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Umumi Salıt mahalli , ~- ' 
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Telefon: 20062 

Sene 13 - No. 4335 Yazı itleri telefonu: 20203 

os 
SALI 1 EYLÜL 1942 idare itleri telefonu: 20203 fiatı 5 lnsnı1 

Milli Şef orduyu 
tebrik ettiler 

ıİ • • 

lnönü Mareşala gönderdikleri 
.. 

ı . telgraf da, milletin orduya 
olan güvenini belirtiyorlar 

. . .. 

.. 
•• L 

Mareşal Çakmak, verdiği cevabda tarih boyunca 
harikalar yaratan orduınuzun her vaz.feyi 
başaracak il\:tidarda hu~unduğunu biidirdi 

AJmanların bu raz taarruza 1'aıladıklari t~rıbten 15 ·Ağustosa kadar ıark cephesinde 
Uerleyİf mesafelerlnı gösterir harita 

Bu~ün. harbin dördüncü 
yılına girdik! Evvelki gün Dumlupıncırda yapr•arı geçıd leımrnden bir intıba 

------------
Geçen ii~ harb senesinin umumi bilAnçosu Başvekil \ 

Saracoğla 
Erzaramda 

ve geleceğe aid düşünceler 
Yazan: Yazan: 

Almanlar Emekli General 

K. D. 
B ugün İkinci Dünya Har-

bi üçüncü senesini bitir -
rniş, dördüncü senesine ayak 
basmıştır. Fakat, birbirlerile sa -
Vaşan memleket ve milliyetlerin 
tnücadele hırsı ve azimleri bu üç 
senelik savaşın hesaba sığmaz 
Yorgunluklarına ve facia1arma 
rağmen gevşememiştir ve bu 
tnemleket ve milletler, ruhlar ve 
sinirler Üzerinde bir nevi itiyad 
halini almış olan bu harbi, san• 
ki ellerinden kaçırmaktan kor
kuyorlarmış gibi ona sımsıkı sa
rılmış oldu'klan halde, sonuna 
kadar, kendilerine gaye telakki 
ettikleri son zafere kadar devam 
ettirmek kararında olduklarını 
göstermektedirler. 

Bu meml~ket ve milletleri 
ınüteka bilen titreten ve bunl~rı 
sonuna kadar savaşta sebata ic
bar eden <irbeble .. ve korkular 
içinde en hüvHğii, teslimiyet in 
izmihlal ve esa~t'ftP.n b ask L\ bir • 
Şey olmayacRl!ın 'l dair yakm ta: 
rihin kayd~tıiği ağır ve elemlı 
tecrübedir .• Anccık. itiraf etmek 
lazım gelir. ki bu korku biraz da 
hissidir. Bu el~mli tecrübeyi ge • 
çirenler, bun~ tekrar maruz ka • 

(Devamr S inci •yFada) 

Yeni fen ve 

Stallngrad 
cenab 

batlarını 
yardılar 

Bu kuvvetler şimdi 
şehre 25 K. m. 

mesafede 
Rus1ar Kletskayada 

ilerledik~erini 
bildiriyorlar 

Berlin, 31 (A.A.) - AI. 
man orduları umumi karar
gahının tebliği: 

A~ağı Kuban cenub çev· 
resinde Alman ve Rumen 
kuvvetleri devamlı bir taar• 
ruz neticesinde dütmanı Ka
radeniz kıyısı jstikametinde 
geri •Ürmüılerdir. Uçak"'J 
(Devamı 5 inci syfada) 
~-_.... 

Ekrem Uşakhgil 

1 EylO.l 94~l. { ............................................• , 

Bu tarih iki numaralı Dün· a Erzincancla bir nutuk •öyli. 
H b. · ·· ·· ·· 1 b" S yen Ha.vekilimiz: «Burada 

ya ar ının uç uncu yı ının ıte- : ·· d ''ğü' ·~ h ı. "k t b ··ı .. k d .. d"" .. I b la • (lor u m uç ateı a u un 
re or uncu yı tnın a~ mış i hayatımın en kıymeılı bir ha-ld ~ .. . 1 
o ugunu gostenyor. : tıraaı olarak kalt.o.caktır. Bi-

Geçen üç yılın bilançosunu i rinciai Zafer Bayramı, ikincisi 
yapmaya kalktşınak Anglo-Sak- ; ceaur Euincan hfdhr, üçüncü
son alemi hesabına ltalyan im - ~ •Ü de ceaur 1'iirk orduaun 
paratorluğunun kısmen yıkılma- : dedi 
sı haricinde kaydedilebilecek bir \ .............................................. -~ 
kazanç olmadığı için Mihverin Erzincan, 31 (A.A.) - Baş· Evvelki cün Durı•lup:"lania yrıpılan merasımı.ten oir lntıba~ 
karlar hanesine geçirdiği mu· vekilimiz Şükrü Saracoğlu, dün Meçhul asker abide.c:i önünde 

öğleden aonra da Erzincanda ka. • 
vaffakiyetler silsilesinin listesini larak muhtelif tetkiklerde bu· Ankara 31 (A.A.· - Zafer bay- dularımıza tebrik ederim. Milleli -
yapmak olacaktır. lunmuşlar ve bu meyanda zelze- r~ı miinaaebe!~~_l~elsicümhur Mil mlıı: hafta ten>İnat ~aydığı ordu~arı. 

Bu liste çok uzundur. le mmtakaınnı Maskirl de.esin- li Şef İsmet İnonu ıle Genel Kur - mızın kahramanlıgına, kıylmetıne, 
Avrupa haritasına bir göz de yapılmakta' olan baraj inşaa- may Baıkanı M~refal. F~vzi Çak - fedakarlığına yü~ekten. inan~a~ giL 

tını askeri müesse)elcri gezmit- ınak arasında afgıdakı te.graflar te. venınektedl ... Cumhurıyet bukume. 
atalım: ' (Devamı 5 inci syfada) &ti edilmiftlr: ti ordularımızın iyi vasıtalı bulun. 

Beş kollu Mihver süngüstinün .................. , ................. - ........ --·· Maretal Fevzi Çakmak ması için heı:şeyi onlara tahs]s et • 
.beş ucu beş denizin kıyısındadır. Genel Kurrr.ay Ba1.kanı mek azmindedir. 
Birkaç istisn<ı.sile bütün Avru _ MiUetlmizin Zafer bayramını or- (Devamı 5 inci syfadn) 

payı Mihverin i~galı altında, bü· 
tün endüstrisile Mihver hesabı· 
na çalışır görüyoruz. Bu geniş 
sahaya Moskova şarkına kadar 
bütün Avrupa Rusyasmı da ek· 
lemek lazımdır. 

Uzakşarktan bahsetmeyelim: 
O, başlıbaşına bir alemdir. 

Gözlerimizi bizim kolaylıkla 
erişip anlıyahilece~imiz kıt' ~ya 
[Devamı 2 inci aa)'fanın Hergün 

•ÜtunundaJır] 

Piyangoda 50,000 lirayı 
beş çocuk babası 

genç bir berber kazandı 

edebiyat fakülteleri binası T ekirdağiı Hüaeyın 

Tekirdağlt Hoseyin 
niçin güreşmiyor? 

Henüz 29 yaşında bulunan ta~ili: "Serve
timin çoğunu çocuklarımı yetiştirmek 

için ayıracağım,, diyor 

Yenileceğinden 

korkmıya başladığı 
için mi? 

Yazan: Sami Karayel 

30 Aiuato• 
Zafer Bayramı 
günü Ankarada 
19 Mayıs ata· 
dında Milli Pi
yangonun oto
matik kürele. 
rinden havala
nan talih kuıu 
arada.:ki uzun 
mesafeler> bu 
defa da bir se>r 

1 genç bir berberm ba,şına kondu. 
Bakırköyünde istasyon cadde-

1 
ainde 62 numarah cvcl~ oturdu
ğunu ve ayni yerde berberlik 
yaptığını Öğrendiğim Mahmud 
Asutayı bulmak dün bir hayli 
müşkül oldu. 

Bakırköyündeki adresine git. 
_. tiğim zaman evi ve dükkanı ka· 

1 
pah buldum. Konu komşude.n öğ
rendiğime göre, talihli genç bü
yük ikramiyenin kendisine vur

• 

[Bu §ayanı dikkat yazıyı bugün 
dördüncü sayfamızda h~ftalık güreı 

münha.hesinda bulacaksınız] 

lukta aşarak Mahnıad Asutay 
şehrimize geldi ve Bnkırkö
yünde Mahmud Asutay admda 

duğunu duyar duyınnz yıımna e
şım de alarak bir otomobile at-

( Devamı 5 inci syfada) .. ' 

• 
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• 
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Bugün harbin 
Dördüncü 
Yılına girdik/ 

n 
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Muvaff akiyet şartları .. 

EylUI ve Tqrinlcvvel aylarına ald 
ekmek karnelerinden bir kısmı nok. 
aan çıkmıt ve bir kısım halka kar • 
ne verilememiftlr. Bu htısuıla An
k;:ıray telgraf çekllınl;J ve aüralle 

,,~. 
• .ayla 412 dedir] 
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1 Eylul SON POSTA Sayfa 3/1 

• 
idam cezasının infaz 

veya tahvili selahiyeti 
devlet reisine verilmelid.ir 

lla va c1.l1.k 
Polonya seferi nasıl başlamı~ 

ve nasıl bitmişti? 
_ ( ''Son Posta,, nın havacı muharriri yazıyor J 
U ç .. sene evvel bugünl~r ı çirmek, müteakib harekat ve bu- bi Polonyanın 170 hafif bombt 

. dunya mukadderatını ta- gün sık sık sözü geçen ikinci cep uçağma mukabil Almanyanm 1& 
j.1° edecek en büyük siyasi fna - henin kurulmasına yardım ede~ pike uçağı vardı ki bunla Ferid Yasa Yazan: 

Biiyüh Millet Meclilli Adliye değiftirilme.i bakkf arasında bir te- ı t~iye_rc:". ı:nutlak surt'IMe af ~ r1I~:r devam ed<?rkcn, bir .. t~. • cek. ~ava kuvvetlerinin muka • Stukalardı ve bu harekatta mü 
Encümeni a.zal«rtna ithaf zad mewcud olmayıp af; kayıdsız hiyetlermı ıstimal ederler. Ve ınun. h b b da 

1 
~lmanycının buyuk yesesıne medar olacaktır. essir hizmeti gördüler .• Polonya 

Qij • .::ı. MiILt M li 
1 

. T ki- ve §811l61z ve ınucib sebeb gösteriL! ferld olarak mıinakaşasız bir 5U - markt !'-dz.ır ıgı sonuna yaklaş- Ta.na.re tipi Poloın-.ı Al . nm 300 ihtiyat uçağına mukabi 
T ._ re ~ s nın. eJ 1.___._ L!"-"- . bet . d ) . l f od . . a a ı ı. . maı1) a liıtı E · Kan. - "bl b · 1 m ~ Ye DUK<UUD ısa ve ısa •

1 

retı::e ev et reıs eri tara ı an ıstı- N . ----- ise Alman yanın daima ikmal ya 
sasıye unu nıucı Rce, aız L ........ :--.ıı-· .. ı. d"l . k al lıman b l"-L" t" b . 1!'- azı Almanya, senelerd~nberi Ağır bomba. 36 780 b"l old • J"L" eti d b". d ~zr gı munaaap e ı mıyere m o usa a.uıye ın u ıncewı. .. ] d • . . pa ı en muazzam hava sanayi 

ugu sa anıy er en ırı e ceza.. _ . ...ı-.ı_ --u .. .. .. , . . · ~a.sr a ıgı gaye ıçın dünyanın en Hafif bomba 170 180 ( lk ) d ların af veya tebdili ve idanı bü • . UKK.mK -~e cezanın ııamamen ve gozonunde tutularak ta.bıkıne nn- büyük k JJ h P c var ı. Bu kuvvetlerin mukaye -

1 
Y

a kı~~ !-'-·tı de ek ld - l ı."- d d ve a ı ara ayret veren ı\\" 150 .ı:ıo • d t k 'b 1/4 • b • kümlerinin infazıdır. Bu salibiyet .. . ..... ~ m o ugu ve aaxı a var ır. harb h 1 • .1 , 1 y sesın e a rı en Dili eti me' 
Büyük Millet Meclisinin haiz oldu. 54 ~ maddenin istihdaf ettiği Halbuki müzakereleri münaka~alı ken mu~tztırf!kglı 1 eh.ml~sbgu holubr. • akın k~i-f 131 

220 dana çıkar ki bu da hakikaten ~ 
tebdil ve tağy' 1 ahk b .. k_, la ak al A k 1 ' e ı er a a u :>r :aı lTza.k ~teşif 160 zicidir. 

ğu hiikümranlık bak1onın tabii bir .. .. . H' se m eme u o r erıı cer..:!yan etme te o an önüne kiiçi"k b f d ) A l ki İhll)'at. n~~icesidir. Büyük Millet Meclisi• m~mı te~er suretile tebdili de. bir ~ye~te, yukarıda ar:ıettiğim se.. la geçecek!ı r" .t\zı e ~ m~ ık ar· 300 ? Bu harekatta Alman hava ku' 
b • . . .• b al d k h" • mca oldugu cihetle bu iki hükmün beblerden dolayı bu ince noktanın d"l · . ~ mı zan~e. ere c en- Yekün 

796 
l770 ? vetlerinin ilci vazifesi vardı; 

h~ salahıyetmbebı ı~ .. " e. er en b ıç ayrı ayrı mahiyeti haiz okluğu ta- teminine imkan ~laınaz. ı er.mı oya ama~ta -ıdıler. Bu cetvelden de görü]eceği gi- (Devamı 6 ncı •a.Yfad<.) 
ır muclb se goıtcnnıye mec.; ur biidir . 1..t- T ki'~ .., 1 K d N ıh ayet zahıri sebeb olan 

olmaks k d rbı isti.. • ,.Le eş ıatı ::.!as ye anunun a D .• 1 . .. .. c - -) ızın ayı sız •e ,a z . .l\f salah.iyeH Büyük Mill t M taf ·ı u··; b il. 1 h"'k .. .. anz1g mese esı yuzunoen bu- ''S p 1 b. 1 15 
rnd al etmek hakkını ~~izdh-. Dığelr t lis~ umumi heyetinde ist~al e:: b~ir~e•t:ıtt~rı~:ı;;aa~ ~e ut::i~ne: g~ bütü~ hcihha~ı ates: ıo;aran ikin o_n QS 1 a,' n 1 n u m ac ası : -( 14) 

evletlerde devlet ı·cısıne verilm f dildıgl ve müzakere .,._..,..i,.: t ..ıı.·ı d bllm k . 1 h".k .. .. cı umumı ar ı 1 Eylul 1939 da 
• • A 

1 
....._....... e,nı e e ıç n, u mun esasını mu. 

olan bu salahiyet bizim Teşkılatı 1 ettiği için müzakere esnasında mah nakafa etmemek suretile af hakkı. başladı. :>o:dan sağa doğ 
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Esasi~7 Kanu~un~u~da Büyük Millet keme ~artnın da ıtenkid edilmek nın istimaline bir çare ~ramak la-ı Almanya bu sefe~.e .~aşlarken ru: 

Meclısıne vertlmıf~ır. Ancak İcra mechurıyetlnde kalındığı ve bu su. zımgelir. Bunun !çi.n de biricik ça- · arkasından daha buyulc hasım- .ı. - hmirli (3), 
Heyetinden Meclise tevdi olunan retle mutlıAk bir J hakkınıu istlma.. re bu hakkın her devlette olduğu ı larla çroı{lacağmı hesaba kat • Fulbolıl:ı bir 0 • 1 I Ilı 1 1 1 

1 
hu işlere aid hüküm!-et- Medisce tel. !inden ziyade nev'inıa malıkeme ka Bibi bi.zd~ de Devlet Rf-İ!o:İne ,,erlL mıştı. Polonyaya karşı hazır. yu.ncu (6). 

