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Umumi Sıı.tıı mahalli ~\!'' • 
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Telefon: 20062 

Sene 13 - No. 4348 Y UJ aleri &dıılonu: Z0203 PAZARTESi 14 EYLÜL 1942 idare iwıleri telefonu: 20203 Fi atı S Eu raf 

Denizaltı 
muharebesi 
Almanlar 
ıs gemi 

batırdılar 

•• 
. ... şiddetli Üç gün süren 

yağmurlar Ankara 

Afantikte b~yük bil 
kafile muharebesi Oaaüne dönen &ir Alman den1•allın 

hattında tahribat yaptı 
Ankara postası yoldan çıktı, 
ekspres dün akşam kalknıadı 

cereyan ediyor foooooooooo•••-·••••••O•Ho•o•H••••••··--•oo•••••••••••H••-·--········-••••••H•• 

Berlin13(~-Ahn~or: ( Şark cenhesi J 
duları bqkuınandaıılığı bildiriyor. - r 

~ .::ı·1~~fı!; Almanlar Stalingrad 
tınnıılardır. Bu &'emilerın batırı u'I 

fantik denizi ve Afrika .ahıli yakt.n.. 1 

Madagaskar 
adasında 

çarpışmalar 
devam ediyor it yerler arasında Saint LaUftllt h • • b 

nehri, Kanada kıyıaı açık~ı At • .ı şe rının cenu 
ı.rı vardır. ingilizler adanın lir.::;:..:·:.,a::: kısmına girdiler baş şehrine doğru 
YMla bir b.file ıv.ubarebesl ceff7aD • • 

1 

etnMldecl~-o Ruslar bir meskun mahalden derhyorlar ~~mitte son aeylab lan bir görünirt . 

Çinliler bir· 
şehir daha 
geri aldılar 

geri çekildiklerini bildiriyorlar Dünkü jçarpışmalarda 
esirler alındı 

Son ,.alan yagmurlar yijzünden .ebeble dün alqam Haydarp~cian 
lzımt ile Derbend araısnda ıel tKI - lmlbo::ak olan 2 numaralı Ar.kara 
detli tahribat yapını, ve demiryolu.. ebpredle 10 numaralı E1"%Urum . 
nwı bazı kısımlarını bozmuttur. Bu (Devamı 5 inci aaylada) 

Fransada işçi kaydı ve 
kullanılması yeni bir 

nizama bağlandı 
18 yaşından 50 yaşına kadar olan bütün 
erkeklerle 35 yaşına kadar evlenmemiş 

kadınlar hizmete alınabilecekler 

Kafkasya.ya Sovyetler Barenlz 
bkoaı ~~cı:~Yd: C A~t :J ~nizi kkıyısdın1a ,.. &:R\er çı ar ı ar 
Mosk~~~!~~ı Kafbs- Şark, Garbi Avrupa aj:.:·:.!!. <!!:hırih~~~ 

yaya bol mıktarda kar düşmekte - · yor: 

dir. Her tarafta Rus topçusu Alman Ati t•k H• d k Rus aıahendazları Barentz denizi ların önüne bir atC§ barajı çekmek- an 1 ve 1 n o . kıyısının bir tarafına asker çıkarına 
h..-.eıbJthıde bulunmuılaulır. Bura. 

tedir. Bu baraj, bilhassa Ter~k neh- da muharebeler el'an devam etmek 
rinin cenub kıyısında bulunan köp. h ı • d todir. Çıkarma barelreti topçeker • 
rii baJlarına kartı yapılmaktadır. yanusu cep e erın e ler VMttaaile yapılmıttır, Dütman 
Rua uçakları "V'e iopçusu benzin kıt• bu ani .k:Jn karı11ında f&ftmııttlr. 
hğından dolayı hareket edeme% bir a .. .u&bendazları ~ hücumu Sey1toz • latanbulapor maçından heyec:anlı &ir aalha 
halde bulunan tank ve zırhlı alay • Deniz kayıbları karşısında Anglo - Sakson· ile AlmMt. &İperwlnl almrılardır. İstanbul bırınci ve ikinci küme 
lartna late maddelerinin gelmesine db" 200 dütman öldürillmüı, birtok e· lig maçları dün F enerbahçe ve 
mani olmaktadırıar. larıa aldıkları te ırler: Madagaskarın işgali • .ıınmı,, büyük ve kiiçük çapta şeref sahalarından baıtadı. 

D f l' ı· y . Emekli General K. O. to top tabrib edllmiftir. Bu hare. İlk hafta maçlım aras1nda tek 
onanmanın aa ıye l azan • ketler b.tdcında henüz tafsllit yok- cazib oyun hu mevsim birinci 

~oskova 13 (A.A.) - Kua -
1 

Şark cephesinde: lcavemdeırine rajmen clevamlı bL tur. ligde birinci oyununu Galatasuy 
.. ~deki R~ donanması, ~vyet. ~Terek böl&eslnde Alman cumlarla ,ehrin mubtıelif kııımlarınıa la yapacak olan Davud1)aşanm 
lenn Novorosisk yakınındaki Rus l k 'alar . . tahkim edllmi§ bir doğru biraz daha ilerlediklerini ve Uşak şeker maçı idi. İyi bir tesadüf Galata-
ka1"fl hücumlarına Kızılordu ile it : 1 ıt ının ıyı ·• • enlden yar • bu anıda ,ebrln cenub kısmına gir· saray, Fenerbahçe, Süleymaniye, 
birliği yapmaktadır. Bahriye erlerı ~rı!°vy~ m~ Y İlmen ~ölü diklerini de haber vermektedir. fabrı•kaSI Beykoz, fatanbulapor ve Davud-
karada Kızılordunun yanı başında ~~a, ~o~of'da, Ladoga gö. S~lngradd~ d~u~ ç?.k buh pa~a takımları hep Fenerbahçe 
.avatmakıa ve donanmanın ağır lü cenubunda ve Leningrad sahasın. ranlı bir tekle girdiglru d~kü Lon. stadında toplanmıtlardı. rigüstü-
topları da kıyı boyunca düıman da Sovyetlerln dün dahi tekrarla _ dra ve Moskova baberlerı de giz - faaliyete geçti riln ilk haftası hemen hiçbir sür-
hatlarını dövmektedir. Savaşlarda dıkları muhtelif ölçüdeki taarruz . 1 ıemem~~aler. Yalnız, ~?skova prize düşülecek vaziyette değil-
Rumenler bilhassa ağır kayıb veri- farın yeniden akamete uğratıldığını baberieı:ı bD' n?ktayı daha ılave et. Ufak 13 (A.A.) - Utak §eket' di. Nitekim dün iki sahada yapı-
yorlar. Bir köyün zaptı için yapılan bildiren 13 Eylfil ta.rılhli Alınan res- mektedll"ler, ki ~ da bu buhranlı fabrikaları 1942 kampanyuına bq lan maçlar, mevsim batı olma-

..... d • 1 1 11 .. __ ._ UıJ tebuti StalingN.da taarruz eden tekle rağmen teJırın artan bir lnad lamııtır. Bu yılın ilk kesme ve toz aına rağmen normal neticelerle 
sav....,._ onanma 'LOP ar uum.t . --•-•- __ , _ _._ Ud-L-- _..s, '-""'I 12 Eyl"'l 8 d al • 
8 ~rh.lı oto.mobil thrib etmlper • :nıiittefik kuvvetlerin Sovyetlerln çe.. ile ~ ~ ~ e"'! ev m ~· T"-erıeıı u saat ~ ın. sona erdı. 
ü. iin1iji berırün bll"U daha artan mu. (Devamı 5 ıncı •aylada) mıttır. (Devamı sayla 4 il de) 

Fenerlilerin kongresi 

Başvekil klob 
idare heyeti 

reisliğine seçildi 
Fenerbabçe klübünün aene1-

kongresi dün Malatya meb'usu 
Na.whi Baydları):ı. ~isllğ'lnde 
klüb merkıezinde yapılmı, ve 
yeni idare heyeti seçilmiftir. ~ 
(Devamı 5 inci aayfada) ~ 

'\.._ ~I, 
-~-----------~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~---~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~ 



SON POSTA 

Hergün = Susandan korkulur = "'::::----------------------------------------------------------------------Resimli •&kale: 

Çektilimizin bir 
Kısmı g çrnişte. 
Yapl g.m.ız halaların 
N ticesidir 

'-.. Ekrem Utakhlil 

G azeteciler tela,t&. hem d. 
haklı bir teliftadııl.: 

- Elimizde bulunan kağıd 
bitmek üzeredir. Bulgaristanın 
muhtelif şehirlerinde yıaılıp kal
mış olan partiler süıatle getirile
mezse çok yakın bir zamanda 
kagıdsız kalacağız. 

BuJiaristanda bulunan parti • 
lerin getirtilmeıi derdin birinci 
safhasını teşkil eder, bize ancak 
iki üç ay nefes aldırtabilir. Ba 
müddetin hitamında ne yapaca
ğız~ 

H 
Uyl.,,enden lıorkmayınu: ltalraati, ,,.lam, ne~. eyi. iNerİ 

arb zamanında hususi yol- -~ · d d" ·• ' o5r1 ~nır, er ı ııorür, çaresini dütiinür•Ünüz, tehlike •u•cuadan 
culuk imkansız oldu. lsveçe, ge ır. 
Norveçe, Finlandiyaya bir ne • _...______ --·--

M. Dr. BeaUHIÜ tarilae •eçeıa ocıüleriıufen birinde ffjyle de
mİflir: Hallıın aiilrita ltral için lııir flerııtÖ', der.ten idi/aclc edip 
etmanelı ona d~. 

feste kuş kanadıle ulaşılabildiği ( ş h • B b 
günler maziye karışmıştır. e r a e r 1 e r .-

5 ğa sola telgraf çekip uğraş-

• l mıya, biraz da talihe ve tesadüfe 

t~:f~ü~~:!ebc~ra~:z Bir seyy:r satıCI K aradenizde fırtınalar 
. Say~ e~:~~ =,~ k ... ndisine y=z kOm"" naklı·yatını 
de indirdik, baskı miktarını da vermiyen genç bir w 

1 

1 

Yeni ders yı~ı 
hazırlıkları her 
tarafta tamam
lanın ak DzJre 

.... 14 

ihraç mahsulleri
miz için bir broş lr 

hazırlanıyor 
lzmir (8--1) -TICU'et Veki· 

letl, mühim lllnıç mabaul«imbia 
yetİfme. ~a, datıı venfhayel 
ihraç itleri lıakkında zenaia .... bro. 
tör bastıracaldtr. Bum..a için Manisa 
ve Aydrn bölgelerinde btığlania Ü• 

zümlerin kemale emıea~ toplanma. 
aı, eersiJere lııoamut, HYk, aatıt wıe 
ihnıclnl .a-.- b~ fo~pafL. 
)er çeklbniftlr. Aydında da incir 
mahsulü İçin ayni ıekilde resimler 
çekı.qtlr. Tiaret V ekiletlnin bu 
ite nwmw ellili Veülll Rapoltö. 
lerinden Hilmi Öztarhaa ve Hakkı 
Arman Maniea" Aydın ~terin 
de çalıpnlr ttıhs fuaae ~lerdir. 

Yakında 1zmir borsasında Wıiim 
ve hlıcir pi:Jualarnun 8'11ııını ve 
90nra mahdertn itlenme ve ihra
cını teshil ederek Ankaraya döne. 
celdenllr 

Malta adası ,,a me-a
simle n ·şa ı veri1 'i 
Malta, 13 (A.A.) - Büyiik 

Britaaya Krah George tarafın • 
daa kahraman Malta adıuına ve 
nı.. Krnlhaç nitanının verilme
aina aid merasim bu aabab yap&I 
Jmtbr. Malta valisi Viscouat 
Gort •itana mahkeme re:6' Sir 
Gearge Bors'a ....m. '9e Sir 
Bari' nİplu Malta ahaliai adına 
kabul etmiıtir. ~::;n~~~~=u!a~~ld;~tik, kadını bıçakladı kısmen sekteye uu-rattı 

Hesab edibe görülür, ki sayfa 
hacmının üçte bire inmen saye- a· ~ ..Aram ,,......,. - -- Trakya umu 1 mufa~tiş 
sinde 10n üç yılda istihlak edilen .,. • L~---= llllİİt _. ş· k • H • , S ..,._ llira6.... ,,._,ma•• 
k 

.... d ·Ld ı •~· __ ,. .. ır eti ayr1ye vapur.arı ümer Banktan hararetle dewım ediyor, veki inin gezintı"sı· 
agı ın mı& arı norma zaman· amalmrycın •ir ~ lnı8iinla-cle JJİ7ruaycı hol de/ter 

da i tihlak edilenin üçte birinden lcaçarlıala yalcalanflı alınan kömürle birkaç g~n i..:ara edilebilecek pk.,.ılacak Edime (Hususi) - Trakya a-
de asağıya inmiştir. mumi müfettit vekni Salinı Gün· 

Bu mikdar ise kıcımen aetirti· EVftlkl rece ŞohzadelNlfrncla s L. k .. • • d b"lh ş· L b d M-'·tebl-:. •çalacaöı .. 1 doğan refakatinde Edime, Kırk· • • ..._ on aır aç 1run ıçm e, ı aa- ıraet u vaziyet kar,ısuı a ö- wa •• • - • 1run er . li kil'- • oldu L 

lebilen partikrle kısmen stokla kanlı bir b.idile ohnut ve bir uwı • aa Karadeaiade hiilıüm aiirea Pi ted.. berWem kÖlllUi" te.lariki yaklafımt ol•~ mektela 18:~eh va ı ve . n::n tu. aalde 
. -_]•ı . t" • o h ld t k cajından mahrum bir ıeaç kendi- d tl" f rt .. f . . bA b" 1 . .. kitablarının hazırlanması ..... ha- Luleburgaza sıderek beledıye ve 

temın cııuı mış ır. a e s o -ile _ _._ 11....a.-ı..en bir L-..1 e ı ı ma aeyruse en nu ı ır çare en aramıı ve Sumer bank- " 

d b 
_ı f -.. - Y8ıf•11- rRCDJ•1 ... mı ·-kteye us.-t - B"lh raretF bir safhaya airmitir. Ma- parti reialerile temas atmi4, ka· 

ne en u aerece zayı tıt' '".-...-Mı- 9" ••• m.,. •• r. 1 assa tan alacağı kömürlerden bir kıs- • 

M 
_ _ı_l b k 1· ·---r · Zon•uldak ve Ere:ı:.li limanların ...... _ B k. iirl '.L! arif Mattt .... dera aeneai ı..,.- za.nın. İaf411 ifle~i üze .. rind.e ilgilen.·. 

uaac e u no taya ge ınce HaAd• .:r..ı. o1m---· .. • · mını aınn,tır. u om er vır- -~ - f k 

d
. _L· lk. ne ..,, -s-- · Falihte dan kömür alaak için 'belde,en k .. ı!~L iht" ._~ı:· , __ ._ bütün kitablan aoksanaız bir mıştır. Um ... ı ıau eltlf '" ılı 

ye ı scaız tene evve ı zamanı aeıyya,- .. e1•k ,.._ !leclb Nın· vaparlara kömür yük'8me iti ele j. ~ı':k d ı)a ~~ aed halde ,.etiftirmelc ~in hhnnalı Halklvinde mahalle müme sille -
hatıTladım: da bir g'ellÇ Oir müddet evvel Me. dmmut siltidir. Şehrimizde kö- ~ ır. ld ~t ~~ 8~. •:;- kterae bir tekilde çalıpıaktadır. Bu a· rinin ekmek karneleri dağıtmak-

0 vakitler hemen her gazete Lü.a. adJnda pnç w cüzel bir ka. mür aarfeden smai müeaaeae\e-
1 
on~u la ·ıab. ~ur k .m• a o- rada yeni ortaokul g'ramer kitab ta oldujunu görünce karne al.an 

deposunda 6 ila 12 ay yetişecek d..ı. 1Mlffl1l1fl9'. Neell>ln sayesi rin hüyiik m~kyaata atoklan bu· an ro §• e ının te mıl hamule lannın basımı da devam etmek- birçok vatandqların yanlarına 
kadar kağıd bulundurur, bu mik Mı r•atle Wırl.+~ ve bfrikte ya. lunmadıiı için hu anza sarfiyat a!ni almadan hareket etmesi içia tedir. A1ikadar1ann bildirditine giderek kendilerine 1reçim vazi-

d b
. 

