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Sovyetler Stalingradda 
vaziyetin gittikçe vahamet 
kesbettiğini söylüyorlar 

Almanlar geniden geniş arazi' 
kazançları elde ettiler 

Alman ve 
Sovyet 

tebliğleri 
Voronejde Ruslar 
yeniden taarruzla· 
rına başladllar 

,, 

Bir kolordu ıı;esiminde 
160 Sovyet tankı 

tahrı b edildi 

Dikili kaymakamı 
tevkif edildi 

Milli Şef İstanbula 
doğru Ankaradan 

hareket buyurdular_ 

Tarlalarda tahmini yapılan mabsu ·ün teslimi 
için bir ay mühlet verildi 
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Hergün Resimli :makale : ;;;;;;;; ''Florian,,ın düşün<:eleri = 

Fr ..,nsanın geni 
Politikasının sebeb 
Olduğu mücadele 
~--- Ekrem U§akbgi.l_J 

F ransız Meb'usan Meclisi re-
isi Herio senelerdenberi ta

şımakta olduğu Legi&n d'honne
ur·nişanını çıkararak Fransa dev 
Jet reisi Mareşal Petain'e yolla
mış: 

<<- Bu nişanı, demiş, müte -
veffa Clemenceau bana kendi 
elile takmıştı, ben şimdi onu sı
ze iade ediyorum.n 

Bu hareketin sebebi: 
Mareşal Petain'in Fransız 

jean Pierre 
claris de f\orian 

Türk kızları da 
Erkekler gibi küçük 
San 11 at/ere tenezzül ; 
Etmiyorlar, Neden? 

~---- Burhan Cahid 
Q ençlerin gözü yüksekte 1 

Üniversiteye girıinler, bir 
kaç yıl daha ailelerine yük olsun 
lar. Sonra ya bankaya, ya bir 
devlet dairesine k&tib olsunlar. 
Eski Babıali kitiblerinin yeni 
adı stajiyer oldu. Koltuğuna bir 
diploma sıkıştıran iltimas, tavsi
ye pefinde bir zaman koştuktan 
soma ya milli bankalardan, ya 
ofisler, ya resmi devlet dairele -
rinden birine kapağı atıyor. Bu 

Meb'uslar Meclisini fesh etmiş, 
ayni zamanda da şark cephesin
de Ruslara karşı dövüşürken can 
veren iki Fransız su bayına birer 
Legion d'honneur nişanı vermiş 
olmasıdır. 

Hiç kimseden iyilik, yaptığın iyiliğe de karplık bekleme, fa
kat ayni zamanda da funu düfÜn: iyilik gününde yalnız ıahu· 
na bakan, kötü zamanda mutlaka yalnız kalır. 

iyilik, nev'i cinsine münlıaatr, •on derece garib bir tolıum· 
dur. Meyvasını birçok zamanlar ekildiği tarlalarda değil, fakat 
bir başka •aha da verir, fakat kendisini eken adamı mutlaka ge· 

gence: • 

- Gel delikanlı, an gibi işli
yen şu İokantaya gir. ~irkaç gün 
mutfakta, birkaç hafta serviste, 
bir eyyam gifede çalış, şu işi bir 
kavra. Sonra sen <le eski Hacı 
Baba]9r gibi meşhur ve Z<"ngin 
olursun 1 Demiye kim cesaret 
eder. Top gibi yüzünüze patlar! 

1910 Haziranında Fransız or
dusu yıkıldığı zaman bir kısım 
F rc.nsız gazetecilt>ri F ransada 
kalmayı tehlikeli bularak Ame
rikaya gittiler ve Şikagoda F ran
sızca bir gaz-•te çıkarmıya başla
dılar. 

--. ................ _,_, -· ....... --......_. ........................... .__.__._ • .-..... .... ____ ı_ip_b, .. u_l_u_r._ ------r . -· ........ ________________ _ 
Radvoda dinlivor. yahud a -

ja!lsta okuyorum, ki bu gazete
ciln Herio'nun bu hareketini işi
dince he~rer::ına düı.ımüşler: 

Bir suçlu adliye 
per.ceresindan aşağı 
düşerek parçalandı 

- C'ok doi{ru bir harekPt, çok 
yerhde bir hareke•! demisler. Dolandırıcılık suçundan hakhın

da tevkif müzekkrsi kesilen a
dam, ikinci kat pencerelerinden 
Posta haneyi geçmek i1>terkcn 

Acaba gerçdcten öyle mi? 

* İngiliz hükumeti 1939 Ağus-
yuvarlanarak feci fCkilde öldü tosunun son haftasında harbi 

nçmıya karar verdiği zaman bu 
Dün alqaın adliyede bir suçlunun 

maksadla parlamentoda teşvik, ölıümlle net.icdenen bir firar badi. 
tcrğip, hatta tazyik görmüş ol- &CSI olınU§tur. 
masına Tağmen son hareketi Bcfİktaşta Şevke~ adında bir tcr
yapmadan önce millet vekilleri- z.:YI dolandırdığı iç.in hakkında za
nin önüne çıkmıya lüzum gör • bıtnca evrak tanzim edilen Mes'ud 
d'li. oğlu Fevzi adında 35 yaşlarında bir 

T e~rii hayat evvela İngiltere- ıuçJ~ Müddeiunıumilige teslim edil-
den başlemış olsa bile F ranea 1 mls..ır. • 
hürtiyet, ad Iet, milli hakimi ~ 1 ~~~~ b şlı bir ikn.mctgfilıı olma. 

· l k "bl · · b . dıgı ıçın hak in.da ~evkl. miizek-
yet, msan ı pren ı erının e~ı- k · k ·ı F ı ı· ı 
~ · 1 h . ..1 '.. e~esı esı ~n tW7 • oo h ne aret n· 
gı '> yı ır, :.Jbukı Fra11ııız hu.<u· de kapı altın:ı indirlfül:en icra da. 
m İ in l !>'i') da mill ... in i teme- irclerlnin bulun uğu ık·n i knt pcn. 
ditri bir harbi çarken fngiltere • ~1erden birine doğru ko~mcş, ve 
nin aksinf' ol rak \ omadı~ı S"· pencerenin pervazına tutunarak, bl
yi dP mill"'t vekilleri11in tasvib n nın po::ianeyc sld ohın kısmına 
reylerini almak olmuştur. grıc-m~t.: istem·.,· .. Faknt 'lrııri suç-

v . b } l ı, zabıta memurları tarafından ta. 
azıyet . u ıranlıydı, bu buh- kı'b edll:nektıe olduğundan, yakalan 

randan vahım neticeler doğabi - mak beyecaniJe bu lpde muvaffak 
lirdi. hükumet her ihtimale karşı olamaınıf ve diğer kısma atlamak 
hazırhklı bulunabilmek içirl"mec- isterken ~luğa yuvarlanmı!llr. 
li ten bir mikdar tahsisat isti - Bu suku~ neticesinde batı tatlara 
yordu, Fransız hükumeti haı be, çarpan Fevzj. beyni parçalanarak 
tekaddüm eden giinlerde millet det"hal ,ölmiiftür. .. . A 

vekillerinin huzuruna yalnız bu Vak a ~rafında muddeıunıqmı 
t h · t l b"l k · · k mu:ıvlnlennden Cevad tahkikat yap 
a sısa ı a a ı me ıçın çı m1ş • maktadır. 

tır. 

Franmz meb'u ları istenilen 
tahsisatı verdiler, fakat araların
dan 20 kişil\k küçük bir grub 
çıktı. istedi ki: 

Verilen tahsisatın herhangi 

ce kömür işile 
rneşgul ol u 

bir harb hareketine girişmek sa- Şeh,.rimizde kömür meseleleri 
lahiyetini tazammun etmediği üzerinde teftişler yapmakta o -
kat'ivetle tasrih edilsin. lan İktısad Ve!<ili Sırrı Day dün 

Meclise Mösyö Herio riyaset öğledeı:ı ııonra ltömür tevzi mü-

d . d o·· .. d·· k" k ; . essesesınde me,gul olmustur. tk-
~ ıvor u. uşun u. ı ~a rırı Te-; tısad Vekili burada kömÜr tev . 
ye koymaktansa celsenın kapan- zii merkezi umur\1 müdi.irü Sad
dığını ilan etmek daha kestirme rettin Enver ve fstanbul şubesi 
olacaktır. Ve öyle yaptı. Fransa müdürü Eyüb Sabrinin hazır bu
da, tarihj,.,r} ... bir merhale yaoan lundukları bir toplantıya riyaset 
İ"tf'mediği bir harbe bu sartlar etmiştir. 
içinde girmicı oldu. Mösyö Herio 
nun ilga edilme ini pek geç ola
rak prote .. to ettifü meclis İşte va
zift>cıini bu şekilde yapmış olan 
rnerlicıtir. 

1ösvö He>rio'nun protestosu
nu tnsvib eden Amerikada top -
lanmıcı Fransız p;azekrilerine ge

rnM•,.,,.,, sa •fa 411 de) ..................................................... 
1 TAKViM • 
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l•k okul'ar ayın 
21 inde açıliyor 

Şehrimizdeki ilk okulların 
dördüncü sınıflarına kadar olan 
talebelerin Eylul devresi imti • 
hanlarına bu sabahtan itibaren 
batlanmışhr. İmtihanlar, ayın 
19 uncu Cumartesi akşamına ka· 
dar dev&m edecek ve Pazartesi 
günii de köy okuJları da dahil j 
olmak üzere bütün ilk tedrisat 
müesseselerinde derslere başla • 
nacaktır. 

Vafi bugün dönüyor 
Vrıli ve belediye reisi doktor 

LCıtfi Kırdar bugün Ankaradan 
ıehrimize dönecektir. 

Hırsız ık isnadı öze ine 
bir polis karakolda 

muavin·. vurmıya ka ktı 
Muavinin "Ah vuruldum!" feryadı üzerine 
kaçarken, yere yuvarlanarak tabancasından 

çıkan kurşunla öldü 

. Evvelki ak§aın Bakırköyünde Ye tün çileden çıkan polis memuru: 

~············································\ - Ben üniversite mezunu • 

Fakir ailelerin tyu~: ya. demek daha bilgili. da-

ki 
:f. ha anlayışlııın. Senin girişece -

ÇOCU arına Ş9Ker iğin İş daha genit ölçüde para 

t . b jkazandırır • Hayır. Delikanlı ya-

0VZ1alı aşhyor · 1. rı ömrü -~~etince falan banka 
lveya ofiıının yazı maaaıında ay 

Önümüzdeki haftadan 
itibaren Çocuk Esirgeme 

Kurumu merkezleri' ve dis
panserleri teker dağıtacaklar 

başı beklemeyi bir lokanta, bir 
kundura mağazaaı, bir otelin ba· 
şında zengin olmıya tercih eder. 
Ötede bu piyasa serbest kaldığı 

1 için artık açıkgözyan, Vasila~i 
Zırtapoz oğlu, ve Mişonaçi bu 

Sıhhat ve içtimai Muave • 
net Vekaleti tarafından veri- işlerin başına geçer, tıkır tıkır 
len tah6İ•atla fakir ailelerin para kazanır, hakkıdır. 
fOcuklarına parasız fcker da- ; 

1 

Gelelim genç kızlarımıza, on• 
ğıtılacağı_nı ev~elc':_ ~azmıı - ! lar da tıpkı erkek arkadaşlarının 
tık. Te.vzıata aı~ b.ut~n ha:ır- yolunu tuttular. Gözleri hep 

n nıa.:ı.alle karakolunun içinde kanlı <ı- Ben hırsız değilim! .. ,.. diye 
bir vak'a ol:mzı, amirini vurmağa bağırmı§, ve &eri bir hareketle ta
kalkan bir polis memuru anığı kur hancasını çıkararak komiser muavl. 
ş~~ birine hedef olarak öl- ni. ~evketln üzerine iki eJ ateş et. 
muftür. mış':ir. Şevket çel< atik dnvranmıı, i 

Alakadarlardan ösr~ndiğimize kendisini <cAh vuruldum ... )> diye
göre bu fecıi ,.ak'anın sebebi ve su..! rek birci bire yeTe atarak Jriır§un
retl cereyanı ıudur: !arın isabetinden kurtulrııtı§tur. Göz 

/ıklar ıkmal edılmıftır. Çocuk ··k ki d f l f d b' t 
E · K k 1 • yu se er e. e se e, e e ıya , 
111ırgcme urumu mer e:ı:; erı l h ,. - · · · 

ve diapanser.lerindc yeni ge • d.oktor uk . a~ta ~uhendıs_lık pe• 

. Evvelki gece Bı&:ırköyünde Ye. leini hiddet bürüyen polis memuru 
n:.mah~~ po!ls km-:1 olu nıua;rlnl koTİsa-İn buruldum fcryadlle yere 
Şevketın da:redekı çekmecesmde yıkılma5ı üzerine onu öldü sarunıı 
J>u~unan 270 lira parnsı knybolmu1- ve sürırlle dlf!U'I fırlnmı~tır. 
tur. O gün d irade nöbetçi olarak Karakoldan kaçmıtk tasavvurun 
Sellm Suad imıinde bir polis ~ da bulunan Selhn Suad merdJveıı: 
murund'an baıka kimse bulunmadı. t 1 11 y ı ' ·· 
y d K • bu ka b Lı:ı h A ere ge nce ayagı takı nrak yere duş 

~~de ::::ıı:-· fÜphel~ıtl:. B~ ~Ü§, ~e.~~h j~tl;yar~, çı-
eral.k bu §iipb ini yenemiyen Şev. danb 

1 
.!11°1.• •. naebeb el e .._ __ ! Vf' 

k t Seli Suad 
_ er a o uınune s o mufuu 

e m ı çagınnıı: t A • • -L'-~'- • 
«- Bu ifde suçlu vaziyettesln.. .~adısenın A twUUKlltlna el koyan 

Herhangi bir muameleye meydan Mudd:lumunu. Muavlnlerlnd~n Su· 
bırakmadan paralarımı iade eli n ad, dün Yenıma.halleye gıdt:rek 
demİflir. ·• adli tellkiklerde bulunmu,tur. Cesed 

E.snsen çok asabi ve o nlsbette ~opsl yapılmak ÜZerc nıorea kaklı. 
de atak bir adam olan Selim Suad rılmııtır. 
komiserin bu yoldaki m.uamelesin; ----<>---

GlnirlemtÜJ ona fU cevabı vcmıiftlr: Köprü a'tmda bir tüccarm 
«- Hırsızlığı aala kabul e~mem, CP.Sed"ı bulundu 

bu aöz1erl sana iade ederim!.n -
Polisin bu muameles.I kıırıısında 

koml'SE!l, fazla ısrar etmemi§, tele.. 
fonla cereyanı hali Yetilköy batko
mlsen Hamdiye blldlrmi§tir. 

