kuvvctlerının ması ve Mozdok ile Terek neh. muma bir lll&D ıle blldınnelerlne 'k' . epheyı· nı·cı·n ~b.~ı ... t·ıdr.alri. çember daha daral. mittir. Kıt'alarım17 .. bu tanklann Fransada kaynaşma rinden ıarbden ~arka doğru U• m~ İngilizlerin, Bay Ç.c_wçilin 1 1ne1 C 1n1 imhası için muharebeler verrniı zan an münferid bir dug- kiitlesile lhuııle bu .mesele baklu~da aoylene 

1 Scwy« tebliği ve ak.fBma doğru bu tanklardan ayrılmı<11 bir va:ıiyette buh,nan cm yen. i bir teY olmad. ı.c.· ını tahı. nln adlft M -L~- 7 (AA ) .: t on biri imha edilmi,.tir. (Ba, taralı 1 İnci a.ıyfatla) :c ec1ıı.....::...._ LJ rtl 1.1 ı__ l acm r,' Oıta0Ya . . - ~ovye ,.. ber Vıchy TadyOMI tanıfındaa veril bu ıebrin ayni z~manda Crozny muıyıcu o r ae .ue SOylCllmlJ o -
ı.. .. ı petrol sahaaının adeta şirnal ba- malerı tef\<11 etmektedh-.• Bay Sta· ' 1()() ı· 1 k R it' • m.""'"r. t k t k'J ı kt ı ~ Amerikalı suetecllere ayni za. lrO 1 UZVe in yeni Filmin gösterilınıesinden ıonra, 1 enarın.' b eı \ ~y ~et e.:.. mllllda Sovyet Ruıyantn kendlıie 

ıngİJiz matbuatında b k 1 Nazi lehcbrı Fransız ahali pc.rtlsi- ması, yanı u fe n :ıap eme e , 

t r be t nin profesyonel propagandacısı ta· Alman kıt'a1annın artık bu peL ~ılac:.ak ~ı tiddcti kadar 
Sitalinin demecinin an no a yana 1 rafından Yahudi meselesi hakkında rol sahasına ayak basmış sayıla- ~~etdU ~~afaa17~ devFakanı ~~ 

Anbra, 7 (A.A.) - Cünıhurl. (Baş tarafı J inci sayfada) bir musahabe yapılacaktı. Bomba bilmel~ri de yukarıdaki mütale~- g.!!.'I e a:ue etm ~tir. nl, ~ı 
. şiddetıİ akisleri yet Meıtı. Bankasından verilen iını 21 Ağustosta söylemittlm Ge- patlıyan sinema zafer takı yakinin mızın ılk kısmını ayrıca teyıd geç.en t~ermilerin luqııında bu 
Viti, 8 (Radyo) _ la~içredc malinuıta sö.~e, .. ,~!lli ~ Rei~icüm- l"ek bu hükümetin, gerek bıld~lme dedir ' • etmektedirler. ifode Sovyet Rusyayı her gÜn bit 

çıkan La Luiaae ga:r.ete9inan Lem· ,_. hmet İaönu n~ .resuııl~nl ta- röre, diğer birlepnif milietlerln he- Afuıan radyo.u infU&kın film Bu mütalea bize ayni umanda parÇBS1 daha yanıp yıkıhııakta olaıı 
tlra muhabirinin bildinliilae gö- ftyan ve mlmldıeıtitnıze ~ırillrken defi zafer ka28 ıldıkt bu göaterilmesl beklendi.il sır~ vu· sevkulceyfe aid mühim 'bir n~- lrocaman bir bi~ manz~ını aJ. 
re Stalinin demeci Londrada acı yolda kazaya uirıya 100 liralık cinayetlerin sah~blerin~n n::;~:nıe. kua geldiğini° bikUriyor. Keza Al- yı da hatırlatmakt~dır. En eslc1 ~- maktan lcurtarabılecek mı? Balm
tenkidleri mucib olmuştur. Bat· buiknotlarden bir kımuıwn elzllce lıer huzurunda hareketle · 1 beaab man radyoeuna göre bu infilak n'h devlrlerlndeberi harbde ~t hm. 
lıca lncilis mec:m-ları Ruayaya me•labtimize sokuWaiu ~ıl • nı vermelerini lltemek :~~u d~ FranMz ah .. I partiıine brte bir bal~ hedefi dalma diifmantn en tehllke
yanlam İçİa lnııltereaİil elindee mı,tw. Bu ı-knot~ ,~enk., !4"'iJ ~~ aöylemiftim. Bu cinayetler, bili .İr- ta i9'dde yapılan üçüncü fiddet ha- ----------------------------
geleni yapaaaia hasır bulundu- ebat ltil.rile Atatürk .. reemılerinı tlkib edilmektedir r•etldir. lnoı·ııere Ame 'ka R d k' 

