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Almanlar Stalingradda iki katlı yeraltı! iaşe 
müstahkem mevzileri ele geçirdiler .işleri 

Yenıden bazı esaslı 
kararlar ahnacak 

Rakı sarfiyabnın çoğaldığı 
karşısında ... haberleri 

Y eşilay hükômetten 
• 

Şehrin şimali garbi varoşları 
üzerindeki Alman baskısı arttı 
.Boskova radyosu Vorenej cephesinde 
bir köyiin geri alındığını bildiriyor 

Almaave 
Sovyet 

tebllğlerl 

Şiddetli bir 
muharebe 

devam ediyor 

.---.-,.-., . 

Almanlar yeni lfgal ettikleri bir Souyet fenrine giriyorlal' 

Berlin. 19» (A.A.) - Askeril tahkimli mevzilecden üçü iki kat 
kaynaktan D. N. B. ~jansana bil- ladır. Al~a~ p!yade müfrezeleri 

Berlln 19 (A.A.) _ Alman or. dirilditine göre, Stahngrad. e!r~- ı b~ ~e~zıler~. bır ba~kmla ele ııe
duları batkumandanlı~ıntn tebliii fmdaki müstahkem çemberm ıçınl çırmışbr. ~ucumdan evvel bu • 

=~l T -..ık k ta' nd Alnt n ı de cereyan eden muharebeler rası bolşev1k ordusunun kuman • eze ..... e, en:ı ıyı rı a a • . . . . A , • 

kıt'alarını _.1 --•-·dan ıon- netıcıınde ılerlemeğe muvaffak da hevehnın knrargaht vazıfeın· 
n ~~~ n aav"'P""" l Al • d · 15 tr d • " " d B 

Stalingrad Üze
rinde 77 tayyare 

düşürüldü 

ra d .. m mt:JJc hatlarını del o an man pıya sı me e e· m goruyor u. u ordunun bas • 
cllderini dÜfl'llanı buralardan at· rın ı te o avz ara teıaduf et· komutam son dakikada kaçmağa Uf an m ,.. enı ı . l"k bl kh l .. . 

tfldarını ~~ldiıımddedir. mektedir • . Bu müstahkem yeraltı muvaffak olmu~tur. Fakat kur • 
Stallnped jçin yapılan mücade. I mevzilerine gizli ve zikzaklı yol- may reisi olan h:. a.lbay ile diier 

le, düf111anln tlddetll mukavtimeti- lardan. l!'idilmektedir •• ~ngallar komutanlık sub~yl~rı esir edil " 
he rağmen başarı ile devam etmek.. ıayet ıyı maskelenmıştır. Bu ( Deuamı 5 ancı sayfada) 
~edir. 

Şimalde mühim piyade ve zırhlı 
kuvvetlerle C:lütman tarafından ya

( Devamı 5 inci sayfada) 

Alman hususi tebliği 

Almanlar 
19 gemi 
batırdılar 

Bertin 19 (A.A.) - Alman or. 
duları batkumandanlıiı tarafından 
netredilen buauai teblii: 

Alman denizaltıları çetin mül"a
deleler neticesinde Karaip denizin.. 
ele Afrıika önlerinde, Saint-Laurent 

(Devamı 5 inci 11ayf ada) 

••SÜR'AT, 
SÜR'AT, 

•• 
SUR'AT,1 

lngilterenin Madrid 
Büyük elçisinin nutku 

"Avrupa va:dlere h:ç 
ehemmiyet v"rmiyor,, 

Londra 19 (A.A.) - Röyter: 
Dün aktam l.ondrada bir nu

tuk söyliyen İngUterenin Madrid 
büyük elçisi Sir Samuel Hoare 
demittir ki: 

Avrupalılar, müttefikler za t 

ferinin uzun zaman istiyecegin • 
den .:e bu arada medeniyetin 
çökeceğinden korkuyorlar. lztı -
rab çeken Avrupa «sürat, sürat, 
ırat diye haykmyor. 