Necib adında Anadôlulu -bir 
tüccar köprü altında ~lü bulun
muş ve cesedi muayene eden ad
liye tabibi ölümü şüpheli göre
rek morga kaldırılmasına lüzum 
görmü,tür. 

Bir müddet sonra Hamdi Yeni
mahalle i<aorakoluna gelmi~, para 
meselesi etrafında resmen tahkika. 
ta baılamıştır. Baıkomlser, parası 
kaybolan muavinle, kendisinden Bir .enede 7o milyonluk mcnfe 
fÜphe edilen polisi sorguya çekmiş. fehadetnamesi 1Jerildi 
tir. fıte bu esnada muavin Şcvkel 
iddiasını tclcrarlrunı,: 

,,_ Benim paramı Selim• Suad 
ça'dı, hınız odur .. >> dcml~tir. 

Bu açık itham karıısında büsbü-

Ticaret odasının hazırladığı 
bir istatistikten anlaşıldığına gö· 
re 941 sene sonuna lcadar 70 
milyon liralık menşe §ehadetna· 
mesi ver;lmiştir. 

len şeker kampanycuından ö- şındeler. Ünıversıteden dıploma 
nümü:ı:deki haftadan itibaren alsalar değil allame olsalar, kuş 
laki~. aile çocuklarına feker 'dilince konuşsalar gene kadın • 
tcvzııne baflanacaktır. Bu hu- dırlar. Erkeğin gördüğü işi yal• 
susta Sıhhat Vekaleti tara • ba 1 · k l Se 
lınd I t b l V'lA 1• • 1nız ş arına ıvıramaz ar. r-an s an u ı ayc ı emrı- • • . • 
ne verilen 4~bin lira tahsisat : best meslekte bıle gene ıkıntı 
kiifi gelmediği takdirde Ve- E planda kalırlar. Bu tabiatin ka• 
halet yeniden tahsisat gönde- ~ nunudur. Değişmez. Halbuki 
recektir. : kadınların yapacağı ne kazançlı 

'• ............................................. .,/ işler vardır. Berber l&lonu aç • 

Kömürcülerin Bul
gar köm tirleri için 

istedikleri müsaade 

mak, terzi atölyesi kurmak gibi. 
Beyoğlunun büt~ Rum, Yahu
di berber salonlannda kızlar ça· 
lışıyor amma bir tane Türk kızı 
yoktur. Birçok meşhur terzi atöl 
yelerinde genç kızlar çalışıyor. 
Çoğu Türkten gayri unsurlardır. 

Şayed bu kömürleri 14 kuraftan T eferrüata ı;drmiye lüzum yok. 
aatmak mÜBaacle•i verilmezse, bu lstanbulda Türk olm1yan üç yüz 
kıı da halimi: geçen aenel:inin bine vakın bir kalabalık esnaftır, 

ayni olacakmıf tüccardır, işçidir ve bunların hep 

K.. _ •--=-ı- ~-d.. ı bul Ti si hiç sıkıntı çekmeden, aybaşı 
omur ~ erı un stan • ha h blı" 

caret Odasına müracaat ederek Bul- b~klemeden yat pa• a gı 
gaıistandan getirtilecek olan kömür hıssetmeden rahat ve mes ud va
lerin· hususi hir müsaadeye tiibi tu_ samaktadır. Sebebi hayat paha
tulmasını istemlperdlr. Kömürcü.,lılıihna gÖTe kendi kazandannt 
lerin bildirdiğine göre Bq!garlstan. uydurmak imkAnının ellerinde 
da kömürü 7 kul'Uf 30 para ile 8 olmas1 .. Fakat avlıklı Türk deli· 
lrunqtan teslim eı:mek.tedlrlcr. Zaru- kanlı bunu nasıl karfılayabilir?. 
ri yol masraflarııe birlikte bu mt- tktısadt üstünlük nüfus kesa· 
lar İstanbulda 14 kuruşa kadar çık- f · • ··Jk h•b• } k 

-'-··-d K"" •• ··ıe . B )g etmı ve u e sa a ı o ma ~re-mimUl ır. omurcu rtn u arya • b h 1 
kömürlerinin 14 den a,.aiı satıla. fini haız unsuru ~- ran ~zaman 
mıyacağını bildirerek bu kömürlere larda daha çok muteessır eden. 
hususi bir müsaade veriJmesinl is- Ana davalarımızdan biri şu ol • 

~ ---------------------'il temlşlerdir. Kömürcüler, akai halde malıdır. Türk gençliği hayat şart 
l S T E R 1 N A '~ bu kıı, geçen kıt olduğu gibi 20 larını yükseltmek için serbest 

. • kurutlan atağı kömür bulunamıya- mesleklerden herhangi birine a• 
l STER 1 t..r A N M A 1 cağını aöylenıtıkte, binaenaleyh na. tılmaktan ve önceleri karıııla ..... 

n k"I 1 • • be bud 1 . ~ 
Bürhan Felek, hemen hepi· neye 15-20 milyon kilo devre. 

mi:in derdi olan iaıe iıleri deceğiz. Bu sene de 30 milyon 
hakkında yazdığı bir yazıda kadar çıkacakmıf. 
:eytinyağına tema• ederek fi· Gene tüccarın kendi ilade-
yor ki: lerine göre memlektin dahili 

«- Türkiyeclc her feyin pa· istihlaki normal zamanda 16-
halanmaaı az: çok bir aebeb ve 18 milyon kilo imif. Buna •cağ 

~ mevs m~n Y, .e yere geç· cağı zorlukları yenmiye ralış • 
nlmemeslnl ıstemek.edırler. k k" Hd" R fah 

Bu k.. .. 1___ k h·ı 8 lg 1 ma tan çe ınmeme ır. e 
omurJCTC mu a ı u ara- h.. • ib" 1 t • Ü &-•-- tile ı.·1 5 liradan ve urrıyet g ı nsan çın en m 

ra ~- sure aı osu h" .,_. k k b H 
baJınumu verilmesi tekarrür etmiı- ım uu ıymet anca u yo aT• 
tir. da bulunur 

c.2311.t!kan Ca.~i.d 
Havagazı iyi yanacakmış! ········-......................................... . 

MahkOm olan r•devucu 
mantıkla izah edilebilir de zey• yağ eksiği karfılığı olarak da 
tinyağının yük•elmea; izah e- 6-7 milyon kilo ilave edersek • "d 
dilemez. Çünkü tüccarın ve Son günlerde havagazı ı nre· 

bir yıllık i61ihlak ancak 22-25 sinin ~bre verdiği gazin iyi yan-
·eıref saatte olsunlar!- iktısad eder. Buna mukabı·ı bu •enekı" d h kk d b l d" b" lilcmasının iddialarına göre .. ma ığı a m a e e ıyeye ır 
fiat yükselifinin acbebi tale • mahaulle birlikte elimizde 45 çok tikayetler yapılmaktadır. 

·1 k.l l b l k Belediye havagazi ~irketleri nez bin ar:dan yani ihtiyacın mal- mı yon ı o ma u unaca .» dinde yaptığı tetkikler sonunda 
dan fazla olmasıdır. Halbuki Biz bu iddianın doğruluğu- §İrketlere verilen birkaç günlük 

Alemdarda lçtihacl aparblna· 
nında bir randevu evi açarak 16 

11 

Ô~le lkındi Al.:tnnı 

5 
9 

01 

4' 

Yatıı 

biz daha geçen senenin rekol - na yüzde yü: inanıyoru:, •en muvakkat kömür kalitesinin bo-
Yalancı ıahldlik ce:aaı tesini ,viyemedi.L. Belki bu •C· de •Y okuyucu, zuk olmasından dolayı gazin iyi 

Dün ,ı inci aauceadn, bir ha- ... 1 s TER i N A N' yanmadığı neticesine varılmıştır. 

yaşını bitirmem~ Nuahat ve 
Semahat admcla iki kızı fuhp 
teşvikten ıuçlu 64 yqında katil
den suçlu Ali Oaman Ye Kızı Ne
:zahati teıvik eden Hayriyenin 
muhakemeleri dün 2 nci atırce
zada aona ermittir. HayrİJenİn 
auçu sabit olmadajınclan beraetİ• 
ne ve AU Oma•naq da 6,1 ay miid 
detle "laap.me karar ......ılmittir • 

S. D. S. L>. S. D. 

v. 13 08 1 16 88 19 l 6 

E. ıs ıız O 2.. 12 

s. I.>. 

20 M 
1 82 

karet davaamda yalan ıehadette 1 1 Havagazi şirketlerine yeni kö • 
bulunan Kirkor adında biri 2,5 S T ER N A N M A ! mür verilmesine ba,landığından 
aene mUddetle aiır hapı' aı•h· ..._ ... bugünden itibaren gaz iyi yana-
inim ol.ı";Jttui'., ------------------------"""' ~qktır. 

• 
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Günün adamları: 

Fransız Basvekili 
Lavalın 24 saati 

C S:ahhi bahisler =ı
Mektebli çocuklarda göz, 

kulak, ·boğaz ve burun 
Lavalın toprak işler:ne tam vukufu vardır. SC:lbah~eyin evinin 
kapısınd..t onu bekliyenler arasrıua bu hususta müşkili o!an 

köy1üler ckseriyerı teşkil ederler 

muayenesi niçin . ıazımdlr? . -Ya,2:an : Doktor lbrahim_ Zati Oget 
f tk ve orta ta\ıail yatlarında B uıün iami en çok anılan rını en fazla kabul eden batvekil bulunan çocukların mektebe ııi-

ve aiyaaet tarzı en fazla ~.. '"'" '' derler. rif zamanlarında göz, kulak, bu-
dedıkoduyu mucib olan devlet a- ~ Kaydetmek lazım gelir ki. I~a- run ve boğazlarının esaıh bir 
damlarmdan biri de muhakkak' val hem başvek:l, hem dahiliye .surette miıtehaasıslara muaye.ıe 
ki Fransız batv.ekili Lavaldir. naırı, hem de istihbarat nazırı- ettirmek lüzumunu bu birkaç sa-

Siya~et alemin:n ~n tamnmıı dır. Bundan dolayı ifleri hakika- tarla aile reialerine hatırlatınak 
kurdlarından biri olan bu devlet ten taşkındır. i.aterim: 
adamı dünyanın en fazla çalışan Öğleden sonra dahili} e neza- Bilmek lazımdır ki çoculdnrın 

tahklarda agrı, ıztırab, ate, me" himdir. Bu daha ziyade çocuf9 
cud olmadığından ancak tesa • neşvünemasile çok ilgilidir. B• 
düfler sayesine.le teşhis konul - run kemiklerinin eğriliği, ahta • 
mak imkanı hasıl olur. pot, vejetasyont kemik hamam• 

Burun muayeneleri de çok mü (Devamı :sayfa. 4/1 de) 

( "~o~ t>Os ıa .. nın bulmacısı: 1- (15)) 
insonıdır. retine gider ve kendisine arzedi- sıhhi durumlarile değil doğru · 

Gününü nasıl geçirdiği hak- len dosyaları tetkik eder-. Bu dan doğruya den ve vazifelerini Bunlardan 30 tane'>ini hallederek bir arada yolhyan her 
kında hus.usi kitibi tarafındıın dosyalıu içinde en falza dikkati- takib vaziyeti ile çok slkı alaka· okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
verilen izahat ziyadesile dikka· ni çekenler komünizm mücadele- dar olan göz; kulak ve burun a· Soldan sağa ıltıi: 
te de~er olduğundan bunları si ile ihtikar meseleleridir. rıza ve hastalıklınile çok yakın· ru: 1 2 3 4 S 6 7 
naklediyoruz. İhtikar mücadelesinde hilhas- dan meşgul olunmak icnb ede!". ı - 1.'ürkl~·e,nin ı=--

Laval sabahları. çok erken 11• sa çol< serttir. Muhtekirleri mey- Gözünde miyopluk, ipermet - sahı~ btıluııan bir 1 1 il 
1 1 