1
_ ·ı ,amaktır. Mel ha~ &!>e havainletreb ü:aeriae menfi bir tesir yapmıı· emir vereceklerdir. göre mekteb kital>lannın büyük yetleri berinde aaaller IOrJDUf • 

arın ır KISmını sermayesı e, bl L......1-.ı N •L_ ..L.~I B . • n· ft 'L d l _ _... l r _...... ecı.- uqaı parasına tır. ilha111a Şırketı Hayriye va- ığer tara an alakadarlar va bir kHmı hazırlanmı,tır. Ancak tur. 
mühim bir "smını !l ıreaıy e ifıktll'. ' ' purb.rı kömürsü:alük yüz.iinden pur seferlerin;n alrsamarnan için bir ilci kitahm ha:nrlanmaa1 lae· 
tbemin

1 
e
1
dere<lcd ~d.Y Fhukd 6 .~Y!~k Nec::ıibin kendisine olan zafından mü,kül bir vaziyete dü~üştür. İcab eden tedbirleri abmflnrdır. nöz itmam edı"Jmemiftir. Bunlal' Ç"rllm haJk..,Yİ b" çki, 

ono ar a ö er ı. a at gunun ialffadeyi f.MM'layan Melahat Ne • da 25 Eylwle kadu tamambın-
birinde lktis d Vekilliği yeni bir elle haber gÖM •erek sensin bir Bir delikanh ile b:r genç Tophanede denizden mıı olacaktır. dikiş kursu 
karar vererek dedi ki: adamın keadialne tulb olduğunu kızın b·ındı.k'erı· .oandal .,, Ik ., "k d"I . Piyasada mekteb defterleri d: çorum (Haaasi) _Çorum Halk 

- Ecnebi bir firma bir Türk Mlclrntit 'Y9 Wr .... Jtecll»e IÖ • ~ u-8 1 ti8ŞI e 1 mış kahnamııhr. Ancak mor, maYI evinin 9 ayd.lmberl denm et.inlfti 
müessese•ine iatediği kadar k.ıre-ı~· l8V1'İldi bir CBS8d Çlkartldl veya kırmızı renkte defterler biçki 'ft dldt kwau BOiia ennlı 
di yapabilir, fakat Türk müesse- Genç ifı.k gÜnlerce sevıı1islnl a. ~ ~ bmılar da talebenin aor tir. Bu kunta den rönm 20 taleı,; 

. . b ,_ ld w ) nrmlf ve mibayet evveJkl gece Şeb. Büyükderecle Hikmet adında · Dün akf&JD Tophanede, deniz mal ihüyacmı karfllayacak tef· · imlfbanı ıhnr, birtnei ikin. 
sesmın u suretıe a ıgı ma 1 aaıdebafanda MeWuılle ..... ı1atmı1- bir ~ Dona adanda bir ki • den laenüa hüviyeti teabit edile- ler delildir. Deıt. imal eden :;'1 - - - ıJ:: Halk i hıra. 
memlekete sokabilmesi için o tıl' sm bindikleri sandal havanın miyen delik defik bir c:Med çı- müeaseaeler 'busünlerde piyasa- ı.:U becliyelıer ~-ı....: .. :.ev 

1 
bed 1' • ta 1 k M . ubal E ti • indek0 I · kan'-·-... r. ya ihti:raca ,.~ec~~ kadar defter - v ..... &&~· ma m e ını m o ara er· Necib ~ beraber Y&f& • m e e ve ıç ı erm ace- ~ k--c-•-•-~-. n--~ maL--. Dııp'loma daiıtılmuı bir çay al-

k
- D-nkasına yatırması ...,.Tttır 

1 
.._._.!L -~ u_ı~L-• •--. miliii yüzünden devrilmit, kaza- Ceaed otopai yapılmak üzere ·ı -- _.annr _. aasn ..___._ 

'-&.. ı:>tt .,... • ...., - _. • ..,... - -· •--a .:1- L- mn~=ı•elere -ı·- -eeti ilıe heıhmıı ve - aonra 
K k d 

w •• •• le zedeler etraftan yeti.-nler saye- morsa bldınlmıt ve müddeiu- a.n ~ - ----• ı-- 7
-· ara?l 0 U UgUm gun goz • <c- Senhı ..:L: topalı De yapa d-- 1..lı.ır...:I t-:..:. L-•·-·-.:1- mÜ• hazırlanan Bl...L.I Ve Dikit ..ergİÜnfn · · f _ .ı •an • sinde kurtarılmıtlardır. mi&JEçıe tahkikata Ntlammfbr. - -.- --•---- ~ rirne inanamadığımı ıtıra eue - yım! dealflir. _ 

0 
zalür olac:aklan WWiriJmelde- açılıt remli ,,..,ıllnıflJr. Sergi ziya. 

rim. S.•ıW hılaa .Wıiı btl cenb ü.. d~ a ıs• la .....-m. m"w olnaıq 
IM&tiklere bakınız, ecnebi fir-~ }::-.... ~~- Necib bıça • Bir amele damdan Cami~eı ayakkabı çafaı - ~~.=-~: .. =~ D~ 

a1 T 
.. L .. - - L • •• gını çca aa.-tin birka in d Orta k } ~ 1n11g-..c ~:r- _. ,...... -

rn ann ut'& mueaeaeacrıne o· • •p!mnlf w ~ 7ia1; dil i8r k J aralandı b:r rslZ lftlhkl JI 0 U O U e eme yan Hani~ bir JDMt niahetinde 

tedenbet? yapag~..ldilUeri kredi. - ::Sı11c1e kaçmaya ı.a.tımu.- da Şiflicle Hacımanaur aokaimda Jl•we•a•'- ......_ cawilercle imtibanlarlDlD sualleri ikramiye wırHmesi Halmvi iden 
nin vekunu teclrıcen artarak rnıl- 1 bellıçaa tarafından ~~tr. Muhtereme aid inpatta çab.-n ayakkat. lunaabldan 'bllılamıı- ~IDt'A '-"•lısttwılmlfltr. 
yonlan bulmuş ve hususi endüs.. H.,.tı teldkede olan Melüat ...._ Kazun. iaminde bir amele dama tar. Beyasad camiincle Mes'ud is· Orta 1~ Eylid devresin-

. .. 1 • • . hemen'-- - L.-I.ıı-Jm•&'.'ır:. . d .,. • "d kk b 1 de yapllaD eleme imtilaanlaraun r· Od . te b. tTI mueale8e erımızın 1""t' .._, ... - •• '"T' kiremit t••ırken dam çökmÜf za• mın e anne aı aya & 1 an ça lrJ Y8 emı~ fr8r '- 1 • -y tabiat bil•isi ve matematik 80l'1I- l' 
si bu sayecle ıturu muf, tıcaret - valb amele 7 metre yükseklikten )arken cami müatahdemleri tara • k 
hanelerin stokları da gene bu sa· MUtecavüz bir sarhoş yere .......... vücudamm muhte- fmdan yakalanan Mehmed ia- lan Maarif Vekaleti tarafından kız saa'at okulu açı t.Ca 

Y
ede yapı)mı•tır. ahkll ld lif yerlerinden atrr .arette yara· minde biri asliye 7 inci ceza mah mehala ·~ilmiştir. Ba ,,..m- '--lr (Haauai) T1re ve Öde-

., lr. .TI O U Janm&Jbr· Ki.zına tedavisi yapıl· kemeainde yapılan durıqmaaı ao yet eleme amtihanlarından bir um -
Bir hükumet mikdan milyon- mak üzere Şitli haallweaine kal- nunda 4 ay müddetle hapee mah· ama evvel Maarif Müdürliip va- mit ~ ~ den yıllı ~ 

Jar
1 

bulan bir parayı ödünç ola· Halil iuninde l.ir kehabcı sar· 1 kiun ı sıtuile mekteb miidiirlerine biz· da barer kız ~ at okulu lu• ta-
rak dıf piyaudan tedarik etmek llot hir vaziyette dün Çemberli- dara mlJbr. 

0 
muttar. zat bildiriJmiıtir. Buna da ae'beb karriir ...... ı.. ol&ulaıa binaları 

zorunda 'ka)d it zaman ödünç tafta sid.ken karpama Çtkan ) Merzifondaki bir okulun ıual· bazırJ.nmıttır. Haber aldıjnntsa 
1 J Nwi admU biriae earlonbbkta ' S T E u 1 N A '\.I leri ibtm eden sarfı imtih-lar- göre ö~ de Maarif V eki. 

para kısa vade i de o sa gene u- balun•at. brfalak awüuee bu a ,, elan birkaç sün..,,.. çalcbnna- )elince tayin edllmek iberedir. iz.. 
zun ve çetin müzakerelerde bu· defa llditecafta Wçatma çeke- i c TER 11\ AN M A 1 sulır. Maarif Vekileti, ita lusa mircleki kız e..titüaii ile a)qam o. 
)anmak mecburivetindedir. Ta • reL N .... • _--:..._ ealdırm ~ mu""dd t f d d h kallarındeıkl öiretmenlerden bir • --- lf, e :aar ın a yur un er ta- k bu • okullar ta 1 ecfle-
aavvur ediniz ki bir hükumetin fakat etraftaa ~ taraf m IJir arltadClfU"a mefhur in- miyaa adam) lar laalJrı çoi hır· rafındaki arta okullara 7'tni- c= yenı a :J n 
bile zorlukla tedarik ettiği bir dan y•kahw•'f'll'. Diııa Sultan- •ilü romcmc:uı Well•'iıt cGi- palqaaıltlanlır. den bir •-• ced..U söaclermek • 
kredivi Türk müesseseleri kendi aJmııed 3indl ces .. a 71'pdaa aor riinmeyen odann üimli Wr,... O halde, ya (W•U•) in ta- imkanı olmadıiından bu işleri 
kM1dilerine hulmutlardır. Fakat ...- wi_... 1 ay mU•et1e •ap mcınım ohmuf. Şimdi ele fÖ7- •aouar ettili wihi (•örürame- imtihan korıiayonlanna havale Çor:u 

1
a kOJt r hareket

1

eri 
m1"n1·ı·n birinde lktisad VekiDigvi- .. malalmm edilmiftir. le 6ir intiial 7Gl'f7flr'l .Y9ll ..ıcu.) ..... , ........... ) Aa- emiflR-. &.il Yasb• ba,lunda T L!-.ı-~ (H-1!) T k 
,.. -· " • •• ......................... u--Ortada 6ir tdım Aanltef '- ....... 6ir ••.,. i..r..alı- •~ Cuma ft c-rt.i aiinü ........ ~ .. ~ r:ı..; 
miz çıkmış: ı R A D y O ı fer, hatta ltabaluıtı. ""7: Pi- yu •• yalıud, bunları Bene (BÖ- eleme imtihanlanndan evvel ,eh ,,_ 

( 1)~ .. , , ,le) ~A L l _,. rünmiyen adam) (arla taJıifl et • • dek• kull d • •h k Çorluda Jdilt8r bareJııatJaol caah 
....................................... -........... rinç ı.,., ııırarUfG .atı ıyor. Ar- ...:--a:..:- runız ı o ar a ımb an o- ve ileridir. Bu eene de kazannı 

- ,... aorar.aıta ltendi.i muum, • ...-.. _...,_. mieyonl'n sarfı aç•atlar nt mel Valuflar köyiü le Marmaracak 
TAKV1M ~ Eyl61 l'AZAJrRSi. ll/1/IMı 811ÇU kabul etmiyor. Karaaın• Bence iiinci tılı da/aa ameli- auh aclcledilen sualler ayanncla köyünde birer ilk okul açılacalr 
----..---::1-4-::---ı-----li 7.at: 111111& ...,_ 1.U: ~ ela oı..n. alcuwla ohan paH.r- dir, ,,.pd.,,ilir. Ba lalrib eclici ve ehemmiyetinde aualler tertib ve birkaç köye de yeniden efil· 
Rumi .... Ar.bl 1ecc pöıfA«aı-. 1.M: ~ h......_ t,65: lar...Ma •"'" maddelerini a• ,görünmez) ler amatör mü/et- ed-- talebeye .-.nutlardır. men ta)'Üa edilecektir. 
~ Pazartesi ~ ....., • ..- ertaı 11._, lUt: 8- a. labildiğİne pahalılanılıranlar ::1=:,.ü~:Za~'=!;.~~:: Bu sualler süratle Vekalete bil· Çorluda her eene lmrulmaktı 
EylGI R..- ... Hızır J'W1, 12,33: X-. ......._ tPU. U.U. 11ar. s...ı_. itim? Bir türlü 6u- rnol, hm.J'OR fO/örii, 6aMG .lıci dirilmittir· Velllet her okulun .,. hüyük raibet görmekte olu 

ı 1042 ı 2 AJM9 )aaberleı\ 13: ~ m .,,. lamıyorus, •Öremiyoras N acı- tifli Hllaad her .aaıltaa İnMPI• tertı"b ettiti naDeri hir komiayo- Çorlu MDNMr paaaprı 25 Ey. · 
0-G""!!ON~IES-ır-R.-a_m_a_z_a_n-r-ıb&s~.A~K~ı--- ...,..._, ıa: Saat. .. .,,, ıua: clec• (Weu) in pıi»anu ada far... Bunlardan miirelleb na tetla"k eHlıeeektir. lwde açılacak ve bir llafta cl4tvan 

PMll Jll!ıreta. ll,46: KMIJ• .._--.. lftl ıti6i e•erlerini, plerini •ör- 200 lıifililı bir •öniillü mü/et-ed __ ec_ e_kt_ir_. ________ _ 

S~ ~ 
3 

S~ ~ .._, ıt.31: .._ .,arı n aJam bıllaer. meltle •etH:atii,,.tine hükme- tİf elcipi •ir a~• lııtaa•ula bu Konpeye clowt c J 
1-'. l•."6: (Y~enler Oeml>"otl 1LCliyoraz. Banu 6öyle bırakır· •öriianMs OıflomlGrcfaa t.,,.dli. C. H. P. Taluiın Semt Oca- T 1 T & T BOLA 