K. D. 

iunu yazdıktan aoar• • l~ d.• ....,_. ,,. tedavü1cle balunan 100 Harb zaferle bittikten aonra Lyonda • f J • usya arasın a 1 
Ruaya11111 kendiam~n 1;~-:.C~u :r liralık ~ara tamamen ben- elde edilebilecek bütün delilleri Vlchy, 7 (A.A.) - Lyon'dan b ti d 
cephe tesis etmem•S o u • zem*tedıir. toplamak ve bunlıuın ne derece.. alınan haberL;l'e göre, Franaız İfçl· mü nase e er Ü oyayı meegul edı•yor 
cı ltT surette aftlatmakta,, • -

0 
ye kadar muteber olduklarını leri toplamlltı; liaet-e bu tehlrde ku.. Y 

ier Rusya ltu iki11ci ce.phe.Y' &4· Ek k t teabit etmek auretile suçluların rulan Alman büro.u, Pazartesi a.k-
mıı olsaydı bunun netı~esı ola· me SQ iŞi mes'uliyetini tayi.n etmek üzere pmı saaıt 10 da bombalarla tahrlb (Bat taralı 1 inci sayfada) Y'ıne bö,fe bir derse nü muhtacız? 
rak hidi.lerin bugün 1.u şekle (lfat taralı 1 inci W1.yfaJa) harb mUcrimlerinin birle,ıuit ohınmllfhar. RualarJa l~liz ve Amerikan ltalyanlaru göre 
dütmemit olacai'ını tel.artiz et- iritmen ve öı- retııwtnleri te _ milletlere teslimi için hususi bir o-- cenel kurmaylan arasında iıbir- Popolo DJt-L. . bu L .. 

d • ı •· ., h .. k.. k ı bah • d h Jaaa.ıracı Osman •1 .. ı 1·,10 ıi•i oımadı•ı hakkınd"" ded'ıko • --ıa ıazetea .,,.. tirmekte ır er. kaüd, dul ve yetim maaılarile u um onu masa aın e Ü· 1 p ı d • • .. blllde kıtaca ıuları söylemektedir: 

Stalingradda 45 günde 
100.000 seçme Alman 

askeri ölmüş 
Mo.kova 8 (A.A.) - Y•n 

resmi l»ir k~ynaktan bildirildiii· 
ne söre seçme Alman askerle
rmden .'..ıürekkeb hücum kıt'ala· 
rma menaub 100 bin ki,i 45 sün· 
denberi devam eden Stalinırad 
mubarebeainde ;;1mü,tür. 

MuharibJer ayda ne 
kadar tayyare 
yapıyorlar? 

Londra, 8 (A.A.) - Star ıa~ 
zetesinin .. .,.acılt'k münekkidi 
Riclıarcl H...rien'in :yaptığı bir 
hesaba söre müttefikler fimdi 
ayda 8800 Ye Milııvtt devletleri 
4360 tayyare imal etmektedirler. 

~iııtıllt Vekili pl~i 
Münabllt Vekili Fahri Enıin 

~nkarad- tehrimize aelmİf· 
tir, 

lir lleriiıı ~eıizalfısı 

maluliyet ve hidemata vata • kumetle ayni fikirde bulunduiu- ular sürüp ~diyor. Almanlar, Stalin d kr-•'-
. d" .. 1 k 

0 0 vefat etıı• u.- devlet arasında La'rlefik ko • - emo auarln maksad_ -=•e tertibinden maaı alanlar, mu ,un ı sor eme ıaterım. ... u lar rtık tan ·ı _,__ L __ 
.... z heride suçlu oldukları tabak- muta heyeti olmadıiı için ınüt- ını • ıamı e ar-.ı"lllf ~ 
açıkta bulumm memurlilr, k k ed k k (Baf taralı l inci •aylada) tef.ileler harbi kavbedeceJderdir lunm&ktadır. fnciltere ve Amerika 

radyoda daimi surette çah .. an u ece imtelerİ!l aayısı " ' bu aluadlar JI L - n...__ • 
" d" 'il ti · ··~ 1290 tevellüdlü olan m"'rbum diyorlar. Bundan 3 de-Tletin 1•1 _ nı 1 e nem n.uayayı, ··-'atL~rlar, Ereili kom" ür "flD&n mı e erı nuıusunun ye. ... .... ___ d AL.... .. _ 

_.. aa kA 'I k d'I' h kk k 93 muharebeainde Tırnavadan birliği lüzumu büıbütün ortawa .-o e ~UUJyayı yıpratarak lki-h.--··ı, aa•bL te·"='ah Ye a - unı e ıyaı e • ırse mu a a ,, 9'nl de h b d 
1