• 
yanır. Saat 8 den evvel otomobi- dana çıkarmak v~ meydana çı- ropluk veya aatiğmat;zm mevcud deniz (9) . -----------------

ti Chateldondaki ikametgahı i). karıJanları azami surette tecziye bulunan bir talebenin sınıftaki 2 - !lir nevi es. ~ --,,

1 

__ 

11 
_____ _ 

nüne gelmİf bulunur. Otomobilin etmek idn ·durmadan uğr.aşır, e· durumu, dera ve notlarile Y'eya ki ha.)ır ınıiesse,,e. il 
kapıya geldiğini gören ve kendi- mirler verir. • diğer yazılarile olan alakası nor· si 161. Alaturka ' 
sini sevenler orada küçük bir kü- Dahiliye nezaretine aid i~leri mal bir çocuktan çek farkh vet musiki heyeti ı:;). t. ------ -- - ----

me teşkil ederler ve onu ;soe!am· tetkik ettikten sonra İstihbarat 1 çok a'8ğı derecededir. Çünkü 3 - Gümiiş ı.>ı, 
larlaı-. Aralarında birçok fakir• nezareti İfleri ile uğraşır. Gerek böyle olan çocuklar ya uzaktan Ermrnic" bir hitab ---,-------------

Jeı· de vardır. Laval hepsi ile p L . . İl}gal altında gerek İfgal altında veyahud yakından göremezler. n!dası (2). ------------------
biraz gÖrÜfÜr. O~enmeden hep· Mar~a~ et~ın. ve aval Vıf~d~ olmayan kısımlarda inHşa~· eden Gö.-emeyince vazifelerini yap • 4 - Bir ~rnınsu l • --
sinin ellerini aıkar. Bunlara elin- bır gezıntı esnaşında bütün Fransız gazetelerini bir makt~; deraleri takibde müskü- muz (4). hükum -- ----

den geldiği kadar iyiliklerde bu-!da bir buçuk, iki saat iikir tea-lkere gözden geçirir ve nazarı lat baflar ve garibdir ki birçok (5). ------------

lunur. , tiainde bulunurlar. d;kkatini ceıbedr.-ı bir yazı olur- defa çocukların gözlerindki arı- 5 - Erza.k (6). . -----.-------- __ 
Unutmamak İcab edeı· ki La- Lava) geçen yirmi 3aan~ ceı·e- sa onu baştan a:ıa~ı okur. zadan haberleri bile yoktur. U- 6 - Bir Ermeni l 111 

val yaman bir siyasi adam oJdu- yP.n etmiş olan meseleieri Mare- Matbuat müdi>rlüğünihı lıazır· mumi sıhlıat muayeneleri ~tına - ismi lt), Tersi bir ----- ----- -----
gll kadar yaman bir ziraatçidir. şala bildirir. 1"1d•"'• noıJarı gö7den vecirir. ·sında birçok talebenin bir veya· mevsim ı:u 111 il j 

Toprak iflerine tam vukufu Mareşal ile görü,me.;İ bittik- Akşam ~ene 80 kil<-me~relik hud iki gözünün gayri t:abii ol • '7 - Tarihte ı----1-· - -- --------
vardır. Bu hususta müskülü olan ten sonra Laval kendi dairesine yolu katederek ikametgahına Juğunu tesbit eUiğimiz zaman meşhur bir ilim a.h ıll , 
her l<övlü ondan naalhat i~te- gider ve işlerinin basına geçer. varır. Sabahlt>uİn kendis:ll? görü- bu arızalardan ne çocuğun, ne damı (8' . - --
mekten ·zevk duyar. Baj:cılığı da ~leye kadar gözünÜ kırpmadan $ememis olan bir vatandP <11111 gö- de ailesi~in o güne kadar malu- 8 - İııU:iler l4). 1 5 - Mı:ıs:ılla.rm belli başlı k.ahramaa. 
meşhurdur. çalışır. rür ise h .. .,,en onunla birkaç da· matları olmadığını gördük. 9 - Budala (5 1, Ara.be·.& bt'nlıer l2l. 1a.nndan biri (3). Bir kadm 4ııstaba. 

Bu görü,melerden aonra oto- Öğle yemeğini Hôtel du Pare· kika gö~iisür. Kulak arızaları da böyledir. ıt - IlayTel nidası (2 ) • Kıral-.&.ııaeak nenıiz (6). 

mobiline biner ve 80 kilometre- ta yer. Yemek aıraaında gene iş- Pariae gitti~; takdirde l'Aati- Boğazlarında çok büyümüş ha• şey (7). 6 - Bir gıda (2), Ha.nıi 1ı:ımseaı1ı (1). 

lik yol katettikten sonra Vişiye lerile mefgul olur ve göriişmesi fuon oteline im~r ve mesai a,-ka- demcik veya gen:zde vejetasyoaı Yukarıda.ıı aşağı.ya doğru: 7 K · 

d d M · b d d ' d l ·ı ·· ti .. ·· - 1 ı b l d • • 1 - n .... u. d~· yolu ...... bir ""'r 17), 30 • - ışın Nan C3>. Bir Rum aıia gelir. Doğru an oğruya are- ıca e en aıre amirini veya na· as aı·ı ı e aura e gorusmC'g<? <o- an u unan çocuklar a ışıtme u- - ..... ~ ~.. ' ( .,. 

şal Peten:n reami dairesi ve ika- zırlardan birini sofrasına. davet yulur. Onlardan aonra i~a:\I kuv- kudreti normalden çok &fağıdır. ıiin (2). ). 

metgahı olan Hôtel d,u Parca edeı;-, onunla cari meaeleler hak- vetleri kuman~Anları yahurl he- Ve bu arızalar devam ettikce ku- 2 - Emiır veren (4). Bir erkek adı 8 -Tavanıa dtbbııde bol'RD81' fi),• 
d 

• kadın ismi (5). 
iner. kın a gorÜfÜr. Yemekten sonra! vetleri ile ,,,öıriiıı.iir. Bu ~ö~U .. mP.· lakta ağır iaitme de artar. Söyl-' (4). 

Her sabah bu iki devlet ada- gene dairesine gider ve meaai leri müteakıh hemen otomohili- vak'alarda da ekseriyetle cocu- 3 - Orc.ç ayı {7). 9 - • fl"enll ismi (4), Sorra eld IR 
mı gerek Franaanın g~rek dün- arkadatlarmı kabul eder. ne atlar ve Chst.tP.ldona nvrt"t e · ğun ve ailesinin l-•mdan haber • f - Sa.n'a.t (2), Okuyucu C·U, Bir 1f - Kola;r olmayan (3), Men~ 
yanan mühim meaeleleri hakkın• Kendi.si için mesai arkadaıla- der. [Dec.ıamı 4/1 Je] leri yoktur. Çünkü bu &İbi h.u· renk (Z). (5). 

8 9 10 
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E'rkeği kadı D. · PATRONA --· N~5::r~ç~~A eoHiUN ~aratır 
Deli H ..... loinlea ce ... ••· P oHlfÜreba.celder m'7di? En[ llehmed Pap ..ı.allarm• tJ Çağ,..a ~---·• -=•· Ha,...ıle ~· bakt..,. Ah, ,.....bb~. N.......ıa bir ;n. 

remiyordu. Çinkii bu ntetıe~ ~t- ÇeTİk ve gözü kara adamlarım t.aııılamıı. düıün~yo~~u. Koca • lann haldm.ı mı öcley1Jruml - Böyle .,.ak altında beyfiu- san edaırile konuşuyor. Ben, san· 
rafında arkac:laşlarile «bir şeyle- etrafına çemberliyerek rmıhare· adam padııahın bılgısı ~l!ında bu Bir fır•ına.. ae münakaıa etmiyetiın Vedad! ki onu iğfal edip bırak n.~ bit 
re• ._.ar vehaif cıleiiHenıli. Ki- ite meJ711am .. sider cibi laüku- raya kadar ytiriitıebilclığa t1lşeb- 1 Herkes bize bak17or. İtiraz )'Ok, ahlikaızmı. Ea.iştemia netı:eıine 
zararak Halil pelalivana yürine met kcmaj'•a ~lea ilatilıilci •.!' ~üü, ltund&n öte!4' kea~ lrafa~ı Konser yaklaıh. Hazırlanan bize gideceğiz. bu diı hiç te yakışmıyor. 
baktı. Halil pehlivan da henüz elleri ve 1rözlet"1 bağla olarak ko· ıle baıaramıyacagına hukntedı- piyanoyu a-örmek iizer.e ı.tan'ba- Bir balaaae li1111.. Eliaden kur· y ava, yavaı kan D~n me çı-
bır şeye karar venaiı 4ejiWi, 1'u rii küriine faka basacak mıydı 1 yordu. • . la inmıitim. Dönüşte, istasyon tulmahyıın- İçimde birçok za- kıyerdu. Hiç ötesi yok, i:ıtıAsyo-
aebebden nriUıbet t»ir 14'7 SÖJ'fi·. Daha birkaç gün evvel ansızın - Varın İçerüde ıatırabat ey· kapısında Saadetle kar.,ıla.....,m. mantar ihtirasta ko,tugum apar· 

__ ....._ • •- L!- -:!ı ı· ı· "' :!J'•• nun ortasında~ ve ç.Ukt. i>ir yemedi. ...... anımın odaaıaa cinp adam- -, _.. tıee._ ey .r'J'C' ~· - Efeadünizi prmek içicı ie- tımanma aritmeje ~ arz11 ta-
Mehmed Pqa ce.ab alama- lanıua cıferbet» bile içmelerine Dedi, iiç kitiJıe ~11u1ıl.•k ızın taayon kapılarında mı bekleme- fllll&J'OrmD. hareket yapacaiım. Beni apartı-

yınca titrek JNr ..&e tekrariadı: miaaade ebneyen bu kurnaz a· ~ aalatmak t~ed1. ~da- liyiz ! _ Hastayım, e.e de halter bı- mana 1rötürmek için ura.r ettik· 
-Jti ocakta nu laitiirmej'i tlü- damı avlamak, Halil p~hlivannı ilan çıkarlarkett Halit pehlmln • Diye ait.emler aanwarak :aöse ralanadtm! çe biialNiliin aefr.t Miy.or, bit- .. 

ıünür&iz? d'iif-.ıüiü k.ılar ita.it bir teY o- •iaerek aorclu: . . .. . baılad.ı. - Her vakit, me1r.telt çecuk- evvel elia.ieQ IUirtulm&k ıistiyo-
- He.üz ... tliitiilte•emit lacak mıydı? .- Serıdengeçtileri .,eliirclelllll Eııe teldoe -:., f.taabıda lan cilti izin alarak plmi,_..un rum. 

idiik. Mehmed Pata endite ile sor· llH -'taftBll? • . . indig•imi aöylemi,ıer11 ,...zalaancye Ta! Telefoa edertıia! Birclemhire ıt-Waruma kolu-
- Ocakta yapüilür misiz? du: Paıa aar.a~dı, hır ehnı bıdwa- ujrayacaj11n1 &aallltf, .-Mti ke· Yiıdi citlilııçe ~r, ma ~tijeai -. ..... Di~-e-Uni 
- Çok miiıkiilnr, mibte11il - Ya, anları saraya celbede· rak gözlerinı açtı: aiace, istasyona s.elerek itekle- skandal~ k...... lftnUİ§ kilidlemeaeydim canımm acısm 

olar. bitür miyiz dersiz? - Teenni eylen eilum, buse- mi§. hiai.i waiı•.._ el.. bqwacelı:tıım.ı 
- Ya. _.-nseçtiler «aia - Celiirler mi bilmeyü:r: sul· ce olal!Hls! - Niçia v-..ı! A11lama,._ - C... ..aaLraa - trenle - Benimllı beraber yür"i Ve-

kapmnaıı lriic•• eclip ••-
2
:79 taa1111? ~iler odadan çıkarlarken r111R niçia itenden bçmaia he.t- döneraia! dad! Kepaze olmadan buradan 

muvaffak olamazlar mı dersiz? - Ya gelmezler i.e haTiçte Mehmecl Pa.- ~aitim ağanlll ladı~! Telef...ıaı--• ccnab ver- - &em ..... maa.r sir! Ç1kahm •• 
Halil pehhan ellerini ovuı- «kaadıı eclile!'IH mi dersiz? ardından aeslencl~ı ~ .. miyor, ....-ıyonan1 Yeba bak- Ditleuiaia SiCi~ .~: Tikainiyorum. Adi 'bir fahişe 

t...d•: - İzlerine •üa.,,- «<pa .. alannıı> - Baka 11walum aga, •• -sel•r .... _ aı lleacien! - Yoba ana kaz, iki •lilr<Nm f 
y .... a.tiite konuf'Jyor. _Külli mahzuru var•ır e en· hotlamamak lazım 'SeM! · misiz? Onu kartamda söriiRce cua .. de 8iscleler mi? 

dim. fzni ıerifini& olur iae bunda, _ Süplıe etmezle~ mi? tbra1ıim ai• dötıtip tekra1 içe- aılolmıttı. Onu tokatlamamak iç;.. kea· - Yok~ fena ~uraun! 
vezir sarayında .,...ısun! - Sezüo ederler he alrihet ~ ginli. Sadrazam le.mm Hanı Nefr.ot ediyorum onda• art*.. dimi aaul tutalıriWiii-e hil& p· Savurd~ t·~:4 7abana atı-

Hatil pelaliyanm lıeldifi ~ vehamet .olur de...tettu sultamm. Kaplan Giray Hanla ı«ii1mek HayatJmda meı'um w t"01 ~· fl.70l'1llL Nefretle ,aaa.wi H· lllC&k nevidea dqiU . . 
ned Pata ıiçia çok lmrkulu bir - !... iatiyord,.: (Arlt:reı lklr) 11&111&k karanıu verdii.iai öjren- Mlftardum: B• kad.. a..ı .W. u. ~ 
teklifti. Muvaffak olunamadığı elikten 80Dra ona naul .tur, eski - Söalel'ine dikka et S.•det! 