11 17 9 35 ....._,, 11,56: $U1ılhr, Zl,15: Kad7o _. .......,.c1.w .... i 6a (oöriin v.bilir.n tından: _ -
Otle lkhıdJ Aq.. Yam p=t..t. UM: mtr Mlk tartii8ü öin'. • ,,_ Oeai'mmm 194! lf'Delll "8* hqP&. RAŞiD RIZA TiYATROSU 

s. o. s. u. s. l o. s. u. n.ı,.elVZ, ın: <otiıain ~e1er1ı. ıı,ıs: 1 STER 1 NAN, ıı1 15 Eyf1il ıHz s.Jı ,... 1aa& ıt.. Halick Pitkm '*-bor 
v. 13 10 16 ' 19 2ı 20 86 g.,. ...... (Pl), n,30: ~- " , ıs ER 1 NAN MAi Mıkı&ı cMdeBI us ...... b MÜ.... Harl>iyede. Bdvil bahçeeinla 

9 21 1! - ı Bil ,_ ...ti), 11,U: .... o smfoal orts. T ..... .,apr~n. ~... ...... .laaırb k amında bu cece 
. E. i 48 ..... u,se: 8M4 &JWt. .......... ar ıl ıı... ı" . lı ..... ı .rut tefrllWl ~e,..a. HABiBE TEYZE w.....,,.,_.. ,- Me. ~. Ved.tl 3 .... 
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merikan uçak gemileri,B~r s rha 
ı Soıi postan m hav acı !ık mütehassısı yazı yor J s adrazam Kara Mu,l~~:~.~ ~ü.::.n~a~!~~~:./!.~ ~~~ •çm de ;ık '"'' kend'o;nin 

if>''; oktanberi Japonya uçak tonluktur ve 29 mil sürat· yap· cak harb gemilerile uçak nakle- Paşa Viyanavı l<uşntmıştı; lazımdı. Kara lbrahim Pasa on- kumanda meYkiindc kalmauydı . V gemisi bakımından iiçün· ma)da<lır. Silahları i:.e 5 pusluk den t:caret gemileı·iode bulun - muhteşm Osmanlı ordusu bütıin lardan biridi; onu bu1dula;; kız- Her ihtimale karşı hemen padi~a 
cü vaziyeti muhafaza etmekte 8 toptan ibarettir. makta idi. Halbulı.i Homette u· Avrupaya dehşet salmıştı; yal • lar ağal}ı Yusuf ağaya da haber ha bir adamı vasıtasile yUz bi 
iken son zamanlarda be.şa geç • Ranger çok daha ekonomikti çaklann çok miktarda ve kısa bir nız muhasara edilen şehirde de- saldılar; hadiselcd büsbütün şiı;i altın ve elli bin altın dc:er~nde 
miş, ikincilik de İngilterede kal-ı ve SO •. uçak ~aşıyor~u, fa~.:at o- zamanda kalkabilmelcı i için u - iil birçok Avrupa şehirlerinde rerek, felaketin nıiiscbbibi yal· mücevh{'rat gönderdi. 
mı .. tı. Japonya İsfl.ıl etmis olduğu oun guverteaı ve b•lhassa uçuş· çuş ıüvertesinde başka ayrıc.a kiliselerin çanları telaşlı telaşlı nız Kara Mustafa PA\>:ı\ olduğu-

" ~ ~ d"" ki .. ti t .. dd'd k 1 1 çalıyor,· papa her tarafa yardım ·ı . .. k f' Yusuf ~-.,. Sarı Süleyr.ı n uğa· arazi dolnyısile uçak aemi:>i mev tan . one.n uça arı sura c! opıı- mutea 1 " atapu tH Ar var - nu ı erı surere ıtneciliğ.- giri"- I b .. d'kl . 
... 0 b 1 S t t.I d k ricasında bulunuyordu. ·ı " ar unu oğren 1 en :ı:aıT>an te-

cudunu hemen kamilen bu geni§ ya ı meıı muazzam ara oga ıın ır i bunlardan ne kadar fazla f tı er. laşa dü~tiiler. Eğer padi11ah s d-
sahalıı.rda kullanmak lüzumunu çok daha azdı. uçak ayni zamanda kalkabilirse mparator .şehirden kaçmıştı; Kara Mustafa Paşa vaziyeti rc:zı-.mı yerinde tutar:ıa onların 
duyaı·ken, İngiltere ve Amerika Bund~n sonra 20,000 tonluk bir taarruz için o kadar ehem - halk ve talebe kul~ ve mazgal- kurtaracağım umuyor,lu: ordu- halleri n"'ve varırdı; bozgun Ü 

buralara ancak birkaç uçak ge· ~~~«;rp;~se ~~ ! or~ta;"n ~nfa e- miyetlidir. larda ailnh elde çarpışıyor; ka- yu Tuna gerisinde tc-.ıılamak, ye· zPrİne mendil ım llay:-rak l\yna· 
misi göndermekle iktifa ediyor • ı .• •· ok~ı. s~ı~ahtil odan 1 u ge- Saratoganın yarıı,ı tonajında dınlar bile ordunun kud.·etini ar nide'h hazırlanmak, ks.ybediten· dıkları, p1tdişah ynnınd"' fitne 
lardı. Hakikatle Pasifikte ınütte· mı er Ç ıyı sı a an ırı mışlar4 olan Hornetin müı·ettehatl he - tırmak için elden geleni esirge- ı_eri kazanmak mümkiindü. Bu- ıfD(':·...,m· :sa.) fa 411 tlc) 

9 ıo 

f 'l l . k ı'bl·ıyaç hissettik· dı ve 8 aded 5 pusluk topları var· men onun kadar ve 2000 ki~idi~. miyorlardı. Suradnn buradan im 
ı ~ er•n en ço d 1 . · d d l · ' - --

] . 'IAh k aemiJeriydi. Ni • ı. 00 uçak taşıyabılen bu ge • Amerikanan bu saydığımız uçak a ge eceği hakkında habe::-ler f ''S p . b 
1 2 8

- ' 
erı sı a uça ~ ·ı · · d k b'" · k ·· l• l k k bT · l O · ' tekim Amerika şinıdi bunu anla· kü~~ı:nn ınşaaınkalço uyıi ~Uf gemileri belli başla ve kudret ı a ınıyor; mu avemet a 1 ıyctı n OSta nın tı ın~c1 "'I" (14) 1 
mış ve ona gö1·e tedbirler alıyor. d ta~~- ':aruz ~ ';~• ;e ~u mHud· olanlarıdır ki bunlardan bir kıs- çoğOarldıyuorkdaut.''ı h:,·cum ı·çı'n sabır- ~ ', .! ~ ~) • • ..) 

Amerikau donanmumda uçak e d obr sene sur. u. a at ~r- mı Pasifik harekatında battı ve- , 
gemileri hususi bir ehemmiyeti net e u~lahrın P~~ları mü~~m ya hasara uğradı. Bunlardan baş sızlandığı halde Mustafa Pnı:a Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 
haizd:rler ve ayrı bir aıntf hi~si- ıdur1ette .1

19 8H edıı.Jı ~e va~ıy~t ka Maltaya müteddid seferler u- şehri açlıkla zap~etmek hulya- okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
. . l V . t k feransı o ayısı e ornet teshıt edıhnı.. k t W ç k emı'si d . d l" 1 nı verır er. a~mg on on l "'dd b. T ça atııyan asp u a g - am an vazgeçmıyor u; ge ır ten Soldan sag-a dot 

1 2 3 4 5 6 7 8 hem Amerika.;a, hem de Japon· o a~ mt;' d~~~~~ A ır. sene . evvel nin de wn barekitta yandtğı Ja- arkada birkaç mü!-ı.im kaleyi de ru: 
yaya henüz tezgahta bulunaıl denı~e ın 1~1 1••1 ~ ~,11 •• tnnaJda o- pcnlar tarafından bild:rilmisse ı.!iifman eFnde bırakmıştı. Ru sı- 1 _ As;vadak.i 

iki büyük deniz cüzütammı u- lan - . ~rnet e sı a • surat v~ da- de Amerikalılar bunu kat'iyetle rada Viya.nahların beklediklerı dıınl .ı.nm en yük. 

ak 
. • b ,. k k Ü ha dıger husuıılarde. evvelkı ge· yalanlamı .. lardır b" "k . d d k . . . k ç gemısı &iıne oyma m • . k' l 1 b . T • uyu ım a uvvetı yetışt·; an S(!l\ dııtı (8). 

1 f 1 1 1 1 1 ' 1 1 l!İ!!·ttı ----ı..-'--~--11 
2 ----F· ı ___ ı_ı saade•İnı' vermia~:.ıı. Bunun üze • mılerde ı ıata ar ertaraf edıl • Hadisat da isbat etmiştir ki h bir çam. ıs.ma oldu ve Osmanlı ,, - "'~h~ (4). 

---- l- 1
1 

• J" ı K,.,~ A · · mis ve bu gemi takriben altı mil- ,, "'~ ~ rıne apon ar aga ve cagıyı, · l I bilhasan Amerika, uçak g .. nıile - ordusu feci bir bozguna uğradı; p. r ·.im, <-urnerd 
Amerikalılar da Lexington ve yon dolar:' mal~ muttU'l". . 1 rini Japonlar gibi kullanmak zo- ~eride düşman elinde lialmış o- 151. 

• · l" Hornetın P &nı umumıyet e und d B b k d · t']A e ı Sarat("'l_'.Iayı uçak gemısı ha ıne l 1 • na be 
1 

t r a ır. u a ım an ıd 1 a • lan 'alder bu bo;-gunu artı dı; 3 -- }';ua tüı·. 
çevirmişlerdi. ~mer~kah~arm ve ~rrk RY;ı:.~n :ı::::: birç:~e;::; ~ dilmiş olan bölgeleri te'.rar Plde Viyanadnn I!.elgrada kadar hü· .. an 15), Gecınış 
Japonların bu tıplen a.ek,zer pus ~· · b l kt d r Fazla ürat edebilmek için ya Japon uçak ge- tün yollar peri~an kıt'afor!a., şe- (il. 

luk tc;plarla silô.hlandırılnnşlar • lıkler u nkma a ~ş. güverte:inde milerini birer birer ortadan kal- hidlerle doluyordu. 4 - nuıno:ı. .bir. 
dı ki bu da Vaşington konfere.n· elde etınek fve ~J kmtıhır dola- dırmak veya mal.ik bulunduğu Bu haber her tarAfta dcı-in bir 

1 

!3l, Cild (3). l 
sının verdiği miisaade üzerine bul.unaca u~fuhı çı reyanlan gemilere daha hirçoklıırmı ilave keder yaratmıştı; Knra Muslefa ;; - Çikolata i. 

yapılmışb, hnlbuld bu tip İngiliz yısıle muhtehk avak~e ''kA etmek İcab eder. Bunda da A • Paşayı sevmiyenler bile Üzülü- malinde kul anılan ~ 
uçak gemilerinde bu çapta silah· husule gelere uçal arın su uj merikal ların çok gccikmiyecek· yordu. Kspı ağası Yusuf nğa bir mJdde 15), F,. ' 
lar yoktu. netle ini~ ve kdkış a~11;1~ ~n~~ lerin; söylemek doğru olur. böyle değildi. Hemen büyiik e- s~r ııı. t 

Lexington ve Saratoganın her olmamak için ~u g~~ı ~tına 1
• e ....................................... ~: ... ':;:.... m•rahur boırnak Sarı Süleyman 6 - Yermek (8), 

bireri takriben 1 O milyon dolara surette Aero dınamıg bır şeluld ağanın odasına koştu: 
malolmuşlardı. Bu derece paha - yapılmı~ır. Bir genç ağaçlan kuyuya - Müjdeler ol::ıun, kartnd;ı.s! 
lıya ınalolmaları Amerikalıları Ayraca beıer pusluk S to!1 uç~§ düşerek bO ""gul ~U Düşmanımızın i~i bitti: intika~ 
hayretlere düşürdü ve bundan gü.vertesi alt~da ve hususı. b~ alacak günler geldi! 
sonra buna tedbirler aradılar. platfor~ üzermde çok genıf bar Dün Balıklıda feci bit· ka-za Diye bağırdı. Süleyman ağa Oakl (S). 

Standard ma•1 malıreçleri 33,000 atı .. sahasına malik bulunmakta· 9 nı erıı...ı· t"sml (") 0
' ka...__ "' 1 t S · d Rıza mahallesin meseleyi Ög-renince dostunun bo'-' - r .,... " • U&r · uxu 

f:on ve süratleri 33 mile yakın o• dır. Bu toplar hem taarruz eden ~;u: ::~a%
1

1 1 evde oturan Mu: nuna atıldı: sev;nciııden şapı~ fsnıi mı· 
lan bu gemiler 90 uçak tafıyor- uçaklara ve hem de muhriblere hiddin adında 17 ya~ında biri in· ~apır öptü. Ellerine mendiller al- 10 - Dird (5), Ağll{'ın kolu (3). 
larc!ı. ve hücumbotlarına kartı gayet cir yemek için çıktığı ağaçta mn dılar; bidikte sıçraya tıçre.ya oy Yukarıdan aşağıya. doğru: 

Bunları müteakib 1933 de de· ınüesair birl'~te~ jçabil~;kd i7 - vazenesini kaybetmiş ve feci bir nadılar. Sonra baş başa verdi- ı - Bir kadın lıast.ıııemlzin ndı (6), 

nizc indirilen uçak gemisi Ran· kinına D?'a 1 u unma ~ ıı: ar. tesadüf eseri ağacın altındaki ağ ler; sadrazamın mahvi için nelet Hüküm.d:ı.rlat'm başurmd\ bulunur (3). 
gerdir. Ekonomi yapmağa karar Umumıyetle u~ak ge.mılerı u- yapılabileceg·ini konuıı.tular. Her 2 - İlanlar (6). Enfes (3) . 
vermiş olan kongrenin isteğine çaklarmı uçuf guverteaınden u • zı açık kuyuya d\iımÜ§ ve boğul- v .. . 

--=.ı 
1 lı 

--- 1 

(2). 

4 - Vniide (3). Bir renk 2ı. 

5 - Çavuş ile ntfrr 11.!'ası IC). 
6 - İpe çek (21, Famlly:ı (4). 
7 - Aş (5), Ko\"mak \41, 
8 - Bi:r nida. ( 4 l, Ba ııu ı a) gelirse 

ba.t.ırluma olur (3). 

9 - Eser (2), Büyuk (3), Vll:i.)cl ('?). 
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PATRONA 
Mustafa Bey bitişik od-'da bek bakar &ıdtanım. Evvdemirde mu 

liyen dört fedaiyi bırer birer sad- temed yoldaılar bul,.luul 
razam Mehmed Paşanın huzuru- - Di!edüğüniz akçe Vet"İldik· 
na soktu. Mehmed Pata bunlar- l~ mutemed yoldaılar ledarik e
dan yalnız e&İrci Şüca Çelebiyi dcbiltir mi.tiz ve anlar OCA1'lııo 
tıımyordu. Halil pehlivana dik • mı olacaktır? 
),atJi dikkatli baktı: Burada ocaklı Ömer E.f-.li 

- Halil pehlivan s.İz misiz? Deli HAMn aianın cett•b ••l"m• 
Pehlivan Mehmed Paşanın e· ıine meydan harakmnd.n lakw • 

t<!gİııe eğildi: dıya karı~tı: 
- Kulunuzuz sultanım. - Benim mürüvvet!.; devdim, 
Cevab vezırıazamın hoşuna Huaıa ağa kulunuz sabık• s"" • 

gittiği için gülünuiyerek yer gÖS- denceçti ağası idi, hilci;ude ocak 
t<-rdi: fedaileri kendüye ziyadeafte hür· 

- Oturun pehlivan ağa. met Ye riayette bulunup:• ~·Bir, 
- !... cledliğiıai iki» eylemezler! 
Sedirin alt başına, atlas yüzlü Mehmed Paşa yü:Wnn H:ııan 

küçük 'şilteler üzerine diz çöktü· aiaya döndürdü: 
ler. Camları hala kararık duran - Öyle midür aia 7 
pencerlerden taze ağarmaia ba, - Beli benim efendim öyle· 

mek murad buy•.ırırsız? Ya, bu 
vakit teşrif buyurduğunuz v.aki 
degil idi. Bir şey mi var .sulta • 
ıum ": <ıOcakluı> mı ayaklandı? 