Avrupa, umumi fikirlere tom· 
turaklı vaidlere hic; ehemmiyet 

(Devamı • lncl .aylada) 

Onif ormalı ve sivil Bulgarlar 
varnada Sovyet. konsolosluk 

binasma hücum ettiler 
- --------·----

Moskova 19 (A.A.) - Tus a. cuın ederek silihla tehdld etmek 
janaı bildiriyor: auret.ile kasayı .oyınutlar ve mobil-

15 Eylıil aünü üniformalı ve ıi • yayı tahrib etmiflerdlr. 
vil bazı Bulgar polis memurları Sovyet hükumetinin Bulgaristan. 
ile ayak takımına meıuub kimse • dakl siyasi mıÜmessili M. Lavriçef 
lecoden mürekkeb bir grup Varııa - 1 bu hadiseyi Bulgar hükumeti nez -
dakl Sovyet ~oınsoloshaneslne bü - dinde tlddetle protesto etın!ıtir. 

C Askeri vaziyet :::ı 

Sovyetleri, Stalingradı 
in ad ve tehevvürle müdafaaya 

sevkeden basllca sebebler 
Timeçenkonun Almanları 29 gündenberi 
Stalingrad ile uğraşmak mecburiyetinde 
bırakması moskova mıntakasına karşı 
yapılacak en hayati Alman taarruzunun 

gecikmesine sebebiyet vermiştir 
Yazan: Emekli General K. o. 

t - Şaric cephesinde: ev, sokak aokak uğraııhnak ıtıreıiJe 
Almanlarla müttefikleri $alin • l:aptı mecburiyetinden kendilerini 

1Tadın yarısından fazluını, ayrıca kurtaramamıtlardır. 
Volga merlndeki iki kiiçiik adayı Sovyetlerln Stalinaraddaki mü • 
İfa'al ettiklsi ve ;fehir dahilinde dafaalarının tekil ve tarzı hakkın. 
muhtelif .nolı!~alarda Volgaya ula§•· da flmdiye kadar birçok ıeyler ya -
r~ Alman tayyarelerinin artık Sta. zılmıt ve bir hayli malıimat veril. 
lıngradın içine bomba atmalarına mittir. Fakat, bunlardan hiçbirisi 
im.kin bırakınıyacak derecede Sov dünkü gazetelerde intlıar eden 18 
yd~ kıt'alarlle karmakarııık bir ha- Eylul ıW-ihli bir Ofi telgrafı kadar 
le geldildeııi ve tehri birçok bölüm. St,all;ngraddakl Sovyet 1ınüdafaaa,ı
let- dahilinde ~..aı..: ay~ı k~ttıkları nı canlandıramam~a. Sovyetlerin 
halde Sovy!f ·muka~cihlru henib: burasını ne kadar büyük bir azimle 
kll'aU'Ul'LliW :tıe #~iim,r~ı,. ev (j)~vcrrna f im:_i ~Y.ladcr) 

Ticaret Vekili 
lzmirde tetkiklerine 

devam ediyor 

İzmir 19 (Hususi) - Şehri • 
mizde tetkiklerde bulunan Ti • 
caret Vekilimiz Behçet Uz bu 
sabah ihracat ve ithalat birlikle
ri binasında bu iki teıekkülün 
faaliyetlerini tetkik etmiştir. !z
mirdeki birliklerin gerek ibra • 
cat, gerek ithalat bakımlarındım 
müsbet çalıımalannı yakinen 
mütahede eden Ticaret Vekili -
miz bu gÖrgülerinden memnun 
kaİmış, takdirlerini bildirerek, 
tüccarların kendi menfaatJerile 
yurd ihtiyaçlarını ayni zaırvmda 
telif etmeleri yolundaki hattı ha
reketlerini bilhassa övmiiştür •. 