2 
----- - --------- --11 

kik edilirken münakata zemini tef· rarının ..delillerin iyi takdir edil • m~ir. Devlet Reisi bu hakkını ı ladığı sefer planı; nıevcud bütün 2 - Bir kadın 
kil einıelrte ve l>a sutttle mahkeme mediğlnden vesaireden bahisle. ade hic; bir mucib sebeb göstermeksizin kara ve hava kuvvetlerile bir tek ismi (:iJ, Sah<\ ::ı ------------------
k~arlarının ldı ve aleyhinde ten -ı ta bir mahkeme derecesi sıfatilc ve kanaatini l:ı:bar etmeksiıin kayıd d?rbede Polonya mukavemet!- (4). '-
kidl"r yiirütühnektedir. H~ta hü • tetkik edilmdde olduğu şekli na • sız ve ,artsız istimal edec,.ğinden nı kırmak esasma dayamyordu. 3 - E•r ı:öz ren. ı --- ---------------
kiinılerin zaylf delillere müııtlenid ı zarlarda taayyün e~mektedir. hem af hakkı İ.&timat edHmiş ve Bu planlarm tatbiki "gerP.k gi (3). Kt'nara c.a ı. __ 
olarak verildiğinden ve delillerin iyi Mahkemelerin verdikleri büküm- hem de mahk~me hükümleri '!enldd havada, gerek karada malzt'me 4 - Accmt·ede il ____ -_-_----. m::.!i, 
~lr ed~1- d'·ı d b-L!-1 r de ' 1 · efkarı umumlycde ufak bir edilmemiş ve böylece d.e yanh!} bir bakımı~dan büyük faikiyetkrile c:mıeK cıı. So - m:5 

u.ıue ıg n en - e • erın h"'l .• bdil' ._,. d d p ı ı l · ı ı · ld il -ıeçnıcktedir ki bu tarz müzakere. ı şüphe hasıl etmİyecek derecede ka- uan_un te ı Setı> ın '~ efkarı u. ve aynı zaman a o onya ı arın gu' uı:uııu g e. ( il il 
ler bi h eti b .. l bi hakk • · I bir mahiyetfe olduğunu mumıvede btı· tenhtir gösterHme. hududa yakm yerlerde muhare- ren (6J. --•• 

1 

_______ 

1
; __ 

tim 
1 
r ey . n oy e A r . '.ıs - , naat verıc t : 'ın . ; mİ$ olllt" beyi kabul etmiş olmalarilc kolay s - Katt>lmek - il 

a cbnesmln zarurı hır netice • bütün mev:ıuatlle eınm e. esı v B" ·ik· M"11 t M r · h · td - la~ıyordu Po1onya1 ıların bu ha (6l ' 
sidir ç·· .. . h n. .J 1 .. ~eler ine karşı uyt ı e ec ısı an: o uttu . • . . ---- ı----------- --
il . · ünkü affın veya ceza tebdı • 8 ':11.I aoa et m~esse.1- d haklardan bir kısmını icra kuvveti. talı yığınakları, Abnan ztrhlı ve 6 - Rutubeti! & =· il 
nın leh ve aleyhinde bulunan meb kani ve mutmaın hu un urmas..!.;- ne ve bir kısmını <la kaz~ kuvve'i- hava kuvvetlerinin bunlarm uza- r;.ı. -

tıslar kendi cörüşlerlni 1nüdafaa eL 
1 
dale~ tevziinden maksud olan gaye ne verirken af h~kkını da pekala mıı, olan muvasnla ;·ollarını kes • 7 - hi ~,;, söy c ---- ----,------.--

lnek için hükümler üzerinde tevak- I itibarile lazım ve zaruri olduğundan J)Pvl~ Rei!tinc> ver,.bilir mesine imkan vel"mişti. lh·~ıı -c; ..... ı.··ota r 2 ı ,l: --_----- -:------ı--.lıl 
~tıf ederek bu hükümlerin leh ve a. ' bir mahkeme hükmünün resmi bir .................................. ~.... ........... Polonyanın yağmur mevsimi 0 ;; ., .. v 

;rhinde mütalea yürühneleri tabü- sıfatla (ilmi ve hususi tenkidler ~it. 1 Asker 11 h iş,(' ,. ; ' sene Eyhil sonuna kadar gecikti Arkad.ıı, (2). Bir 
r. tabi müs~esna) tetkilt ve tenk1dl - ve bu da motörlü birHd~rin ha- er~k i~ın: ~4ı. J Vilayet (2). 

l< 1-Ialbuki gene, TCJkilatı Esasiye h~ bu .e~s~ ve hem de ma~eme.. Subaylar şubeye rekatına yardı~ etti: Motörlü va 9 - Bıl:;•n insan 181. • - Jfü e-tlentt )ori (G). 
Q·~nununun 54 üncü maddesinde, lerm 1$tiklali esasına t•mamıle mu- d t d .1. sıtalar derelerı geçıd yerlerhı • 10 - Cekete konul:ın bır nevi kıl:1"n 5 - l<..tanbıılmı bir semti rnı. 
k ll}'İilc Millet Meclislnin mahkeme haliftlr. .. ave e i ıyor den geçebildiler ve nakliye tay. koma.<; W. Bir amiralinız tol). 6 - Bir Jurf m. Nota (;?). 

~aı-larını tebdil veya tağyire sa • Onun için devlet reisleri bu af F;\t"h Ask. Şubı.ı-indf'ıt: yareleri her yere İnerek bunla • l"ul;:ırıdln a.şı.ğıya doğıu: 7 _ Liyakat kesbelmiş ol;ın 
t Yeti olmadıiı ela sarih olarak hakkile mahkeme hükümlerinin Şubemi7.dıe 'kıaytdlı Y'll~ hıı.ddlııi doldu.r. rm ikmalini temİ•ı edebildi. 1 - Ylın:ı.ıılı (41. Goı .. tit.me (5). Komsu biT me-mleke-t (ol). 

~ılıdır tetkik ve tenkidi hakkını ayıran ga- muş rıubaylıu- !hariç dlğer auba.vla.nn 2 Bu harekat başladığı zaman 2 - Eski mektt>blrri hatıra. getirir 8 _ Halen (4.), Kıraa.l (:il. 
""-'l' ~kili.tı Esasiye Kanununun bu yet ince noktayı birbirine karıflır - fot.ogu:afb. 2/9/942 gü.ııii akş.\w.uıa ka. her iki tarf ın bu 11efere tahsis et- (6), Beuber (3). n _ se,•.g·l.li (5). 
~ddesi hükınlle ,.f suretile cezanın mıunak için mucih sebr.b dahi ııös.. dar stııbere aıliJıacaat.l&rı, tiii hava kuvvetlerini :IÖzden "e 3 - Geri alMak liıere \'ermclt (6). 10 - Kanaa.t getir (.l), Acı uı. 

(5). 



SON POSTA lyJiJ 1 

«Son Poıta» nm edebi romanı: 95 

Yalnız airci Şüca Çe • IU)'orclaı Şu Urlu ae çabuk def· baba •67Ucelek bir odaya seç· 
lebiye Patrona Halilin de ((ha· t-mn. -~ döteli konaima tiler. Kö,e, hu anne kizuı mecliale- Titrediiini f arıteliiyorclam. aöylemeden cn:vel, ~ize de danıı· 
rem» tarafını iıgal edeceği me- yerleımif, ne çabuk «harem» Patrona Halilin babası aedir ü ~ind-, birQ aiikian bulawt ola· Heyecandan aöiail iaip ~or. mak istellim. 
aeleıini uydurDWfba. Hatta, Pat· tt11kDib kuntp Wr ele cıA)'te» serine ohlrduı rak ..-•det ettim. Bqüa, yanla • cl..taldanna dit...-clll. Batını önüne eidf: 
ronanın boyle bir niyeti bile yok· bacı edinmitti7 Aa dua oğlu - Bunda bulunacajııuaa aöy· nncla rulaum &,-le dolmuttu ki, Bana dotrw Grkek "bir adım B- 1 d ı 
ta. Selimhk önGnde Urlunun Patronaya hak veı-e&i geliyordu. lemifler idi. Hele hil&t aöyleme. Saadete uğrayıp, hialerimin ren• attı. Boğazınclua kuru bir aea im k 

0 "! .e •;n e a ~~..:danıbz.a 
maiyetindeki neferlerden hir ka· Derkea, kapı açıldı, Uriu qamn mitler! gini, hüviyetini değiştimıelr İ9 • çlkmıfb: P e ıçın e, zapte 1 -;z ır 
~ konupyor, iki aekkn teneke palaltıyı]dara, ,-uvarlak esmer yü Dedi, Urlu terliklerini aüriye temedim. Köye de dönmek pek - Sizi biraz aörmek iatiyo • :.: t::umj,.~;~ .~ered~ud et. 
ile su tqı,.orda. Köae ihtiyar b· zil ve auaak kabaiı gibi parlayan aüriye gelip ihtiyarın yanına van cazib selmiyorct-. Füaıaua mai nam. _ __. _:~ uFt~ •o!umda • 

- ~-.JI ....__ feri -:•~ı L_ ' •• •• •• •• k L-: .:: .. u C! • ..a..-- .Jlu -L....:-! m .... - ~ • aaat ıra e • pa ODtume ~ca ne er a- ..... 1 trq _,. göründü Sırtında ladı. mum JU&UllU •orme - _.. - --- ......... ~ ala • wk· .. lld • ku 
tan aian .. kıp bir ajızdan ho- be:ru lıtir •eeelik enta;iai ayak· _: Beli benim bubam Luncla yor. Hele ablam, Samaun w . rak kalkma. mlimde ~..&& - L~ b vvet 

_.JI ehi 1 ' ' le · • --L-L- ed bildi • M!!L:_ L!_ • • en ,._ .. u Ye - ..,..,.. ka· muruan. ~.: • arıncla Buraa terlikleri vardı. yüz. Bir kenara çekilelim demİf sım mevzuuu.u. e ue, - _.... _. ~ mı Tu :J&Y• Ur • . . . . 
- Knnı iatenız? Defterdar Entariaain yırtmaç yaka&ıadan idükl hiç ıüpheai:ı: onu ma:ııtari\ 1.ula- ruml • ·~ Bili:roram, M'&e kart• 

«Pazevengini» arar ueni:ı: bun· MJDUDdaki cSiyah muaka» gö- Dıprdan kalabalık ayak ...,. cağam. Kararsız, enditeli. trende Batam uıı..I•. A11eu ifitilir laiç ~ :rek. • Bea laa&IGini iKi· 
elan kapı dıpn edilmittir! run·· :~.. a.L...ııiil • Ef _ _.: • ı • ı· d U ı · d f buldum kendimi! bir ...le: mez, alal•lısıs Wr ka ..... Hayal -• • • •. _,___ ,.._ canı e.-uyı erı ge ıyor u. r u yerm ea ~ •• • • • . • • ~ i • e 'bile sizi ·-'----aL 

Canı efendı bır teY aoyleme. göriir aörmez evveli inanamı· ladı tam aofaya çıkan kapmıa KötJde, dk lfllll gozlerunle ab. - Hayır, .te.li ... lılutleka lco- ek ÇID •• -~ 
d nl d - k ld , , lam .. 1 • .. len ..ı::.:_: U!____ • !-1- zavalbhtuna d••lemıeden.. 

en o ar~ 9gru ao u ~ yan- yormut gibi ıözlerini açlı, ardın rezeaine el attıiı zaman kapı a, soy eyıp •0~ ~..._'"": nutmm ~ uzwas... • • • .,..,. 
lanna gelince aordu: dan kollarım açarak bağırdı· birdenbire açılıverdiı Pairona aormak oldu. «Hayır.& ip.reti Karyolanm J'amB& bw -....ı. Dtirdu, deiııa Wr aefes alclıı 

- Urla ata içertide midir? - Hay benim ault.ımm buba~ Halil 1... J'&pb. çektim. - Oh, .._ lamatmak ceaare-. 
Neferler ilküa cevab Yermedi- cıjam. Siz miaiz? Hoı 8;1diniz, Halifüı yüzü sararık ve kat- Hayreti Fü.wnda buaün ıarib - Gel oblrl tini 'Wtri)tonunas, ahiilai kes • 

Je,-, .dikkatli. ~~~tli ha~~.ar. aafalar getürdiııiz! lan çatıktı. Ardında Mu.lu, Ali bir ~ılı~ var. Yüzündeki te • Sürüklenir gibi yaklat~. ~ ~~~--. Baralua, aon defa 
fçlerındon bin ihüyarıa yüzüae fbtiyarm cevab vermeaiııe mey ve Kel thrahim yoldaflar vardı. beımımler~ ~tın~n ızbrabuun de:_ ~aryolamn kenarma ıl'ftım. ~· dike,..... .ö~ doluyum, 
claha dik '-kbı dan bırakmadan ahlrp elini -,a· Urlu geri aeri çekilerek aırtını b07aları gozükmeıme rqmen, Yuzu korkunç elenecek kadar ~·· doluymn ki ... 