Mehmed Paıanm )"Uzu sarı, 
gözleri telitısız ve sakin bakıyor
du. CUlünui)'erek cevab verdi ı 

- Kalbi terifioiz.i pakç~ tu
tun &j'a hauetlen karıııdaıam, 
dahi endip edilocıek neıne bu
Juo,..yup nıücerred Halil peh· 
Bvarıın öç neft!r ayakdatilc •di
me'P ı4!11ehildükleri mujdetWni 
•a•d,,tliı efendimize au.evlemek 
dilerüz. [ağ7.101 kızlaraia .. mn 
klı!;ei!ma yapıstırırı:asına uza • 
IBrak Emldadı] binıennihi teala 
1ıizale\' emri kazırlıklarma bu sa 
bahtan müba~eret olunmak mu· 
karrerdir! 

lıyan gök yüzü görünüyordu. dür. 
Mehmed Pata: _Ya ne miktar akçeye ihti • - Dimen benim sultanım? 

_ Sabah oldu! yaç göateriraiz? Sadrazam mağrur mağrur gÜ· 
Diye gög" Üs geçirdi. Az sonra - Birkaç bin altün ı t . lümsedi. Beşir ağa He birlikte 0 sa, ye el" h d ~ ·· ··d·'t 1\1 h 

gün iyice ağaracak, tatlı tatlı U· idi sultanım, yoldaşlar beyninde areme ogru. yuru u er. e • 
yuyan İstanbul halkı günlük ek • taksim eyler idük. ' med Paıa aynı zamanda damad 
ınek aramak için sokaklara dö- Mehmed Paşa. bıyık albndan olduğundan kı~lar a.ğaaının ya· 
külecekti. hafifçe gülümsedi: Ah ıu para? rlında hareme ~ırmesmde mah· 

Odadakiler başlarım göğüale· Her şey döne dolata ona dönü • zur yoktu. Birinci Mahmudu kız 
rine dii4ürmü4ler, derin derin yordu. Bir şey 5Ö} lemeden aya- lar ağası uyandırdı. Padişah gi· 
düşünüyorlardı. Mebmed Paıa ğa kalktı, kapıya doğru yürü • yinmeğe lüzum ~örmeden sad
neden sonra doğTudan doğruya dükten sonra durdu, kethüda razaım kabul etti. Mehmed Pa· 
Halil pehlivana hitab etti: Mustafa Beyi yanına çağırara.li fa ıen ıen efendisin;n eteğini ö-

- Baka pehlivan ağa, karın· kulağına eğildi: crPadiş:ılıa gi • perek kendi saraymda Halil ağa 
daşımz kapucıbaşı Ali ağa ile dip danıtacagmı, misafirleri bir ve arkadaşlarının ileriye sürdük 
söylefİlmit idi. ftm:nan getü~k saat kadar eğlemesinfo fısıldadı. leri şartları anlattı: 
İçin size kethüda beyi irsal eyle- Ötekiler nezaketen ayağa kalk- - izale muhakkaktır padita· 
dük. Ol dahi Ali ağayı teyid ey· mış bekliyorlardı. Mehmed Paşa hun. Heman «dit"hem ve dinar» 
1c.-dikte artık tereddiid etmedük. eli!~: Oturun~ oturun işareti 

1 

kaziyesi olduğunu söylerler. 
Bu işi üzerinize alup hak ede • verıp çıktı. - Altun mı istediler? 
bileceğinize eyüce emin misiz? Topkapı sarayının Soğukçe§ • - Birkaç bin altun benim e· 

Ham ~hlivan basını kaldır· me kapısı ile e:air sarayının fendim. 
dı, yüzü kıpkırmızıydı: Salkımsöğüd kapm arasında yüz 

- Eve) Allah benim devlet1u elli, iki yüz adımlık bir uzak'ık 
cEer.t1im. [alt yanında diz çö • vardı. 
kük .... oturan iki arkadaşını gÖs· Saraya &ittiği zaman Sultan 
terdi] H aseın ağa ve Ömer Efen· Mahmud henüz uyanmamıştı, il
di lı...rındaşlunnm himmetleri kin kızlar ağasını uyandırttı. Be
bi"Z;mle olur iae baş ederüz ı.ul· şir ağa karşısnda veziriazam 
tanım. Mehmed P~a.yı görür görme% 

Sadra7..anı Hasan aiaya bak- taşaladı: Meselenin Patrona Ha· 
tı: l 1i1 ve arkadatları tarafından du· 

- Ne de,siz ağa? yulduğuna zahib olmuıtu. Acele 
Hua~ aia hafifçe kıpırdandı: acele sordu: 

•• 6aal'a~ - hvptlt efen.dimbıl mi,;~ 

Sultan Mahmud yeniçerilerin 
t•fhis > s1z bir şeve girişmedikle
rini yakından biJdigi için aes çı· 
karmada. 

- Baka pafa, akçe ve altun 
kolay, bu ademlerin bu karı 
«Ba, edeceklerine kefil olur mı· 
sız ve hiç olmaz ise emin bulu· 
nur mısız7 

Dedi, ayağa kolkaHk sadra· 
zamın karıısına dikildi. 

(A.rk"4& Nr) 

«Son Posta» am edebi ronaam: 107 
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Tramvay duraiıııda Cöoütü 
beni bekler buldum. 

Kolumu tuttu; 
- Bilaeniz öyle heyecanlıytm 

ki Vedad liey ! Eve ıiıı.init ıidr.
cei"imt aöylemcdim. Ci~li itler 
yapmaga, heyecan duynıllğa kar
ı• jçimde müthit b' r anu var. 
Hemen yürüyelim. 

Birdenbire Jl4ln11ıttım. Fllkat 
b~ beyecaD l>•ua cia ıirayet etti. 
Mektebdca lı:.ac;arak bulutmuş i· 
kı çocolA sthı, ırôı iihnek tehlike· 
ıine karJı, çekingen, süratli a· 
dımJarl• kar,, kaldırıma geçerek 
ainemaya doğl-u yürümeğc bat· 
ladık. 

- Sizinle sinemaya gidec~ği
mi söyleseydim, .,üphesiz kimse 
bir §CY demezdi. Fakat böyle ha· 
reket etmekte garib bir zevk 
buldum. 

Çok garipsemem İcab eden bu 
vaziyeti kat'iyen tuhaf bulma· 
yorum. Ayni havava ben de ka· 
pddım. İlk zamanlar. köyde Se· 
mahatle nazarı dikkati celbet· 
memek için biz da böyle yapmaz 
mıydık? 

Ruhumda bir ırençlik, tatkın 
bir net'e, kalbimde görülmekten 
korkan sevgililerin çarpantısmı 
duyuyorum. Sinemanın holüne 
girdiğimiz zaman, gülüşerek, ra· 
hat birer nefes aİdık. Ha:vır, ha· 
leti ruhiyemi imkanı yok anla· 
tamam. Bu halet tahlil c.•t-\ilmez 
de... Bir genç kızın k11prisine i§
tirak etmekten ibaret bir hare
ket değil benimki .. Bütün bunla· 
ra, bu heyecana ben de aç değil 
miyim 1 f ster onu yanımda Se· 
""abat farzedeyim, ister kendi
mi yeni bir gönül mt".selesinin e· 
şiğinde bulayım, ne olursa olsun, 
başımı döndüren, ruhumdaki 
kasveti dağıtan bu vaziyeti İn· 
celemeden hemen benimseyiver• 
dim. ' 

Oturacağımız yeri dt" Gönii1 
seçti. Locaların müntehasında 
bir kenar yer ki, gııyet kuytu ve 
sinemanın arka lasm1ndan kat'i
yen söriilmemize imkin 1ok. 

Bu kızı, biçbır :;ı.ao1an bu kaı. ettim: Mes'uu!.lm! Niçin?. Böyle 
rJar neş'cli, h~reketli ve heye- basit bir sebeble kendimi hu de 
caııi: gördüğümü hatırlamıyo· rece bahtiyar addediyorum? 
rum. İlk film, bir korku filnıi idi 

Yerimize oturur oturnıaz: Bazı heyecanlı sahnelerd~, Gö· 
-· Bu benim, dedi. Hayatım· nül büzülü7or, bana biruz daha 

da evdeıı habersiz yaptığım ilk sokuluyor, birdenbire korkarak 
kaçamaktır. Buna neden lüzum kolumu sıkıyordu. 
gördüğümü sormayın! Bu bir Arasıra, ıııçlan yüziime değ· 
kapris le değil Vedad Bey! Ar- dikçe ürperiyordum. 
kadaılarımın bunn benzer hare· Bir yaz gecesi, hem de mem· 
ketlerini gördükçe bi!seni:z öyle lekete 7eni döndüğüm günün ak· 
~r~ird}m ki. . . !Ja?r.ı uyabilece- 1 pmı, hana Y eşilköyde b ·siki etle 
gınızı hıç zannetmıyoı·dum. Ha-ı çarpan hu genç kızla, bir gür 
reketlerimi, sözlerimi garib bul- sinemaya geleceğim, birbirlerine 
mayorsunuz ya! i aevgilerini söylemi•, anlaşmıf iki 

- Kat'iyen l 1 genç yalt:mltğile, birbirimize ıo-
Bu sözde samimi idim. Haki·· kularak .üçük bi" macera P"°" 

kalen garib bulmayoı·dum, ya- vası yapac .. ğımızı aklıma t efü 
hud garib bulmamağa kartı içim miydi? 
de bir meyil vardı. Onun haleti Genç, orta yaşlı, kız veya ka· 
ruhiyesi bana yabancı değildi. dın, bu cins mahluklar çok cüret· 
Bu yafta bir genç kızın, ufak te· kar oluyorlar. Bu hareketini ma· 
fek flörtleri, kaçamakları olur. natandırmak idcmemem· rağ· 
Gönül, çağının icabJanm yapa· men yavaş yava, kafam, iradem· 
mayan bir kız •. İçjne doğmut, den kurtularak çaltııyor. 
beni zararsız bir arkadaı telakki Gönül, arkadaşlarınm mace 
ederek, haydi tecessüsü diyelim, ralarına, kaça.mısklanna imrene· 
tatmin, bu heyecanı duymak için 

1 
rek böyle hareket ihtiyacını du· 

bu harekete baş vurmuş. Ona iş- ı yarken, beni laalettayin bir llla· 

tirakte ne mahzur var} Ben del cera arkadatı :>larak mı eeçmİt 
eski günleri yatıyorum. Ruhum· bulunuyor;- yoksa bana hakilıc 
da ılık bR- rüzgar esiyor, başım· bir zifı var mı? Buna kat'i;et~ 
da tatla bir dönme hissediyorum. pek <tevet ! )) diyemem. Lak:n ),it 
Bir kelime ile, 18 yaşında bir de· müddettenberi bu genç kızın 'ba 
Jikanh tazeliğini hissediyorum na karşı pek te boş olmadığım 
kend:mde... sanıyorum. 

Hayır, karar vermiştmı, bu· Bu alaka, lt-:Sv!e bird~nbirt 
gün tamamen bu genç kıza uya· müfrit bir şekilde tezah\ir edebi 
caktım. Hiçbir ~ey düşünmek, lir mi? 
türlü· müJahazalarla içimdeki bu Ve unutmamam t.b:ım ki, Gö 
tatlı hisleri ürkütmek, dağıhnfk nül, çılgınca sevdiğim kadıms 
istemiyorum. Mahiyeti, hududu kıındır. Ona nasıl mukahe e ede 
gayr malum bir macera yata· bilirim? Bu kadarcık olsun, ha 
Yn·°k ""zuııu bu... . vasına girmekle unıs ümid, cega. 

iki film gösteriliyordu. ret vermit olmaz mtyım? 
ı,ıklar söner sönmez, Gönül Bu~ için, bunları düsünme-

kolumu tuttu: meğe karar verdim. Sadece ro 
- Bilseniz öyle mes'udum ki.. mantik saatler ya~ıımak arzu 
Gayri ihtiyari birbirimize so- sundayım. Bu ihtiyacı çok fazb 

kulduk. Tıpkı mekteb çocuktan duyuyorum. 
sribi ... Bu taze vücudun temas ve Schubert'in hayatını göstereıa 
hararetile Mi.MitÜ."l hafflll dön- film başlamıflı. Gönül, biraz' da· 
dü. Ben de kendi ' :.:a.e itiraf •• IOkuW11. ( Aricı• oar) 
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~= .,:... ........... umc1ıa 2400 m .... wr •••'• ile ....... ~ eelarinde p~ man tonra geri alınm1, olmakla miş, bu zat ta bu tayin; nefis iz- • 
ft. OmwH Wr .,_. ......... •r' l' I ~ • ~~ ":w;~- beraber o vakit verilm1' olan bıı mine muhalif bir hareket saya-
-·-• -Bı. .. ır-- .. ,.... 1 - Kralı._; .J -.Dasıf m 7~ ~· ette.. k ,:ı bi • 1 k .l - _L "f · • blra.Jan ... t. 
.nwaua ---- ,...._ ~ !I D • ... ,..... ... alllnk l.ot.ım.. w ce- araroır, r netice o ara ~a soy na& ftZl eeuu ıoyo.ar. 
- •alııika - 3 1 11, ,.._ aııt; • - MWTh -~-- -'--- } b'}" ki !1~ .. • d • } • • • ft!!!_ -L-LL --L.-~ U-L... ...,. ._ wtt ' DE ....._ A Gı cm aJO ._..., Ml ..W. .eaı .....,_.. yr-=uz'fllr. Arama ene ıu, ıuısa ı.şerunızı gez JJ\lll-~uw..,.......m~ 

Der ar 



4/2 Sayfa 

~~ 
G~z~ 1 :i:sparta.da. 