Ticaret Vekilimiz bilahare Iz
mir meb'uslarının da İftirakile 
Partide yapılan loplanhya itti
rak etmittir. 

lzmir meb'usları İzmir ve mül 
hakatında yaphkları ~tüdJerin 
iateye taalluk eden hususları et
rafında Vekile iahat vermişler -
dir. Behçet Uz meq'usların bu 
izahatını müteakib dilek ve ihti
yaçların derhal karşılanması için 

(Devamı 5 inci sylada) 

Barıcıre 
Vekilimiz 
rahatsız 

Anka."ra 19 (Husuı;i) - Bir 
kaç gündenberi rahatsız bulu -

içki' imalinin 
tahdidini istedi 

urum meyhanelerin azaltılmasını bakkal 
adı verilen ayak üstü meyhanelerine 
izin verilmemesini de temenni ediyor 

Y eıilay Cemiyeti Umumi 
Merkez Heyeti fevkalade 
olarak içtima etmit ve kıy~ 
metli yardım ve müzahere
tinden dolayı Büyük Millet 

başka içki felaketzedeleri 
için bir dispanser açılması
nı, meyhane ve içkili ei, len
ce yerlerinin tahdidinin hü
kUmetten temenni edilmesi-
ni, bakkal adıle açılan ayak 
üstü meyhanelerinin bundan 
sonra açılmamasının temini
ni ittifakla kararlathrmıttır. 

Toplantı geç vakte ka -
dar devam etmi~ ve müm • 

Meclisine tefekl<ür yazıl -
masına, son zamanlarda ıse
hir ve köylerde rakı aarfi -
yatının artmalı karfıııında 
şiddetli tedbirler alınması 
ve bu arada bilhassa içki 
imalinin tahd=di husu:;unda 
hükumete n:ıüracaat edilme- kün olan çarelere baş vu . 
sine karar veymi-stir. rulmak için esash tedbirler l 

Merkez heyeti bunda n -Rlınmıstır. .,,,......w.,. ........... ~~~ 

Lig maçları a1tiist oldu 

Fenerbahce ile Besiktas ve 
Galatasaray arasındaki 

ihtilöf hallolunamadı 
Fener ve beşiktaş. Galatasarayla olan 

müsabakaları yerine biribirlerile oynamıya 
karar verdiler, ilk maç bugün yapılıyor 

nan Hariciye Vekilimiz Numan Galatasaray klübi.'e Fener ve İştirak eden birinc.i küıne klüb 
Menemencioğlu için Almanya • Betiktaf klübleri arasında, lig lerinin hasılat bakımından zara. 
dan bir mütehusı5 davet edil - maçları hasılatında\'l dolayı bir görmemeleri için, oynanmıyacal. 
mittir. Güzide diplomatımıza ev- ihtilaf çıktığım '9C (aalatasaray- olan Be§İktaş - Galatasaray Vt. 

velce bir ameliyat yapmış olnn blarm bu iki klüLle karşıla~ma- Fenerbahçe - Gale.tasaray OY\U'l· 

mütehassıs tehrimize varır "ar- mağa karar verdiklerini, bu 3U· larının yerine Be;ıiktaş - Fener -
maz sayın Vekile yeni bir ame- retle lig maçlarının altüst oldu· bahçe maçlarmı ikame elmeğe 
liyat yapmak Jaı:ım gelİJ> gelme- ğunu dün yazmıştık. ve bu maçlara en kur,,retli kad -
diği kararlaşacaktır. Fener ve Beşiktaş klübleri bu rolarile iştirak etmeğe karar ve•-

Son Posta: Değrı·li Vekilimi • vaziyet karfısında Anadolu a - mişlerdir. Bu kars?la~malarm 
.zin kıaa bir %amanda iyilcfjme .. jansı vasıtasile 4u tebliği bildi- - puvan hesab:le galibine bir ku-
ıini candan temenni eder. miılerdir: pa verilecektir. _ _,.._ __ _ 
Alm ~n büy]k elçisi 
dün Peşteye gitti 

Von Papen ilkteşrin 
ortalarında 

Ankaraya dönecek 

Evvelce bildirildiğimiz veçhile 
Alman büyük elçi8İ von Papen, 
dün akıamki ekspresle Pe~teye 
hareket etmiıtir. Büyük elçi Sir
keci istasyonunda, sefarethane 
ve konaolosluk erki.nile Alman 
kolonisi tarafından uiurlanmış -
ltr. 