- Ai•:JI bmur maua? kaladt «pppadak» öpt6. duvara dayadı Köse Abdülgani kendini Def'eli olmaia, konu • aarı idi. Ellerini dizleri üstünde Batım elleri .,...... alarak 
- •• 1:aı&ımaaak gelmez idük. G.ni Efendi hlli .. tkm ve Efendi hiç beklemediği hu du· ~ cebrediyor. Bu ~el hava Y_!rlettirerek oturd!" b~.• !öi· luçkırmap t.epmafli. Ellerim 

Kendusı yak.da mıdır? bqı döftüyordu. 1ht;lilci Urlu- rum karşısında ne yapıp edP.Ce- bu,;ik fırt~rm ~.h!ı olma· •un hıra~•·. Ona bıraa MikUnet eaçlanna uaaacb. 
Nefer Y1;1D1Utadı: .. nun meydam bot &uJur bulmaz tinf fatırmıı gibi görünüyordu. aan aakm ..•• r~n.uo 1u~de a· ı. .. u1maaı ı~ zaman hu-akmak Ba t.edbaht Çocaiu ~ uaun 
--: Ya kim gelmif deyu ..._. sık elden yataian bıçatını hlr Patrona Halil sırhnı duvara çan bu hafif gunef yenı 1~~~ab lazımdı. Odüne varmclmı. olqadım. 

edelun? . • 7ana fırlatıp gecelik ve i emeli yererek bön bön bakan Urluya Y,.r:ııurJan iDi tepluyor.. Böyle • ~ca .. ahi~ Samaun meaele • Ajlathlıı ...._ •u1.ca-
- Buhan gelmıt .-. .. z. gi)me•iai bir tiht&- haTaalaaına dofru ilerledi tam karpaında dUfUDlllekte hakkım vaıua1t! amı a8yledi mı? ...... ...::-W&,.d Bir pm, 
Aakerlerden ikisi kaba bM sıf.1,,.,....,1yortla! ---rak azdık 'bada,vnn .... ı.an• Gece yarısı Füaua odama gel. Benden bana mim o1maım ma :'e Lıt 4 • 1 .~.. "111• 

ül"" tül •• .. •ı -=~-= aQ._ , • .,. ~- ..ı! isti -L? -.•--. s-&.ın•-e •• 
C Uf er, uçune P•- Birlikte içeriye girdiler küçük dan aıaflya aUzdG• - J'9Cea kada. ~ llırtira kader 
ıüpbeli °Gaktı: hir sofadan geçip sokak Uz-erine (Arla.ı l'ar) Yemekten sonra hop berah•r Tatriyoıda. Göalerim ıeceliii· ~ tlehl)tti a 

- Bu•uı ma dersiz? oturmut. aonra odalarımıaa çe • nin açık ı..akbit ..,..._ takll• a. (Ar._ ) 
- Beli, W.aaa demq ic!ik. lülmittik. Semahatlerde seçirdi- dı. Bu fırbnah _,., seaçliii • uar 
Nefer ... adam d•li olmasın Açık eksiltme i:anı iim ... tıer;n o 1cac1.r teairi a1tuı- nm, ~ 7aima ....... I 

gibil..ıe bir ..._ 1Malcıp karıı· da idim ki, 1'ir müddet uyuya • ifacte.ini ,,..ec911 4erecede ı..ft. ft A D Y O ı 
amdakinin akh baflnda olchaiu· A,ta'y.a Nafia Mü ür:üğünden: madun. Şayanı hayret bir~ ... kulacle skiikiiJmda. Top''l!I' •---~---------1 
na kanaat getirdikten sonra ae.. Bugün üstüste çeln1miş fotoğraf terlikı.m a.tllMle ,.&• den çap. SALI 119119u 
lambk bpıaına dojru yUriiclü, ı - Dal~ konulan it: çamı sibi, Semalaatle Gönülü hep lak Mcaklanma ............ la: 7 
içeriye girdi. Çok seçmeden tek· Anta17a uca iklim D ntwı isJih llt88YOn111lcJa easlı tamlıa&ı Japala. bir ıörüyorum. Hiç bir Z&IQaD ...tan, - -··ı' ... eHaN skeii .3t: Saat ~ ..... 7.3Z: fielıdun11aza 
rar kap.da söriiadi: 4'8uyurun ea aJur Te samaank binası işidir. ana kazı beraber ve birbtrlerinclen tııeslair ••al ;aw• ve - _. *"'-- Pllllt.ıralaa, US: A.ianl hüerlerı. 1,51/ 
efen.U .. ba > d 0 ye. ihtiyarı yu· Keşif bedeli 2782 lira •7• karaştw. ayırmadan diifiindüifim olma • ii çılthrtaWUır. YaraW:.i. ~ 8,3t: Senfeıı1k ~ (P.l), 11,31: 
kanJ'll aldı. Z - Ba ite .ad ...,tname ve evrak t•nJIU'dll': mıftı. ....... ...... aeler• dikkat MIJ'O• Saat &7&n. 12,33: ~ pmsram 

Geniı bir merdiven pktılar, A - Kf41Jt. Her halde •ece yanama ç.Ktan rem. (Pi.), l3/H.ıt: EarJllk --.Ot.mıan 
lriiJıiik ._ hah ..,... ltir ......_ B - llllsll6i, knoi j<lrlname. balmuftuk. Kapmm yavqça a : ~ ,.._aldı:, hemen yan~ .........,, U: Sa&& a78ftll 03: Jlaıbo 
haneden ıeçtiler. Nefer ihtiyar C - Şal"Ulame ç ldıtını duydum. Bat ucamdaki 1Nap-cla huı..aa kadın mı heni salon oıtc 18.'5: Pa.nl be,eti. 
adama eliyle ~1 İfaret D - Jlıılı.a.vele «Bil evraklar AM&lya Nalla MWı'IUBnae cliriileblllr.» gece limltaaım yakarak dofrul· ~le, laer ..,.__ ayrılarak, bia- 19,30: s..,; ~ Te 8'w ba.berleri, 
ederek ı,;.. kaptJI ti'lfll8atb: ı - l'h'lfaıe açık eksiltme uınıllle Ye valaicl fiat lillerlnclea ıllopll&calr.tır. dum. Limt.anm cılıs 2iyuı ba~a ._. M SOJ'AD. taraflamn dii • lt.45: ~ F•Jtlor m&f, !U5: 

_Baka Ayıe baca, •i• efen• t. - DalJlmıQe ctrelailmek ~ıo lstekUkln !89 .ura H kur1111 mavalıkat te. kapı. diltbule d•an Fiia~tu cos- ıünmeie aedvkedıy~? •. " 1tac17o patM', M,'5: 'Dllls mMt 
dimise ~len, miaafir 'bundadır. mhaat 1a.t.....ıan ve bundan bQb aşa.tıı1a.ld vesikalar- lhr&'! dmelerl terdı. ·-· He7-;can an muıkülltla lro • (Pl.J. ıı: (Wvln -..ti), il.il: Keman 

Dedi. AW~i Efend' • of. ......... Beyaa gecelija, omualuına aupldli~~:.. l*'O&larl (Pl), 11,31: fllallllr saaU) 
dutu 7Wde ~ f/811.lZ ı - .. 1ee clnlı''-" tetn ?i~iirl7e&a e1111ıa ual.&JenlPMlan dökülea aaçlan"le, l&mb.u.11, .ıo. - Sizı sünduz de aörlip, aöy- ıı,ts: K1Wt TM mtllıltl .,..,.,_, 

Patronamn ....__. ~ ~ almıs .atnt>'tlik ftlllua. nuk abw altuMla a ıaa,..ıe ~·Wlinlim. Uldn, kararımı hu- t.ı,n: Saai ~ &Ja• bMetted w 
~e pfbl ..... ...... "1u- 1 - Old _.... 9lıl Tleuet oa.. Y.......,: c9US. MP:siyow-du. sin ~ llelenet ülama ........ 



1 EylUI :SON POSTA Suyfo 4/ı-

Te ~rdağlı niçin güreşmiyor, 
yenileceği den k rkmıga 

baş d ğı ıçin mi? 
ara.ye 

di. O, yağh da güreşmiyor ... Ser 
best güreşirim diyordu. Bu ne de
mektir? Bu, ~u demektir, Tekir
dağlıyı rakibleri yıldırını~hr, ye-

• 
1 

n~ec~lerdir. Bu sebebl~ çıvgar fi_ Yüksek tasdika iktiran eden 30 j er, Osman Avdtn Ahmed Güner 
lan dıyerek meydandan uzakla - Ağcstos askeri terfi listeiiİWn De§?'İ. İbrahim Şenocnk Fuad Şenol Sa ' 
şıy~l~... Bl cldtsanekızıı L baş ol:•a:~ n!: bugün de devam ediyoruz. • lahaddln Kızd.ıımak, Mustafa• Ke : 
pe. ıvan a a t S ~b~ınat k:;ag g~· Usteğmenliğe terli eden siiıJari ner, Mahıuoo Ülger, Refik. Peke _ 
reşı yapmam.·; er es uru gu- teğmenler rcu. Fethi Ünsal, Eınin Yurderi, 
re§ ye.parım dıyor... Necdet Aykut Salih Koç Men • Onıin ö ·· ·· L·~- v-'kan· K E t y - .. . • b. • ' zçozun, •ıı.BZlnı ~ ' e. 

, ve · · · İ ~g. gureşı. mce . ır ~n Pazlnli, Yunus Ar kula. C~vid mal İnt~pe, A<lil En~etin · Saldhad. 
san attır. kı dırhem!tk ad;;.m ın· On.-iW. Niyazi Çelik, :Mustafa Öz din Kn .. 0 ] ı· -'- d ·At ' B k' 

b . d '- d .....,...,., - .... ; :saen et il.Soy; c ır 

sanı ır yer en ı.ı:ay ırır · · · Şa · ler Cemil Soner İbt:ahim Suna. Mw; 'fonay GııJ'b G Ce ı K 
kaya gelmez yağ güreşi ... Te "i taf~ Gö?d.._"'CI Ş.ükrü lnanc Salih Ko Mc.'ımd Ü~l Şen~c~. Ermd a. No~, 
kird ~ı b b"ld'-· .. ·ı ' ' ·• ·ı • eııcu cnız, '

ag 1 
•• un"! .~ .. ı.gı .&çın 1 erıye ı:ı:çe, Şükrü PoJ~t Rıza Komşuoğ - yıui Gürses .Fcı-id ~ah· • !m 

seı·be!.t gure.şı sll!"uyor. ı.. 'f:> ___ • • • ' •• , • .. 'll' 
10l 1 az, 

Teki d ~ lı , ... d . a.._ ~• "\ a1çın, Rus.em Aşınsu, Mcammer Menguc, Nusrel Baycan. ln.tg J a 8
_
0

- .~mİ . . Memduh Dölen, İrfon Baktır, Hulu. Fuad Güzel.t&n Hikmet Çetin Fer-
.- k tr.;~ y?ng gurcş e:.-ıne Kıl si Baykal, Fevzi Atilm, Zeki As:ın, di Alpey Mehıned Yıldız, 'Bedri 

. ih __ _, l mıyece mıs•n v~ il Ar ıur •• ' K _ 

S on -zamaıalarda Türk güreş ; yenememiş .. Lakin Hayati, n a- ne pes edecek, Tekiruağ ıya çı- 0 d h l· .n.am apsım, m.ustafa T_urker, Ah Şen, Kenan veren, Salahaddin Öz. 
:.lemi.mizde ban l-.&\aJ5e.. yet güreıi bırakuuı. kacııklar güre~i uzatıp c,nu yoıa· ' Her a · mecl Atlı, Öı::1er Öz..t.u:hı Ertuğrul d.enıiı· Şe"-ket Toros• Osm n Tun.. 

Serin cet'eyan ettiği.-ı.e vakıf ol - * caldar ... Pes etmiş ve meydan. -C ~yrr.b.. B k Akın, Saclurruı Arsu, Cahid Tnras, cer• E•em Okul· Sad
1

tk Cihod Öz 
evauını nştı. una açı ça111 s··- A' . ıcı·· . I .. ' · • · 

dunı. Bwılan okayuculıu-ur.a Kırkp1nar, güreşııwı tarzı ce- dan yenik çekilmiş olanın hasnu • .• "nd k1 b' .1 Weynıan i;il:1cı .useyın Sav* gw-· Fe!h1 Alpertunga· O&ına.n De 
vcnnek içi:a tetkikatta bulun • reyanma bakılacak o!u!'$& Tekir- hiç yorulmamış olduğu halde Te- ve, klyag lgureTşık_ ed -

1 
ta dırı clkan, Salihaddin Tuğsal, Sanıi Tu!l..lmirkurd· Emin Dttul 'Mchmcd Er-

1 
gıra atın~ı ar e ır ag ıyı e • _1 N • x_,_____ Azı · 5 T ! ' -

dum. Eğer bir yazı ;YQ'Zmam.s.k, dag!ı Hfüeyini çıvgara getirnıek ~cirdağlının kn.rv!s·na çıkıp yorgun • cex,, acı ~""""'~ lll orgun, a kan; Kazını Savaş; İhsan Atabay· 
sonradan tavztb.leı-le karşila.p:ıa- Lbmişler. Cahaeslıt.ili İbrahim, I hasmmı yenecektir. Bu, biraz sa- nırB b '..!l' K lb h" h !at Sö:ıer, Nazmi Evı·en, Hüsnü Ar - Hfueyin Baltacı; Ali Şahin Kııvu'. 

k · · ehli l -' k li · hl" k l M f k · d" A · · l hl' a •~n.• 1 oca ra un pe - kan· Zly Kav"'·1 F' . .a.L: A'- N t --ma ~ın p van al&nn~a o- ayatı, pe ıvan, ö:y i.i uda a at ış ır. mma, nıl1ayc pe ı • livandır doğruı:u... Hayati de • .. a • ......., . . ~ U1~, amık Hapo, ııınıa. 
mqium. t;İLİ pehlivıınla:r, tek b.s.slarm!~ 1 vanlıktır. Bundan dolayı Tekir • d" - l . d . til Yuzba§tlııa tedı eden top ı Elçdtı Salih Oraltnn Scref Tek 

.. . '- 1 T k" d - 1 'l ve., ıger en e y tı... er... .. l - l . ' ' "' -Bir iki ay evveııu., ner seı:a.e o - e ır a.ğlıyı yenemıyecekle~ini dağlının meydanı bırakıp çe u - F 1_ t T-L!_..ı -ı b" l w; egmen crı er. Faruk Nuri Tüme Turgud Ku 
d• ... · · • 1 ı._• • d' ıı.aa ctUJ"Ullg ının oy e va- A.:!f S ı~ A i N _ı• ALd" . • -

duğu gif?i E ırne :Sanı.y ıçeı·~~uı- ı:w aynıca .... ı.-lepp çıvgar güreşi- meai doğru değıl ır. k"uiz meydandQll -ekilmesi ve, .tt..n a•:ıo.ş, ~· vn eu1ş, . D ı la .. Mita~ Sun, Ismail Özgüvcy, lla. 
de Kırkpınar gÜre;}:c-6 olmuştu. le ( 1) ortad n çıkaı·c.aza karnr Evet, Tekirdağlı çıvgardan kor rta .b fik' ı"' k-da, CclaleddL" Baykan. Samı Er- nıid Al:mç Mustafa Ö:lgür· Tevfik 
Baıı. güreş üzerinde birı;ok a:~~- vermişler. kuyor ... Yenileceğim diye endi.,e 