_ , __ ,_ 

·- • • .__,, k' d ed 1 k Türkiyeye hicret etmia.. 13 ya • çıkar. Bu hem lü~m1u, hem de ar lf.1 •llDNIK ve laiki-mele Lı'rliii memu..ı-rı ile l»ü- 1 aon erec e az 0 aca tar. '" mi eti _._..,!_ - alm-'-
1111 ~ N b b"kA • d tında Bozuk .-almaöa baılamı•. Alman propasandasına kartı Y ~ - lltlyor. tun.. bunların eıleri, evlidlar•, e u u umotan, ne e orta 'T .. T •50 il I 

h ··k· ti · k d k" 1 h tır. Sazının kemal devre··ın-'- durmak İçin farttır. ' m Yon •ıüz liralık ---e, Lü..::L ---e, •-z ka _ _._.. . u ume erın ma ıa ı ut e a- .. ~ / 
-· ., 7- _. ... rae,.. 1· d . ·ıı h ek tl . hl' 1 w d ft&'İliz radyoııantr gÖTe malzeme •e torualan, ask"ri barem ve m e mı11 eme ar e erme mü pe ıvan ısa a heves etmiı, 

• edikli baremiae tabi olanla. racaat etmek değildir. Binlerce spor ve san'atı en başa ıötür • ~lierlar taraftan Londra ıazete ve Wllfİnlton, 7 (A.A.) _ Birle. 
rın kendileri laariç olmak Ü· masum İnsana karfı tertib edil- mü,tür. ~.,o t da ~ bu bahis üzerin_ tik Amerika He İnsiltere ve Sovyet,. 
zere beslemeğe mecbur oJduk· mit olan bu cinayetin ve hıriati • Osman pehlivan son senelerde ~~tr. ~dra radyo- ler araalnda yapılan yeni anlapna 

wanlık prensiplerini ihlal eden Ankar" radyosundll çalmakta ve aunda sen aoyleyen bir zat tefslrlet-- gereğince Amerikalıların Sovyede
ları kimseler ltirer beyanname zulümlerin tertib ve idaresinden çok beğenilmekte idi, 55 sene- de bulun~~ tunları söylemi,tir: re 750.000.000 fngiliz Uraaı değe. 
dolduracaklardır. mes'ul olanların hepsini haklı ve lik san'at hayatı i~in &an'atk&r <ı- Çorçtl Avam Kamarasında rinde mabnne göncf.erecelderi ve ba 

Bu beyannameler ilcililer snuhakkak bir cezaya çarpmak arkadatlan tarafından kendisine konuturken bahse pek sathi tem• malzemenin miktarı Anıeriluu. harb 
tarafından mensub oldukları arzusundayız. bir jübile hazırlanmakta bulu • ~ıiıtlr. Bütün_ lngı1izler de banun fabrlkalarının latlh..Ji arttıg• nimet 
dairelere verdikten sonra vila- -======-========== nuyordu. böy~. olması lazımgeldlğlni tuvlb te fazla!Apcatı he.ab edilmektedir, 
yet ve kazalarda bu beyanna. den Ye bir cihetten İiitİfade e- Osman pehlivanın biri erkek ebniftir. İk!ncl cephenin ilk ftraatta Amerilra aeliri Stalinle gÖrÜftü 
melerin ltir cetveli ~aptlarak debileceklerdir. • açılması hususunda hiç kim9enln Londra 7 (A.A.) _ Ameri • 

diğeri kız iki çocuğu, yedi toru.. .. h · _.__.____ Müh 
Toprak MahsuJJeri Ofisine Dağıtmada kart usulü tat • nu vardı. fUP es.ı yuuur. .. im olan ne za. kaya hareket ed~ek olan Ame-
•öoderilec:ektir· YapJacak da- bik olunan yerlerdeki büyük- man harekete geçl1eceği noirtaatdır. rikan aefiri Ami,-al Standley dün 
i-tmadan müteaddid yerler - ler için 300, küçükler için JSO G Merhumun cenazesi bugün Buna Stalin de ltiru edemez. Düt- aktam Stalin tarafından kabul 
•. la b f l öztepedeki evinden kaldınld 11- .... _._ ~--ı=~ı · k dJ d'I · t' den maaf yeya iicret alan r ıram esası mu a aza o una • a manın ognnnılC'll -~ nı en e • mıt ır. 

if 1 · .l!- • caktır tan sonra Göztepe camiinde na- apımu:la söyleyemeyi•.~ ---o----,.alnıs asli vaa e en uı;enn • k 1 k Sahr w· L 
mazı ı ınaca , ayicedidde- Bu radyo .özlerini törle hltlnnft- llıİf ftİI CiR.I~ yeıı· 
ki aile kabristanında ebedi iati- tir: I. 