Von Pa.pen Peştede, Macar 
naibi Amiral Hortinin davetlisi 
olarak Karpat)arda tertib edilen 
av partisine iıtirak ettikten son
ra, tark cephesinde üçüncü defa 
olarak yaralanan ve halen Ber
linde bulunan oğlunu ziyaret e
decektir. 

Alman büyük elçisi, İlkteşrin 
ortalarında vazifesi başına dön
mÜf bulunacaktır. 

Japon amirallar1 
Ankaraya gittiler 
Dün Berlinden muvasalatını 

bildirdiğimiz Japon bahriye he -
yeti, dün sabah Y eşilköyden Dev 
let Hava Yollarının bir tayyare
sile Ankaraya hareket etmiıtir. 

Japon heyetinin bu aktam İs
taüııla ün..-ui muhtemeldir. 

Fenerbahçe ve Beşiktaş klüb- Yarmki Pazar günü ilk Fener· 
lerinden bildirilmh~tir: bahçe - Beşiktat A takımlar 

Galatasaray klübüuün takım· karşılaşması Fenerbahçe stadın
lanmızla karşılaşmtyacağım reı;- da saat 16,30 dadır. 
men tebliğ etmesini teessürle Öğ· * 
renen Fenerbahçe '\'e B~ikta! Bugün yapılacak diğer lig 
klübleri, bilhassa lig maçlarına (Devamı 3/1 de) 

Pirinç tacirleri fiatin bu 
gidişle 250 kurusa 

yükseleceğini söylemişler 

içlerinde bir gram pırince raattanmıyan bahkal dükkanları 

Piyasadaki anormal fiat y i.ik- verildiğine göre tüccnrlaı·dan b; 
selmeleri üzerin..:ı alakadarlar kısmı, bu vaziyet devam ede-:-;- • 
bazı tanınmıf pirinç tacirleri ve k1şın fiatların • 250 kurı.:ş ~ 
çeltik fabrikatörlerile görüterek kadar yükseleceğini söylemi§ -
t•tk\kl~r aptırmıtlardır. Haber lerdir. 



t.ı•:Y.tmtı. ;· ~ Tir~~lfı:·o, rı-1·JI :r: ;ii,lf ;lf lıni'ff 'f !i!If Iit~t irııı ·· ı.ttiiil!if i.1lf r· i![Uf ~l.t -~ ..... ~~ .~lııi g"s.oa~ if . iia" - ~ 

l."'"Pi • • . ' :111 .•.• J;jj.ıi'~ [" tt=~li"~ıı~ ti.il r h g-ı;.il.li c~q·n ;1 -"; ··ı~ıı~a e: E .... ~: -o,e~~·ı~ LJ •=-t~~ı Sil~·- afti:=[!I "ı.g ;·a: ( s &· , ..... 

~·,.ı··" .. ·•rıı 111 ,.i .. '.:.:.;:l .. ·t":i· -·tiı~r:t~-~if.jrtt!tSlaf .: ft~ı~cf-ljl:!tiı.~H~~ ;:tlt ~ıthli.f·rı~tı J.~a~:;;ıı>'~·if~~ı .~ 1,:r .~ -~--&: ı::ı 
•• ~ 1 •' , - ··: •· ~- ,_~ " • a· s Jı • fill· ~ ı:: a tt-~ ~ f! l 'S. ~ .... ~: 119 s:: -= .. Pi".... C'" ~ • 1 ° t· i'OQ t: · ~ g-- ~· a er ;ı.. • t ft f · tr r !l • -1. I ı .r ı . . . . .. - .· .. • .;·j , .. ,~ . 11 r .. i" .... ;. • ·:,._ .. ~a 11.:- • , , 1 , •. T !!:~ ::;·.: ;, ... • ,_. tf -" l" .n ocac .. , ı;· ı ~ , , • ,_ .... ; ı ~ S.i", , , . • 1 iia.••A.• 411 . . ...... • ..• •.• .•• - ...... ~--.......... 11!11.._ .. ·-ll!l..-•• ----· -....... ·---- ....... ---- __ .. - __ .._ =ı 1 • 