0 
. yda acayı ır edr s~~~aı diJ, İhsan Özel, V <>.!fi Pekeren Sa. · Zihni~ Hü;evin Kahase.kal .• Muzaf _ 

-.. . t ... T-,_~--• w! d B hl" • • yeruı e ve zamanın a aır JilllTe.. 1,,1-_..ı..:r· Sun F"kr' c,,. K kodulu yezılnr int•ıar e mı~~ ~uag ıı:ını, canır:ı di,iue ta- !el'e \4Üyor... n~pe ıvanıuc k_... Im-J w ••• d 1 ~<.l'ln.dn 'e°i• . ı L .JQTimez, a.. fet" M ... et .. :. Abc.!iinahman F.ıgeç· Rı 
_,·.:.•. t kar le ··ı L- ı K • . d "d k d' . l .., .. o ~ıgı &flk:U- ır. dl .. vb v ,~ ., ~' .. ' Ve kimsenin nazarı uu~ . .ı>.l:. mı a ve o e oayı.a U'j(:pmar çıv elım en gı ece ıye &"Üreş ere Be b st .. parmı i r R ar. 'ft.~!ll Turfan, Kamı za Akıf!k • .Muhiddin Koçak· Cemal 

celbetmiyecek bir ~kil<le de şöy- gannduı nasılsa ynkaya kurtar - iştirak etmemek olur mu? O va- d n, ekse~ Be. fCTu~d !a1 ,._.J t~-1 Gizey, Vedad Akayh; Emin Çil .... "1; J Erldn. Omi:I Arıkök. lwahim Yü _ 
-• ı- .... m f old - l ' .... , '.l.. ıı_· b "-1" l - L.. • k ne em ~ ız eıouz- r..ır ı.., a.'L-.2 Otan Al Öı__-·-· Nl .. ' le bir ha.her oı-tıuığa "-buuL"?u: •' UYU an afi ıyor. •e, DU ~ıt aı;pen t'<1ar. ıı;rn mynıetı -a- rihi YarhğHnlzııı yad~arlr.rın • ~ı~ ava . P ,~, - - cetift; Ahmed Co§er; Rl~a Yer -

_ Tekirdailı Hüaevi>ı, bade- ma11evraya bir daha diiareemek hyor mu? yarı Yont<'' !bndıhn Sakuıt>c'lu · d c;:~vı.~ T" f t Sa ' - dan olan yağ güreıin;n b:ı"pehli· ,.., . ' eş, -r" ~ anter. :ı.ze runu • 
ma Kırkpınar güre~lerine iştirak icm cüret akabinde dem.l ,u Evvelisi gün TekiraQğh Hüsıc- vanı olarc..k taoıyoı- ve :Cv.iyo- Fahr~din P~.:; N~b ~~~; 8:ı rad; Muzaffc:r Şahin; Sat,hddin 
etmiyecek ... Kırkpınar baş pe'h- ilanı yapm". bulunuyor: . yinle .göriqtüm. n~ktım, o çocu-- baeddrn ~ Hılnıı ~ BlroL Rt%8. J..lcic, Abmed ; mcer; 
liva.nlık wiiref miimakalarIDl - Ben.~ l:Kr daha ıtaş ~b.lı - iunu mektebe yazdırmakla .meş. ruTekirda,ilı Hüseyine düsen Mma.d Doğan. Sami Gökay. Sal?. - Faik Evirgen; Arif Höçck; Kömran 
yeni yeti~en pehlivanlara bıra1t- vanlık niisalNtkalanna gırnuye· guldür. Bunun derdi ile mafül - ilan ıöyle olmalıdır: - lııaddln Bayrak. V~ad Aq~i Alçıte~ Fahri Yanyuğ, Salah:ıddln 
mı,tır. ceiim .. Meyd .. ı yeni yetİfenlCTe dür. Her ne he o, nıektcb bulup _ Ben, genç yaQJmda güre.~ . .Mazhar Sara~ ·~nal, ı:ık ÖzpJoar, Hü~anıedd;11 Özer. ismet 

Ben, Kn-kpmar güreşlerinde btraktım.. ya:::dıradursun!. ... Kendisine sor ten çekiliyorum. Çünkü yağ gÜ • ~· .. Edib . D. fm-uk , : 1:,arı, Hnliı..~i Ünal, Hasan Gökte • 
bulunmadım. Fakat t bu, haber Tekirdağlı Hü.eyini 3e'Yerim. dum: . d • t" h 1 .. önlu. N.izaıneddın Çeker. Reşad Bır kin Azam Va\"dar Abdur-ra!ıman 

dır F b d reşuı e yenı ye ışen a.sıın •-ımı K.U .B" .... • G"'kb H , . .. 
beni, kuşlrul~dırdı. Ve kendi Ciddesa pehlivan • a t oğ • - Kırl·pınarda neye böyle bir yenemiyer.ei;imi anladım. Bu, hll- . 1~. ır~c, & .... t..-rım .. 0 •erg, "': Erdem. Su.ld Boyer, Muzaffer Gün-
kendl.In"' du .. ınn.s..-;_... •• ' ı"Uya yazmayı vet Türk spor diin- ilanda bulundun?... l 1 k J P meydan ye _ lim Yucel, Hayoa: Cokdenlz. Samı gör Bekir Refet Ero-ün Bürlır.:ı Gür 

... -..- u~u•• , bild" , d h sım ar.a ar,11 aşı A.-d R---'- A. ,_, l • , • • • 
_Hiç bir pehlivan darup du- yasma hakikat' umeyı a a Ot hana şöyle bir cevab verdi: rinde mağlub olarak mahçup o1w ~ aç, eceg ~una, As an Ka?:a. sel· Şükrü Giirdem?r; SZ\brl O:ı:an 

nırken genç yaş:ında sahneden ziyade .everim. - Böyle yapmak daha iy'i... mnk istemem... &u, Cihad Sava,, Ruhi Oyman, Beh. !~f iağh:anlı, A1tıned Yılmaz: 
çekilir mi? Türk pehlivanlık ta- Tekirdeğh Hüseyin, büyük bir Biraz da rahat rahat onlar gü- Dr>ğrusu d~ budur. Bu ya%ıy? ~ Eassa, Ekrc~ Önal, R~-:ad Sa- Tıngud Oz,,u. Fuad Sahin, Osman 
rihinde görülmemiş bir teY··· :::eki. oyunu oynamış 'bulunuyor. repin meydanda!... yazınazdmı. Fakat meraklı '1ku. geaen, Yatar Gürtop. Hilmı Alkant KöK.sal, Rifat İmrc. Şıı.hab Tı:nçkan 

Güreıe bizzat b&,f hakem.lilı. Evet hastmlıın birleşebilir ve, o- Ben, dayanamadım ... iş.in iç vucı,lanrn1 tenvir etmek ve 'bu, Şemseddin Aral, Abdullah Aray, Hali! :Dik.ili, Ali Çetinel'. Muzaffer 
etnıiJ olan Suyolcu Mehme<l pel.- nu da çıvgara getirmeğe çalışa· yüzünü anlattım .. Kendis._inin bir işin iç yüzfuıü acıY.a vurarak ef- Sfu'eyman Or&ltau, Fehmi ~ııiç., <;e Günhan. Hilmi Yaı"l.~. Osınan 
livanla Dranıah Fuad pehlivanı bilirler.Fakat bu suretle meydanı ~ıvgara gelmekten kaçtıgıru a - 1can aydınlahnak kin y•zdım. mal Tamik, .Necdet Seçkin. Hahd Türlcin, Hiiıwımcddin Tanyol Ah. 
dinledim. terlc:etmek abes olur. Çünkü, Te- çıkça .teırih ettim. Bu, a~layı~h M. Sami K-nreye' Puıay, IEa...er K.a~. Osman U. - merl Soyca-:ı; Celil Vancın; Etem 

B 'k' t k -L.-daıı ve kirda•h daha ohiZ dört yaşında sözlerım karşısında Tekırdaglı man, ihsan .Kuplanoğlu, MEl.e: MuhtaT Afac; Mebıned Öz_ 
u ı ı za ı ço ,.___. ' .. h-'-"ka . 't' f tt' V J (} f ~ 1·~ t /' _J t 

::,.•rk se--..ı1·- tnıdıg-ım pehlivan- genç bir babayi<rittir. aa.~ ti 1 r.ra c 1' ~: • h• ' V L!i• • • egmen ~c eı: '.c;J;ien op gÜn; Talu.in Barır; Nusret Süer; 
~ neu • ...,, Elb t t B n 1sar .ar eıu 1 rnn t ::.--ı 
lar olduğu için sö:ı:lerine ina!'ı • Sonra hiç bir başpehlivan çıv. - e e. · · eaı ye:ımege _ .• • • . .. elıf"oc;ouerı ( Arkast V<IT) 

rım. Bunlar güreşi bana bırer gardan kaçnr mı? Evet bu, ,genç çall.Jlyorlar .. · Çıvgara getırece~~- cl ·nk~ı tetkık1erı adFahirö~--~~~I ~ <R>kan.ZMu 
birer anİat~lar Hayati pehlivs· !erin çıvgar çıkarmaları pehli • ler ... Ben, bwxlan sonıra ba§ mu. . • lr ~n, "' u ~·~· ıza e • 7..A\i - 9l8-39 ders senıısi niha.ye. 

d k 'd kil hk sü ... ekli vanlıia yarqmaz Biri diğeri- sabakalara girmem. Fakat başı Şehrim ime bıılunmak.a olan ren, Betını Oç.a~ Ali Naykl. Talat t!nde Hayriye lisesi c.rl.'l ltısnımıbn a.ı.. 
n~~ 8~. 0 s~kn aRI ta • ... •-ı'm aln·!'oa onunla &üreşirim. Ve, Gümrük ve İnbi.,ar?ar Vekili RaiflYüksei, Cemal Oran, Vedhi Akın: ihğmı şrtısl~c-m• ttaymU.im v~nı... 
gureşını de zı rettı Z!T. & •• • • d · -d- ··ın k d ı -~· . Ö r • T k' d WJ Hüseyine (1) Alaturka. güreşte eıvgar. .bir1'ac yağlı değil, serbest gw·e.şmm. Kara enııı: ım OJ eye a ar ımı - Orhan Akdoe;al1, Turgud ver. $ük sirri ı;:ıltıtmr.ıı.ğımd:ın eskisinin hii'kmü 
H~at~ ek •:a:: ~br çabr ~Uva1U.n ılııirilıA> hh· ha.sıma Gllta<)an · Demesin mi?. Tekirdaihnm sarlar İdaresinde, ö~i.cden sonra do rü tikin, M~mdul, lnceoifu, Ali UJ. ynktur. 

~~ ır uçu H"' • ~-SPHP• cJk.a.ııln.a. birliiloe derler. bu .özleri bana çok maaalar Vf!'r- giinıiükl~rde meşru) obnU§tw". vl Alay, Dur&Wl Aksoy Nuri Gök. icımaiı eita Own ıtact:- Yekin tııf. 
~_y~mıı ve, uaeyın , 
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Deri tacirleri Berat kandilinin •S.. Po.tu ala apar te&lbsl; 116 

61K:ıraAhnıef Hava Kurun1una 10 yanhş hesablandığı 
bin lira verecekler iddiası yanhş Ahmedin hakkını yediler! 
Türk Hava Kurumu İstanbul ıu -

Bir kSy harmanında iki köyla Yüksek Ziraat Enstitüşü talebe- besi, Tayyare bayramı haftası mü. 
birbirine girdiler, biri ötekini leri 25 gündenberi koylerde 

· l l ··ıd ·· d ·· k .kl nasebetile ıehrimizdeki faaliyet ve 
dırgen e yara ayıp " ur " tet ı _e:.!_apıyor 1 kul.lama proğramına devam etmek.. 

Nazilli ( Hususi ) - Nazillinin Karabük (Huıuııi) - Yükıdı: :ıi-1 tedlr. . . 
Sevindikli köyünde bir cinayet ol- raat mıl.itüsü vet .. riner ziraat ve or Hafta münasebetıl~ Ankaradan 
muş, Cepidin Mustafa adındaki ıa.. efakült leri ~aleb~erinden ıs j §ehrimize ırelen 10 ta.yyare günün 
bıs Dağlı Aliyi dirgenle öldürmüt- ~;~ bir ~ip doktor Cemal Arıt- j ~ıuayyen saatk!tinde lstanbul üze. 
tür. Vak'anın tafıilatı ıu<lur: manın ıefllği ıt~ında Safranbolu rmde uçutlar yapmaktadır. Hava 

Kozdere köyünden olup Sevin - köylerinde etütler yapmaktadır. 25 Kurumu Tayyare bayramı hafta.sın
dikllde oturmakta olan Dağlı Ali günden.beri aeku koldan kaza köy_ da istikbalin tayyarecileri olacak 
köyden Hasan Hü&eyİn ile ortak 1 )erini taramakta olan gençlerimiz yavruları sevindirmek !çin her gün 
mahsul ekmişler, ürünler laksim e- ' her köye ayrı ayrı giderek köylerin bu tayyarelerden, içinde muhtelif 
dihnif, harmanda saman tınuı da ao&yal ekonomik ve zirai vmye.le. ı hediye isimleri bulunan kağıdlar 
bulunmu§lUI". Diğer ortak biaseslni rlni, kendilerine verilen direktiCler 

1 

attırmaktadır. Bu kağıd1arda yazılı 
köyden Cepidin Muatafaya saeığı, dahilinde ve eaaalı bir tekilde etüd hediyeler arasında Atatürk büs~ ve 
için samanın yarısını almak üzere l ederek topladıkları dokümanları 

1 
reslmlerile, ı;aat, dolmakalem; ki • 

Mustafa harmana ıitıniıtir. Fakat ı lıer köye mahsus açılan defterlere tab nev'lnden bir çok kıymetli fey. 
saman denk bulunmamıştır. Sama- J teshil etmektedirler. Köylerdeki her ler bu1unmakıadır. 
nın çok tarafını Dağlı Ali almak köylü a.ilesile de ayrı ayrı temas e. Bu kiğıdlal"ı bulan çocuklar ber 
istemektedir, Muıtafa sam.nın doğ- I den gençler bütiin çiftçi alleloerimi • gün Hava Kurumunun İstanbul ~u. 
ru taksün edilmesini aöylemipe de ı zin zirai durumlarını bilhana ya - besine uğrıyarak kısmetlerine çı -
öbürü razı obnanuı iistcli.k çapa ile J kından te::kik etmektedirler. Şimdi- 1 kan hediyeleri büyük bir memnu -
üzerine yürüyünce Mustafa da kıza.. ı_.ı .. ili kad k"" ·· tetkLI niyetle aknaktadırlar. Hava Kuru. 