Diin,.a "'°"'.... ,.a.ı 
LOR EL - HARDI 

DBIViZCi 
fftmi ile size kahkahalı bir bayram geçirecdller 

rahatg&luna tevdi edilecektir. - Çörçllln Mo.troTa .eyahatfnde beyııalı 
Allah rahmet eyleıin. Stalini temin ettltl üzerinde ıüpbesi 

BU GECE 

SES 
Sinemasında 

ka.lmamı,tır, Asıl mesele bu temi. ( BOf taro/ı 1 Uıci .aylada) 
r.atın Staline anlatılnııı olması ve Alman radyoauna wöre Wilki 
onwı da bunu anlamıı olduiu Jdi. ıı hariciye nazırı oluyormuf 
N~ C.roalcle l'Melesi ise bu Ankara 7 (Radyo sazeteaiJ _ 

bahiı üarinde yar.dıiı yazıya «En.. A!m~ ,radyosu bugün Wandel 
dlte yaratıaıı bir vesika> adını •er- Wıfki hakkında ;u ha • 
dikten a011ra diyor ki: beri Yennİ.ftİr: Wilki Cordell 

(BGf tartJl/ı 1 inci •aylatla) 
aalceri nal&tf,,_ snılsi bir EylUlde 
fari<i Çin d ' ' de bir Amerikan 
denizaltı., tarafından battrılnuftir. 
Ceınl ce.ILcla hlr Japon üssünden 
.. e1-..ı.a~: ..... ı•'-- -- •••• Bü't~ ailelerin. •ençlerln ıöreceğl büyük film ~ aın.,..'-C7ua. ıorp ncuea geminin ,. .... • • 
hnd.d l,..,etlerini alan civardaki b" JOL VERN'in dünyaca meıbur hariku.lide eserinden: ' 1 

GiNGER ROGERS'in - ~Üfmanın k~ı miittellk. Hullün~ yerine ~?'erika hariciye 
lerln yüksek s1ra.te,J11Si üzerine açıl- nazırlıl'!n8: 0getirılecektir. Ruz _ 
mı,tır. Meşcle l:urlepniı milletlerin ~e.lt,. Wılkının yuphğı aeyAbatle 
harb tqkllitınıa arzu edilmlı ,ekil ı~ınc:ı ~ephenin acılmarnası mea'u 
deA bulunmadıiıdır. Miifterek bir lıye~ı ustalıkla lngiltereye yük. 
plan prttır. Harbin dördüncü yılın lemlf olduğundan memnun b 

~ J=..ı~t°.::.~:i 1 S S 1 Z A D A (Türkçe SözlüJ 
eair lautamıap muvafak olmllflar-
d ır. B~ esirler de~ civar- Bet bzuedenin Okyanusla geçirdilderl emsalsiz, tüyler ürpertici 
~~ .daya ~daru§lardır. E.irlere macera. Havada, denizin dibincıe, insan gİnnenılı ormanlarda he-
- .. ~-.t eden l>Jricaç Japon subay " yec:aıah vak'alar,, vahJi bayvanl&rıa mücadele akıllara hayret vere-
~de Ci~ ise de bunların .uyıaı cek mütbit aerıüzett ELH AM RA BU AKŞAM 9 da _. 

ır. ,, 

HarikulAde neteli, seyrine do-
yum olmaz bir komedisi: 

Hangisini Alayım? 
DİKKAT: S E S Sineması 
ve tiyatrosu Şehir Ti~ 
nun ellci Komedi ld11111nd.dır. 

Telefon: 49369 

da. miittıefilJer araaıncla böyle bi; lunmalc:tadır. u • 
plan bulunup bulunmadığı fiiphesl- T aarru.za geçmrğc h 
nl uyand•rıyor. Zaferi elde ebnek . azır 
l~in strateji sahasında el ve iı birliği d ~u=?g• 7~A.A;) - M. Wel
lizımdır. Geçea barbde bu )'iiaden e w ıe, « Uefıklerin taarruza 
• blatn W.. feliık..& - _!;.._I.... lçnlete hazır olduıldarıoı ıördünı. 