1119 
b4• ..._ .. ıaiieilai tıNı•ba11· 

takdirde, aadrazamm bap git- Nafia veka'eti Bursa su iş~eri birinci yakınlığı •Ölterebilirmaf Yoba -- de laakaftt eieuiaa. im'"" laiiwiyette ıösteınaeğe mu-
nek İ:tt- b~e sayılmayacaktı. Onclaiı hem bu .aebeble. hem - Bana hakaretlerin en bil- vaffak oldu 

1 P•p•• .. ha fimdi•en l'eDgl sa• şube midürlüğ J~den: de Semahati, ikinci defa W .... ,.aiwnü yqtbnf Bantla• t.aka . 
rarıp dudakları libwmeie bqla- ıaa.la ifieme:ie aürükled.iiim içia dah' naul laabret etlebilirsin? 1ataay~ndMt .kr~..;.;:nlla bır 
mıştı. Yavaşça: Blı:t1"meye kw.n ili: . kaçıyordum. Semaha.Ue buldu- Arzunu alclıktan 90IU"& fırlatıp yerde elinden A k 

_ SaraJ"ı hümayun cümleden 1 _ BUl'Sa s• işleri birinci şube railMrltittl mmtamsa Glıllinde -.na ._ İ'Wll bambaıka zevki,, beyecua. attın beni Vedad! ( r ası var) 

emindir! vw .ulama k.a.na.1.ları laairqa;c.,, w anııi tnalMi bıııııııılAa _...._ lııetif be- hisleri daj.ıtmamak. bunlara Sa- f b l Li " Al Sabm K -.i.t<OO"" U 
Diye mırıldandı. t1e11 ria.t va.laiıU e9l8l tbııtftA• ı~st5 • ~ 93 ~. deti karqt1nu.mak iatiyordma. Jstan U se er • .ı~ 0.ıu~ı .u 

Evet llehmecl PafaY'S; aüre z - Blı.dtme ı.bkte'1i11.11u tarihine rıas_tla:ran ~ &iinti MM 15 4le lk;nci kampana çaL:rordu; en· Reısltgınden: 
Patı-ona ve arbdaılan bır d_efa. Bunıa su itleri 'biriDc.l ştJbe nıMtitfttü lıil••Nla tep1uaa eksiff.ta~ kıem19.. «life ile trene baktıjum aörünce: M'lkdlln tnc Jemimt S~ ~eli 
yiikaelı: saray 4uvar1armclan ~ ,._ 1nı.zmıaı4h b,Plıit san umtlle ~apı"acaktrr. - Oç treadir aeni bekliyorum. cınst Fiyatı Kilo Ura ı ...._ 
riye alındılar mı artık kurt•luf ı _ iıJtekliltır elmlltme ı,arbıametıi. mulı:amename, hdmi fenni şartname dedi. llllkaıu yok sideaezs.in! ıcr. 
imüaları kalmay&eaktı! ve keŞif bülisa Cfdvelfn[ brdelslz olarak sa *11 biriaci 'f'fbe mödilrliitlinden Seninle mutlaka kıonupnaby.1z. 1 Dai~ etı 141 Ullt l 

Halil pelalivaa: ala.bıiirler. Mukavele profi!!frn bPr zaman iıı;fn inetlttr müdiirl7et binasmaa ~- Miinakaşa etmeie,, a•oirlen-, J[arama.n eU 135 .3~ ) 6662,50 
- Anclada oıur. in1Bda da e- ae ecll1mek üzere ~ ...,,,.nr. meğe hiç niyetim yok. Sakin el- SIP' eti lZ'> 21590 1 

fendim. A 
4 _ Eksiltmeye glrebITmek lttn lstftmerin 6547 tlTa '7!5 ~ m1"11k- nuia çalı,ıyorum. J[&:IJQeamsma hlfı ı yat.lt ıı.entn llU/t •l ~. 2 llei ~"" ft 

Dedi. <'aaıl .halledilmek la·: ;u kat ~mina.t vermesi 11~ eAslH:menln 1aın1Acıa1ı ıtmaeıt en as Ü(! rtin enei ~- -·Bugün çok yor1runum Saa-
1 

Jld KlllUll aylan lbU,.Jl(lllln ol&a w mllretla.ıı..,........ J9ftlıa ~ kapah 
gelen meaelenın Patrona Halilın lerlaıfe buıhm&n veslkala.rıa b.trlMe bir ı.t1c1a tıe .Ulyete müracıta.t ecıern bu det! Baı'ka eün konuşa hm l 1lllLl'f ...m;ıe ftlılll!tneTe '\'.en..._..r. Dalttme W/1Xfl9H sl1h l'lntl u, ıs ae 
saraya düşürülmesi noktası oldu- lıie ımbsus olmak üzere ve5l'ka almalan ve ba ve~yı fbn.-ı etım"•"" '8-t'Hır. O ıae vahıi bakıftı. Şikarıaın Beyothındıa ~ 8atm A'-a "9mlsJ01111 bhıulllia '711Pllael*\v. t ~ldı~ 
ğunu)) anlattı. Patrona b;r kere Bu miiddet içerisinde vesika L'\.1eıbln4• traluanu;ranlar ~ ~ ede. üzerine atılmaia hazırlaaan rır· 1ıeldtf1ertn'I b v1 1t :tı 
sara- aüıdin, a1t yanı kolaydı, m-ln. tıcı bir havvan hazırlığı.. tmPna.t "IJJ9lr.bam, ım yılı Tleuııt Oiası -ns1'1laı w a a.,»:ı: 

"- k ___. ı ".. ~ -· 1 ....rtaıını !l6d P\leD nathn bir 111Mt evve&ne kadar lmmlayon re shttne k,.~u pala ve bıça .,...... eue- 5 - İaWlllllerhı &ekllf mektablannı iibıel maCklede yasılı saatten b1r aaaı Sert, emreden ltir ses ei.ı aıaJılRa ~ teımtıııl. Paılbts o1leak PGl'ıııne!er k1d>nt elll:nrı. Te. 

~! -enellıll.e kaıılar • lıl).erl blrinc.l şüe miıMiırlütüne makbu muka.bill nrmeterl - Sen bucün köye • emez- mi-" _..__ .. 'ft --:u.w,ı -.. .. MeJenl!'lin Gıddlısaoq Useııhı4P lko. Sadraaa• Me•mıd Pqa ~a sinJ ._ ..,__ .-

t•nlu HaliJ pehlivan 1ıibi dilfl- = .-.. ~ lıılllıılll BllU. .._ (1'111) DeelL .....,.,.. Hll:ıılllLae •••dit .,...rl. dl'Jh 
••• Fakat PatroıaaYJ tusa• 



• 

17 Eyhil SON POSTA 

Her gün 
(Baş taralı 2 nci sayfada) 

lince, gene F ranaız kaynakların-

Sıhhi bahisler SPOR Hangi fiC:ttlar doğru? 
dan öğrendik ki içlerinde!, bir (Baş tarJı 3/1 de) · olduiwıu dütünmek ve .. ...,._ 

ik
. . .. t ' 

1 
ak .. si mevcud olan çocuklarda vücu- bi aramak icab eder. Ankarada yapılacak 

ısı mus esna om uzere, sa·ı d k~~ mı'kt d , __ • · . ş·· h . k f _,_,_ ..... _L J 
h
. . F k k a an ar a o-..ııen .ııre • up eaız a a ve mıı:ıae....- .... b •• b k 1 
ıcı raneız anı taşıyan Y?, tur, mediği için ihtirakat li.zım ol- liyeıi itibarile geri bulunan, yftfıl a Ş musa a a arı 

taşımakta oldukları muste~ 
1 
duiu derece vaki olamaz. Bu - sınıfına tekabül eclemiyen hilka- Abc:ılık federasyonu tarafın • 

nam kaldırılırsa altından Yahudi nwı neticesi olarak çocuk büyü- ten aebataız imtable olan ye bu dan hazırlanan atıı müsabaka • 
ismi çıkar. ı m~, cılız, ),oysuz, zayıf ve mu- seheblerle sınıflarmda mırtaffak ları 19 ve ZO Eylulde Ankarada 

Bunuırla beraber esasta Mös- k::ıvc~r"t;siz kalır. Bilh:ı.sa mck: ol•mıyan talebe pek çoktur. Fa- yapılacakbr. Ankara, lzmir, Ko
y"' 1-1er· 'nun haklı olduğunu t e: b yaşlarında çok normal gibi kat bunlar ara.:nnda dojnıdan caeli, Malatya, Konya, Buna, 

0b k Fıo • d 'l a:örünen çocuklarda mevcuci böy- doiruya yukanda saydığınnz uz fçet, Kayseri, Samaun, Zoncul • 
~l 1 • dranHsız "':'a.tan ~.ş~ gazete • le hastalıklar ve arızalar yüzôn- vt cayri tabiiliklerin doğurduia dak, Adana ve lstanlnıl bülge • 
cı erın e erıo yu ı tızam et - den çocukların netVÜDeması ır-- Ar•z•••r yhimden tenbel ve a leri müeueae ve ihtiaaa klüble· 
mekle kendi kendilerine karşı ri kal1r, derslerine de 1üzum11 llka.an olma talebe de varcl1r. 1 ti rİne menaab aporcular araaında 
menfaattan doğan bir vazife yap kadar bağlı o!amazlar. Ç:dış.a • bir tetln'k, muayene ve tedavi ilel""'palacak bu müsabakalara ar· 
makta olduklarını kabul edelim: maz ve hic; bir kabalpti yokken bu yavnıcakları kurtannak müm zu edenler lbt iftirak edebilecek· 

Bir parlamentonun bir devre tenbel ve b.yadaız çocek ismini ldindfir. B~ nıt'fltle yapılac;a~ 1.-ctir. 
nda vazifes. . . . alırlar. Sınıfta tenbel Ye kayıd- yarchm crocaian hem ahhatmi, Miieueae ldiibleri müabaka 

esnaaı .. ını ıyı yap~ı· sız aa'.Yllan çocuklarda sörü1en 1 hem de iatilr.baliai korur. tartlara: Tüfek 22 çap, hedef 
olmaması o parlamentonun lu • ba 'hallerin mutlaka bft- aebeb"i o,.. l6rahim Zati O~e~ 12, daireli, mesafe 50, nişan va· 
zumsuzluğundan ziyade muay .. ,.ziyeti yatarak destekli, menni a-
yen şartlar içimle kendisinden man dostluğu, hiç bir zaman de- kimlere neler kaybettirmezl Bi.- decli beftir. 
beklenen hizmeti ve faydayı ifa ğişmiyecek politika sömürğe naenaleyh istiyenle istemiyen a· Umuma mahsus miiW&tlı mü 

(B111 tGl'alı 1 inci •7'•da) 
Trabzon yağı: 320. 
Zeytinyağı: 123. 
Sabun: 78,5. 
Patates: 25-32. 
Şimdi, Ticaret Odasından, pı· 

yasadan ve alakadarlardan bi· 
zim tesbit ettiğimiz, Belediye İk· 
haad Müdürlüğünün raporunu 
hazırlattığı günlere aid olan fi
atlan all'alayabm: 

Pirinç: 132-147. 
Fa•lye: (Dermeaon) 48 .... ıı;ı. 
Mercimek: (Yetil ve kırintzı) 

piyasada mevcud deiildir. 
Peynir: 1~145. 
Kqar: 195-210. 
Zeytinyağı: 133-142. 
Urf ayalı: 370-425. · 
Trabzon yağı: 320. 
Sabun: 80-85. 
Patates: 26-32. 

edemedimni .m.terir. Böyle olun siyasetidir. rasında mücadele hR.şlamıftır. Bu aabalr.a f&rl:lan: Tüfek .22 çap, 
e· e~- l 'l Bekle _L 1 d iklik k __ _J le • ,._ ___ ,_ k mesafe 50 metre, hedef 12 dai- Görülüyor ki, Belediyenin tea-

ca da mesele par amentonun ı • neBi ecek eği.,' · te mÜçaae uzun sürece&, ÇO çe- reli, ayakta destekli, mermi ade- bit . ettiği fiatlarla, bizimkiler a· 
gasından ziyade ulahı şeklini,nokta etrafında toplanır: tin olacaktır. di üçtür. rasınde. bir hayli fark vardır. 
alır. . .. ·-· .D. izginsiz. h. ür.r.iyet, ö~çüsüz ~ h I .. .- "7 I 1 ı.,.:J Müsabakada kazananlara he- Biz de ayni günkü fiatları aldı· 

M 
--1 p led - t 1 fu ı- C.,k./!.,,.,.,,... ~ak,_,-.. diyeler verilecektir. iımıza göre, icldia1B1sa karşa, o 

1 raporların muhaaaılaaı gönderil· 
mektedir. Halbuki bu defa Be· 
lediye İktıaad Mü,dürlüiü, 'Vail 
ve Belediye Reisine, yalnız ken· 
di raporunu vermi,tir. Eğer bu. 
böyle olmasaydı, 1"9pordaki fiat· 
ların bizim listemize uygun bu 
lunması . lazım gelirdi. 