Karadeni:ı:.in horoza ile mqhı.tr Keçihorluda "lere el<!htrik ve
olan bu kaaabası hergün bir~ rilmai için bir f<J."1lr'1L yapılacak, 

daha inkiıal ediyor 6ir 2Siracıt liclan!ığı da kun;luy« 

Gerze (Hususi) - Hafif bir ut. Keçiborka, (Hu.su~i) - İ&l>ar-
a.. mail üzerine kunılnıut olan bu taıwı, Afyon ve İz.mire UZAnan 
tirin kuaba Slnob vilayetine 13, timenclifer hat. 
Sanı.suna 72 mil meNıfede, Kara • b Üzerinde ha
dıeniz sahillerinin en ıwsvimli kasa • reketli nahiye· 
balarından birisidir. lorinden biri °"' 
M~~m- Gerze horcnlartnın ~ lan Keçiborlu 

nı o!an kaaabanın bugünkü nüf-ulU üç biıı nüfuslu 
3,600 k.işl kadardır. Halkı çalıfkaıı bir kaaabadu·. 
münevver ve çok mi&afirp~erclir. Kasabada bia 

Ka,.b.ıın evleri ~er tehir n· kadar ev mec 
lıeri gi:bi muntazam ve giiael yapı!. cuddur, Bun· 
mııtır. 12.000 Llraı gibi mütevazı dan bet altı se-
bir bü~seye malik ~'unao ~ye ne evvel nahl
mümkün olan imarı yapmaktan 1 .. venin kıyısında 
n kalın m<ıktadır. Kasabaya civar. kurulan küki~rt Beledi~ Reiai 
dııdı:i n~ ı..ı edilen te • fabrikası Keçi- Hasan Çetina 
mlz bir su kısmen demir borular ~rlunun gerek . 
1...:.....1_ ım....1 .... _.ı· ,.. ____ .ı uın- hcaret ve gerekse aaır i~leri Ü· 
~ ge e'AIA:IU•. ~~e c • d .. b . . . 
h · .ı _ ___!._.....ı_ • d'}m' iki nıL ıo:erın e mua et t~sınnı derhal unyo! ~VTllKle U1fa a ı ış 11& •• t • • 
okul vardır. Cumburiyet balk parti.. goa ennı,tır. • , 

Kasaba elektnklıdir. Bu elekai binası denu nazır ve •hil üze. trik f abr:kadan alınmakta, buna 
rinde inp edilmittir. TeDl5iller " mukabil belediye de fabrikaya 
konferans için bir de aalınesl bulu. au vermektedir. 
nan HıJke..I letkilitı da ayni çatı Belediye reisi HasllD Çetiner 
al' ım'aclır. kasabanın ihtiyaçlarını zaman 

Etrafı bai ve bah~Jerle aüako • zaman telafiye gayret etmi~tir. 
mit o~a Genede eıııkiden prapçı- Belediyenin buııdnn sonra )'apa
lıp da ebemmiyet v..et:ilirml~. Bu cağı qler arasmda mezbaha, köp 
gün farapçıllk unutuhnUf gibidir. rü ve elektrik tevsii vardAr. F.ı.b· 
Buna mukabı1 burada halk tütün • rikanın verdiği elektrik yalnız 
cülüğe fazla ehemmiyet veımdc-!e • cadde ve sokakları len,!.- eyl\~
db-. Gerze muhtelif lmbtı.ba.t ye!İf. melet~, evle~~ veril.rr.emektedi~·· 

tlr.ı::ı:.: :.Lf b ..... • • ..:~a..ı~- 1....-L •• er &el~ıye reısı -evı~ .. ı ..f.e tenvır 
~· gu~ - •UMLU O&ıfitUo DZ e - · d" .. k b k dl • • . etmegı uşunere u ma aa 11 

yuınıwh., den. glbı maddel-'r de ila.. eski ve metruk 'bir değirmen ye-
raç etmektedir, nni istimlik ettirmis, buraya hir ----o-- santral kurulması için te~e-bbüs-
Kızı!Cahama 'Tlda b:r köy!U 1ere girişmiştir. Belediyenin bun-

ı k 1 k b "' )ardan sonra ele alacağı i~lerin se.e apı ara oguldu başında bir zİr;uf; (idanlt~r VÜ• 

Kızılcahamam (Hususi) 
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1 Ahmedin e .:ici gtireffl 
18 Atuatcs ta:ribli bi'meeL'mi:ıdf! ,,, ................................... •••••••••••• •-... ı Yanık 

, Hüseyin, neden sonra 
ka&aDIUl okuyı.:cu1arıu.t1lJIJJ u.imlf'!rl a.. • h l d k 
Ptıda 1az.ı.11d•r. lstan.bnlda bulunan o : Küçük okuyucularımıza 1 a&~mnın a tın an le pa~a kalk 
kuyucnbrlauaııı ıactllyeled.ai Pıwutui'. : j maga muvaffak oldu. Gureş a • 
Perlı't'nıb~ cw;lerl ciiltaien a.enra blnai : Gazetemize gönderilen bilmece 1 yakta yedi sekiz dakika kadar 
idarelun\!ınhdeu .ıJuııU.u-ı lb.mılır. ~ mektublacının Ü.Zerine bt:beme.. daha sürdü ııürmedi. Ahmed, retleri böyle giderae i • ' 
'.fır.sr.ıda bulllWl.Alaruı uecUyeleıi ~ı. i bal (Bilmue) keliımE::mıin ve · ı hasmını üçüncü bir çapraz oyu • hal kalmıyac:aktı. Evvelce 
IJe &dretıJrrıne ı::on.d enllr. : btllnecenln çıktıgı larihin ya. 1 nuna alarak tekrar sürüp altına beli Mehmedle, Dramala K 

Bir fİfe kolonya j z . lınaaı lizırr.dİr. Bu Kayıdlara 1 aldı. İsmail ağan~n ağzı kulakla-! bü~k ortayı kurtarabil.ce 
Beştıı:!~ 38 De\ llluık.a.1 ı;ıııü 3 dıeıı 11'4k. i riayel ediimeden ıröndcril(!ll : ~ına varmıştı. Cu:gıra söylenme· lenıp dururken •imdi it ba 
ret ~Icı. : mektubb.r kur aya aolı.ulma • =ı ge başA!afdı: Ah d la~Hmışh. 

Bir düzüne kurşun kalem 5 maktadır. : - .. erın me e.. Çok gü- erkes ıöyle konaşuy 
İs ıı.nbul Çıı.ımlıca • .\J~mdal;ı c•ddde:;i, \ ; zel gure~ çıkarıyor .. Yanm saat -'- Kara Ahmed, h1'smı 
Nam~ '1 numarada. Nami Önalan. • ....................... : ... _. ................. -' içinde Hüseyini üstüste yere vur- Hasanı yenecek ... Filibeli 

1
1 Bir Atatürk tablosu j A'krnai n, A.dapaza.rıa.ISabı.~~ ha.mm oku. du. Hakim güreşiyor oğlan!. medle, Dramalı Kula b3 

İst&nbUıl H:a.;rdarpaşa lisesi suıW' 5/E lutr ~1>4 nu~m:~ bJi.ı .... ~.m At'Dla ~ - Evet .. Yanık Hüseyin, hafif derse birbirlerini yiye:ceilWıll! 
dea ll91 Vehbi GiineşoJ. 1 ta.n, nbul ş~.. ...

1
e a1~1 Cııce çe~esı geldi Ahmed .•• Ho~ Ahmedin çap yorulacaklar... HanaıQi 

~ı 6 nuına:ruua "' ıt:r. um Aras. 1 k l'd' F k ı· Ah _...c._ L-a. Dif fırçan .. . raz arı uvvet ı ~r.. akat bu a- ge ıne measn ra-
(Son Poat~ Hatıreh) Alumınyom bardak dar da değil ya ... Ya01k, Ahme-j' ıecek . .. 

Kırltlvell Ciimhuriyet ca.ddesl 36 nu. . (Son Posl>i Hatır~ı ~- .. din çaprazlarına hiç dayanama- - Kara A~ed, biiytlk 
ma.rıı.ia. Şa.b:uı Ak&ulo, Yalova. yarbay Soma ~raat ~nkası m .. u:lurıu oğlu dı. Gene dü,tü alta baksana 1.. alacağa benzıyor, 
Zoeki Uıızı Benin Arıkan İstanbul '111.y Erdı)l:'a.n Unver, L;.t.a.nbııl Aksa.ro.y Mus. Yenecek onu.. Düıünceler doğru idi. Fi 

' "' • ,_,. K ~des 2i!IJ · 
rlye ~ •ıA d'an n:; Sadreddin Ak ı'~a .. mıal paşa. ·. numarada. - Fakat sırnasıkllr bu herif!. Mehmedle, Dramalı K 
a.lın, istıa.nbut Fmchk!ı Sa.ra.y arkası 4 Ö:snur So.lfna.z, Akyazı 

1 
lnhlsa.rlarda. Ali Böyle süründürü~ hazan güreı • birlerine et diqnıcısi cok ye 

111110arada. Yıldız Gökaf. pnat elile S:ıadet Saz ı.. leri. olmuftu. Her ikisi de. büyü 
Di~ f'TJC'('rmn Ayna - Vardır o, huyu ... Bakarsın tanın ileri gelen pehliTanlA 

Af:ron Mee·d17e mıdıa.~l ikinci 88_ (Son Posta hatıralı) böyle süründürür güre~i... Bu iki pehlivanm kolay 
kıWıı 16 numaırada. İhsan Çotiıv·r, IJuz<'~ İs'.a.nbul Ka.ngümrük ortaokulu sınıf - Evet... birbirlerini yenemeyip gü 
Cunlik~ ~i Ma.reşaJ Feı.'2i 3/C deıı 270 ~u.'ita.fa. ~imli, İst.a.nbııl - Böyle oluna çok fena olur. nin çok uzayacağı muhak 
Ç*1na.lt ıııok.atı 11 numara.d.~ .~mı i•ı-r. Sul!:ı.nalımed Tica.retb:ıne sokak 29 ıuı- Ahmedi yorar. Fe.kat güreşti bu. . . BeJH o 
llyen. K1"'91&r-etl pofls m"llrn _ ın.:ı..ra.la Ne.~miye, İstanbul Cağaloğlu - Ahmed, ezici güret yap • dı. Bakarsın bir taraftan 
1'111 İbrahim kaı PerlhAn Anyii~. İs- ~rlaokul smıf 3 ten 8 İbrahim. malıdır bu herife!. kayar, hatalanır, mağlub 
*an.bul cataloelu Mta.oknlu sınıf 3/C K ifob Dedi. Ahmed in sanki ku]ağı bilirdi. 
den 577 İbrahim AkMI. Mnnenw.n lıü' iimet caddoinde ela.va. İsmail ağa i]e cazgırda idi. Has- İşin garibi JU idi ki. 

fi;·,,;:~ T - • • L , ~,.. t! ,../119r; vc~.ıı· Enı. ıı ~ıı.mnda l{enı:a~ 'f ,ızıeı, K:ı. mını son altına aldığı zaman Hüseyin de peıkef yaplıjt 
Bıı.baes1ııi P66ta te)zra.f mennı1'11 Şn. r:ıdl'11iı Ereğt;sı Yen 'm:ı.ballc İ'ttikliU. derhal karıan vu .. dn. Yanık Hü- ~hmedi b~çe sayfıyodrdu. B 

ket km Tiiılav Kan ut. Penilik Ort.anra cnd~ 15 mmıa.r.ula ttı·171ı.frer Blilbül, eeyini gn·tlaklıyarak e:.t:meeğ ba, ~kanlkıyı 'dı~ tFarak n Aahn çık. 
ıdalJt 58 numarada Uğur AF 'ı.ıv . tsı.a.n ı To'k.ıı.t Bey sokak Jlıınaın ç~ma.zı 17 ladı .• Kara Ahmed ı ii ı;tüste hu • ırın9: anı ı. a at med 

- nınnı.ra.11ıı 1$11 DeınircJ, Ankun Yenlse. mını altından kaçırdığ için ez • ha ılk ellerden hazmına 
bul Divan;ı-'0111 D~cı T·ıhsln bl"y sokak h 

h r İsmet İnönü c.ıdd esi 19 nmnaraua. meğe karar vermi~l'İ. Bu s2beble yaptığı amleler kimin k' 
11 ıı.ı.mıaradıa. Necdet Yücooren. Ünıer Göcü, İstanbul B ıwa.ııd VC'LJled. kapana almış eziyordu. İsmail a- neceğini gösterm4ti. Y amk 

Küçiik muhtıra defteri ter Nıulir bey soka.il 6 numarada Yaşar ğa bunu görünce: seyin, daha acemi syadılt 
Pötürg-e dııva vekili Ruhi AU!la oğlu üııer. Batkırkö,v bez r:ıbrlka.sı ki.ıııy ,ı ıa. _ Aferin Ahmede ! .. Tam de- mının Üzerine üstüste ı.l 

$a.bri Ai.illi, Çana.!kaie Ataıtürtt ımhsl.. bonıı~rı Sekfıre Akto~ay. diğimizi yapıyor. Bir keresinde çapuı.:da 
lıesf Eski Mahkeme sıoW;; 2t numara.da 1(,,, ... ,.,. ... •,,( Diye sevindi. Ve, söylendi. Ka yıp Ahmedi sürül' göt" 

Mine i)J.gen, İsUnbui FaUh Sar.ıgilı. 1 Seriıa. Mahkeme ba.şkatibi Kmıa.ı öz. ra Ahmed, hasmını habre ezi • tedi. Lakin Ahmed in zona 
c~ No. 89 Hikmet Yolcu ıııtJk oklu Rıat1r özltök, Sivas Kl'pe:nek yirdu. Habre gutlaklıyordu. Ya- Hüseyini bir hamlrd,, durd 

A :[)if'r. caddmi 3'7 nuımMa.da Rüşdii Altınışık, nık Hüseyin, Ahmedin zorlu gırt Kara Ahmed, hasmının &'lr 
Manisa beloeııllye mflmurla.rmda.n Baş. is anbull Beyler<beyi ilkokul talebesin • laklamaamdan, :ıı:.orlu kapan sar· na basarak olduğu yerde d Dolu ve tiddetli yağmurlada ha

aıl olan sel, burada bir köylünün 
ölümüne sebeb olmıqtur. Yıldı -
rım Ören köyünden Hatib Mah
mud kazadan köyüne giderken 

cuda getirmek ve burada bHhas
aa fsparta gülcülüğünü andıra
cak gül fidanları yetı~tirmek, 
mezarlığı ıslah ve asri bir haJe 
'okmak gelecekt;r. 

met Boü·ır ıeli.lıe Aluneıl Ka.rındüven. d.eıı ı9'7 Men.! Erkan. masından kurtulacağım diye uğ- mutlu. Yanak Hüseyin, Ü 
Ankara. Öncebeci Topraklı 1S9 ııwnanı- raJıp duruyordu. dalmağa ve Ahmedi paça 
da. ÇeUn twJ'1irk, Manbuı Fatih sarı. Doktor Hafiz Cemal Filibeli Mehmedle, Dramah dan kapıp bozuk düıünnei 

Sel yüzünden ~ıldınm,,. Y ağhca, &iDeıl oaddıısl No. 38 de Sev+m Erin. Kula ise daha hala birbirlerini yuldu. ikide birde nara aby 
baahrmamı§lardı. Ayak güre~ile çırpmıyor, Ahmedin p~~ -· 
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- 1 
törenle karşı a dı (eaf tarafı 1 ir.ci anylada) ım:.itcmadiyen maktadır ve ... 
Bağd~d 13 (A.A.) - <(Reut~rn "'nı:b ~ t cdH.eccI:it!ir. 13 ~ari.'ıli cümleden ol AL'llanlar dün AJ 

e 
a 
rk • • e ç 

1 Wcndcll Wi~. lrnh ~t:kfımc- bit- Vi§i telgrafı bu hwa:ıu dnha iyJ man denJuıltı gemilet:' • bu u.t... 
! t • misafiri olar~k Bnğd3tla sel • tebarüz cttlrmiı o!ın üz.ere S!:a • lnrcb ~le Aınaikalılarıaı 
~. Wıgrndı müdafaa eden Sovyet ko. novikrie münferld gemil ..... '..A.-