-e ...,.,_.. demi-il'. » 



• 

2 Sayfa 

Hergür 
-····-""" mektuplan 

süvari alayı ve 13 to;:> vardı. C.ep-1 

101( 

Nazarı 

Dikkate; 
· henin önünde gece1eyia yÜ7ha§ı İstanbul Terziler, Hazır Elbise 
- Mülbahın hazırlattığı siperler ciler ve dikis .. iler s ı tkA 1 

d S - h R · d ~ T an a ar arı 
e var ı. ag cena avınc i'lyanı- · ti"hlA k k "f" d 
· d s h k b" ıs a ooperab ın en 
ı· yor u. on cena seyre ır zey· 

;ı- tin ormanı içinde idi. Yedekler 
üş görülm.iyecek hir çukurlugun İ· 
~n- çinde, ba§ı bozuk kıtaat sol t-a-

aa.- •• ka- rafta bir orman içinde i<li. Her 
rııddığı dü~U&.~ :ya- tabur, b.er top, her süvari alayı 
delerden de efk&n aliye serue • yerini bulduğu zaman düşman 
denler vanlı. Bunlat" aruk düş · Birecik üzerine yürüyüş halinde 
mana k&fi dttecede ra.klaunadık idi. Biz yüzbatı JJaue ile beraber 
nu? diye ııoruyorlardı. H~niiz de- bit" tavuk yiyecek vakit bulduk. 
ğil diye ceYab veriyordum. Umu- Etrafımızdakiler iştahımı..ı:a İm· 
mi bir baakın için ayrı diziler rendiler. Sonra atla mevziirnizin 
halinde eir gece yürüyü~ö yap- bin· adım ilerisine kadar gittim. 
mak soara bunlan birleştirmek Hafız Paşaya (ki daima sol ce
İcab eclercli. Halbuki bu A.skerle- nahımız iç.in endişeleri vardı) 
rin çoğu kaçabilmek için bir ge- u.ğ cenahımız kal·~ı:unda da bü
ce yürüy~Ü bekliyordu. Üç saat yük dü,man kuvvet!~rinin bulun
geriye çeldmeyi kabul edeme- duğunu haber verdim. İbnshim 
yen ve m:üsaid vaziyette bir ta· Pa.ta evvelki muhal"ebelerde bu 
arruzu kabul ed~yen bir ku- cenahımızın yanla:-ındl\!1 geçmiş
manduu.n uker-lerinden bekle- ti ve sah,..hki yfü·\iyüş'1 yine hu 
nebilir mi idi ki kırk topun ateşi niyetine delalet edi~r~rdu. Fakat 
arasmtfan ceçerd< faik bir du~- 24 Hazirqn ~ünü vuknbuhn mu· 
manm üstiine atılstnlar. Paşa harebe bir h"skm olamA.dı ve 
benden öyle teklifler almaya a - dü~manın sağ ce;ıahımızm ya· 
lışnuştı ki icrası ve ınes'.,Jiyeti nınclan geçmeııin"! cephemizin 
bizzat nana tevd; edilebi!sin. yeni tertibatı mani idi. Bir saat· 
Yü~ı Laue her topu kon- tenberi her şey hazır bulunuyor

trol ettikten ve oon de piyadeyi du ve askerler rahat harbedebil
yerleştir.di.kten !:orıra ateş emri mek için çanta1a"ım çıkarmışlar 
verildi. hk memıilcr nöbetçi a-1 ve arkalai"'lna koymuşlardı, Düş
teşlerinm ortasma diiftÜ. Şimdi man bizim süvarinin bcceriksi:ıo:
hlermiler gece seması altmda a· ı liğini istismar ederek c<&phemizin 
teşten hir kavis çi.zerek ltirbirini bir saat önünde cenah yürüyüşü
kovahyordu. BunlM'ın hepsi düt- nü İcra etmİftİ. Jlk ola~ak süvari 
man yıimlarının orta:nna düşü- ve topçuıu ve l20 lop, bunun sa
yord.u. Bunların te3İri ve uyan· ğında piyade v2 her tlirlü ihti
dmhklan telif pek büyük olmol.· yatlar ırörünüyordu. Bu kolun 
sa gerekti, fakat az sonra dil~· derinliği üç çeyrek saat sürüyor· 
man ate'1mize mukabeleye baş- du. Kısa nir istirahatten sonra 
ladı. Topçulanmuıan önündeki topçu brısla ilerliyerek ateş açtı. 
çayırkk alev alev tutu~tn "Ve ye- Ba,lanııçta piyade ete~ meaafe
rim;zi dtiJmana daha iyi göster· mizden uEaklard~ kaldı. Topçu
di. Fakat dÜfman bi:.ı:i olduiumuz yu örtmek için :ıüvari önden gi
kadar yakın zannetmiyordu. O- diyordu. Bu tertiba~ pek akilane 
nun için mermaerinin çoiu \istü- idi. Bunun netice&ind:'! bizim ate
mti«deR •••P eeriler~ gidiycardu. ,imiz çok ıeniş bir $a,haya dağı
Ane.ak geı-i çekilirken ınkı bir a - lıyor ve düşmanın yedeklerine 
teşe marttz kaldık. Fakat yalnız ulatamıyordu. H ... lbuki düıınan 
pi,..deden ltazı yaralılar · vardı bizim dizilerimi.l: üzerine kurşun 
topçuda zayiat yoldu ,.e topları- yağdırıyordu. Dtişma'ı topçu~u 
mı<r: iyi 1Mr "şekilde g~ri getiril· uzak mesafelerden endaht ediyor 
diler. du. Sağ cenahımtzdan herhalde 