Belediye lktısad Mödürfüğü. 
nün, bu mevzuda daha titiz da'9'· 
ranmaaı İcab ettiğini tekTuR bil· 
meyiz lüzum var mı~ Çünkü. hu 
suretle pek batı bozuk giden hu 
itler düzene!' girer, mürakabe 
vazifesi daha tuur1a yapthr ft 
piyasa Mrkaç cibiHiyebizin o • 
~it olmaz. 

Sadeyağ yokse1iyor 
Sade yağ fiatlan dünden iti -

baren birdenbire fırlamıtbr- Bir 
kaç gün evvel toptan 330-335 
kurut üzerinden sablan Traltzon 
yaiları dün 340-345 kuruta 
yükaelmittir. Perakende fiatlar 
ise 360-376 araamdaclır. 

-·--o-are\NU etam soy ıgı son musava, gız ı nu z par amen- --··---.. --·----··-··· z d d _L Al I lut.__, aman an 80llra artmıd·r, ene· 
nutukların birinde aynen: to me&.anizmaaını yavaş yavaş Gu··nu··n adamları mcrJtya • ~ - maçı .... ladı Alman • lsveç takımlan ara • mez. Meseli, 19 Temmuzdan iti- Cioar lıazalardan ••lip çalqmı 

- «Fransa ancak efkarı u - sakat • idareyi yavaş yavaş sanda 20 Eylülde Bertin olimpi· haren zeytinyai fiatlan tesbit •· takala 
mumiyenin muvafakati ile idare damarlannda Fransız kanı olını· 1Bq taralı. J/l cf•J ... _ _ıı yadı stadında beynelmilel bir dilmit hulanan 123 kurutu çok- Civar kesalara kayıdb takai • 
_ _J·ı· H ·1e · bi h.. yanlara vermiye başladı Fransız On an aonra kımeeyi ka-• et· futbol maçı yapılacaktır. tan apnıtbr• •---'- .. zalaruun L---ı. olar-L eaı ır. usun otonter r u • . . d • mes Ye yabaaca closyalanm, ye- E lialcl -- ~ .. 
kUmet efkan umumiyenin mu • politıkasını . a mukaddes hod • •ikini tetkik ecler ,.. steai ...._ Doiıupor lılübiiniin hn.,-e•i ~ fiatlan ela 9. 'T en- latanbula seldilderi ve burada 
va~tine daha fazla muhtaç. gamlıktan bıraz ayırarak yaban· aii ..,ereceji kar-'an teabit .;;, Dotuaı>or klübiintin aenelik ~ 1~7 ~ ~.,;: ~ .. :- sefer yapbklan görülmüıttü.r. Bu 
t•r.l) demişti. cı nüfuz altına soktu. tfrata va• Laval ~ en aiw olan dev: konsre•İ 20 Eylul Pazar sünü :a ':..:it U"o~ Y için ~ gibidtakds:ıler~n ça!ışml•,•~a mü • 

r k' . d F let -fl--den ~ On • • l saat 15 de lr.lüb merkezinde ya- f' ""-- d h' .. ~a e e ı mıyecea, p aaalan eö-
Acaba r ransa devlet reisinin ran Alman ı~ı e ransayı ve -s-k b' • • ua IÇID pılacaktır. toptan ıaU&Ta a ır goz ata- 'k"l kti 

l 
.
1 

b••t•• A en ço otomo il aeyahatı yapan bıa u ece r. 
vilayet meclislerine yeni bir şe- do ayısı e u un vru?ayı. asır· bq'9'ekil de derler. , : -------------_-.:,_--_-,;;,;;,;;==========:;-
kil vermekle başlıyarak kurmak larca müddet ha~ te~lıkeaı kar- Bot durmaktan vıe boı ~ere j 1 Pirinç: ll2·l

47
• 1 R A D Y O 1 

istediği yeni tesrii hayat; haki • ~nsında yaşattı. Şımd1ı Fransada vakit aarfetmekten çok sıkılır. : Sll~~-~ .. 81fSlll :;.:1i:~k~9(;~k). .. __________ _. 

katte ye"'i de~l. fakat iki vıl ev- kafalarının his zincir erinin esa • En zevkli anlannm vatanı için_; 16/9/lH! aeılıe • bP&Dll 11111.lan Trabzon yağı: 330-335. PBRIJRMBB 17/9/tU 

v.-1 ilga eclilmif olan parlimen -
1
retinden kurtarmıya muvaffak 9!1 ~ok çabthİ' .. -!•r ~ldutanu Urfa yais: 370-425. 'J.Jt: &Mı .-ı. uı. Viic--aa 

· l .. h edilin' · b' · t' aoylıyen Laval Türk•,enın doetu-j ç .. aLLBB p . tonun yerme ısa: lf yenı 1 oJan münevver ır grup ıs ıyor, d""- e· • arkada.. . eynll': 136-146. .u.t..ı-. Ut: Ajans haberleri. 7-iS: \. l . . k . . d' . .. ur. tr meaa• ~nan an- Açw. ,.. ". >• ' s b 81-88 ..... (PL) 1> .,, 
oir kontro sıstemı urmayı ıs ·ıki Fransada hümyet ızgın, mu- lattıtına göre Türldyenin siyaee- a un: · · Kar'- i'l'oP'lllll • •• ..,,: Saat a..v• 
tihdaf etmiyor mu? Bu suale savat ölçü altma gı'rsin. gizli nü- tini pek ziyade takdir etmekte- ııdra 1 

SlerUa S.H Görülüyor ki, Belediye fktı· n, lUJ: KM1IPk proenıu (Pll, Jz.45: 

k 
F arbt A ·w.Yortl . 111 Dolu Ut.%0 sad Miidürlüiünüıa fiatlarile bi- AJtm& haltel'Nri, IS: Nihavend "' JJit-aa 

menfi cevab vermek mümkiin fuz kallçsın, idare katı sız ran- dir. Yakmşark ve S :ft'UP8 .-..eTn tn h'1tl'9 ft. 31.115 zimkiler arasmda derhal pze mabmlarmdan .-rkllılr, 18: Saat ..,.an, 
değildir. Ve Fransanın bir çeşid aaz elinde bulunsun, Fransız kuv me~leleri _me?uu!>-h• oklutn '"drtd Ht r~ı.a ll.9315 ... w-nan bir fark vardw. Bu va:ı.i- JB.ts Fasd heJ'eii, 11.45: ... ___ ...__, 

1
. h d f . . . k llanıl tak!iırde Türkiyenın yilluek ro- holm •-- Y-r I - _.n::a., rıMyonal-sosya ıım, ya u a - vetı yalnız Fransa ıçın u - lu"ne el • • t ede.. k 

1
" _..., &&. so.so yet brpamda Belediye ktıaad 19: (Ziraat -.ati), 19.15: o-. miQ' 

. 'h I . Al . . k' . aıma ıtare • • Bir .ıtan lira .1tt..11 .x..:: k 1.._. • < L ••Zm kurarak mı ver yo una g?"· sın. manya ıçın de ın yerme O. T. 82.15 MUaurıii... ontro vnerı, rapor - P ), 19.st: Saat a.yarı ve aiaa~ llıı!llıer. 
diğini iddia edenlerin iddiaları -dostluk elbette deği°l. fakat iyi M apdtk 'bia .,.._ kllı.e lan oturcluklan yerden mi Y•Zl • Miri. 19.45: sm.e.ı 11 clak.lb. 19.55 ı 
Qropagandadan ba,ka bir şey o- komşuluk hissi kaim olarak son- Dokto• Hafız Cama 1 alLaı 456 

ymar, ~uali ilk habra •el.en bir avıım ...-..ı..nıan ,~. n.ıs : 
1 Eah•- , r,,.· •. 4t "ual oluyor. Rad70 pw'est, ıt.4.5: l'llm 111üslll 

ı,.maz. suz harb tehlikesi ortadan kalk· (Lokman Hekim) Haber ,ıdığtmıza göre, Ticaret tPt>. ıı: Kca ı . ('&Tin ...ırı. zı.ıs: 
Fransada hiç bir zaman kuru· am. ~ 10.f No. ela lae.p. "- 7.5 ıns Tür llarw Vekiletin• Belediye 1ktı1acl, Mö* ~ 21.45: lhdn staCul 

lanuyacak idaN ~ hiç bir Fakat bb politika Franaa · ile ..... kaMI ..... inmf 1 zus Mıntaka Ticaret Müclürlültlerile, ......_., !2.11: Sut ~ ...._ Mı4 
zamıın yapdamıyacak. teY Al .IAvrupa için faydalı olsa bile Telefoaı 21044-23391 ... lıcaret Odauna hamrlHlklan llldrıd • N · r .. 



eşrı aya evve a ngı tere- . 
den ha,lamış olsa bile Fransa ı mi!-~: .• 

'I • • .. 

ı: ~ ... ...-• ........--...... - .,._,.. ul DI .;tevıumn -uzenne Qu eı ateı et.; 1 ı ··-:.... • ................ ...-u,.....,,.-., • ~ıın;ıın~ ! 1 yUkıeklerde. Felsefe, edebiyat, · 
ıntittür. mit:!it-~ $eft.ref ~ok atik davraımııt• ! E.,,-.- Karrmıu ,,....,,..,.,., • d k 1 k h -h d' l'k · 

.Aliıhd.lanhn öirendliimi- kendisini «Ah vuruldum ... » aye. ,. 1118 fÜaponaerlmncle ;)'eni ge • I o toru atta mu en ısı pe· 
• • • • - .,;-~.la-. f )~:~r•••;+...,ı.,ft ~;nln1"'nA 

• 

4/2 Sayfa 

Polatlıda J Ad.anada 
Mütah•il tayin edilen hadden J SiinNr6cuaAm pamulı miibcıyaaaı 
clolaa fqa mah•al getirip Top-! 6Clffadı, 11«mulı ;yetqtirialerin-
rwlı Oliae tealim etmeie devam 1 den miirelılıe6 bir heyet 

edi70r ı Anlıcua)'a gitti 

Ankara, (Hususi) - Polatlıj Adana, (Huauai) - Siimer· 
bzuınm bu yıl toprak mahsul· bank al~~ bürosu Adtmada pe· 
leri rekoltesi seçen ,..ıa aazaran muk mubayaasına baılamaı hu· 
üat&ndür. Bu yıl 31 bin ton hui· l~nuyor. 1Jk hamlede 150,000 
da7, 6 hin ton arpa, 821 ton yu· kilo pamuk almmıtbr. Diier mÜ· 
taf ve 177 ton di~er mahsul ol- eueaeler de busünl...Je miibaya· 
malıc .üaere 36,998 tona baliğ ol· aya bqlıyacaldardır. 

SON P<rSTA 

:tn,aat ilanı 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

1 - Eretli «K_,.. u ,.apdacak meımar ft iffl ev.lerl- &le bekir paVJonlara, 
hnathıut"OD 7ol "" barlei &u tesisatı ~ ..Ule Jhale edlleeekUr. 

1 - ~u in~ ve ameli)'&tıa muhaamıea Jııet'r bedeli t.OOG.000 Liradır. 
1 - D.slttme emüı Anlııarfh Sümer,. Bank lıluamelk Şüelllnclen 60 lira 

mska'billnM ~. 
fı - Maw~ teminat 1111'kdar1 30.0ot Unııdır. 

a - Dıdtnle 3t.Byll91.tH2 tarthhle müındfl C..l'flllDba rinti Uat 18 ela AD.. 
kara Hmer Bank U11111111 Miiıtlirliitü inoaat binaallld& 7apılacaktır. 

1 - İa!eWIJer t.eıdif e.....U mennını1a ~e bclar J'APmııt oldukları l>a 
l'ilııl (llJlere Ye IMmlanD 1MıdeDtıriue, ftnaaıua teknik &etlıilit.mm kimlerden 
tenılr.tdiu eWttae n banıt bankalul:r. -ehdıe 1Nalan4ulrlarma dair 
veaiUlar k•J~. 

7 - Tdrıllr .~ ............. baTI artlar ..._.. olllnk &bale rinil ...aı ıs e 
...._, müllm ıukılıılltatle Allkaradıa Siimer Bank Umwi D&lplitfae 
......... ea1ı1ır. 