/. d-'-' d" . Ali . kaf ı a ye &BU ... yuz e ar oyu 
rak_<~H~ e&ı. ırgeru .. n~ .. as n ke tabi t~ talebeleri köylülerimiz mu gene Tayyare bayramı tnünase. 
lndmmf, Ali derhal oh~~-~· Vak 1 büyi:k bir meıiınuniyetle kal"Jtlamak betile kıendl atölyelerinde imal et -
ayı haber alan z~bıta ~-.aıayl ~a.. ta ve lendiletine istedikleri izahatı tirdiği uçak modellerini şehrin ka -
kalam•! ve teVkıf etmiftlr. Tahki - kL.ı· ·l T .. rk k" labalık semtkrinde halka teşhir eL 
kat devam elmektedir seve seve venne t'e<lll er. u o. 

---n--_:_ yiinün ve Türk köylüsünün hakiki meictedir. Bu modeller arasında 

K b"lkl k h ::ı hüviyet ve mahiyetini tanıtacak o. cidden 1an'atkflrane imal edihniı 
ara 1 6 Ç3J, ~ y .J Y9 lan bu genlı ctüd devle!in Türk köy olan ve münhasıran Türk zekasının 

içki bulunmıyor lüıü için yapacağı hayırlı te,ebbü~- mahsulü bulunl\n t:yyare.~ikler b~ _ 
•• A ı~d~ kıymtJ:li dokümanlar temm lumnaktadır. Ha.tav•munaseb~tıfo 

Karabuk (Husu~ı) - 9.000 den ed -· _.:ı..: 1 Türk veteriner Kurum.un tertib ettlgı balo musa -
L-'- .. L __ , J K L,,,.... kah ı ecegı 15.-. yarın n J •• d··~ .. .. ,. d 
nuJa nurU&IU o an arauwue ve la d T". k mere ve sunnet ugıınu nev ın en 
ve çay ınikdarı çok az olup ihtiyacı k~~~çi; ve orma~ı rına af ur eğlencelere de şehrin her semtinde 
karıılayamamaktadır. Halk bu yüz oy 5 e .tan;~t ayna91Da trsa - devam edilmektedir. 
den sıkıntı içindedir. Kahveciler ve tını vertnı§ 0 a ır. Diğer tara~an Havacıhk hayra. 

bakkallar bu yiizden kaı·ı,ık kahve Bur·lur Halkevi çalısmaları ını halkımız tMafından da hiiyük 
ve çay satrnhkta. halis kahve vej ' 1 bir alaka ile karsılanmJş ve bir çok 
çay aatııı için bugün teshil edilen f:!urdur (Husuai). - Bu~d!°' H.al esnaf birer günlÜk kazançlarını Ku. 
fiata zam yapılması lüzumundan kevinde .. orta o~ ~Uerını yetlf" rwna teberrü elmitlerdir. Zengini<?. 
bah.etmektedirier. Belediye bu va- tlnnek uzere muteaddıd kuralar ._ riıniz tarafından yapılan büyJk mik 
ziye! kartısında inhisarlar ldaresile çılmıt~ır. Burada orta okul öğret- yastaki yardımlara da devam edil-
derhal temasa geçnı~ir. menleri muvaffakıyetle çalıpnakt.ı mektedir. 
... Memlekette bir hayli zamandır ve faydalı olmak:adır. Bu cümleden olarak Kurum mer 
içki de bulunamanıaktadıı-. Za!en Halk.evimizin Güzel ~'atlat'. kezinde deri tacir ve fabrikatorları 
mlkdar itibarile az gelen içki sattfl temsil ve köyc?1ük kol~ı bir ara~ bir toplantı yamıtlardır. Bu tacir~ 
bir.kaç bayi ib muayyen bazı lo • Bucak, Tefennı ve Yeşalova kaza1 lerden birçoğu ilk parıi Kuruma en 
kantalara inhisar etmektedir. Halk rile Hacılar köyüne ve Karamanlı az 10 bin liralık yardım tanhhü -
iç:Jqi için bu yüzden Safranboluya naF '"'a geyahatler ~~pmJşlardır. da~ında bu1unmuılardır. Önümüz -
kadar gitmek zorun.da kalıyor. Bu E •• _ yahatlerde mua*i konserleri deki Çartamba günü de demir "Ve 
hal ihtikara yol açmalcıla ve halkı ve temalller verilmif. basbihaller d~nir sanayii tmalatçıları yapıla -
haklı olarak ılk.lyetini muclJ, ol _ yapılmıt ve çok samimi ıörüpne- cak yardım teki.ileri etı-af•nda karar 
maktadır. ı.:e ~ ~4' ~ir. vereceklerdir,. 

Geçen gün bir sabah gazetesi 
mütehassıs bir öğrclmer-.lr. gön-
de~diği bir mektubu ne.ıırcderek Nihayet cazgir, me}•dana koş. be?. Bundan daha ziyade açU 
28 Ağustos Cuma günkiı Berat tu. İki pehlivanın arasına gire- dÜ§er mi İnsan?. 
kandilinin yanlış o\arak hesab- rek ayırdı ve: Sarmadan sarmaya geçerkew 
landığ:nı ve bu suretle Haınaza· - Durun bakalım. Ben de bir pehlivanın bir eli oyunda i
mn da bir gün sonra geleceğini görmedim. Hakem heyefo.e &o• ken diğer eli arkaya doiru de. 
yazmı.ştı. rayı~ deyince, Ahmed, köpürdü. teklenerek yere değerse haam 

D.. b" l d b e Cazgue: -ıAb 1 k .. un ır ar {A asımı r. u mes - y h ld ! mag u sayı maz ve açı du~ 
le etrafında fstan.bul müftülü- - a u 0 u Sarmadan sar-ı b"l -1Ab• f h':•-- d!1 

maya dönerken kolları bo5andı, ı e Fmkag u ıye ıne \UUlte .... g- ünde salahiyettar bir zata ziya- mez a at h d ·k· l* d -d· B .. • asım sarma an ..-
ret ederek aşağıdaki malumatı 1 1 e 1 yere eg 1• en, gureı- d"" k 

mem artık... maya oner en, hasnu tarafıa 
almıftır: d l ki Cazgir, Ahmedi teskin ettı·. an gırt a anır ve geriye doin. ,,_ Bizim gazetelt::re müftü- J b b d Memo, bag-ırıyordu: ça ınırsa ve u u amada neti 
lüğün resmi im7.asile vcnHkimiz 
ilan tamamen doğrudur, Çiinkü - Bak, caz gir de görmemi§·· cesi boşalıp iki eli deslekleme 
Şaban ayının iptidası Perşemhe Cazgir, hakem heyetine geldi, halde yere geline mağlub aayı. 
değil, Cuma gÜ.."'lÜ başlamakta- ve sordu: lırdı ve buna göbek açıldı der 
dır. Bu itibarla teJ'id ettiğimiz - Oldu mu?. lerdi. İfte Memo da böyle olmat 
kandil gecesi Cuma güniine mü. - Biz de görmedik... Eski hı. Ahmed, hasmını gırtlak ~ 
udiftir ve doğrudur.,, pehlivanlardan görenler Yarsa ı damasına getirdiği zaman geri 

---o sor... ye doğru .-çılırken şuttistü dÜf' 

B "'l . • • Cazgir, eski "pehlivanların o- memek için iki elini yere destek· 
eyog u cınayetının turdukları yere gitti, onlara sor. lemişti ve bu suretle mağlub ol 
kaza değil kasd du. Onlar da aksi gibi görme- .muştu. 

mi~lerdi. Görenler, seyircilerden Kara Ahmedin bu O}'unuu 

olduğu anlaşıldı ~ir. 1kısımd:· F~k~t -~i':la~~ sö~ yağ güre,inde köpek kuyruğw 
Geçenlerde, Beyoğlunda Ba- erı e amde cHaızkk egtk ı. L ime derler ve bu oyunun mucidi de 

1 k d f . b' . . yanıyor u. a ı ay o uyor- h y·· ""k A .. 
ı pazarın a ecı u cınayet ış- d H lb k" M .. d .. meş ur uru lıdır. 

l · p ı · · d 17 d u. a u ı, emo, yuz e yuz 
enmış, av o ısının e yaşm a ·ı • t• C • k b" ( Arka•ı var) 
bir kunduracı çırai,ı, arkadaşı j ydenıdmı~Mı. azgır, Jurnaz ır a-
15 d y · · · .... d am ı. emoya 'or u: 

k 
Y&.fbl~ ak anıyı 1~ .fUdzunk en Sarmadan aarmaya döner-

çı an ır avga esnasın a un- k "k" r d td• *? 
duracı bıçağile yaralamak sure. en 1 1 e an e yere ge hı mı . 
t·ı ··ı·· ·· b b l ~ Memo kurnazca ceva verdı: 
ı e o umune se e o n.uş.u. B'I · F k b" ı· 

D .. 2 · · A- _, b d - ı mıyorum. .a at ır e ım 
un ıncı gırce·.ıaua u a- Ahın d" k - .ı ·d· 

d d 1 
e ın asnagınua ı ı. 

vanan uruşmasına evam o un- N"h t M -ıAb ı 

t 
· ı aye emonun mag u o • 

rnus ur. d ~ ·· · t k 
E
.. lA .... 

1 1
.. .. . ma ıgına ve guıre~ın e raı-ına 

vve a. goru en ..ızum u?:erıne k d"l i bu ka 
lb d"l t b*b Jl' h"d l arar ver ı er ve cazg r, • -

ce c .1 en a. 1 a ı, 1şa l •• 0 t· rarı pehlivanlara tebliğ etti. 
r8:k . dcnlenmıl} ve şu~ arı soy e. Ahmed, bu karara ftddetle i-
mıl}tır: • . _ tiraz etti. Fakat kar etmedi. Ha-

t<- Yara dtmndıı- ve bıçak dog kem kararı idi. Eski pehlivanlar 
rudan doğruya şahı.> hedef tutu- da görmemişlerdi. Kurnaz Me
lara~. atılnu~tır. ».. • A . monun talihi yaver çıktı. Bal gi

Mutea~ı~en muddeıumdumı. ı~· bi yenildiği halde mağtüb olma. 
d~anamesmı okumuş ve emqhr mış vaziyete düştü. Ahmed, ba-
kı: . ğırıyordu: 

rı- Elde mevcud dehller. ve _ Hakkımı yiyorsunuz. Oldu 
dinlenen hukuku amme ~ahıdl~- ==:::::::::================ 
rinin ifadelerine gön: vak'a bjr tün babası: 
kaza mahsulü olmayırı katil ka;;. «- 5000 lira maddi tazminat 
dile işlenmiştir. Ancak suçlunun ve ceza kanununun İcab ettiği 
çocuk denecek yaşta olması do- sekilde cezalandırılmasını iste. 
layıaile müessir fiil kasdile işlen- ;İmı) demiştir. 
mit kanaatindeyim.» Mahkeme müdafaaya ka1-

Bundan 110nra aöz al@ maktu- DUjtır. 

Maarif Vekili dün 
Galatasaray lisesini 

gezdi 
Maarif Vekili Ha.."tan Ali Yücd 

dün beraberinde diğer alakadar zeı. 
Yat da bulunduğu halde GalataııaraJ 
Liaeslne giderek bazı tetkiklerd,, 

bulwımu§hn. Öğrendiğimize gön 
önümür.deki ders yılından itil:ar• 
Galatasaı-ay Lisesinin talebe ve öt. 
retmen kadrosu takviye edilecek • 
tir. Lisan öğretiıniııd-::ıı dalia fazla 
randıman temini için de tedbirleıı 
alınmaktadır. 

---o,__ __ 

Dul, yetim ve müteka·d·erin 
maaşları veri iyor 

~ehrimizdeki dul, yetim v~ 
mütekaidlerin maaşları bugi.:n· 
den itibaren verilmcğ~ h :tglc-.ua
çaJdu:. 
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.ı ı.at1ra, l (A. A.) l ..... 'dM mit*. DlııW n •a ,._. ktılflo El llWlll•, El Masa., & • ltir nlilr•met vwel'ıilmelı p,r l»ii- • J'atmat .... ..._ aapn.n. ~ lanlır. ~- dotra ~= 
el-~ .. aa.. E:!. ~ ı. mstt•r. lıt • ırelaellr ..... &. ldlomelre caubana 70 ıuette yllc )'lali Wr mucize södeıeeeli veı. .. Ylllm- Yettlia:Bft.!eı&. lftl hv aeftri PÇl!lel: prı. ••llir.&te 
•ı- - _,..,..~ 'srdirı. raın..t maltuı111 taraflanfan bi- 'Peder finhll staım..-ad ;elarlne.,... ele ~ 
·--- Ye ,"'ti• ........ ,_ olmdM......--ferl .. Wır'....... rinitHtün..-ım; a,fıo<ınif ZS r.ilometre -..ıe ......_ ~..::r-6~ ... A. --ım .. a.,.ı ·ba.şkumanda·ıııu-ı s aıı·nurad ;!'e"'=-~= :r~~.:=: ==-=-:-:-::=--. ..... ~ ,. I~ d': •••1~11 .. ~ ..,. leke- ne brp ,..ıran sece • alnolan mqbr. Bu tahr dnclthı mev~ 

& b• t hl• - tt• Dlll ,. .. ft ra.-. ıt1n• blnka- •i!Jiill ,.....nr.ra .. ı...ı~et ver- dmnm ea &f&iı ~· J'etm•Pnl 

hakkında Je·ıı ır e ıg ne~re 1 :r:=:.:...:e:=:a~:!: ~,... ftP?••• ·~·n do- ~t::!C";uu ... , ..... fiil" ... 
. ıl 'f tır. i.•W:- hfanan demınofu te- \iade Scwret kıt'alan ......,_ 

Oçtiacii ~ ...,.;m. IOD -.a.i '" •: ...._ alanları muıı-et.eled yapmqJanter. a.. 

Si t• dda D u8 •radl·hi• St+pad prma •· lm:llr.. EYnlce. J•ıt•lan ,.armayı bil~~ cluruml~ı &•Bit ölçüde .... ~. • püakürtiUmuttür. 

1 

...U. ı (.A.,A.) - Aı... ..,..ttanlıler ile at.......,,.. .. _ _.,, giuıleri.nde muhtelif cephelerin ---~..,,_dit ..........__ e. rada i1ri Alman ~ pl'I 

3tl8Rri ....... ~l;r'h in .... , wamı• ._ • ılı iıl' ed.tD Alman deiiftiaw .. tam•ler olmemak· .. R~ f'C;ıesb:d..-. tllltm•• • ~cfbaya ....-.. inacUa 
•• --; ........ 8a a 11 ,_ l.llarını bir la berabw WiJilk .-...rebe faa· -- •'811i jlliJaü ve teiıl: n.- çarınJ&ll Jtaslar Milnerin nrab--haf arın m ya ' ................ • .... 6:6 .... lir.. ...... , .......... l!llıaWardaki liyetlez:i .devam .mittir ve prk ....... De ...... ....ı.t•?-• ta- veme~ kırar~ ...... - --

' • -.a.ı rills .. Wt"'iadr., .-....ı.;. b il ceplıu n• --.ınaa Alman ....,_..._ ._.._ etmiftlP. Ya- halli lfPI ebaialenfir. 