Bu küçük tetebbfüı askerler-i- iki bin adım uzakta idi. Sol ce
miz özeriade iyi bir tesir yaptı. nabımıza biraz daha yakındı. 0-
A~ette paşaam tebriklerini al- nun için topçu büyük kavis çize· 
dtk. Bizim kumandanlar taarru· rek endaht ediyordu. Top ıner
zun lt&flıyac:aimı zannettikleri mileri gözle takib edilebilecek 
bir tepeye toplanmı~lardı. Hal- kadar yavaş e>larak düşiiyorlar· 
buki burası bizim iki bin adım dı. Bu va:ziyet bizim için çok 
gerimizde idi. Bu l.1.alkın mesafe ııayri müsaiddi. Düşman daha 
hakluntla ile tuhAf fikri •ar?, yakınlara gelirs2 ilk hatlarılnı:ı: 

Bu cece iiç saat uyudum. Son- daha fazla hasara uğrayacaktı. 
ra papdan aldığım bi,. haberde İkinci hatlarım\z kısmen ve ye
İ b:r.him P~nm harekete geçti- deklerimiz tamamen düz endah· 
ği ll'ÖylentyOl'du. Hakikat~n dü,- ta karşl örtülü idiler. Fakat bir
men erkenden harekete geçmİt kaç dakika içinde her taburdan 
ve iiıç kol halinde BireciR-e doğriı zayiat verdik ve bunlar taburla
yüriknekte idi. Öyle ki az sonra ran maneviyatını .\anttlar. Bu as
biı:itnle d-epolıırımn:ın ıırasınol. kerlerin sekizde ~ediııi bir kur
ginniş lnılunacakh. İbrahim Pa- tun sesi duymamı,Iardı. Bir mer• 
§a her ~ göı:e ah:n1ştı. Mağlub mi bir ktt'anın ortn.sına düşüne~ 
olursak ric'at hatlı keailecekti. bölükler- dağılıyordu. Paşa benı 
Fak.at IMyte bAreket etmekte sağ cenaha gönderdi ve bu cena
haklı idi. Çimkü ~11. her şeyi ka· hın bir kısım ihtiyatlar)a bera· 
:zıtB:Dtak veya her f&yi kaybetmttk her ilerlemesinin mümkfüı olup 
vaz:yetinde idi. Geceleyin yü:ıler olmadığmı tetkike memur etti. 
ce ka.çak gelmi~ti. Biz bir defa Fakat düşman taar.ı:u-ı: için henüz 
güz~l eir mevzi olan Biredkten çok uzaklarda idi. Yüzbaşı Mül
ken.Ji rızamızla fer~at ettiğimiz bah sağ cenah bataryasım düş
için muharebeyi ~brahim Pl'şa· manm daha yakı.nla.rına ge.~İrmc
nın i&teeliği yerde kabule mt:>c.• ye uğraşıyordu. Fakat duşma.-ı 
bunluk. Simdi çabuk yeni .'3ır tarafından şiddetli bir ateşle kar
cephe ~ak li.znn geliyor-du. şılaııyordu. Bu eımadn ilk ~jç. çey 
Sağ cenaha hütiin hatuye lar. ve rek saat zarfında he·" şey ıyı va
muhafızları retirdim. Bunların ziyetteydi. Yü:zbusı Laue'nin bu
solunda üç piyade livaııı gf'liyor- lunduğu sol cenah daha fazla. ta
du. Reifif liv•larının biriıoi sağ an-uza maruz kalmı~tı. Batarya
cenahı, b:risi sol cenahı ikisi or· sının yansile çekllmek istiyen hfr 
tanın tterisinde ihtiyati\ llhndı· yüzbasıyı Laue tabanca ile teh
lar. Birinci hatta Gn dört tabur did ederek "'lluharebı, hattına 
92 top, ik: .. ~: h "' tta 1:ı t,.hur bu sokmustur. Fakat az· sonra lıer 
lumtyot'du. Y edekt~ 24 tabur, 9 ~ey değişti. 