M. Wı!lkic'}l barayn dörl mo -
1 
ın~t.am=:ı•ı .':olga üzeri.'ldeki köprü. cem'an 121.500 ton hacminde '' 

tür)'.i bir Amcrll.:nn bomba uçağı ı lıw-ı Y~·1n;~~an b:1ik~ -~tallngrad ı \ap?"° ye:üden batırdıklarını ve in 
ctirm" • U ağın indiği havn mey Um..uule avarındaki bütün vapur. d izal.ılartn ya'kaladıkları dfğ~ 

çar al arı 
gd Aı • "Wıç ' 1 c..k ln. •raklatile ları da b ırıp bu ~uretle So .. •yet bir İngiliz • Am ... rika konovin_ kar 
anı mc:- n ve r .> • müd fa.a kıt'alarını Geba~ ölüm a- fi bafladıklan daha yt.'DI bir ll\ar 

süslennı~ bu~~yordu .• l!ır ru:!rcn rasında mütehayyir bir halde hı • nwm da cereyan baliııde olduğwıu 
kıt'a M. Wllkac ye ~anı durDli;1§ rakmağa hazırlandıklarından bah • bildirmiılerdir. 

b• J t d •ı ı d•ı ) d• ve askeri bando iki mcmleketın setınektedir. Eğer, Vi~i telgrafının H tır'Uırdadır. ki ~1izlczin bu 

Londra·. A man ar ır no ( a a 1 er e 1 er ıyor mili marılnrını çalı)'lııtır. Irak baş. bu haberi doğru I~ Sovyetleı-, bun. hnrbln bB.§langıcJnda 21 milyon 
vekrn NU1'i PB.? M. Wilkie'yi bava dan on üç asır kadar evvel Endü • tonluk ticaret vapurlatı vardı. Bu· 

R 
. , . . kavemet.ne bir misal: 16 So~yet askeri 12 meydanında kaı}ılamııtır. lüs kıt'ruıını zapta teıcbbüs eden fs- n bilab Ncrv "olanda. Yu -

usların Şl uet l mu b" ""d . t t l Hava meydanından Bağdada o. liıın ordusunun önc\i komutanı o- n~ hükUmetl 9 milyon 
A h.. una uğrayınca ır mu ~e çarpış l ar, sonra tomobitlerle gldilmlı ye ilk oto - lan Tarık bin Zeyyad'ın Fns sahil - tonhık ti vapuru. en ~o a d 

iman ta . .lktnın ~c~m b t kJarın a:tına atı}ciılar mobilde bulunan M. Wilkie sokak. lerinden ispanya t."il~ub sahil~rl.ne Birleş Amerilmnın 12 wllyon 
bomJa.anle U an . . . arda halle tarafından nlkıılanmıı • geçtik'!+en ~a ~.a~lı~e .. gem.l tonl ti. vapuru ka ıldı. Bu 6U. 

• üdafaada bulunmaktadırlar.\ Sınyavınoda çarpı§malar vermıı- tı M Wilkle evveliı saraya gitmiş kendi askennm gozu onunde yak • retle ydı:u 42 milyon tonu bulan 
Vişi, 14 (A.A.) - St lıngrad 1 ne :ıman askeri mehafili Stalin- lerdir. r, ~ra kral Faysalın kabrine bir mnsındnn ve bu suretle onlara En. bu l:lcard vapur] rındaıı Almanlar 

§ehri için çetin muharebeler d~- d muharebelerini şark sefe. 6 Eylulden 12 Eylule kadar vel k k !ur B k Irak dülsün zaptından başka ynpılacak lbu yaz sonuna kadar 20 kusur mil. 
vam etmektedir. Almanl r şehrı~ ~[~n en çetin ~arpışmaları diye 415 Alınan uçağı dü ürülmüştür. çe en ih~y~u{\,.1ki u a rm arny ;ş kalmadığını telkin ctnıesind yoııunu b tı?dı n•ını bildirm şlcr. 
c nub bntısınd birçok tepeler• t vaif ctın ktedırler. Bu müddet zarfında 285 Rua u- ~ral ;.- . af.et 1 

e .~re ınc 8 
• iba~ bulunan büyük tarih hndise - di•. De ek. ki tngiliz • Amerika • 

işgal etmİ§lerdir. 
1 

Tuapae doğrudan ~okr:u~a Al- çağı kaybedilmiştir. a ır zıy veımı r. sini t lam.ağı 1.:ararlaştırıuıflar, lıların elinde daha 20 milyon ton. 
Stnlingradın cenub mah ile e- m n tehdidi altıoa gırmı§tır. Knfkasyada ilk karlnr başla· - -cı lh de;nektlr. Yalnız, tarih bir te er - luk gemi kalmı,tır ve bılhos a A -

ı-inde §İmdi çarpışmalar .:>lmak· Londraya gÖ1'e mı§tır. • Karabükün bir SU rürdcn ibnret olmakla bernber için. merL'.cnd &eri h in:le u a edi'mek· 
tadır. Düşman ço ağT ka'::~:· Londra, 14 (A.A.) - Stalin· Alman ilerleyişinin durdurul- mahke :lOSİle b ·'" Otif US de bulunulan zamana aid §ekil ve te olan vapurlar dn hcrgün Lu mik. 
ı-a uğramaktadır. ı~oçc üda: grad ve havalisinde çarpışmalar muı olduğu h kkında raporlar prlların bu tekerrürler üzerinde bü. tara il~k et:nektedir. 
Volga ile Don arasında 1 

m t en tiddetli seviyesine varmıştır. gelmittir. dairesine ihtiy1CI var yük tesirler icra etmekte olduldarı Fakat, kayı~ ne d~ ~Isa kayıb • 
faa ıı;İsteminde çok fazla kuvve Ruslar gonsuz bir azim ile muha- Ruayadan alınan haberler ra- da muhakkak bulunduğundan Sov. dır. Hele gemılcne birlıkte k:sybo. 
toplamı§lı. rcbe etmektedirler. sında 16 Sovyet askerinin kahra- Kanıb:.i~ Hmusi) '7"" Ya'nız mer- yetlerın şayed böyle bir karar ver- lan malzeme Anglo - Sal.sonları bir 

Vişi, 14 (A.A.) - Moıkova· Stalingradda Alman} r bir manhğı vardı,.. Bu askerler ·12 kez nüfusu 9.000 den fazla oh~ micl~ bwıu ba defakl ... ri!ar 1 • hayli dittiindümt tedir ve iztikbal-
d b 'ld" 'ld' ,.. ·-re Rus kuv- v - ab kün bl lh hk il b -s- ı-ı ~ -.--- · nn ı ırı ıı;ıne go • b b t _ noktada ilerlemeğe muvaffak ol- Alman tankının hücumuna uğra· n.nr ü · r su ~a emes .e ır çind:e daha açık söyleydlm, Al • de bu denlzal.ı! ın fad' etlmnı 
'Yetleri Stalingradın cen~ ~·i muslardır. Şehrin batısındn Al- mışlardır. Ellerindeki bombalar- nüfus dairesine fiddetle lhtıyacı man 've m~efik k1t'alarının bir güçl 1 ecek mukabele Vf! müda -
sında bir kaaabadan gerı ~ 

1 
• m~ların bütün hücumları püs- in tankların bir çoğunu imha et- vardır. En büyük endüstri ve iıçl arpa boyu kad olsa bile hcrgün faa teriı'bat1 ında büyük deniz· 

mişlerdir. S I' kürtülmüıtür. mişlerdir. l 1 i ölmüftiir. Kal n- tchrimlz olan Kambüktc sul mah. Stnlingradın içinde ve sokaklarında lerin coğrafi h ' etlerinden ' 'İ. 
Roma, 14 (Radyo) --ku~:;: En son Sovyet tebliği JU meal· ların her biri kendisine hedef it- kem len1e nüfus d • erini laka • ilerlemekte oldllkları bir sırada ne fade keyfiyetinin de An \o • Sak • 

gr~d ce;phesin
1
de Ahı;:: darbeyi de idi: tih~z e~ii! tankın ltına bomba· dar eden meseleler tebiatile ıık sık surdie tatbik edebilccekcrlni gör • son düşüncelerinin b mda gel • 

lerı Rus ordu arına Kuvvetlerimiz Stalingrad b tı larıle bırlıkte atı!mış "'!e .b~ su· oluyor. Ve bu i lerlni bal ~in vatan nıdı cidden meraklı bir -dıae o • melde olduğu anlaıılmaktadır. Her 
indirmektedirler. nevmida· ve cenub batısında Volkovda, retle tanklar tahrıb edılmııtir. daşlar 14 kilomehıe m fed bu • lacnkHr. halde dahn ziyade bu düşüncelerin 

Stalin~raddn Ruslar Lmatn Safnuıboluya kadar gitmek 2 - Garbi Avrupa, Atlantik ve ~ olacaktır, ki Bir qlk Ame. 

T ! B lgar An ara a bir ev 1 El oyma kara ın- zonmda kalıyorlar. Bu hal hem za- Hind Okyanusu c.ephelet'lnde: rikalılar Atlas Okyanuıw,wı en d r Ur ( • U man ve ~ kaybını ve hem de bu. Garbi Avrupada lngllizlerlc Al- nhasına hakim olan Brc.:.:lyanın 

k 1 1 Sahl.b. kı·racısını dan do"' an ahr ·bat lfÜnkÜ dünya v • eti kar§Jsında pek manlar ında korkunç olduğu harbe girmesini sagladıktnn sonra ticaret onuşma ar milllim olan fümti p earfına se.. kadar teessüre d~ FlYJUl olan hava şimdi de fngilh:ler Hind Okyanu-

ve •manlar taba ca ı·ıe o··ıdu··rnü tamamen ka dırıl dı beb olmaktadır. Bu beblen.len mücdelesi devam·edip gitmektedir. sunun en mühim bir geçidi olan 
' K abükl~ler • su\h mahkemeslle Buna Adeta ayak uydu.rınuı blr tarz- Mo:z;ronbik kan.alını wn manaslle 

!I • dal~lnin bir an evvel açıl • da olmak üzere Alm.nn denizaltı • ellerinde bulundurabilmek mnksadl. 
Berlin 14 (Radyo) - Alman 

aiyıu.i m~hfelieri yeni T~r~ • Bul 
gar tice.ret müzakerelennı mcm-

t nuniyetle ka.rşıla.mnktadırlar. Bu 
mebaHI hu hadiseyi iki mem· 
leket artuınd ki münasebatın İ· 
}Wğine bir delil olarak te12kki 
eunt: kted irler. 

< ~---o------

Ankara, 13 (Hususi) - Bu· 
radn Bozkurd mahalesinde ter· 
zilik y pan Melahat adında bir 
kadm, kiracım bulunan ve T ba
rin barda ç.alışen Gülizarı evin
den ÇJkartmak istemiş, araların· 
da §İddetli bir münk şa olmuş· 
tur. Bu sırada Melahat tabanca· 
sı ile Gülizan öldürm~tür. 

Adliye Vekaleti müddeiumumi/" larının Buyu" .. k Britanyn adn\arı et • le Mııdagask rın itgallnc t~büs 

'

'ki t ğı b'r tamı'mle bu m•"ını ı'steınekte ve bunu 11...:ı: ma.. 1 ere yap ı ' ..... ısu.a rafile Ati e ve garbi Afrika sa.. etm' eni' . 
kararlardan doğmuı davalann kamlardan rica etınektedmer K. D. takibine ele lüzum olmadığını Ü · U • dd ff hillerl çı\darındakt aliyetl rl de 

bildirdi ç giln s ren şı e ı -------------------
Ankara 13 (Hususi) - Adliye yağmur?ar Ankara 

Velkaletl el koyma muamelelerine hattında tahr bat uaptl 
tabi tutulmuş olan her nevi gıda 1 
maddelerinden ınütevellid davala • 
rın takibine ve cezalann infazına 
lüz:um kalmadığını bir tamim~ 
müddeh.unumiliklere blldirınİ§tir. 

(Baf taralı 1 inci sayfada) (Baı taralı 1 inci $aylada) durm dnn mevzilerimize taarnız 

Tic ret Vs iJ 
eni~en tetkik 

seyahati a çı:<tı 
Ankara, 13 (Hususi) - Tica

ret Vekili Behçet Uz bu sabah 
yurd içinde bir tetkik gezisine 
çıkmıştır. Vekil Kayaeri, Ak.te
hir, Afyon, Burdur, İsparta, An· 
talya, Aydın, İzmir, Maniaa, Ba
lıkesir ve Kütabyayn gidecek, 
mahalli amb rlarda mahsul va· 
ziyetini tetkik edecektir. 

İngilizler K1brısh1arı 
ve Habeşli"eri askere 
almıya baş~a ·ı1ar 

Berlin, 14 (Radyo) - Habe· 
ıistan yerlilerinin askere • ~lın
masına batlanmııtır. İngıhzlc:r 
Hobeş askerlerini Mıaır cepbeaı· 
ne göndereceklerdir. 1 T 

Londra, 14 (A.A.) - ancı ı~ 
kumandanlığı Habeşistan yerh· 
lerini askere almağa b ılamışb~· 
Orduya. yazılanların büyük bır 
kısmı piyade, topçu, is~ihka~, 
radyoculuk, hızlı otomobıller f!ı· 
bi birliklere tefrik edilınqlerdır. 

Tetkil edilen bu ordunun baı· 
lıca vasfı büyük bir aeyyalliktir. 

Romıı, 14 (Radyo) - Kıbrıa· 
tan haber alındığına göre f ngil
tere Kıbrısta mecburi aakeri biz· 
met sistemini • zetmiştir. 

Peşte, BUi<reş ve Brati:· 
lavaya ye 1i hava hUcuml'r' 

Londra, 14 (A.A.) - Dün ge
ce Peıte, Bükreş, Bratistava rad
yoları neıriyatlarını birdenbire 
kesmiılerdir. Bu üç fehre karşı 
tayyare hücumları yapılmış ol
duiu eanılmaktadır. 