L * 
.I~ k 1111 ...,_ , ...,._ wo .... ,.. ._, 0 ıl ~. ~ .anı,, ya kııvvetierinin evvelli aüa Stalin. .,...._ lliılu...._ çupı.....ıer eme. KWzyatlo 

00 a K a ~ ....._ 8lrl wu lıı a.f W da •iP eclibrp • sracl cenubunda Sovyet aıevz'ile· ~~~ '::J.' n fllllla btlırilt e- Momwa, 31 (A.A.) - ._ 
• ..C... ... .._ .... • lel8l..... Hu••Wıfae .. - .._ A1maQ rimi 1eni•• ı• arak Ye friiJiik ~1ıı:--· ~ 38 ini ötle tehliiine yapma elr, K.lee.-

V8 tayıd ... J.. ~tr. ... a d 1 • h • .... lııllptma Sovyet laanetı.rizli sen atarak ~=-............ n toplan kaya çevresinde Rus ilerleYlf--
-- .- m Jt,Jıoaa• I' .. ıtıı ... ~ ...... !_.!:* ~ _y ~· ba b bdu tehriakl' 2& .''··ı~fesinde. k~- ı.,. •• :t. ıfi;;. _ b _ _.._ ~ ... ~~~-~~Wil'. •Kaftuı• ~· 

Lond .. t ("A.A.) - ..,.. •• -- lar ı. ......,.,..._ ırlınılt ft'- -- .,_ pa - w r ar ya apna•n • -u egııır ~ • .-:wı eetnt -- - ...___.... wu ıa .. 
,.ansı aıelftdilen Sovyet resnıi W lıllllketlai durdmwık i. = ' llMzi ~. &ibi ohnuttur· Kezalik, tulr. cep.o ,... .._ta~ almmele 1lf- ~,.. teıntia• aekirll 
tebliii ._.,etW -'"tim Wlt te • ~ he.inde wa ırünlerde iki yeni raJlllt.... ~.,.. .. i JWlw .. ....._.._ 

heddülün vulıma •• Jnaediiinl lail· M urı·ne ııara'"'sız kmoaş huauaİJllSI ....... çvpmata Te5life ei takliiüufe mu,.oaffüı,. .. ladfılio dirmitti. Staln ......... _.. em baıtl•-ıpır., ki 1Hm1-claa Wi M.kov-. 3ı (A.Aı.,) .,. Gece .._ edilıaıaittir• 
harebele; devam etJMka.I•· fİmd.İJ'• ku. S..setlena ,.aı.. ----~_...__ ...... ____ __,_...._~_..._ __ ...,....,._,;,..;.._ 

Stüinsradın ıinialt ,....,.,..., a.ıtık -'•••:=·&anaa 1'ir • _.. ff llf Afnl81f 'JiJigJla 60,DIO lirayı 
1niicl.ı. ......... ... •.:- Anhr• 31 (Humf) - Devletltan .,-. bilCU- ..,.... aemur- re::..--~ .. 1.ta11a --.. ' 1ı.·~~ ÇOCUK baDISI gA• 
Almaa kuvvetleri ile,...,..... r .............. ve ailelerine parasız larına muayyen milduda kupon ve- zı .1 ~tar ~·~nl·•-.- tan'~ • 3 in.. d -J -Y 
devam etmektedir· .__..., ,__ fadnal ve .,..rmat.ı 'Yeramet11ıutu. rilm.t w ba 1r.apon btırhlr ela. leri'!m •AIW. • ••••• ~ 11ı1f yar I· Dttrbar kızu6 

Almanlar takrire ~ a ..... • ge· 'ılıf lrıın.... .. ............ rak d.Ylet. ~- mU..ı .. '-1 ma .. meaı v: ıaany~111 prk ıs.nı- v ( ... ...... ı ince ..,.tn•.ı 
~ • ......... oe : iam.-- fabrikalarmda hwıuai - muWr...taa o tlrlll ..,... wrlmeef ~ ·'!' ... •"'!"- s .. ,.. .. ,.. ıa ..... ' p ... ;.p d .. 
lhıbu ••rltiaindıa Almanlar Ko , __ ..,_ .__._ -'"' 1 da d::.:ı-~)mektedl~ cihetiaden dabı hava bombardı· ..._. I M- ma 

- .......& • o ....._ ... ,...raan ~ _ _,,_ - .... ~-- • !arma tabi tutul t L-· -- • •• -I j •• 
ini..._ i.sPrn-:-·~ W. makaduın tetldWsme.. 70 lira aali m&aflan fazla maar ımm • • ma a ~ -... 3t (A.A.) - tt'42 • 43 .. 1% •• 1sh 'mi- ilah. «mi... dt ııffr'ıiiıtll9t.!l!:'d. oalnıcqlar. Bir Mt:iHaı Mttikt• aahibi .._..,. ,., ...... ~· ~=nara, .Ui41n u &tal,.n .. ~rı yılı lısı yardımı barb brmnunun çn 1 • ti 1 • • fı elura 

,ir, P'ab il........... affak IOftl'& lfJMllK tip lmmafln imali- y&palnwnUI llakkında da henüz hikum~nmft E.nop !°1
Uft• açılı, ...... ~·-·· r~ 8 • •• - 'JRS • • ~ ~ 

Rua hatlanaı ~ta JDUV • •zaJanuüttt. M ••kum .. bir karar verllmemiıtir. Tmiatla u de faali!ete geçerek bu gol ~·- f&iıMI lı,._. 1 Z afP-: Y••,. • t.lil ._,... ..._.üf 
.ımatfaı'dı!· • ~ .. v.e 4 " 'r ... uıl ..... .,_. priden 111karı ıltlikçe uatan Wr ~ ~vyet har~ ve nakbye <«Alman }~ıl~ln ~~ ve i!~ elmit h na .... n-.o 

a..-. ~~...I 3 meakun kat'i ..... ~ ....... değil - .................. ,., ...... ...... ~ Nbrmaja. ltatlamıt yen lllllWCl'-•eii .... •1fliil ita o- - ..... J wdan ,.. .. ~ ... 
•evaa ~·•· dlr. • _ _,....,. -ıJınak.. ı..r.tlr. ol~luı • . . lüm Ye ka ....... .tele.inin- tliır • Lır, taıa.&\erisa l>iri idi °" öte• 
"' ..,,., ıerı alnunpbr·._ •- ,,_.,. .,_. ,_. Uzun menzilli -..çaklanll Sov· dünci -b .1.-'--rem.ia Alman 'L!. 8.-1:-... Fakat 

1
d ~ • .. Kaflru,.d GrmaJ ,,. V& - ı......i .. . . 3. --t-.S ' IU -7-· De erS\ftlZ gu. 

. a.. W..ı iielıerln• karı• 1:1n Ş-' orduyu \ Başvekit Erzuramda :r•ıı.... kad•n ~rilnaıı mıuetmı. onuncu defa olarak kı, yar mnı bıaramam hata ıörünmler· 
-.~ fada ilerllyememittir. n ~t . . o~~aları muhte~ •. ital~an dımı i§ine kendiliğinden fedakarllk de yok ... 
~ t b •k ·ı (B"f taralı 1 ıllCl ~--) ~-~ ~· ~·a· etm4'ğe davet edfyorum. Niha1et bu beklememiz daha ft rı etli 8f lerdir. Yeni Eninca11 " cmrı- rmclan ~una ~e. ıirdikt.en Dinya kadw aeiıt Wr aahada fazla uzamam. Talihli ıemç ya· 

Rllzve''I zafer çok na elektrik ilatiyacmt temia .... ~a WıklNk feU~ Clftnll~a b!1 kuneılerimlu. mwwh ......... ı. -- eti ol41ziu hal.tle k ..... an 
i 1 (Bot tanılı ı iaei ~tlll•) cek o ... telil97i ıörmlflenllr. aalürtle~}~Jr~ bi. kwl ıle t•· yat ve .ailddarı .. Wdikqe ko7&- sizin& Kendi.ine ._ ..... la 

k .lag"tldı• r diyor WRıt;ı ve .............. ~ı.- Bqvekilimiz, her tarafta sev· maide ~~~er bar ..... adayıp il· rak çarplflyorfar. bileti ...._ '-si tle il ..._ ıe-za IJU J maaın lıllla tı.-neaeleri aulhta, Ud. P tesabiw._. ~iz o.-. men..aolune. lamadan •. ~ V~of H '1 O' • • • lır'ı • 11.L riainde 099 ._... llir ti wtle 
. .. • • " de milli aümet iWcleai tekWd• t. Hallreft '-lua•izııiıa _... Dehri ~ Lath~ I~ .W-- .....,. ;rd « ..... taliatlerlle takı"b edi~. 

A,....ıı. cmıılwrn• diia ...- Mlrh6 lnılb' m' i çaJ'cbl. Bqvelrilimi:s orada top• l>lldiklen zaımedılmekteclir. ,Anıle. Salıın '• ...._ olmaaı· Mahmıwl A p ır. m.ı.16ak 
li •.-:· •• Jçnl...,. *"'• .llehini1mhar ı.a... En••lıla•lıa •7"' _,.... Batı Avrupada. ı .. m • .._,. AL nrn ..._ a•IE• ili- \Jzakdaiu ki heyec.a ·,· •• K-4iüne im 
aırlaOflujunan nihayet 6ul.... fnnet lırönü ıitlfeı• atııaffmı .......... h = ., .. ; ...._ ...... mm dıri n J• wa mDJetlerint. ~ MtrYefi temin ed'en Mleti 

• - aiyWi c...ı K .... y •al-• Muepl .. --.. aılmzt._.. cleleıi tek,_ lıılr ..WW• •...- 'büJilı ...... sl1ll ız •llk•tle ....... 11Satırken elinin titredi. 
._S?Va'~R 31lt(~Y!!._:-.~ Fevzi Çalanak tarafınclan Relticüm. Bqvekilimiz aqam kom~ =8!ır_!~Ciliz haktava ku

1
• kuvusllailaiwc ~~~· li•Ve• fark~ua. 

murreısı 11zve - -- • 9'M la veril'elr ab . hl tarafuıdaa pnf... •-- P..-... artma o a- Mııım1entte ~ ldtw1 eac snedar para d-etlerinl 
3'0da ltir deaMÇtıe 11111~-11 .Ta: at~ alıfh= il=~ zi,ıü ...... - Aj t 111 .... M lıU\ın ....... ,fikloni ..,i- mek .... rii&adde elliiinslıl ... ,..... yep. 1&7aNea lalihll 
l'Onlann zafw ... ı.o.ıqww.D nı J U Bil)WW. i' •• -.-ı..-.-. ... pM • ...... wscnnipt at. lerdela ... 2 m ............ M .... .,_.... Maa .. yabm ... ha aer-
.. ,.et buldutunu ve Mercan, le:.: =afmrar:" devletleri len 'baloda bul1111Dl~lant.ı. f••smı)_.gl.. Mıla11lwald,a. kere..._ W- ............ tılmlt vete ııaul • ........_ uılab-
Mil ıd~~L= '!.~~lerite ~ • l:'~L....:.. ..!u_i Sil·. ll'a&_u_ Balonun aonuna ..... Orse· dır. ltulunuı•... yor: 
er yıcuıa .-.um~. aa~ • ~-.et w~ıuı u"uw neral Orbay Batveln1imbia. Er· lnıilizler. f:tirb; aıüa4enberi Beı• WaI va ihmP-al~ c- Renüs 29 ,.~ 10 
....-... ko~uı'!' aoyleclik • ,...,.~ buatlaüa • 1.te~~ zincanı zinretinin Zafer Bqn. ıimali Afrii& ile f&l'Jô Aktlenizde elilik, ,..... Aa 'ı mu J f ..... .... evvel edtt"M- raimea 
ten sonra demıttır ki: ~ rNr tefdl4e teçhia etıirilmtt mına teaadlif etmainin bu zi~a. de fazla fıı& faaliret söetenneie ....... • trt'ı rılı .. ,mr& ..__•Mil Wrri iua ·hak...,. 

...._ Hane aefe~ edilen A· aüvealDr blaraman onfumımm ta. retin kıymetini hir kat daha art· baılamıtlal'dw •• IMa faaliyeti, _. JPa .&ıriiL ..- -a-de 'W& re Mı çocuk baltauyım ..• Bu ka.. 
~ 1mvvetiiU pek yafmı· rila ..., __ laarWar Juafan var· brdıiını, ordunu. öz •e kan kar- velev ..temi auwatfaluyede De- Jııer pyd• "'"'- ml•I kil Wr mev 4ar blababk bir nüfmu aeçia
d~ bütün diinJ'• s&-ecekt&. De .. lrir ile talı ve ..-.ıenMt ,.olunda deti ve iki gihMlenLeri de kara- ticelenmit oba dahi Giri41 cin.- cadiyet iflıde ... ._ cmd eti tiiıwık msıela talıii... Fakat 
~=-otac."t.~= :r--:: •.M+at! ~ ·==== vana karcleıi olan SaracotfuJ'a, nnda ldlç&k l»ir adanm igaline m t 6 ı ısl •••• • \ ::W',... Twı,a tilıılr, ns=ı .ı. ~ 
ari lif • 

31 
8ı • QI elllll'1- cümhuriyet hült1metüıe karp or- tetebbila edecek derecede iler- P• p ......,. ..... aylı '" § • el •• ~ ..wq..1 f > ;• ..... !lllaı ::.'i.ndlf... ... ....._ ~ ~·•••• • ' ' 1 'HO dunun aevıuini tebarh ettiren lebnitlenlir. fnsilizler hu faali- q. ....... t..lia w Am ,._ a. ......,,. - ıwd ..... wi 

er 
0 

..,. llr 1'1· ı • 'w.ıt .... .P. bir n~ a8ylemltm• yetlerile acaba çöllerde normal .;ı.n.t ,- Wr .-.,. ..... ._. ..... ..Wwiız& 11...a • M ' m 
~ki • .. • d-I . .! a mw aınr ile ... .ıı · "· Bqvekilimiz hu Dut!Ea ver· bueket mevaimü.in çok J•kl.f- ittlkbald ,lımd' bcbr vörltme. birkaç 11fak &elek illa • .... 
w u e onumuz ~ fT ee...ı «.,.,. ... J' •••• dili '-7ee_. ... ..,,. dıalnittir ~ ... .._ Mır ....,...,.. -..... ~ .•· !Y• • • a'=·fh'P 

T
• k• ,...._ Cı"'-lt ki: lnSiltere ,.. Amerikadan ehem· dili alLi laeries~ yer; yun:I, '!.'e • 811 keticle hiletini wıldi .._,. 