Liseler Satın Alma Komisyon Reisliğinden: 
5/ X/1942 tünüıı.ıle Ga.lat.asa.my, Katla.taş Use<letiııln odunuıı:ı. teklif olunan 

Jl;ratla.r tati siııriilıclüiii~n ve diler Çamhca, Haydarpa.sa. Erenkôy, Kandilli 
L~1'eıı-iBe th 1'ec'.<ıllf .aki oln.adtımdMt 1300 Qeki («ürıen ve me~e) odun bir 
ay ~a baalulmiıihl". ,.e J.5/X/19H P~ ı-ünü sa.a.t l .i de paı.arhklw 
yapıbeıı.k 8"ltlli~'.ın.de uvı:un fiyat verenle-r~ lhaJıesl iua, edileceğinden b-tek~ 
Ultırin k.'MIU•i vesk'alaırile hlrlikte :elftıeleri. Salhıaıme 'Gaafıa.sa.ra;.y lisesinde_ 

dlr. (44.4.) 

~ ....... : .,.,;., .... - • • • • •• • • • .. 1 • • • 

NEZLE GRİP BAŞ DIŞ 
ve bütün ağn.lan derhal keser. Her ecza.neden arayınız 

...., . ' . . ' - - . 

, MÜJDE: -
Y~ Velıliller H eyetinin Jl/9/ 942 

tarih ve 2/18717 sayılı kara;r.na.mesilıe 
Kool)e.N.ti&ni:V.q ana. mukavelaııa.meSi 
~ik kılmm.1'j ve İstanbul asliye b1. 
ııiooi ticaret ma.h""nıesinia 29/9/942 
bNlı ve 28687 sayılı siciline kaydedil 
miı( .,lıduitmılan sa.yııı esna.funazm 

Uzun müddet tecrübe edilmiş 

Avnupa. Pli.kla.rına. muadil, her 
yeıdılen da.ha ucuz ve ·teminatlı 

AKOMOLATOR 
PLAKLARINI 

menfaatleri clotwnund.ıı.n Koopera.tir 
~?lloeıal oi12ın İstanbuhla Mercaındb 
Ydıbzh .1ııa.am ürııt katında. (14) numa. 
rada ıbtresi mallewra.sma müracaatla 
mıtıa.k lııafdolmalları ilin ol:nnur. 

tedarik edebilirsiniz. Aynaılıçeşme 

caddesi No. 16 
PRÖF. Hakkı Yaratan 

M~: Ahmed Hamzaotıu· '~--------,••••~ 
Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANK ASI 
Karal11ı1 tarihi: 1888 

Sermayesi: 100 .. 000.000 TUrk Lirası 
Şube ve aJa.ns aıledi : 265 

Elra.i ve ticari her neti banka muameleleri 

Ziı'&M au&aaınd& Wmıtanl.a " ilıbal'su tasarruf beıublarwda en 
aa H nruı. ı.aııuıaala.ra senede t defa ~llecllk kur'a Ue atatıAla&I 

..._ l'ire ikramiye daiıtılaea.llkl'. 

.. Acied 1.000 Linilk 4,000 L&ta 
.. • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • ı ,000 • 
.. • 100 • 4,000 • 

100 • 50 • &,000 • 
ı.ao • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

Dikll.&t: Be.Ul&nadald para)a.r bir 1ene içlııde st llra4a• 
döpı.iyenlere llırıı.ınln c·ıktıtı takdirde ~ 20 fula.sile veri.lece&t!T 

Kur'alal" ~ne4e 
0

4 dt"f&. ll Mart, 11 Haziran, 11 Eylltl, 11 Birin,·• 

1. k ~ t İkinci ilan 
c;w 5/10/942 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Bilumum fabrikatörler ve sanayi müessese sahipleri ile keza 

her nevi büyük ve küçük imalatla iştigal edenlerin nazarı dik· 
katine: 
Odamıza kayıdlı ve kayıdşı.z: fabrikatorler ve sanayi mı.i~ e· 

s sahibleri ile keza h r nevi imalatla iftigal eden atölye 
bibleri ilan tar hinden itibaren en geç bir ay :zarfmd 'l od 
sanayi şubesi mudürlügünc şifahen miiracaatla tevr.: edilm 
te olan sanayi $İcilline aid bedel atbu beyann melerden ala 
r k ıkmal ile anay· subesı rnudürli.ı im İmza: ın k bilinde ia 
de etmeleri h m 1} tl r' ca olunur. 

Müddeti zarf da Vf'ya murac t m kten i t"n af ed nlf'r 
T"carc-t ve Sanayi Odalan kanununun maddei mnhııu una t vfi. 
kan tecziye E.dil ceklerdir. 