Nevyorkta taksiler 
tahdid edil~i 

Berlin, 14 (Radyo) - Nev
yorktan oirenildiğine göre ben• 
zin kıtlığı yüzünden Nevyorkta 
11. 700 takııi iolememektedir. 

adagaskarda 
Fransız ku v .1lleri 
dağlara çe <ildiler 

Tamimde cmıHmdrledir ki: 
Müdcf aa bakımından takviye 

etmek m ksadile mitli korunma 
kanunile hükUmete bazı ı lô.hi· 
yetler tanınmış ve hük~~etiıı ~u 
suretle haiz olduğu salahıyete u.
~nl\den ittihazettiği karnr ve 
tedbirlere muhalif fiil ve hare
ketlerde ayni kanunun cezai hü
kümlerile teyid edilmiştir. Bu 
suretle suç ibdaı eden kararla-

Diyarbakır treni hareket edeme • lerimize mensub mühim teşkil • etmiştir. Sayıca üstün ku\ıvctler· 
miı~crd.ir. Yalnız 12 numaalı (\da• ler muharebenin nazik demlerin le y pı bu la.an-uzlann hep· 
pazarı treni, İzm.ite kadar eıtm~ de knr ordusunun mücadelesine I aini Rus birlikleri geri atmışlaı·· 
üzere 18.50 de brekct ettirtlml(.ır. iıtirak ederek hri gece ve gün <!•_r: Bu son günlerde bir Rus bir· 

Dün a!qanlki ekspres'bı A~ ya düz bombalamı,lar ve geniş yan-j lıgı cer<:?"an eden muhareb?l~~e 
gi~ecek olan Maarif Ve~ili Hasan gınlar çıkarmıılardır. ı 4:?00 _ d~man sı:bay ve crmı ol
.Ali Yücel ve İstanbul Vulı ve Bele. R' bö'l • d d··,..,.,,. 0 nluh-ıdurmuştür. 60 duıman tank1 tah 

Vi§i, 14 (A.A.) - Madagas· 
kar adasında Fransız kuvvetleri 
dayanmaktadırlar. fngilizler Bet 
siboka nehrini geçmeye muvaf
fak olmuşlardır. Amboze şehri 
Fransızlar tarafından tahliy~ c· 
dilmiştir. Fransız kuvvetleri şim
di dağlara çekilmişlerdir. Muha
rebeler burada devam etmekte
dir. 

Fransada mecburi 
iş h 0 zmeti 

Londra, 14 (A.A.) - Fransn· 
da mecburi i§ a.istemi vazedilmi§· 
tir. Bu kanuna göre 18 ili. 50 yll
§ında bütün erkek Fran51zlar ile 
25 ila 35 yaıında l>ütün bekar 
kadınlar devlet menfaatlerini en 
iyi gözeten bir yerde çalıştırılabi
leceklerdir. Bu aiah::n Alman İ§ 
sisteminin aynidir. 

Romanyaja Yahudiler 
hakkmda yeni bir karar 

Bükref, 14 (A.A.) - Roman
yn hükuıneti taraf1m~and hah!1a!1 
bir karar. göre ev erın e ırıstı· 

yan hizmetçiler kul
1
1 n ca~k?lan 

y ahudiler 200,000 ey ve ı ı se· 
ne h pis cezalarına mahkum cdi~ 
leceklerdir. 

ısırda fngiliz subay'ara 

rın salahiyetli merciler tarafın
dan kaldırılması, mevzuubahs 
muhalif fiillerinin suçluluğunu 
da bertaraf eder. Bin enaleyh it· 
lendiği zaman mer'i bulunan ka· 
rar göre auç tetkil eden ve f •· 
kat bilahare suçluluğu kaldırıl· 
mı§ ol n fiillerden dolayı evvel· 
ce hükmedilmi, olan eezaların 
infazına ve elde bulunan davala· 
rın takibine mahal kalmamıttır. 

Çind9 20 n1ilyon 
kişi silah altında 
Çunking, 13 (A.A.) - Çin 

harbiye nazırlığı viikaek menıur• 
larından General Çang • Tro
yuen'nin bildirdiğine göre, Çinin 
ziraat ve s nayi için Hh:umh1 İn· 
sanı v rdır. Bugün, on milyott 
y i aa ayni Mlyıd• 1ıönnl· 
lü fa l hizmet yapmak Uıere ya 
cepheye gö d ilmit ve yahud 
talim etmekte bulunmattur. 

Fin cephesinde Ruslar 
bir mukavemet noktasım 

geri alniışlar 
· 1 arildİ Moııkova, 13 (A.A.) - Moa-

OIŞaO ar kova radyosuna gör Fin cephe-
Berlin, 14 (Rad)•o) - İngiliz 6inde Rus k netleri fcvkalide 

harbiye nazırlı ı Mııırdn bulu• t bkim edilmiş bir mukav et 
n n cnerallcre ve auba)•lara noktasını geri almışlardır. Rua
muhtelif nişanlar vermiştir. Ge· l r muharebeye tank ve :zuhh 
neral Riçi ile Auchinleck'e nişnn otomobiller sokmuşlardır. Dil,Ş· 
veril cmi,th-. Hind askerleri ta- m n mevzilorini dövmekte olan 
r fındıın çölde öldürülmü~ olan Rus toplftl"ı Finlileri nehirden Ö· 

General Goı·t'un aile.sin dahi tcye geri ç.ekilmeğe mecbur ol· 
nia.an veı.-0..."'lliıtiı'. mi&lcrdir. 

JeV ge51U e Ur- .b d'J • • 
diye R • i Dr. Liıtfl Kırdar Hay. t l'f mahallerden yeniden taar· n e ı mıştır. 
d :an geri dönmiiflerdir. Y o- e 

1 
t · t• Bu" tun" bu taarruz• Stalingradın cenub batısında 

'----- ı..--::... •. k" la ruz e mı§ ır. k l · • d" k 
açıınımıı """" .... mum un o • 1 t. harebelerle geri püs- uvvet erımız uşmanın tan ve 

cağından Maarif Vekı11 ve İstanbul k":~ tç~l ın .. mu d'" bu_yu_k ka· matörlü piyade kuvvetleri1e fid· . .. uru muş ve U§man . f 
VallS1 bugün .Ankarayn hareket e - yıplar uğratılmı br. detli çarpıpDalar yapmı'ltır. nat 
deccklerd"a. Sevyet tebliği çı muharebelerden eonr kuvvet 

lzmit ova•ı sular altında Moskova, 13 (A.A.) _ Gece }erimiz bir ke imde meskun bir 
İzmit 13 (Husu&i) - Oç gün • yarısı neşrcdi1en Sovyct tebliği- m halden geri çekilmişler ve ye

denberl yağan §id'<letli yağmurlar ne yapılan bir ekte fÖyle denil- ni mevziler tutmu~lardır. 
neticesinde İ%1lllt ovası sular altın· mek...tedir: Mozdok çevresinde kuvvetle-
da kalmıştır. Yarımca ile Derine~ Stalingradın batısında düşman rimiz nchrj geçmeğe muvaffak 
arası tren battı bozulmuıtnr. Do - o n düpnan gruplarilc çarpış· 
ğançayda da Ankara post Si yol - Başve:<iı k'Ub idare heyeti mışlardır. Bir diqman piyade bö· 
dası çıkınıflır. Hasar yoktur. Hat. v• "ld. lüğü imh edilmif ve bir dü man 
lar $Üratle tamir edilmelitcdir. Tren reishgma SEÇi 1 bataryaaı susturulmuştur. 
ief ltlemiyor. (Baı tarafı ı ·nci •aylada) Volkof cephesinde, Sinyavinc 

Reisliğe ittifakla ayın Bq • çevresine düıman ihtiyat kuvvet 

adlgaskar adasında 
çarpışmalar devam ediyor 

(Baf tarclı 1 inci aayFada) 
nehrj geçerek fCh:c doğru ller. 
klncie dev:mı etın:rlcl"<tir. 

Cenıııl-cb A~itra.'ya gide:ı yol 
munluiundıs. y11pılan hareketler de 
ıno-wıifak~ devam ~ıeideclir. 

Vifinin tcbliji 
V~ 13 (A.A.) - Mad as .1 

_. bcdı.Wtı bM.-kında nepcdilen 
bit-~ fl>yle d.aOnMktcGir: 

M•ju:tgn bö!ırcsi:u!e kayda Qcoier 
l>ir değiflkl~ c:.lnıamıthr. BeUlbo
b nehrini bir bç bglfü tankı K<'Ç· 
nıeğ-c ınUYaffN: olrr.uf focı de bu 
bv&Jl!!f; MaP'VZ.tamlva bö~ 
hafif lt;tihkanıwla kıırıılaımıılar • 
dır. Fraruıız kıt'aları Aınjatayı lar_ 
tiye etrrJ,ıcr ve dağlarda miidaf81' 
W>rt tı almıtlardır. Cephc..'liırı di. 
ğer kısımlo!-ında kayda acğcr bio:. 
t8Y yoldur. · 

Lcır.:alm temas?:ırı 
Vichy 13 (A.A.) - M. Laı.·a?, 

dün birbiri MQIM Alman ~o:ı • 

ler getirmit ve aybettiği mev 
vekil Şükrü Saraçoğlu. umumi zileri geri alma.k iç·n kars• taar· 
ki .. roliğe Ali Muhiddin, idare a· 
mirllğlne Muvaffak Menemen. ruzl nnı yenilemi§tir. Kuvıetlc 

rimiz bütün kar ı taarruzları sa~ 
cioğ!u, yuni müdafaası funlrU • 

ı ____ ., mı !ardır. 
ğine umaİı Hakkı, muhasebe - Terek nehri cephuınde 
clliğe Alaeddin, bafkap:.anlığa Moskova, 13 (A.A.) - Moskc 
F"ünwuı seçilmlperdlr va radyosuna göre, Sovyet bir 

Galata•arayın aenelik likleri birkaç gün süren çarpış· 
kanl{1'eai malardan sonra Terek nehri ce~ 

Galat ay ldübünün sene • besinde birçok stratejik ehem 
lik kongreal üç hdncitqrin Cu- miyeti haiz tepeleri gerı nlnuş 
marte&i giiDü klüb merkezinde lardır. 
s..t 15 de yapılacaklır. 

F ransada işçi kaydı 
(Bat taralı 1 inci sayfada) 

~-·----~-~ ELEK 
SiNEMASI 

16 EYLÜL ÇAP.ŞAMBA 
gecesi 

Yeni mevsime bnşlıyor. 
ilk program: 

Nefis bir komedi 

Gece 
il 1 

u eşı 
ll"t ı-ollcl'dc: 

sor YA HENIE 

Bu yeni kanuna göre, 18 den 
SO yaıına kadar liülün Fransız
lnrlt\ 21 den 35 yaşına kudnr bü
tiin cvlenmcmiı kadınl.:ır bu j,ler 
!çin lıi:ımd~ Alınabiı~cclderdir. 
K4".nwıd'a, yukn.t"IJa zikredilen 
yaşlar içint!e bulunu.n bütün er· 
keklerin nıemlekedenn ihtiyaç
ları bakımından faydalı bir iş 
ynptıalaruu ispııt etrnP!er: Iiı..r.ım 
gckli~i tnırilı olunrrvtkt dır. Ilu· 
nu icpe.t f?dcmiyen!erc bir iJ gÖ$· 

aolotu M. Nivon N:ddıı.':rı. Amcri. tcr:ı ccktir. 
kan maslalıntgüznrı M. Tuçki'yi bah Kanuntl , Fı :ln~:ıda )o.~:ıynn 
rlrc devlet sekreteri Aup~.n, clcvlel ccncbiler.n de bunn. ber.-.::cr hii· 
ackrct.cri amirıJ Pla~or'u kabul t:l • hiiml':re t bi lutulnhllccelr' .... i ny 

RAY MİLL1'.:~D - 4 

ROBERT CUMM1NCS ~ 
Diklcnt: c· eler buglındcn 

ili'bc.rc.n o.~ıktır. 
nıip.lr. ) .-ıcı• kay-'cdiimeklAd~. 'PSG 



6 Sayfa 

( )'eni neşriyat ) 
Ay111 Blb1'ogra.fya.sı - Ber ay otkan 

~let1e dair ma.lümat ve~ ve bun. 
lardııuı mühimleri hakkında. sa,lj.biyeUt 
ı.ae.ımec Ml.raf~n yazılmış kritikler Bel) 

reden Ayın Blbliyogra.fya.&ı dergisinin 
al.Cııwıı sayısı sengin mündericat.la inli • 
lfM' ~tir. Taı'8iye edetiz. 

* 45 YQ.ftnda ol· 
masına ra.tmen 
yüzünde h!ç bir 

Ü9üncü nwıtaba Etibba Odası ga • 

~ - 30 uacu sayısı çıkmıştr. İçinde 
lıııtiladfti ya.ular va.niır. 

* 
bunşuklllk olmadıjı lfhl tem de 
bir genç kızmk1 cibl ~ Ye :ru
muplt... itte Vb'ana Ünlverait.eaı 
Profesörü Dr. K. Stej.altaJ taratln· 
dan keşf ve «Bloceb tabir edllen 
~yaru hayret gençllk un.surunun 
sthd.ınJz tesiri budur. Bu dHoeeb 
$imdi penbe renkteki Tokalon Kre
minde meYCuttur. sız ııyu.rten 

cildinizi besler " gençleştırtr. 
Oöndiızlerı lç.ln de Beyaz renkte
ki Tokalon Krem1n1 kullanınız. 
Siyah noktaları &rttlr, açık me5a
melert sıklaştınr •e etld1 beyula
tıp kadife gibi yumuşattr. Tota
lon Kremlerinin meınountyet. ve
rıct semereleri gara.nt.illdir. Aksi 
takdirde paranız iade olunur. 

~r yarduncı lritab - Orta okol 
3 ünoii sınıf i!Lıln Matematik öğreımenl 
M Rısa. Bene tara.fmilan yazılan bu 
tı.1.tab birçıOk ÇÖ'LÜ)mü11 pl'eblemlerl.e bera. 
her Çıtır Ki:te.bevi ta.rafında.o 'Ö kuruş 
tıa.tııa. satışa çılcanhnı:$tır. 

* Yeni Tüıtt - Emlnônıi Balltevl tara. 
tı.nda.ıı çıka.mla.n aylık (Yeni Türk) mec 
muasmın 113, IH saybl bir arada. ola. 
!'ak intişar etmiştir. 

* Tıb Fa.killtosl mecmuası - ista.nbal 
üniversl!ESt tarafından çıkarılan bu 
mecmuanın 20 inci say~ı tikmışhr. sa. 
tış y.eri Üniversite Kitabevidlr. 

t,çi alınacak 
İstanbul elektrik tramvay ve tünel işlet

me1eri umum müdi"rl .. ğün len: 
İşlet.melel'iın~ Şişli tamkba.n~ için göe~eği ehliyete göre saa.lta «4011 
~ kadar ücret verllımek ve ayrıca evi tle iıf yeri arasınd'l meccani seya. 
kat için tram'Q}' t.ek.nl:.C. işçi hüvi\veU iş elbisesi, ve ekmek ile beraber ö!ie ye. 
meii dıe verilmfJk: !nJıl"etc.le 12 ıll4U'an1fO%, 9 bobi.nör, 6 t.enekeoi., ıı tesviyeci, fı 
temacı, 6 solıuk demirci; 3 silici. 3 ıevlıgyoncu ve ' elelı.trikç.Jye ihUyaç vardır. 

Aıı*e?llilde aü.itasa olmayan isteklil6ia ni&us hiiviy~ cü.ıda.n~ h&nühal ü
i'ldt. 4 ... Tailı:& fo4oira.fı, ve w~e kadar ç~ olılıikları m\iessesekr. 
el.-. ahılnuıt iy'i ı.izıneı .esikaiar»e birlikte 15/9/942 Salı pnü saat 14 deft 
l'l' ye bdılır- icl.aren.in Me'n> ilanı .eınbı ntııM.a.ki za.t 1şlerl Sic!f MidiiTlüiü-
ne miiı'MJ•'Uarı lüuma Wirilir. «99'77» 

De:- iz fabrikaları deniz levazım sabnalma 
komisyo·ıundan: 

1 - F~ aıUceae uban ı.otn 15.AHf lla ihırfltli 1Jr ,._. uweı 
.ı..c.w ... 