1 - P-. ile &'inderlleeek teklifler .....,_ ihale saatiaclen bir Mat eneline 
,....., ıelmlıl ft Dl'fm bntuıi ~ u,..talaut 01- lkuncllr. p.._ 
ta.la 'vild ~ seelkmeler llUll'l U6&ra ahamlcracat&ır, 

«'ltH• cl0013» 

maktadır. Bu yekundaa 8665 Dii~r taraftan hükümetin tea
ton buiday t 695 ton arpa 208 bit ve ilin ettiii pamuk fiatlan 
ton yulaf ve'44 toa mahlut o'ımak üzerinde Vekaletle temaalarda 
üzere 10612 ton toprak mahsuı bulunma~ ~·!'9 hir heyet An· 
lüne borçlanan çiftçimiz bu ta· karara ~~tır. Bu heyet Ad,•· -------------------------
abhüdlerin~ tayin edilen müddet· na çıftçılennı temsil etmektedır. Üniversite Rektörlüğünden: 
ten evv.el ödemiflerdir. Belediye, Bu heyetin, pamuk istihsal .mas- Ba 711 ~ kaba1 orllJecek talebedel\ tıb tahsili~ möraCIM eden. 
Parti ve Parti ocak teıkillta kay- ra.~lan bu r•I çok olduğundan 
makam Bedri Özerle elhirliii ya· muhayaa fHtlları~ın artbnlmaaı· fer c80b ~ ecmcılar u88» nl. el~ «69» ı ,eo&.lil talı._ llıdk, kimya, w 

Parak çift ... imize .L.terclilderi na talelt edecektir. "'1'oJojldeıa. ldim1a mibeadialilt lolo m~ edlıDler de d8011 it ~lit hal. 
"" •- de llslk, ldmya, ve IDMematlkten JUllı iımlllhana taht tlt~ 

kolayhkların mükafatı olarak K f h .-.. b J -' • ...._. 11ıı1 defa UUhar ıtatesı-.e ıeçmtş ollnlar imtlıhanam almacaldlr. tJn. 
çiftçilermiz de borçlarını çok iZi Ca imam 8 8 IJ8 _..,. Pen PMöM ıhı.te :at/BhUNctrEŞBbııt9ta tarııılnde 111Pılacıaıı:t.ır. 
fazlasile eda etmi,Ierdir. Bugün binası yap!'dt t.wııllerin ıs..alB.tNctTıı:şatN aqMnına bdM' ıııea NdlHnlna mürıMıM& 
300 at!ı arabayla kö,lerden si~o· Kızılcahamam, (Huauai) _ ee.eı..I. c1"5'b 
ya buıday, arpa Ye yulaf aetır- Kızılcahamam belecliyeain" • -------------------------
-mek!edir. Bu kazada 3282 müs· nelerdenheri oturmakta ::dul: Üniversite Rektörlüğünden: 
tahsıl vardır. o/o 25 borçlanan •ki hina yerine sıhhi ve fenni 
32!0, o/o 35 borçlan~ 46 ve o/o bir 'beledrre binası İnf& edilmit, .....,_ Püalte&IDde Arap ve Fan Alolajlııl dıoıoentlttl 11t111ıı&ır. Dil ıma.. 
50 l,orçlanan mtiatahstl savı•• 16 bu hinanm resmi k:'·-dı vapıl· lııaalara 1&.XLHI CWrtes aünil J'~· NUn"tlerln ba tarihten bir 
dır. ~ J Juı.111& flY1'lll Wertlal Wl'IDlt olmMan ....... 'llt*11a.ta adaha& rapeııı. nil;, 

Dllfbr. llıB kitJda 6IDeil ile u..i lailTIJetinl ~ flt «,.._. teılıta işleri kaleminden 
fstenecelıtlrıı Ye 1 tot.tnıı ile 9.XLKI ......_ lııad&r 8ttiirMtte Nt ftl'm&. 

lan. «9914• Karabu "t•e parti ocak Adanada içmesuyu bu 
ay akıtılıyor 

Karabük ( Hususi ) - Halk Adana, (Huauai) _ Adana· Şile Jandarma Eölük Komutanlığından: 
partisi Karabük nahiyesi ocaklar nın içme SUJ'U bu ay içincle tehl'e dlb h d2ıı '6rt rüs ._ t1iri lira kak lı:.l ..._ bedel kellfll Şile J-. 

kongre·eri 

kongresi yakın azanın iıtirakile alublad.ktır. Şehrin birçok nok· ,_ Ko~ Nilı Teke ___. lıa1'akel1IDllD &amir~ Pıar. 
aktedilmiftir. Viliyet idare heye talanna madeni ppaeler konul· '*1a 1-r=·e=a arar Teril«ek eludl"'-8bt Zl.B716l.9'2 Pmrteei rtbltl ...ı 
ti azasından B. Süreyya A1J'11dı· 'muıtur. 15 de Pe .Jlınılarma Komutanııtı dair..,... -...,.ııda J&pılaoaPıdan 
zın da müphid olarak hazır hu· ---a--- t•..,.. eblltmae1e ıtrebllmelerl lola .....- ....._ Mınsı liam celen 
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ı Telgraf, TeleEon Ve Telsiz Baberleri 1 
~-------==:__-------::--------------------:--:-:·------:~--~------~--------~-' 