hafta Uf ıyeye llrlŞlbn ~ Burada sircffiftlm 8w •aldbt miyetli iman Ye malzeme tabi· ~ ~ ılymı en:-~ lıı••: nanda alamadıfun için bir hay8 
,,..)iwo· biidia ...,....._ - Qrwtli Wr ~ aeWiiiıııa " E•' p ~·... n pntaca. ıa1 üsüılll ~elmzedim dejB. .• hna 
6- .1 .. ~ 31, (A.A.) - cenel hatıra•• olarak ha' ,..k ..... Bw iç; c ıph . M )lelli Wr taanm ..ıiJoıiana; ltu taWırcle IM'I~ •a aebeb bisim .. u. ltiledsia 

.Aıılıma, 31 (ihzari) - ~ ~ Bzı 1111 U.. 1 I Fevzi hakikat ıunlardır: Birincui, 38 IM:tl •il--. w ... ıtm1nrmı Alman devledae taarruz etmeleri kua bir zamanda tükeamw ol-
~ Wr ~· ~ Q4 n %": ..,,_ .... 20 nci Ajuatoa Zafer BeJl'e.mı, ilrieriai mı, yo~ Aba• tlenaaltılan· ıDMb. maaıdtr. 
~- C~ .... ~ ,. .. - Q ·- tlıtile ...... teh. selzelenm ,.uldinü silkip ...... DIJl faaliJreD .......... Rltrmfilen BiBa IMı itJ-e ...... pim• 1'efi--- .. p ...... mL. 
..W ahwlll Wl8ıie 1 i, 1 ıhtıi ~..,. .. ...a. • _.. ~ın.. bafWmt olan cea\1 • Erz--. W rakamlana ..,._._.. Ameri- tliai, en ton 'batartcr aıfatlle her iki d•zuna ..... Wr Wlet. •ima• iGi8 
..... .... 11zk1J9f• .• T ı .v ~. IJi :. 1 ........... •l 16. la, GçGncüaü de her an -- ... kahı..... ..... i A&iluwWd müa- aubhil tanftn rd ......... ele ..... , ltir lira ~ O, araJDlf, ta-

Yltl. l (A.A.) - R• a.ore- rmm •.:ftt• A51 ı• Af •• me.. Zil' cesur Türk ordum. takbel ,.........._ ....ı ola· L 1 IS ..... rallllf, nih.,.et Mı..ıı7'1a h W. 
'Yelllıa pW _.., ı?' VemW VL mat - çli • Müsaade eclene.uiz ıinzııll .. mayacatma - .......... uti· Hs infta • mr•.,... ve_.. Jeti •uım..... Talildn lfitfu İf-
~_!'d. ! .. 

11
•

11
.,w .. ,,~1-,_~ n-L!. ..,_.__~ ~ 1hald~ti.2~ ~~aç tı ,:!':!&~ ~1ar1 Bki&c1~~~- 1·~;~1-iba~ miiıhitl o1an bu miicadelede tel-• ._ Re _w_ ·--'-__ ..,. ;•na --- 1.#llllllJe y~ ull'epneam---.•a ---z.etme .. ..........,.. ~ tı-.-n~ecliteanl,_..nhtet.. .•-:--• .,... n...-7....-

ttn.le; •*" •. A L--ya dönda.. Tal"Jaimum •ep bera._ wM••a- mal ıae, dGnldi Alman nam teb.o 1.-.-.u• wtı_.ıı.e mıal ., •• •ı••'• 
• Dwa ,._... JiiiW ....... ~ - ,... w ısıMlnak W**P•ırı- - .. _., • As.ta,., v._ ıllarm 

Al-~~.a 1 250 A' r;l fAA.)-llıi•içln Çek "WW lak 1-.n itilUk~oam 80D ı.aftua sufuıda •• pr1c1e......-. daı basene her saymak.ta...._ eltiii ......_ 
fml•ırau .,.,. pnw. ._.,..,.,,, Veklli ;:=.,t'., .. toplantı•an ~~lan Atla•tikte. K;-r~ tlenisiD4•.ve .. ;.... ... ..,... ...m fedatıirltlı detıtele:iıw bir si• attJ't ..... 

ilk .1-f.. ._. _...., ...... , ,.,. 4ön- GEda hehva-ı Afrika aabilleriıatıl• eeın - ala mecburdur Gerideki) • ra: r '
allftıllll llUHI n ., duran clawtlilerm vanl ..-ıa. J81,000 ._ hac',111incle 30 ..Utte- ,...,m . erm «-Çek,_,.._ .... ..._ Ev· 

.. __.._. • •i•• • rile ui•laasil ...... , nla ıeı. tik ıemiıt luııibwdl.,_.... dair fedakirlıi1t ~. denhd• .. laa. veli. bu paranm 11 'b.iD lir-.m 
-IA ... L galiNAr TUrkiyade ... de mblerdir. www JOiiı .,._ı maıt.at ile .... d ~ ı.wwetlıtıniı .. ....,-.. P• ...... yatıracainao Malbt ~ 
--- •JWW • , • • • 8afvekilimis sece saat vanm• • edecek Jtir mahiyettedir. tlrdıği ~ Rlebet eclı1~· ~ tfört =. delikımJmus Tar. ()a. 

Ba • .. .... ~ h' • ailece'< AlmaD va Fıhstinh da Erzurum• hareket IMzırur- .. ltahai, tahminleri .teyid veya .. ~-.- .. ..,. -- .............................. ... 
itla ~ 7W ,._ A _. _......._ ki .,. •.• ,,..,.... tetmt. .-. alııham WSttlr ol- elmıyecek kadar u ..,.ılaWlfr.. a. ..... .,....._ tabtıil parau 
~--; (H....a) ~ •v.• bdlm-ı!ml ÇOIU 8f Eawwwat11, l f~A.) - 8apekD madıkl_.... '371emelde hitama Bu 1-l•Ja .... l•lw, ..,_ c-iJe kalan 10 Din lira ile ;i.; 

ril" -7a ta aıre .Alma~ e. Loaılra, ı (M.) __ R.,tıerin ,. erdirmeli en doinr hhnaktayıs. tlinci harL kıt• için ve1wıiW •- .;,ı. ....... 90bcelc bir ...,. illa-, ' ,.;.. i~aremize V..: : t.lldiıdlilnc ..... 280 A man .. din şarG Seıracoilv, refiblarr '" Ge- Uzak dotuYa plince: Japon· ..,.. lıDymall ...aile N 'f..W ,.. tillle, itıte&lijim ıriW Wr ........ 
eeil - ...-un ton parti.i o- ve tD•iunua nr•acleleti b ..... da neral 0rWy Et:iddllla selmlf)erdlr. lana cenuf. hb Pasifikteki inalı· peaıilna ltimM •• ,........ d~•ı saba alaca ...... » 
ı.r .... ,.. vasan• da yela mı t ıreler ı..,a ll•lemiftlf'. Mi- l.tuyonda Vali, Komatan. .-,ı.n ranh dununlan1e Çinde, hatti <<- Peki aise ltu bileti alaa 
çlk.ı' br .. a. vqonlar a711i ha• !ıı in T~e ya ... acalt aa. Parti Rehi ve mlarr " ...... ,.. uzun menzilli Amerikan laom.. wetlerme ~lr swi çekil· halda 1ıamma •ir te71er yolE 
.. ._...."EAaalrla ..ı.telif mü- nrbıllladır. Millaclele _.,.- ALlbir halı kitlesf tarafmdan hrfdan- t.ardsman tayyuelerinin Toltyo- me'lte olmalarmd- mtltevemd mu}» 
eaı11elwiaa _.._...çepelli et- m -~~ w IMUWan Filt.linde mr,tardlrek.ll w... __.. LL-.... L. ~..::-.!»_~ ~et.itm.~rine bnPlan~ k.ved~~h ~~~~=kk.. Talildl01berltet.__!1ı,erekd:_..r- ılı.. 
,.. ,.. - \mı le .,,, tır. Gele- töz .--.-ı.. Bular ayni ailr.. Bap -...,ett .-.. - - ı -.-- .. WIJI' ... .,_ sa• ua ı ufunceıermuzı a «- ma:ır. onu· mu cısaı. ...-
celıs .ı.. llleeMt ..,... 7JIQ tona talda l'il'•'inli 1zaıı1ııa _. çoalılarr mutanlık. orda evini ıezmlılerdir. buma varmee,.. 111...,. •ileri lıir ya:zunızda tetrih edeeejiz. het ona da bir pyler veNCetl:m:.-
"•kr ilr,_ • P •ala ı W 'I A. Şerefine bir ziyafet verilr.ılftir. albl:4alli ... iliyi milfi (a bv· IC. O. O..,. 

F 



6 Sayfa Eylul 1 

Havacılık 
( ., 
'--\'_e_n_i_n_e_ı_ri_y_at _ __,. r lst•nbul 

(Baı tarafı 3/1 de) Gita1tjali w borsası 

lstanbul Defterdarlığından: 
Beşiktaş Malmü· Beyoğlu MalmO-
dOtlüğünden: dUrlUğDnden: 

Üsküdar Mnlmü-
ctnrıoğnııden: 

Eyüb Malmn
dqrlüğOnden: 

1 - Polonya hava kuvvetle Büyük Hind eaJrl BabiJ\dranath Ta. 
308/942 afılış - kapaıwş fia.tla.n Mülkiye Askeri Mülkiye Askeri Mülkiye Aalceri Mülkiye Askeri 

rini imha etmek. &'<mı'un nef'eslerbal ihhva. eden bu eser 
2 - Polonya içinde dü1ma -~ İbra.hm lloyln1Jı selis ka. r=----..... ıı:a::m:ı:-:::a:::::ııcı:ıı=_,._.j 

CEKLEB 

yetim ve yetim ve yetim vo yetim ve 
tckııüdleri tekııüdleri tek:ıüdlcri tckııüdleri Tarihi yctım ve yetim ve 

tekııüdleri tekaüı!lcri 
Y"ti m ve yetı D' vıı 
tckaüd eri tekaüdl ri 

ntn mukavemitini kırmağa aebe. &emile tüıitçeı.re oenilDLİ$ ve Remıl Ki. 
biyet verecek hedefleri tahrib tabevl ı.at'JAdan kltav halinde çık'lrıl.. 
etmek. • ~. Ba.ştaa aşaö orijınaı tasvirler 

Alman hava kuvvetlerinin Po- Ye cVıel 11.lıabl&rla Gc>: 11 oi.ın bıı nefes. 
lonya hava kuvvetleri üzerine Jıerin 1Mitün lıasusi7etı, Hhı~ d"nyasını 

taarruzu o kadar muvaffakiyetl'.? en lırıeakin hl.Ua.rJa ~Klimtiz: inüue koy. 
y-.pıldı ki hava kun-etleri biç bir bıa6ac'llr. Sıaıı'a.'1.Jtir arkada~nı.& Münif 
mukavemet görmeden kendileri· Felllmla Mffs ~ kapak resınlle intişar 
ni ikinci vazifeye hasrettileı. dleD iN aıert bütüa ohıyuculanmıza 

Alman hava kuvvetlerinin bir har~ tawt,e edeıhı. Flatı 50 J..\l. 
kısmı mulırebede düırnan kara ~. 
birliklerine taarruz ederken bü· cıPercle ve Sahneıı çıktı 
yük bir kıHnı da Polonyanan içe· Perde Ye Sabae me.:mu.&ıDJD E:vlf.ıl 
ri1erindeki hedeflere asaldmyo!' • 11'11 sı Wreok l&lıUılyeiU 78.Zllıar ve 
lanlı. Seferin neticesi üzerine en H'llC4n nsı.ıaıe ç6mı."4r. TaY8're e. 
z~ade müeasir olaa da içerilere c1eris. 
yapılan taarruzlarda, çünkü bu, -------------
te.k ve idarenia elden çıkması· ZAYİ - ha ~M9inden aL. 
m, telefon ve telgraf hatlarını 
kesmek suretile Polonya birlik • 
lerinin tekrar birleıerek bir cep· 
be tutmasını imkansız kıldı. Bu· 
nan neticesi olarak birçok ihti • 
yatlar seferber hale dahi getiri· 
lemedi, getirilenler de cepheye 
sevk edilemedi. 

Hülasa; devam etmekte olan 
harbin bir provası olan Polon -
ya harekatında hava kuvvetleri
nin kullanılmasında ve ikmalin· 
de büyük tecrübeler elde edil • 
mit ve hava kuvvetlerine buna 
göre bir istikamet ve hedef ve· 
rilmi tir. 

Almanya, Polonya harbine gir 
diği zaman daha çok kuvvetli 
basımlarla çarpı,acak kudrette 
idi ve ona göre de hazırlanmı,tt. 

dı.tmı ıt.ıt.939 tıa.rllıl ve 59"0 nu. 
m&11alı pamıportumu zıı.y! et.Um. Yenisini 
ç~adan esir.Is.inin IMitmü .,oktur. 

Mmıtafa otlu Celil Budakl 

Nitekim kıaa zamanda Polonya 
tasfiye edilince, bu hava kuv • 
vetleri Fransa muharebelerinde 
de üstünlüğünü göstermi~ ve kı· 
sa zamanda ıonu da harb harici 
ederek iki sene kadar yalnız Bü· 
yük Britanya ile mücadele ha • 
tinde kaldıktan sonra nihayet 
bugün İtalya ve Japonyanın it • 
tifkında İngiliz - Amerikan kuv
vetlerile mücadele halindedir. 
İkinci cephenin açılması mesele· 
sinde bu kuvvetlerin mukayese· 
sini ileride bir batl<a yazıda İn· 
celemeie çah.1acağım. H. U. 

YENiPUDRA 
Renkleri 

ÖNÜNDE 
Kadınların 

HA.YBETi 
*-----

.!' lha Pebala. 
~ 

bir "Colorimetriq•,. 
Re~ 6'tllıaal :e.ıi.lmlttir. 

~._~------..a 
tmklnı blal1 ohnuıf1U. 