NOT: Oday a dl 1 r sıc 1 ,. ik 1 rını kayıdsı lar ı n 
v l ereJ ı hi t m· ra tlarında lJ"rl"kt tı lerı ı· · 
zımd r (32 ) 

Haltılki v iıt.aırnin.11 

BELFAM K ·R EMLER İ 
A.. D . VİT.\.MİNLERİLE B. VİTA..UİXİ Gl'Upıınu taşıyan 

BELFAM TEDAVİ KREMİ 

l 
Geıııçlik re köııwllk wtıir, bUl'U.<j.ulduklaırd'.a.n \auJ!tarlt, sivilce ve ergenUkleri 

k&ıt'i surette t.e<J:ı.vi eder, Genç, sıhhaıtli, penbe b\r ten kaza.n:lınr. 

A. c. vtr.nINLERtı .ı-~ B. VİTAMİN Grupu ıa..,,ıya.a 

YARIM YAGU BELF AM GÜZELLİK KREMİ 
Cildia mesa.maıtmı te<rnizfoyer<'k teneffüsünü tembı eder, Cildi beıJeıro, ya. 

mwpıtır, bO'lmaı, bınıı.)lurma:ı, bütün bh- güzellik ya.ra.iır. 

PnfümcT'Her~ Ecza.nl'lerden a.ra.yınız. 
, 

A varyah Mal Satışı: 
Avaryalı 411 sandık inşaat çivisi, 25 sandık kundura çivisi, 311 
kafe. sandık beyaz çini, 40 balya kiğıd satılacaktır. Talihlerin en 

geç 15/X/942 tarih.ine kadar Galata Eski Gümrük sokak Ömer 
efendi ban No. 8 de Sigorta Eksperi Raif Oğurluya müracaatları. 

Telefon: 41674 ' , Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden: 
Karaoa.beyck T. C. ZicAat Bankası depolarında. mevcud ve oilslmi:ıe aid hu.. 

blibaıtı.n İl;iainbula nakli işi bir mıileahbi.d.e · ihale oılilleceğlnden tal:ib olanl.ıU'm 

9.Lt.9'2 CUma sünü uJ.I. 011 d~ U Lblıaiı lıa.mnıbld. şııbemiR miil'aca.aıt. 
1-1 .... ~. dllh 

• • 
,- IZMIB KUBTULUS-

v F 
SADIK 
Giirtunca, 

Memleket sana.yiinde büyük bir eser olan fabrikamız her 
türlü modern teknikle t.eki.miil ederek büyük ibllya,olara 

cevab vennııt~ b3.$lamıştır. 

SİPARİŞ KABUL EDiLiR 
La.mba, Lamba şi.~esi, Sürahi, Kan.ooz Çay ve Su ba.rda.tı ve bllümum 

liicCM'lye ... Adres: İnni.r Gaziler caddesi No. 212 ".[e\efon 3732 .. 
1.'elçaf adr~: Kur Ca.m 

D • kk t İzmir Kurtuluş caın fabdka..sı saJıi.bl SadıJıı 
l 8, : Gürlnnc:ı fabrikasın:ı. kurdurm.IJ'f ol<lu.!'u mu • 

azza.m ocaklar sayesinde pencere camları da imal etmeğe ınuv:ıffa.k ol 
muş'ıur. Fabrika.da. pencere ca.mla.nnı imal etmek için her eb':.ıddöi b. 
lıpla.r hazırlanmıştır. Fabrika. bnal ettitl ca.mları y~um.ıızun en kuyt~ 
köşelerine kaıhr sevltetmeğe amade olduğu g-ibi sıa.yuı ıwi<:~-erlleriıılıı sıpa. 

ı ;::ıe;:_~ vet.ika. ve&a.lre g-ibi mm.mel~ ihtiyaç l'Östenneksldıı dıenıhde 

~tfdir. 

Diğer markalara olan üstünlü~ünü daimn muhafaza eden 
POKER trıa'\ ı.•cakları fabrikası 

Memleketimize bili. fasıla mal aönderecek 
ve hiç bir vak\t stoksuz bırakmıyacaktır. 

Canlı model aranı.qor 
Güzel San'atlar · Akademisi Müdürlüğünden: 

1942.1943 ders smesinde A1'ademi atölyelıerindıe çal:ışnıa.,k ti:lıere lııadın me • 
dener almacaJclır. 

Ta.tiplerin Fmd1kbdıa.ki Güzel Sa.n'aU:u.- Almdemlsiııe m~brı. (220) 

T. lŞ BAN~~ 
iL TASARRU. 

B&SABI,ABJ 

ı 11Wwü~ln 

ltefldeslne . unlN 
ikraml;reler ~ 

t aaei 1000 lira1ık 
1 • 500 • 
• • !5t • 

1, • 100 • 
11 • ,, • 

'° . il • 

.................................... ·-··-......... -··---··--···-· ----··· .............. .-
Son Posta Matbaası: Nqriyat Müdürü: M. .S•m.i Kara:rel 

SAH!Bl ı A. FJuem UŞAKUGb.. 
• 