BU SABAHKi HABERLER Alman ve Sov- C Askeri vaziyet ~• 
~~~~~~~~~--~~~~~~ yclkbliğ~ri ~I 
M k 

•• Al 1 .. (Bat taralı 1 İnci N)'fada) /dolayı•ile bu diiaön..enin biraz niab; 

gore m a ( Baf tarafı 1 inci •ayfoda) tüE~ L...& -r--

0 s .,_ovaya n ar muharebeler nelicelıinde büyük ka.. le yer~irdllderi ~e bu suret- o~duğunu kabul etmdl daha yeri• 
yıplarla geri piilkürtülmüdür. RW.v bu ukerlerl M>mma kadar müda. bır hareket olur. 

R 
,.. ~- faada ~ mecburiyetinde bırak. Ahnan b~...ı..onıutanlıO.ı bu .uret· 

S ı dd 
•• d f civarında diifmanın te.kıarladığı tıklart ..,... • 

t . a us mu a aa birçok taarruzlar geri pii&kiiıtülnıü• 1 • nı, 4!9Men hemen her evi bir le Stalingradın zaplını biraz daha 

a ıngra "' stinad noktası haline ge~irllmif o- aecikt:irmeği göze almakla, Kafkas 
tii~. Dün 11 İ ?.ir tek .tümenin kesi- lan Stallngradın zaptı keyfiyetinin uagları şimalinde Sovyetlerin pek •d ec f 

1 
mınde obnak uzere bır kolordu ke. ayrıca bu yüzden de .. 1 t•·· . bil fazla eh . t diki . . ... 1 

1 l tt 
• -=--~-.J 106 d"" tank tahr"b · . • guç et ıgmı enuruye ver erı goru en 

t eni en nu Uz e e :ı•nuuue uşman ı ı dırmek.edir Bu te~raf Alma b Grozni Vlidikafkaaa k d 
ıa arına y 1 r ~ihnbllflir. Başka bir mahalff~~-,m~vl_ komutanlığ;nın rnuayy:n bir :isb:: daha zfy:d:e tedafüi bir hare::~ıtar~ 

zıı r taarruzunıuz ınuva AA1ye. e ten daha fazla telefata mahal kal zı ihtiyar etnı_._._ Stali ad · lenın · · · - ........: ve ngr 

Mos.kova, 17 (A.A.) _ Al-ı teıkil Rus hatlarını epey bir de-ı va radyosunda bir spiker, Al
manların, aldıkları biitün takvi- rinJik~e. yarmıf, fakat Rus kuY- manların Kafkasyaya yeniden 
ye kıt'alannı tariain en büyük v~ınm H! kalan Y~la:ın• saldırmak için topladıklarını söy 
muharebeleı:-inden bir.ine saldık· yapbgı taarruzla~ ~etıceaınde !emektedir. 
hrı ve böylelikle Rusları batı ke- gerilem:; ;ec;ur!ye2tı5nd.e kal- Londraya göre 
siminde harabe halincle bulunan ~~tdt.ı.r. Bu are henınb 1nci gü- Londra 17 (A A ) - Stalin-

• St r d ıı · d - ili' nu ur. u mu are e eanasıl\da ' • · a ıngra şe rıne ogru s · im 1 D h • . gradda vaziyet gitg;de daha bü-
dilkleri ve baska aoktalarda Rus A an ar 0.n ne rını geçerek .. k b · h _ 
müd f h tl. ••f ettik- Volga çevresınde cebler husule yu ır ve amet arzetmege baş-

a aa n arına nu uz • • I d" lamı~tır 
leri bildirHmcktedir. Dazı şayia- getırmıf er ": · 
lara göre, Alr.nanlu :\ehrin orta- Vazıyet vahim B~ gec«:~!arısı. çıkan Sov}·e~ 
sında Volga nehrine. varmı,tar Ldondrh~ ~ 7 h(~.A:) - Stalİn· resmb~ tebhgılStaldıngradın şimali 
ve evden eve şiddetli çarpışma· gra şe rı_nın ah gıtgide vahim- g.ar ı •varoş arın a, Mozdokla 
lar l kt d· T bl"~lere göre, leşmektedır. şıddetlı çarpışmaların v-Jkubı.ıl-

o ma e. r. e ır; R .., bl"yd • 
Rusların yapttkları yan taa~ru~· esmı te ıg .e ılk defa ola- ma}:r.ta olduğunu bildirmiştir. 
ları Almanll.'rı işgel ett;k}erı hır rak Ruslar Stalıngrad varoşla- ilk defa olarak Ruslar Stalin
çok yerlerd n çıkarmıştır. Sta- ~ı.n~a 5arpışmala~ cereyan etti- gradın şimali garbisindeki mu
lingrad şehrinin cenub batısında, gını soylemcktedırler. Ayni ş;d- harebelerden bahsetmektedirler. 
pike"' bomba uçaklarınıın de!lek- detle taarruz devam etmek~edir. Halbuki tehlike birkaç gün-
lediği Alman tnnk ve pi~~~e k~v L d Kalha•yaya hi.icum denberi cenubu garbiden gelmek 
vetlerinden mürekkeb ınubım ır on ra, 17 (A.A.) - Mosko- te idi. 

Jffili1lf / ~,~;~;;g~nb~;zbi;" ;~~;si 
Ista]bDI~~ hakkında endişelenmiyor 

Reiaicümhur ismet f nonu bu 
aabab şehrimizi şereflendirmiş
JercHr. Cümhurreisimiz Haydar· 
pafA garında mülki ve askeri er
kin tarafından istikbal edilmİ§· 
!erdir. ' 

"Tür' iye bütJnlü
ğün ~i kai.ramancl 
müd~fa:ı edec:ktir,, 

lugilterenin sabık 
An ara elçisin~n 

mem.ektim,z hakkın· 
daki makalesi 

Londra, 17 (A.A.) - İngilte
ren~ sabık Ankara aefiri Percy 
Lorraine İngiliz gazetelerinden 
birinde bir makple yazmı:ttır. Sa
bık sefir bu ma"'kalesinde ezcüm
le şunları yazmıştır: 

Yeni Türkiyeyi vasıflandıran 
nokta bütünlüktür. İdı·akfo·. Tür
kiye bütünlüğünü kalwamanca 
müdafaa edecektir. 

Türkiye çok büyüktür. 20 mil
yon :fu•u' vardar. Türkler sul
ha ı taçtırlar. Fakat milli ha
kimi: '1?rine halel getirecek bir 
sulhu ;la kabul etmiye~ekler
dir. · ;ıf iradeli bir devletin 
yalnı kendileri için deiil, ayni 
zama ıda komıuları için de fena 
olacağım biliyorlar. 

Türk •ilahlan kimseyi tehdid 
etmemektedir. Ancak Türkiyer.İn 
milli menfaatlerini koruyacaktır. 

Türkiye bütün komşuları ile 
dosttur. 

Makalemde fU büyük adam· 
lardan bahsetmek iatiyorum. 

Atatürk ve İnönü. Bu İKİ bü· 
yük a;ıamın sonsuz meziyetleri 
vardır. 

İnsan hududunu a~an bir 
Yatanaeverlik her ikisinde mev
cudclur. 

&nönü nadir bulunur b;r vatan· 
severliğe, gÖrÜf kudretine, ber
raklığa aahib bir adamdır. İnsan
ları sevk ve idare etmesini bilir 
bir ,eftir. 

Atatürk insanları se\•ketmelc 
ıç.ın yaratılmıştır. Radyomdao 
l>ir ,.damdı. Harbin ne demek ol· 
duğunu bildiği için insanlığa a
$1k !di.ıı ___ ,._ __ 
Amerika bir uç~k 
gemisi kaybetti 

Vatington, 17 ( A.A.) - Bun
dan ilet &t"De ev,•el denize indi
rilmi" olan Y orktown uçak gemi-

Berlin, 17 (A.A.) - D. N. B. 
ajansının bildirdiiine göre pro· 
paganda nazarı Dr. Cöbbeh Das 
Reich mecmuasında bir başma· 
kale ya~_mıştır. 

Nazır, bu makalesinde bugün
kü harbin ne kadar süreceği me
selesini tetkik etmekte, ezcümle 
şunları söylemektedir ; 

«Dost ve düşman, hnrhin r .e 
kadar süreceğini soruyorlar. 
Dört yıl içinde İnsanlar değh•mİs· 
tir. Daha realist olmuslard;'t". ~ 

Harbin ne kadar süreceği hak
kındaki suale karşı kat'i bi.r ce
vablmız yo-ktur. Bir lıarlie takad
düm eden huhran devrelerinde 
harbin çıkıp çıkmayacağını kat'i 
surette söylemek ne kadar güç 
ise harb içinde sulhün yaklaşınıt 
olup olmadıjını keath·rnek te o 
kadar güçtür. 

İngilizler bütün muharebele
rini kaybettiklerini fakflt dıı.ima 
sonuncu muharebeyi kazandık-

larını aöglüyorlar. Bu en hatalı 
bir görüştür. 

Bugün galib Almanyanın e· 
linde o kadar garantiler vardır 
ki harbin sonu hakkmda endise 
duymasına mahal yoktur. · 

Hasımlarımız ise kendi a$keri 
mukavemetlerine değil, sırf al'· 
zularma dayanmakta ve gelecek 
kışı beklemektedirler. Halbuki 
bugün Almanya her zaman.kin· 
den ziyade kuvvetlidir. 

İptidai maddelerimiz harbin 
başındakilerden çok daha zen· 
gindir. Ordularımızın kuvvetin
den bahse<Iecek değilim. Anglo
Saksonlar hali. çok geridedirler. 
Onlar harb kudretimizin çok za
yıflamıt olduğunu ~li.kki' edebi· 
lirler. Harb vaziyeti bize bütün 
tanalan verecektir. 

Bizi yükseli, bekliyor. 
Dünyayı hayallere kaptırma• 

ğa ihtiyacımız yoktur. 

T obruk b~sk!~ında \ Tü~~:.~~:~~r, ~n~~~~!~~~~ri 
batan lnltl Z rile yaptığı bir görütmede Bul • 

~ c • garistanı terketmek mecburiye -

Larb gemı·lerı· tind.~_bulun~.u~un~a~ d?Iay• his-11 settigı teessur!_I bıldırmıı ve de-

Londra 1~ (A.A.) - Amiral
lik tebliii: 

Amirallik konseyi T obruk açı
ğındaki son hareketler esnaşında 
Sih ve Zulu harb gemilerinin 
kaybedildiğini haber vel"mekle 
ınüteeasiftir. Zulu'nun subayları 
ile erlerinden çoğu kurtarılınış • 
tar. Sih batırıldıiı sırada Tobru
ğun yakınında bulunuyordu. Kur 
tulanlaıdan birçoğunun sağ ve 
aa~ karaya çıktıkları umul -
maktadır. 

1942 yı~ı pir;nç mahsulüne 
el kJndu 

(Ba• tarafı 1 inci sayfada) 
ren çeltiklere 27.5 ve ecnebi mac:L 
desi yüzde 3 Ü geçmeyen pirinçlere 
65 kurut fiat tayin edlmittlr. Çel
tikle pirinç arasında yarı yarıya 
fark ıözetilmektedir. 

Tarlalarda tahmini yapılan mah
aulün teslimi için bir ay mühlet ve. 
rilmİftlr. 1942 mahsulünden olup 
fabrikada mevcud çeltikler ise üç 
ıün zarfında beyan edilecek~_t_ir_. _ 

AÇIK TEŞEKKO t 
Eşim eczacı Celil Buhıc-unwı sene -

lıerdoeaeerı çclanek!Aı olduğu ııtua.bı 

26/8/9'2 de ya.pl.ıiı ameliyaila. tedavi 
eden Eee&bati askcıri b~esl opera 
tıirii Neja.t Oabulıak ile ~nı Behzad 

miıtir ki: 
- Bulgar ve Türk milletle • 

rinin büyük •aadeti yanyana 
sulh halinde yqamalarıdır. Yeni 
vazifemde de, Türkiye ile Bul • 
ısaristan arasındaki aa.mimi mü-
na&ebetleri daha ziyade kuvvet
lendirmeye devam edeceğimden 
emin olabilirsiaiz. 

Türkiye, aulb ve tarafsızlık si
yasetinde devama azmetnıi, bu
lunmaktadır.» 

Utro ga:zete•İnin makcıle•İ 

Ankara 16 (Radyo ga•ele -
ai) - Sofyada çıkan «Utro» ga· 
zetesi, Türkiyeye ve Türk • Bul
gar doatluiuna tahsis ettiği bir 
makalede diyor ki: 

Komtwnuz Türkler, tam 
bir tarafsızlık siyaseti gütmek -
tedirler. Her ,ey gösteriyor ki 
Türkiye, ihtilafın batmdanberi 
tuttuğu bu siyasetten ayrılmak 
niyetinde değildir. 

Türkler, kendi hududlarınm 
emniyeti ve memleketlerinin ik. 
tısadi vaziyetinin iyile,tirilmesile 
meşguldürler. 

Türk - Bulsar münasebetle -
rine 1relince bu münasebat snmi
mi bir hava içinde gelişmektedir. 
Öyle gpzüküyor ki, Bulgarlar ve 
Türkler her &abada işbirliği yap
mak ve her türlü güçlükleri yen
mek için birbirlerine yardım ar
zusundadırlar. 

ne•xe ı~. mma.k üzere bu istlnad nOktalarını mıntakasil<? ıhnali Kafkasyaya kafi 
ıt~~henln ~alilerke1slhmlndeke 1~1te- artık hücwnla değil, muntazam derecede Sovye! kuvveti çekmiş ol 

vnuerın mevzu ar et en a- mubuara Tesaitl ile zaptetmek tık. duğunu da gözöniine alarak acaba 
kılm bırakılınııtır. kını tercih et~iiini de ili.ve etmek- 1942 senesinin müsaid hareket mev 

Ladoga gölünün cenubunda zayıf tedir. simi olmak üzere henüz elinde bu.. 
düfDl8D kuvvetleri çember içine alı Alman başkomutanlığının bu ha.. luDan birinci ve ikincitetrin ayla
nıarak yo&ı: edlLmlttlr. Topçumuz rekel tarzında haklı olduğu mey. rından bilistifade şimale d~gru yap 
tesbit edilen iyi neticelerle dütnıa.. danda.dır. Gerçekten, Stallngradın ması kendbı için bir zaruret oldu
nın topçu mevzilerini blok banla- ele geçirilınesae temin edl~ek sev- 1 ğunda hemen berkesin ırütıefik bu 
rını tsı:inBıd noktalarını bombardı- kulceyti faydalar içinde iki mühim- lıınduğu büyük hareketin ha7ırlıkla. 
man etınılftir. mi de Alman ordusunun, eğer va. rına mı başlamıştır. Ve Sovyet mu 

Ladoga gölü üzerinde Sovyetler kit ve mevsim müsaade ederse cep. ":tvemetinın s:alingraddaki son çe.. 
rin bir karakol gemisile bir §İlehl henin merkez ve ıinuU kısımların- tin m:sal.n° ragnıen bu hareketi iki 
bombalarla h8.S!""<1 ugratılmıftır. dılki en esaslı Sovyet kuvvenerine ay zarfında başarabileceğini gözü-

5 ile 15 EylUJ. arasında Sovye't karşı krası zaruretinde bulunduğu ne m~ kestirmiştir? Bunun cevabı. 
hava kuvveteri 1, 215 tayyare kay· müte<>.kib harekat esnasında sağ ka· nı bize, ancak hadi der ~recek:ir. 
betmltlrdir. nad ve yanını Volga 'nehrine lstinad ı ~ - Şinıali Afrika cephesinde: 

Ayni müddet içinde tark cephe e:tlrmesi imkanını elde etmesi ve lngilizLrin Tobruğa yaptıkları 
ainde 87 tayyarern.iz kaybolmuş:-u; Rostof • Moskova demiryolu kesiJ. j son çıkarma tef ~bü.U gerçi pek bil. 

Fin ve Alman den"z ve hava kuv dikten sonra ehemmiyeti pek zlya-ı yiilc öl~e bir hareket olmamı,tır. 
ı_ ~- rtan V lg h · l k Fakat, mihver kaynaklarının verdik 

veberi bu yaz içinde 26 Sovyet de- -= a o a ne n yo unu ese- leri b '-- .. b -•-
b .,_, • "dl Alm 1 1 ·· , fik M>n ha er.oere ırore una p-

nlzakısrnı tahn"h etml,lerdlr ıuııesı 1 .. an ara mut.e · ı ki. ·:._ L'- h _ı __ , _. d m ve le · bugün bu f dWd h ikisi Ç••K oır ar_.... ne ene ez 
Sovyet tebliği inde _._. ~Y 1•nb"l el'-•- hl- birçok maktul bırakmak, bir hayli 

n ex:ııe ebnif s.ayı a ı ec..,,. r ı ile b l"k ı. Ma.kova, 16 (A.A.) - Öğle ü • .ı-----dad -L- G . V 1 b. barb maz enıeıı. lr ı te 2 ıiruva. 
-...naıu ınar. e.rça o ıra ne rı .. 3 ___ L_·b d"~ baz ·ı 

zeri Deıfl'edllen Sovyet tıebliğlnin e- pek geni,tlr. Mıe.eli, Strahan ile Sta aor, PKMU"l ve ıger ı gemı er 
kinde töyle den.ilmektedir: llıngrad araaında ve alelide zaman- lmybetmeık ve ayrıca 576 da e~i ver 