Tenll:dft en uyıun 
celecelt )MldnNn &un 
ve hakiki re.cini ve· 

'ftiilf
WZELLlC.fit 

ON MiSLi 
' A.RTTllUll 

811 Tent jııudN. 1U P-. 
~ ~ .. br' 
CIW Ya~wı ' v• r;a..., 
İtt-• r.P,. batan ıiln 
aabü kı.lır. En acak bır 
thına ıa1onW\41a bılı 

tıumun parıa1-08U\a m•1 

ren yeni bk ''Colorbnetrlquo., 
makine icat edi!miith'· 

Bu ~ ttmdire'" kedar ,öreı. 
cnemlt derecede omsalslz cüz:ellik'9 
1enı pudra renkleri btimar edllınell 

nı olUır Tnıatt taae, 
Mrmtn ve ~u oiuT. v- 'rotta· 
1oo J'ldr•~ busQ9 *~ ed.lnll 
" hemeo daba ınç 16Tiııöntn. 
'l'cJc.akın pudra11 kulbnmakla SJııl 

aetıceı. alacetuu& teaılnathd ... 
Akli takdirde ~raruz iade otunur. 

lstanbul Deniz Komutan'ığından: 
Yaşı 3Z cka fa.la elma.ak Üzel'C yeclelı: s8a.7..,... kab1ll Jmliha.nuwla 

muatrak olımf.ardan .,;nnisi dealz or.d118U ~- hesab ve muamele mewıuru 
1e'1ştmlmek üzere alınacaktır. 24 Eylül 942 tar.ihiR kadar miir.lC.'lat. edilmesi 
lüundır. İstffliJ.erin ka:rul ve kabal şarUan hakil:ında malum.at almak iizere 
kom ıı' a.nlıtım?Za müPa-Oa.a.OM'ı. d3Zb 

Nişantaşı, Çınar Caddesi, hususi 

ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ 
Ana, İlk, Orta ve Lise -· Yatılı, Y atasız - Kız, Erkek 

Ta.mbe byıd işlerine bergiın 9 dan ı 7 ye kad<ı.r bakılır. Tatebeıntw ders 

s;ı.ıileıine ltivet.en üorefsiz ya.b:ıncı dlJ kurları G{Ulacaldır. 

Telefon: 805«7 

L~vıet Demaryolları işletme U. M. den· 

210 No. lu bul;day, çavdar \OC em&all mahs.&llere mahsus tarife 1 Teşrlalev. 
veı 94:! den IUbaren mlil,f.Wu·. 

Mezkur taıtıfc yerine ~e-lııede ıner'ı %19 sablre Ye 212 No. ıu J"&ilı holHı. 
bat t.arl't'elerl kafm olnıuşfor. 

Fazla tafsilat için lstıısyonlarıı m.ii.raeaat. 11 '7H!m a9'17» 

D. D. 251 No. hı g-rupaJ tarifesine r;lren D. B . 2-45 ~o. la han.leli ~,.a ta. 
ri*sl ı Teşrinievvel 9.U den itibaren mülcacbr. «'1373ıt 1 9433 0 

SO ~ERB ~NI< UMUM ffıODORLOGONDi:.N · 
Almanca Bilen Bir 

MÜTERCİM ALINACAK 
l:muın mlidürlüiüınılı Barem bıı.rlcl kadro\Sunda miinh 1 buıuna.n nıu. 

kr im1]ic bı ~1h&nla. blr mütercim uJınac:ıJd.ır. imtlJıand!ı ihraz edilen 
mu\'3.ffllkı.yd derecesine ırörc 260 ll:-a.ya kadar iıoret ~erllecektlr. 

t cklilerln ves:ı:ltt!<ı b.rlı~tc 6. Eylôl. 19'2 tari.lılne kacbr Umunı Mü. 
d rlu umuz 7.at İşlrn şubes'.ne müra.cıı:ıtlan. 

2/9/942 Carşamba 
3/ 1> Perşembe 

ı. 150 1. 350 1. 200 1. coo 1- 300 ı_ 600 1. 40 1. 100 
Atıl.ıf 

• '>Ddr• ı sterim 
0 iew.Yeq lH Do1ar 

'ft kDP&ıUf 

5.20 

151. 350 351_ 700 201. 350 601-1200 301- 600 601.1200 41. 80 101. 2QO 
4/ 1t Cwna 351- 500 701.1000 351. 800 1201.1800 601. 900 1201-1800 81. 120 201. 400 

129.2. 
39.15 
12.U 
31.16 
sus 

5/ ıt Cuma.rlesl 501. 650 1001.1300 801-1050 1801.2400 901-1200 1801.2400 121- 160 401. 500 
f'llnt'e lff hTitre ft 7 / • Pa.:ı:utcsı. 651- 800 1301.1600 1051.1300 2401.3000 1201.1500- 24-01-300() 15ı.na so1. 600 

\t:ıdrld 108 hte&a 1/ • Sali ao1. nl 1601.ua. 1301.ua 3001.UA 1soı. ua. sooı.ıııı. O ODLU~ 

,.ı..holm lM ta ...... 
Bir alim 1ra 
2 i ayarlık bir cram kü., 

&ltı.D 

iknmi:Y'eW % 5 931 
Hl Demtryolu il 

20.-
19.75 

Anadolu Demlryola 1 11e D 52.
htanbul Sa Slrtı:eti 5.85 

(TIYATBOJ.A ) 
RAŞİD RIZA TfY A TR OSU 

Ha.bde f>itkm beraber 
Ha.rhi;rede, Belvii behçc.inin 
alatuıi:a kısmında bu ııece 

ONLAR ERMİŞ MURADINA 
Vodvil 3 perde 

SADİ TEK TIYA TROSU 
Bu gece 

Kadıköy Süreyya sinemasında 
OTELLO 

4 perde 1 tablo 
Yazan: Şeksper 

Satılık emlak 

Tarihi 

Eıninönn Malmü· Fatih MnlmUdUr· 
dllrlOğUnden: 10ğUnden : 

Kadıköy MfilmQ. 
dOrlOğOnden: 

1 inci gişe 2 nci gişe 1 inci gişe 2 nci giıe 
Mülkiye A•keri A•lcerl Mülkiye A•lr:erf Askeri Mülkiye A.lceri 
yetim ve yetim va yetim ve yetim ve yetim ve yetim ve yetim ve yetim vo 
tekaüdleri tekaüdleri tckaüdlerl tekaüdleri tckaüdlcrl tckaüdleri tekaüdlcri tel..aüdleri 

2/9/t-12 C&~ıuba 1- 400 ı. 400 2801-3100 1-1000 1. 1000 4001.5000 1- 400 1. 500 
3/ ı> Perşembe 401- 800 401. 800 3101-3400 1001-1750 1001-2250 5001.5500 401-1000 501-1100 
f/ » CıNU 801-1200 801.1200 3401.3550 1751-2500 2251-3000 5501-6000 1001-1400 1101.1600 
5/ » Cuma.~l 1201-1600 1201..1600 3551-3700 2501-3000 3001-3500 6001-6250 1401.1800 1601-2100 
'il ı> Pazirlesı 1601-2000 1601-2000 3701-3800 3001-3500 8501-4000 625Ul500 1801-2200 2101.2600 
1/ » Sah 2001-2800 2001.2800 3801-4000 3501-İlA. 4001.4500 6501- ilA 2201.- illiı 2601- ilA. 

ı _ Zat maaşları sahiblerinin muayyen gün~erde maa.ş ve nüfus cüzd.anlM"lle gişelere müraca.a.t ederek ma._ 
aşhrını alm:ıJlon !Azım.dır. Aksi telk'dirde istllikalldan umum ted'.lyattıın sora-ıı verlleoaktir. 

2 _ Te<fYa.ta. aa.ba.hleyin saa.t dokuman itibaren ba(jlanaeak ve on ikiye kadar devam edeoek ve öğleden sonra saaı 

(13,30 d:ı tekrar başlayıp on yedide niha~et verllcceldıir_ 
ı _ Maaş.'lıannı ~!Ak Bruı1'.asuıdan alacak olan za.t maa~ları sahihlerinin cli2X!an:arıırm:ı malmüdürlük .. 

ıerınce vizesimı lüzum yoktur. Bunlar mtı.::ı:; ve .nüfus cüzd-anl:ırl!e doğ"rudan doğruya bankaya müre.oa .. 
a.iiin ~A'I. bU'!unabilirler. 

ADEMİ iKTİDAR. .... 
VE BEL GEVŞEKLIGINE 

(lıuıakkaWe Basta.ne bayU'Ulds, mer. 
ham YU6Uf Paşa evi, diikkinlar ve ar. 
lı:umdAILi a.raııi ile birlikte satıbktıı'. Al,. 
ınak il'Uyen~rtın Son Postada Tarık fs. 
mine melrlubb. müracaatları. 

KARŞI 
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA K. 228 

•ECflf ı~e u.m.ı• 

Ereğli kömür havzası sağlık komisyonu 
başkanlığından: 

Doktor eczacı ve hemşire 
araıııyor 

1 - Saibk. teekililrna ballı Zon,ruldak mtdı.eziode çalışmak üzere ı.2250 lira 
aylık ücretli bir yedek hekim ile 225 tirıı aylı.it ücretli Kllinıli nııntakası 
içl11 lıir hekim. 

2 - Sa,tllk tqlcllat.& K&Qdillt hastahanesi tı,i11 alOt» lin ücretli bir dl\hlliye 
mükhassUIL 

3 - Sailık teeı<litı disı>"nı,ıerJerl için 150 şer lira. aylık Ucret!J -t eez~ı. 
t - Sathk ~llMı hast.ahaııesi için 1Jtlh31!Sa DıtriC'lyt>, Nisa.iye ve Dtum 

seııv'isleriııde ~ışmış, Hu dlf~er servisler l(ıln de 3 ki oem'an 5 hcınşlre 
ahna~r. Arlık icrel 79 ııııuıır. Vcretler üzelne ayrK'.a levitıüadc zam 
S.lenme1dectir. 

Ta\ibletin sıbba.f. sici! numar~ını bl&c!!rir kft:I. ıtereümel lratlerilc birlikte 
İliielrıceklrlnol 15.9.942 Salt cilnürıe kadar Ha.na Ba.!iheklmllğine göndermeleri. 

«9H'7D 

-

lstanbul Levazım Amirliöinden Verilen 
Askeri Kıtaat ilanları 

Alfaildıa yuıb mah&llenle muhtelif mildadarda h3.7Vau sat.ı~. Talib. 
t.arllı kili vaWIJ.ercl(' aMIJi yerlerinde 'buhmm•iar.ı, 

S&tış cünü saı. .. haw 
Çıda.lca Boyalık köyü 

('.aıtaJca, Boyalık köyil 
Çalta.lca Boyalık iöyii 
Çaıta.1 ca. Boyalık ki; Yİİ 
Çata.k.a Dat yeniel' köyll. 

Ça.ialca. Da.t :re~ köyü. 
Çat.alca Da.t yenice kö7ü. 
157 cephanelik mevkii 

1/9/H~ 

.ı • X> 

:ı it 1) 

• il )) 

! » it 

4 it it 

9 it ıı 

1 il • 

Salı 

Perı;embe 

Pers.enıbe 

Salı 

Çarşamba 

Cuma 
Çarşamba 

Sıılı 
(992.9431) 

Ankara Üniversitesi dil ve tarih - coğrafya 
fakültesi dekanlığından: 

Anlw'a cEıl ve ta.riiı • ceinfya faldilteslne talebe kıı.J'dına Eylillıla 15 hıe! 

giınü baf/11.cn:ıcak ve Blrlncıt.c.,rio sonun:ıa nlha.yet verilecektıir. 

Fa.kül' ede tedris oluna.o zümreler şwılaıl.ir: 
Tii.ıi( dili \ıe eckbi.J'a.t.ı t'elsefe 
F1mnsız dF:i ve cıleblya.k N'keoloJi 
İngiMrı d..tıi ve edr.biJ'at& Sumeroloji 
Alman dili vr. edebly~ Hltito'lioJI 
Arap dili -.e edcbiyat.a Slııoloji 
Fars dill ve edebtyt.tl Hindoloji 

RllS dfü ve eıfoWp.tı Hunca.roloJI 

Antropoloji Ye EtnowJI 
Cot"rafya 

iı.tckl~n bir cHltk.oe Re lw Ye o\{tınhlk dılpiomaıannı ve "llhh~ raporla. 
rmı baila,a.ralı: Salı ve Cuma ~nkri a.at t .M ilan 1'I ye kadar Fı&lı:lilt.e mü.. 
dürlütiinıe müroaat etmeleri liıımdır. (7366.9422) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Ya.pıla<'oak lfS\er Muhammen Temlnaıtı 

ltedeff 

Lira Lra 

bıale t.a.rihi 

'Üçüııoü k hastalı.ki.an ldbıl. 2J281 1'147 17.IX.194Z Perşcmoo gii. 

ğine 32 kal~m madeni e'IJ& nü saat 15 te. 
t}çü~ü iç has!ah'lı:ları kl1ni. 20585 1544 17.IX,1942 Perşembe gü. 
~ zs kalem tahta eşya mi saat lG,30 a:ı. 

Yukarıda yazılı iki iş Ünl'VCl'.ı:ik Rckt.örliik ıbln:ı..'>lnda k.npalt zarfll eksilt • 
meye konulmu1f,ur. ist~ter tek'lf zarflarını ihale. günü sa:ıt 14 te reı.tbrlükc 
\-erm' olma.l!ı.rı Liste ,.e Şartname ıtcktörlüktc ~örü ur. <(027b 

1(SiLAH AR {ADAŞLARI 

Si LA H 

Büyük milli roman 
Bugünkü ulu Türkiyenin temelini 
atan büyük Türk kurtuluı aavaıının 
heyecanlı ve cöğüslcri irtihar ve gu. 
nırla kabartan bir hikayesi. 
SİLAH •RKADAŞLARI temiz 

yürekli ve kahraman bir Türk gen. 
cinin, büyük kurtvluı savatı günle. 
rinde yenilmez bir uzuv olar~k ba· 
ıından geçenleri, a_şkln ve her 
ıeyin üstündeki va·:an sevgisini, bir 
Türk kızının kahraman ve saf ruhu· 
nu birb1de yap.tarak okuyucularını 
hPşten sona hadar heyecan ve ifti· 
har içinde sürükleyen eıslz bir ro. 
mandır. 

ARKADAŞLARI 
En iyi 30 Ağus~os Bayramı Hediyesidir. 

Renkli ve ciltli bir kapak içinde her yerde 80 kurut. 
Çıkaran: Türkiye Yayınevi, Anlcara Caddesi No. 36. 

İstanbu O .... n.z l\.oınu .. un.Lgını..ıan: 
ı - Deniz Lisesine ve Deniz Gect!Jı;li okuluna alına<:3k talebelerin kayıd le

leri 10.Eylül.H2 akşamına kadar uzatılmıştır. 
:? - Seçme sma.vları 15.Ey1ul.9 &2 de yapı12(:ak!ır. T-aliblcrln iuJıııt almllk tt. 

ı:ere 14.Eylül.942 ~ünıi saat 9 da ka.ydı lcıbul komisyonund~ bulunma-
ları. o925b 

T. lŞ BANKA:>. 
K. 'l'ASAltRUF 

HESABLABI 
2 iklncll.(!şrin 

Ke.ş\dcsine aşrılan 

!krn.mlyeler: 
1 ııdet 1000 liralık 
1 111 600 )) 
ı ,. 250 it 

14 111 100 111 

H it 50 D ·······························-· ... -.. _. ........ --·-····-··-------·-····· ............. -.. tO D 25 • 
Son Poıta Matbaası: Ne,riyat Müdürü: M. Sami Karayel 

SAHİBi: A. Ekrem UŞAKUGİL 