Z - :iıııtaıneftn 'ha iıtfet4e ~llfllllllf el'utaaa Uir Yesiblar'ile Mrlilde GöJ. 
cilt dıenG ~ Gemel M.iiıiörliitöne ıaiiraeaaduı. 11.9988 .. 

1 lstanb...ı.l Beledivesi İlan·arı 1 
Dariiılhezıe miie89e9tSi İ!'in alınacak 7 b6em k.ere&tırı •e 2 kalem tutkal 

... eksi.._,.e lromılmaşiaı.-. M:i!cmwrııun tahmin 'becMli 11569) Un ve ilk 
te..i11atı (lı1'7) lira (67) iuıııu~. Şartname Zabıt \le Muam.eli.t Müdürıüiü 

~ ~bilir. İhale 24/9/942 Perşembe a-ünii eaa.t 14 de Daimi En-0ü.. 
aenee ~. TaJU>ieı'ln irk tem.inat makbus veya mektab".arı ve kanu. 
Mıll Jıb.ruı. ikon s-elen d:lter ve.slkalarile ibate cünü nıaa.nen aaatta. Da!Jmi Ell. 
ciiıneDde Wanımalan. (9813) 

Şi~e Jandarma Bölük Komutanlığından: 
«'34 » •a dZ.» el.ört. yüz .tuz dört lira klrk iki klll'UŞ bedel keşifli Şile Jarı. 

d.anaa ~ıim.a. batlı Teke jır.nda.rma lıar<ik.ohmu.o tamira.tmın pasar. 
'*la y•mıwna karıY" veril«elt ell;ıııilt.men.ln 21.Eylül.942 Pazartesi ıöııü saat 
15 de Şir.e Jlamdarma K.ı>muta.nlıtı dairesindeki ~yoncJa. yapılacağından 

ta.ılbleri.n elmitta~ •lrebilmeleri için kanunu ~usta lobrazı Jizım gelen 
veırilı:alaria. «ıı58» iu•us ieıalııat a.kçelliDllı ma\ undığma ya.tınnıı.ları. Far.la. 
-....ı d!ıeJeıWer'ln koaılsyona ndraeaatları ilan olunur. a9'734) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Karalaş V.rilll: 1118 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajaınıs Wecli: 265 

Zirai ft tlea.ri her nevi banka. muameleleri 

PARA BjRiKTit<t:NLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zira.M Bankasmda ~ı " ihı..ztıa &ua.rruf hıea.IJ>larında eo 
.. " l.IJ'aaı buhınaela.ra &ene4e • defa oekileoell klll"a ne aeaildald 
pli.aa p..e Ur.ramJ1e dalıtılaeakw. 

4 Aclocl 1.000 Linlak 4,000 Lin 
4 • soo • ı.ooo • .. • zso • ı ~000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • so • 1,000 • 
ızo • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • s,200 • 

D kkr.t: Htsat.l~r'lndalı.i Daralar bic aene içinde SO liradan atalı 
dli.iıaiYenlere lkııwnlye çık&.ıil takdirde 3 20 fazta.aıte verlleeettlr 

Kur'alar •~nede 4 defa, 1 l Mlll'&. 11 Hulran, 11 Eylll, 11 Birinci 
k;.n .. n tarllıl~rınıı~ çekilecflı:tlr. 

... ...................................................... _. ...... -............. ·-··--··~···-··· ... ·---
Son Posta Matbaası: Ne4fiyat Müdürü: M. Sami Kar;ayel 

SAHJ.Bi: A. Ekrem UŞAKUGIL 

SON POSTA 

lstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

Bilumum fabrikatörler ve sanayi müessese 
sahipleri ile her nevi büyük ve küçük ima

latla iştigal e~en:erin nazarı dikkatine: 
Odaımıza kaıyadh ve ka.yı.dsu fabdk~- -re saınaıyi müessese sa.hibleri ile 
~ her nevi imali.tla iştigal eden atölye S&ih•bLeri ilan tarihinden ttib3.ren 
en geç bir tlıY' :ııarfmda Odamız Sana.yiı Şubesi Müdürılüğiine şiı'aJıt.ıı müraca.. 
atla. tevzi edilmekte ol.an Sanayi s~illine aid bedelıslz ına.ILtu beyannameler. 
den alarak ötnıa.l ile Sa.nayı Şubesi Müdürlüğüne .imza. mukabilinde iade et. 
meletl ehemml~t.ıe rlc.ı. olunur. 

Müddeti zarfmda. veya müracaat elırnektıen ietinkaf edenler Tlu.ret ve Sa. 
nayı Odala:rı ı:a.nımuıtun maddei mabsusasına tevfhn tecziye edileceklerdir: 

Not: 

Odan byıdhlar slcl~ varaka.J.a.rmı, ·b:vıdst&lu ise ün.a.n tezie~lerini bini 

müracaatlarında bi'rlik'e ,.elimıeleri Jiıııındır. «9664» 

Leyli Tıp Talebe Yurduna 
girmek için bundan Monra mü
racaat edilmemesi hakkında 
Sıhhat ve İçtimai Muav~net Vekal-eti 'd~n: 

Leyli Tlb Ta~lte Yurd•na. k&lHtl için Veka~tlmiıre yaıpılan müracaatlar ked. 
ııo jht.iyacınd.a.o çok fazla eldutu Jibi bir k.mmmm evrakı da iade edthnıl,; ol • 

d~dıa.n '7 .9.19'2 ta.rlhlnden 80Dm leyli T.ab Talme Yurdu i9ia 1.a.p.ıacak 

müraea.&U:ııırm bbd. edilemlyeceji ilin olwıur. «9833" 

Nafıa VekP.letinden: 
Elıallt.me1~ t.nalaa lf: 
1 - Su işkri on aMmcı tl&be mü.dürlütii Wlce&i lıelnıh IMUaııaa Ma.na.vıaı 

OTMı 1JOl .ail aula.maaı itılD yapılacak kaıDaJ. ve ilna.li.1.ı ~ye Wı;aıı.k. 'Iah • 
mıi.n eılüen -.;ı bedeli fi&t vahidi esası iiHrindıen «350,0H» Ura «ti• luıraşt.ar. 

2 - Eksiltme 28/9/H2 ta.rlılıine rastlaıJaa Paza.rfıesi .-ünii !iW «15• de AL 
brMia Su İşleri R.ei&Ytl itinası iobıck l4plana.n &U eksiltme komisyon• oda • 

IRMa. belalı sarf -~ 111pılaca.ldır. 
3 - İlı'ıekliler eksiltme p.rtoameai, muk.Mele projesi, ~ındıı.r)ık tşlıetıl re. 

net ..,rtna.mesl, 11m11Dli ııc işleri fenni fa,l11namesj ile bu.sn6i ve fe1mi şart.ta • 
Dlt'ılıeri ve proje&eri d7» Hra. .-:50» lıturtııJ ~ela 811 işleıt reislltlnMiı ala. 

bt1'rler. 
f _ EM~e cirel>lhnek tgln istek11lerin «17.750. liralık mıwakloıt. temi. 

nat. vermesi ve ebil:mealo 7apıla.cağ'ı günden en a.z üç &'iin evvel bir dilekoe 
ile Nafia Vdti.letine tnüra-0a.at ederek b• işe maıhsua olmak ti.zere vesika. atma. 
l&rı ve bu vesika.1ı l'östenneleri şarttır. 

Bil müddet. i9i.nde vesika isi.eğinde bubınm&yaa'iar eksillınıeye ıtremezler. 
s - istekllleıtn teklif mektuhla.rlUı lkhııci nıaddıede yazılı saatten bir ııaa\ 

öncesine kadar su işlerl nisllPıe makl>UE karşıh.,lrJnda vermeleri li.ztmdır, 

Postadı:ı olan ıecikmeler kabu.ı edtimes. «1220» «93290 

Ankara Üniversitesi dil ve tarih - coğrafya 
fakültesi dekanlığından: 

Ankara. dil ve tarih • eotrat~a fakültesine talebe kaydına EylihUı. 15 ine! 
c;inö başta.o.a.oalcı ve Blrtnc•te,ı'm IOllUDda ni!ha.~ verllecek.1ir. 

Fakültede tedlis olunan zümreler ı,uıı.laorılır: 

Tüıık cU:ll ve edeb!;yat.ı Felsefe 

Fransız dııtıl ve edeb~ A.rireoloJI 
İqllitz dili ve edf'bcyatı Sumeroloji 
Alman dilt ve ed~biyaı6a BNlitolojl 
Ara.p dili ve edehiyüı Sinoloji 
Fars dili ve edeb4yMıı. HindoloJi 
Rus dili ve e-.:lebiyatı Hunga.roıop 

Klisik filıot.ojl Allilıropo lojl v~ Eıtno\ojl 
Ta.rlh Cofn,fya 

tstekli:lerin bir dildt9e ~ ll9e ve olgunluk: diplomalarını ve '!llhhat raporu... 
rııu. ba.ğlayarak Salı ve cuma. gilnlerl ıııaa:t 9,30 dan 1 '7 ye kadar l~ıd<.ilılte mi.. 
clUrllitüne mürcaa.t etmeleri liz;.mdır. (7366.9422) 

Devlet Hava Yoaarı Umum Mü .'ürlüğünden: 
ı - İ&ıreoık ioin Eliuığ tayy:ve meydanında ya.ptırdacak is'..a.syon bina... 

sma. talih zuhar etmediginden, bu bhıa «keşif bedeli 112.02 lira. 74 kUnu)l. ib. 
ıa.g edilmek suret.ile «28/Eylül/91-2 Pazlll'te!n günii saat 10 da yeniden kapalı 
zarf uısuJ.ile eksilA.me.ve konulmuştur, 

2 _ Mıııvaıkkıa.t temimı.t. 6812 lira 14 iwıruştur. 
3 _ Eksiltme, Ankar.ıda devlet ha.va 'YOl!al'ı umwn müdıirlüğii hinasııoda 

mezkftr umum müdürlük alım satım komıi.syonu ta.rıafmdan icra. oluna.cağından 
teklif ınekt.ubla.nnın acsmıne gün ve saa.tinden bit sa.a.t evveline kadar mezkür 
komisyona. tevdU lazımdır. 

Pottta.da. va.ki ce-ciluneler na.zarı füb:ım almmaz. 
t - Şa.rtname, olan vesa.ir evrak 562 kunış mukabilinde mezkiır lmmiısyon. 

da.n alınaıblll.r. 

s - İsteklilerin eksiltme tarihinden en geç sekiz ciin evvel l\lüuakala.t Ve. 
tııaletine biır istida ile m~at ederek yalnız bu işe aJd olma.k üzere ehliyet 

veslıkası. alması l&zımdır. 

6 - Muva.lııkat teminatı nakden vermek iste.Yenlerin «İdare hesıabma geçiril • 
mek ü1Jere.ı bulundukla.!'ı mahallerde veya Ankara.dıa İş Ba.nkası şubelerine ya... 
farara.k alae:ıkları mkbuzlart, sair ı,eidnerde tftllbıat vereceklerincle bu husmıa. 
aJd me'ıııtub ve-ya ipotek senedlerinl 2490 sa.,vılı kan:uınon 32 nci ve mütea.ktb 
maddelerinde yazılı sara.hat veçtıile tdtllflerUe birlikte komisyona tevdi etme. 

1eri ilAn olunur. «9~25» «'1'7391) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

Muhammen bedell (110000) lira olan 1000 M3 gürgen ke.rste ı3/9/194Z 
Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Anka.rada. idare binasında. 

t.opla.n.a.n l\lerkez 9 uncu Komis;y<>nca satın a.lınll.-Ollktır. 

Bu i* &innek isteyenlerin (C'750) llrabk muva.kkat tenıina.t ile kanıınım 
t:cyin et.titl vesika.la.rı ve tekllflerlni aynl gün saat 14 e kadar adı geçen ko. 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

arlnameler bir Ura mukabilinde Anlı:.ara.da Merkiez ve Ha.yda.rpaşada, Bay 
darı>M>a. vesnelerinden temin . olunıar. (9615) 

EylGI 14 

lr iZMiB KURTULUŞ-.., 
Cam ve Şişe Fabrikası 

SADIK 
Gürtünca 

lemld.et sa.na.yilnde büyük bir t?6er olan fabrikamız her 
ıirlü modern teknikle teldbnül ederek büyük lb.'.ly.ı.çlara. 

ceva.b venneie b~mı.'}tu'. 

SİPARİŞ KABUL EDİLiR 
Liımba, Lamba &i1esl, Süuhi, Kavanoz ~1 ve Su IJ:ı.td 'tı ve bO.mıım 

züccaciye.,, Adres: İ?:mir Gaziler cadıdl!l.91 No. 21Z Te1rfon 3732 .. 
Telgraf ad~: Kur Cam 

POKER 
Traş B1çak:an 
Cildi tahrif etmez, 

cildi yumuşatır. 
Her yerde 

P O K E R 
traı bıçaklarını arayınız. 

# NURUOSMANİYE cadde.inde hmusi 

YENİ ftlESİL İLK OKULU 
YUVA-ilk KIZ- ERKEK 

Türkçe • Fl'allslzca öğretim. Yuvada yenilik. Bu yıl orta krsmı da 
- açılacak.tır. Hergün sut 9.17 M'Mlnda kayıd yaılıpr. 

YATILI y • 
ERKEK en 1 Kolej YATıSIZ KIZ 
İLK - ORTA - LİSE Ta.isimde Sır:ı.sNviler 86 
BU8U811etleri: Y~b~cı diller ötTe.mılne inırıın vennek, ta.ıeb.•'iıniıl Mhhat 

' ve inziba.tlle yakından U&ileweldV. Tel: 4.1159KJ•B-~ 

Saçınız Dökülüyorsa, Bapııı:ıda Kepe!< varsa-? 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
~---• Kullanınız. tesirini derhal görürsun!lz ••m1IMll' 

Ünivers~te A. E. P. Konıisyonundan: 
MubammeD Temina.tı 

bedeli 
Ura Lra 

İhale tarıw 

Üçüncü iç haslal:ıkhrı ıdlııl. 2J281 1'74'1 17 .IX.19.t2 ı•er.,euı~ ,ıü. 

ğine 32 kalem madeni eff& nü saat 15 1-e. 

Üçüncü iç ııastaJ:ılU.a.rı ıdini. .W585 1544 1'1.IX.1942 Per$~mb'! ciL. 
ğine 25 kalem t.a.ıı ta eşya nü sa.at 15,39 da. 

Yukarıda yaZJ.lı iki iş Üniversite Bekt.it'lak binasında k.a.palı sarf4 eksiıt _ 
meye konulmuştur. istekliler tek'lt zarflarını lhalt- günü saat 14 t.e :reıı.~rlfii'e 
~rwn.if; olmaları Liste ve Şartn:ıme Rdt'örl~ ı-örilhir. «92'7b 

'f. iŞ BANKASı 
JL T&SARRU1'" 

USABLABI 
z Wııoit.cşrtıı 

1tetJdeıtne IQTllAD 

ikramiyeler: 

1 adet. ltOO llralıık 
ı.ıroe. 

1 • 250 lt 

H • 
ıt lt .. . 100 • 

50 • 

ıs • 