S!alingradın garbinde muharebe. larda bu nehrin genltliği 8000 ıne~- mele pah~ı~a yap~lan bu l•aı ekct, 
ler tiddetle devam etmektedir. Düı re kadardır. Suların kabardığı za- fazl:t bir ıbtımal ıle Tobruğu ele 
man dar bir kesimde piyade ve manlarda İ9e bu genl,1ik bu kısımda geçarerek Mısır cephesindeki mih
tank kuvvetlerile ;ok mlklarda tay 45 kilometreye kadar çıkarak ade.. ~er .. ord~ en mühim bir ikmal 
yare tahPd etmİ:§ ve birkaç kere ta bir deniz manzarası arzeder. Yi- üaiinde b~ karıtıklık çıkarmak ve 
yeniden fiddetll taarruzlarda bulun- ne aleliıde zamanlarda Volganın bundan istifade ile bu esnada belki 
DIUfllll'. DÜfrllan pek büyük kayıp. genİfliğl evveli fİmale sonra da de Elaleıneyn cephesfoden taarru
lar pahasına bazı arazi kazancı el- garbe doğru sırasile .s:ı.atov dva· za kallonak gayelerini istihdaf eden 
de etmiye movaffak olmuştur. Top. rında 3~ 5 K., Kazan civarında 2 K. etraflı bir planın bir kısmını tqkil 
çwnuzun atefile 6 Alman tankı kul Goıki civarında 1,5 K. ve Yarcsiav eylemektedir. K. D. 

lanılmaz bir hale getirimiştir. Hava clvar~?1da da 700 metre arasında ta Ecneb·ı fı"rınalara 
muharebelerinde bir tek günde 35 bavvül eyler ve bu s.ebeble: Alman-
Alman tayyaresi dü§ürülmü~~ür. la k_.edı· aç1 lm· ası ı· • 

y rla miitırefi!~lerinin Stallngradda ı ı Şl 
Mozdoh çevresinde nehrin bir sahiline ha.kim olmakla Ankara 16 (Hususi) ·- Para-

Moskova, 16 (A.A.) Rus Volga seyrüsefedni, bilhassa gece. mızın kıymetini koruma karar -
tebliğine yapılan bir ek şöyle de· lerl ve Sovyet ferdleri gibi ölümle names;nde ecnebi firmalara ban 
matedir: adeta i&tihza eden insanlara kar,ı kalarca kredi açılması hakkın· 

Rus kuvve~eri diilınanı iki mes. pek o kadar ~mnl)•etle kesemiyecek daki kayıd tefsire muhtaç gö -
kôn mahalden kovmu§lardır. Bu leri diifünüleblllr. Fakat, Volganın riilmüştür. Maliye bu hususta bir 
mahaller Mozdok çevresindedir. bu bölgede husule g .. irdiğl dirsek izahname neşredecektir. 

SovyeUer Staling"a~da 
vaziyetin gittikçe vahamet 
kesbettiğini söy.üyor:ar 
( Ba, tarc.lı l inci sayfada) 

rin büyük bir kısmı henüz Rus -
larm elinde bulunmaktadır. Ber
linde sanıldığına göre göğüs gö
ğüse yapılan sokak muharebele
ri son mukavemet merkezi dü
tünceye kadar devam etmittir. 
Kuvvetlerini korumak ~viu Al • 
man kumandanlığının giıvendiği 
çarelerden biri tehri ke•İf bir 
bomba yağmuruna tutan bom -
bardıman tayyareleridir. Alman 
mahfillerinde aöylendiiiue göre 
Stalingrad bombardımanının ya
nında V arıova, Roterdam ve 
Coventry bombardımanları l\ bir 
çocuk oyunu)) aayılabilit·. 

Stalingradın ıim'alinde de Al
manlar biraz ilerlemişlerdir. 

Ru&lar vaziyetin aaatteıı &aate 
Tahimlettiğini gizlememektedir -
ler. Buna aebeb olarak da Al -
nıanların temin ettikleri arazi ka
zançlan değil Ru& kuvvetlerinin 
tazelenmemesi ve takviye edile
memesi keyfiyeti 1rösterilmekte -
dir. 

Ticaret Veka'.etinde tayinler 

·- - ~-- -· - . - -

rs,.upA EK ŞKA M Yeni Sinema mevsimine baflıyor 
flc programı 

Sinemasında TÜRKÇE SÜZLÜ 

CEZAKI CEKECEKSİK 
" EDVVARD ARNOLD-MARSHA HUNT • LtONEL 

BARRYMORE 
Oğlunun kendi gibi Gangster ye~-iştirmek lstiyen bir adamın mülhit 

' maceraları 
Ayrıca: İSTANBULDA ZAFER BAYRAMI • İNÖNO GEZİSİNİN 

' AÇILIŞI J 

Bu Akşam SABA T Sinemasında 
MYRNA LOY - MELVIN DOUGLAS 

ideal Çtft artistin ilk fl1mlerl, 

YARIM NİKAH 
( Third Fin ger, left hand) 

Şaheseri batJıyor ... Sevimlilik • .Net'e ... Hareket ... ve Cazib bir 
mevzu ... Yerlerinizi evvelden aldırınız. 

Yarın Cuma Matinelerden itibaren 

TAKSİM S.NEMASINDA 
ŞADOW (Öldüren Gölge) 

Mevs.lmln en heyecanlı filmi 
Havada, Yerde. denizde mo~örleri durduran, Tayyarelet"I diifüren 

Ölüm ziyası ketfolundu. 
Büyük Film 31 kısım tekmili birden 

Ankara 16 (Husuai) - Dıı 
ticaret daire•i reiai nuuarinl•in
deri Süreyya Ananıur dıt ticaret 
dairesi reialiğine, lzmir belediye 
reis muavini Suad Ticaret Veka
leti propaganda şefliğ'ine byin 

edildiler. ----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~119-'~-~~~~~ #t ______ om _____ Bu Akşam 

TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESİNDE 
Havanın ~lu olması baseblle tehir edilen 

MEVSIMlN EN BÜ'x'ÜK MÜSAMERESi 
Kanun1 AHMED VATMAN'ın saıı'athayahnın 30 ncu ydı 

Bütün müzılsyenlıeria iftlraklerile _. > ~ bdw dovwn etmdı iizere kutlanacaktır. 

~ . 
ai bir deniz ve bava muJıarebesı 
eanaaıoda batmıştır. Yodstovwn 
uçak gemisi, Lexincton açak ııe· 
nıisinin Mercan denizi muhare· 
beaind 0 uiradıiı akibefe uğra-, 

Anlmoya ve esnayı ameliyede yanında 
l:>ul'unuıp iç~ c$en bir sevgi ile alaka 
gösteren dıa:hl.H7e ~wı Ziya Bar
iıaaıı. dıerin ~&'• ve 111hınelleriaılın ibli. 
ima C~ Y88tt& ohnaarnı rica o. 
lıtıerim. 

MemlGketin ta·ıınmış 36 kişBik K 0 M E S AZ H EY' ET 1 
Bir çok oyunlar • Danslar~ Varyfteler " Sürprizler. Fiat\at'• mm yoktur. 

A L A B A N D A. Ri7Y"l7K REVl; 
Vilkie Tahranda l 

Londra, 17 ( A.A.) - Vilkie] 
dün Tahranda İran Sahı ile bir· 
Iikte öile yemeiini yemi~tir. ı•Iİl•••••••••••••llU T eldo". 42690 • 
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Sl!..LAHADDIN KARAKAŞLI 
Satmak İltİyen Tüccar ve esnaEa Çept Llıtesl rönderilir. 

GÖZEN KREM 
HalcLki gi.izelrı.lc lm.mL 

GÔZEN'PUDRA 
en ince tutan pudra ycn1 1"cnkler -
Gözen Briyantini 

Kristalizc ve likit 
Yağlı • Yağsız 

Güzellik S ··t·1 - Cildi gençleştirir. Kadife 
gibi bir ten yaratır 

GÖZEN ALLIGI cazilt ralcler Lavanta Çiçeği 
SEV BENİ 

CÖZEN"i:n dört kokulu losyonları ~~ 
HÜLYA 

GÔZEN'i., Dudaktan Kalbe parfumu 
ltriyat depoları Göw •iieleeee•I Büyük Poetane cadd .. ı No. 5 

URSA PAZARI 
Hasan Hüsnü Sipahioğlu 

Sultanlaamam caddesi. 4 Tel 20625 
Yatı mekteblerlne ridecek çocuklarınızın Yabak, Yorpn, Batta. 

niye, Çarıaf, Havlu, Pike örtüsü, Çamafır ve blliimum tuhafiye ef• 
yasını ehven f" at'arla mafazamızda bulabillniniz. 

Diplomah Eczacı Aranıyor 
Türkiye Şeker Fabrikalan Anonim Şirketinden: 

3659 aayllı Barem kaıı1111anun hikiimkrl ımdblnce lkUsab edecetl de
l'ec.e ibertndeıı Tllr'h?J. fabrikamız l ·"n diplomalı 1ı1r Ecucı ~ır. 

Attı a:t 80N'a kencUsıloe barem tanıııuına rire blr ..Wme derecesi ftl"ile. 
oddir. ~ fMıırUıa taraln*'n 1emln~ ""btr miktar kira .ıhnacakh.r. 
Taib olıaaların Yen~haae aırbsurck :aaa.- ilanında 3 cü "&Uakl 

Büıroınma yam Ue mliraoılaUan. 

TÜRK YE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZi 
Iv.ÜESSESESINDEN: , 

Sagın Halkımıza 
30 Ağustos 1942 tarihli ikdam ga

zetesinde i~tişar eden ve hakikatla 
alaka ı olmıyan (Eli Bank Cibali kö
mür bayi erinden) b şlll~h i:an üze
rine aşağ1daki hususatl tavzihan sayın 
halkımıza bildiririz. 

1 - Kömür bayileri Eti Bank tara· 
tından in :ihab edilmemektedir. Bu 
bayilerin Eti Bank ve kömür tevzi 
müessesesinin namını kullanmıya 
hakları yoktur. 

2 - Maden va kok kömürü bayillCii 
yapmak istiyenlere lüzumlu müsaade 
mahalli belediyel•~ce verilmekte ve 

1 
bu şekilde bayilik yapmak müsaadesi 
verilenlere müracaatlarında müesse
semizce kömür verilmekle iktifa olun
maktadır. 

Bu bayilerin sat.şiarı, nakliyat işleri 
va depolarındaki muamelat kendi 
mas'uliyetieri altında va 348 sayıh 
Koordinasyon Heyeti kararnamesi hü· 
kümlerin dairesinde cereyan etmek
tedir. 

SON POST~ E1l61 17 __ --....._ 

NiÇiN 

Yeni T okalon 

ALLA TROUBETSKOY 
Eşbabım anlatıyor: 
1t Onun btr çot cazlp •e 

yenl renkleri vardır. 
.ıt o. büt.un Jtullandıtım 

pudralardan daha ince 
we daha hafltt.tr. 

• Ondakl hakLki çlçeklertn 
nefis kokusuna pereauı 

ediyorum. 
it o. buton gün sabit kahr 

Çunkü terkibinde başlta 

hiç bir pudrada -bulun· 
mayan Krema köpuğü 

vardır . * Yağmurlu. riızglrlı ha
vaya ratmen Yenl To
ltalon Pudrası tenimi 
dalma teri& taze muha
faza eder. * Eminim k1 her ne ba
basına oluraa olsun bun· 
dan daba iyi bl.r pudra 
bulmak lmU.nı JOktW'. 

( TIY ATBOLAB J 
RAŞİD RIZA TiYATROSU 
HALiDE PİŞKİN BERABER 

H..-biyede, BELVO bahçe.inin .ı... 
blrka kıamlftda, bu sece 

ÜVEY BABA 

ADEMİ iKTİDAR 
VE BEL GEVŞEKLİGİNE 

KARŞI 
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA K. 228 

Nazarı Dikkatine: 

No. 62 • O. Elma&lı ve 11 pniantalı 600 lira 
No. 62 • C. Elmaslı ve ol'tadaki büyük olmak üzere 11 p ırlantalh 700 lıra 

No. 82 • E. Elmaslı ve ortadaki ile kenarındaki büyük olmak üzere 1 1 puılantalı 800 lira 
No. 82 - H. Elmaslı ve ortadalki ile kenarındald daha büyü\ ohnak üzere 11 pı:rlantalı 980 lira 

EMSALLERi GİBi 15 SENE GARANTilJDIR. 
D 1 K KAT: ~ 1 N GER ıa.atleri lıtanbulda yalnız Eminönü meıkezindelci mağazamızda •tılır. 

lstanbulda şubemiz yoktur. Adreıı SINGER SAAT Maiazaları. lıtanbul, Eminönü. No. 8 

B~f AN~UD. ~ MIRİKAINI K@LLın:JÜ 
..,, 1 .. ..,, IS MI A•trlku ltıı ı eleji • ltllul hltj ER 1( E 1( 1( 1511.1 
~ .. ~ : AnıenilıOy, T~ :s 'Cfl ltkk. Ttl. 3L3 : 

Erk k kı mı kayıt gOnl 
21 EYLÜL PAZARTESi 

22 EYLÜL SALI 

Kız kısmı kayıt eOnl rl 

• 
rı: 

Kolej •e Teknik Okul 
Talebe.ile Yeni Talebeler 

l Orta bun Talebesiyle 
C:..· Yeni Talebeler 

22 EY L 0 L SAL 1 ve 23 EY L Ü L ÇARŞAMBA 
Leyli Talebenin ekmek kame1erile bir sün)ük elanelderlnf beraberlerlocle pS.meleri rereldldir. 

V odvll 3 perde 
, SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDESiNDE: HUSUSi ~ 

O K:.ı~~~~kk HAYRİYE LİSELERİ v~:ı::~!:.ız 1 
Eoktor 1. Zati J§]l 

Blılı:.ttn ~datı mua~oe Talebe lraydma ~ olunmakladll'. EsJai talebenin taksltleriM yatırarak kayUlanm 7enllemelıeri 11S1ldlr. Kil 1 
nemnde Gileden eonn. huta· n.oaat hqiin 10 dan 17 ye kı&dıa.nltr. Ecndııl tiıııanı ılılk amrfla.rdan başl.M'. Gün:fiizHl 1alebe mektebin hUIUll ftGJW.l 

ıanm kabul ed•. ~-----------· naJtledillr. Tetefon: 20530 .,. 

BiR MOTOSiKLET ARANIYOR 

................................ ·-·-··-· .. ---------· .................. -.... --

NURUOSMANIYE caddesinde ~ 

YENi NESİL İLK OKULU 
YUVA-ilk KIZ- ERKEK 

Ttirkoe • Fra.ıısnr.ea öireUrn. Yuvada 78111•. Bu yıl orıta bmaı da aeılacak.. 
tir. H« cün saat 9.1'1 U'llaında ka1ıd yaıubr. Mek .eb 21 E7lülde ..-.ıııır. 

İLK - O:ıl.TA - Lİ E 

~~ek f stikl&l Llse•I Y&tllı 

Ya'
Ta1ebe kaydı için her rün müracaat eclHebillr. 

ŞEHZADERAŞI, POLtS KARAKOLU ARKASI 

Telefon: WH 

Kız ve Erkek kııunlan 

BOÖAZİÇİ LİSELERi 
Ana unıfı - ilk - Orta - Lise 

Yatılı ve yatııız talebe kaydına ve etıki talebenin kaydının 
yenilenmesine batJanmıttır. 

ARNAVUDKÖY ÇİFTE.SARAYLAR - Telefon: 36.210 

YÜCA ÜLKÜ LİSESİ 
Kagıdlara başlanmıştır. T!: Lfon: 20019 

Devlet Hava Yolları Umum Mu ütlüğünden: 
1 - Mum* lcln J:li&ıt ta77are ~ yap&ll'Jlaeak 19&uyon bina. 

.llD& tam. subur e&metllilnclen, bu bina ek• bedeli llZH! lira 7fı kll.rup ı.. 
IAt eclilımek aureUle •21/ E:Jlil/9-1! Pa....._ ciin11 aat 10 da yenlıdea bpak 
ııarf ..aile ~ koaalmuıtiur. 

ı - Mwnıkb& &emin&& 8172 ııra H k-.tar. 
3 - Dalltme, Ankaıada devlet hava J'Of:&n umum miidiirUitii W...lllda 

at*far lllDllDl müdirHik alan saAoıaı luımis)ona &aratllldaa lcra olllRaCalmd:aa 
teklif meldublanıun eaill•e elin "" ~en bir mat en-eline kaclar me:atr 
lwml8Jona ıtevdli lbl•••· p-.... Tiki cee~ .._rı iıib.ıra aı-..... 

fı -· ..,..._.. "'6ll •.-lr Ml'lık !'i62 lı:lvaş nault&bWnde mezkfır komisyon. 
dam. • ..-nar. 

5 - .,._lllttln ekllltme ta.rlblnden en &'eç sckb &iln evvel l\lünablit ve. 
1161ıetlne Wr ı.üı!a "" mt~ ....,.. yalı .•'& 1ou ite .la o!m~ iiMft ehlt7e& 
vıeall ......... ..._.."· 

1 - llwnWıal ~tı Mltdcn nrmdt isle:renlerlırı aiılııre h c91lhma ceoJrU.. 
_. iİllN'C» buhmd11tl&n aaba1forde 'Y9ya AnkUadıa t 1 Eıl:ıılı.Uı lF•Klertne ,.._ 
~ ,b •klan mkbtlaJan, sair ICld!lenJe teminat Ter"C~kl,.rl:ııle •• h•m Mil........,.,.,. IPott* ıenec'Uerlnl 2491 8'1\Tllı k•N11:.un 32 nei ve ,..tel\ldll 
_........,_ 7Ulli •rahaf ~ile i4ıklıtlerle bi.rllllie a..ııı.,eaa ._.. e&.e. 
lsri Dlıa ...... .,... c11Jh 