• 

,.rı:!!.t~, .filiHitltJif;!!i!iUililt,it!Ull~i!ii!!!~'-~U!MlilUH ıUt! ı ~ t il ·~il tl~t: 

d 1ıı.1ı;•htıt:',;~ il !il!Lfll!rtıH tif:H~UH~t: 8.ğ· ı:r:iJ!?.:U(J~ ·;:; 11·'':1 "l it !·ff ı 

-~ ll-M'HHi~!IDi!> ·, ml!~lt~fiUi!,. ıı~li~Ht! lh~~J f ırıun!~iill re- il ili s-11~ıtı~t~ 

... --~.JF~!"'"•t=lt· · ~~ JI Hf}Jm~~!. i...fJ:;:ı ~='f· .. ,.;ı .. J!:ı tı* ttı~tn • ... tr;'!-r- . ···- . .. .. ~ 
~f!tll!t1J!ili!lI1f?:fi!fJ!1fi,~r~;(fttlfUllllH!;.tıu~n;~{ıfffı . ı~Ml ·ı ~f ! flf!I[~ n· ! t-----::.:,~ ·;--,~ ~-·-~r;::~· ! : 1 

. -ı ·'IJ ·ıiJfftP.1 ·~~ıiı&i1'1Jf1ro·:ı ij; f !:1Hii1

t ~lfit'l0f q:·ıf!i.tlli . ~J~j[rlı ·. c: ·J. 'ı·.·:··.·. h ... f,. , :ııtUJ r nr . ;'. . ·~ r.,ıs:.l . ı;.ı:r · t .f;E!.u .,-r .• ır.f,f r.rtns :., .· :tn r . ,.,g . .• 
~ . - - - - . ,. ,., 

~-, ......___.. ~ - .... _. • 1 - -'"~ . ....... --- --- - ....._...:... _ ..... __... & ~~· ' .aı. .... _... ~ .. ..-.--~ -- ..... ....,.__ - __ _.. _..___....... ..... ---- - --- - - - ----- _ ......... . 

. , .. _ •. ~:1~·· t~·. ;~~:·--;·- ~.) .·~'.,. ı.ı·ı· ·ı·~e-··•.11.· '' j7".'.}' r;~•. :1 .1 .ıl·'i'ftı·ı• .ıı trp· . ,t:ı.· ı·. ı;: !:!·ı.ı~,· uı·•'ıı-ı. H; ı··ı??J . 'f!ı.ı, ta(· :, .. ~~~1.J~~)ar•;;:ıs·'·ı·'r· ı·.:fi. ··'· ıf' '. •t 
.. J ,!:· .. :Wfil~r JI J·IJ : ··•:.•,.; f.ıJ a lf . ·J "- r . . , .... Fır t r N . l!t· • a; ,, ı•·ı 1 . ,... ;- .. ı{P,r·r rN' ı l r: -'· ı · . . . .. ; ı , :, ~- ,,,, ı - ı .... ~ . ı. ,,. -~t-ı . ._ ... ~J.ı .•... ı .. ,.~ .r .. ır~t .... ::-. _ ı.~. ~'· . ..:f_ır J.t 



lll' lJUllUULUll idi 1\1 ,-...... , -···-:·-~ .. •·• -:······-::-n·· ı·-····: ·· .~ .. '"01
._ .... " ..,~ 111!1 uırl]OYIC r. arr adı -

• Elmalı, Gedız, Erganı, Gonen, talebın l<arsılık:ıız ka.lmama.111 h St r _:r • 1' hA k 1 ngr u vyet reuı1 u- .. a ınaranın •tmR 1 oAr ı Pnar _ ı,. .. 1.-~- c:.ı-.1:-:_ :."""'ı_; ....... ..ı.Lı~ .. , ·' 
evorante Siilill ~rinin takri • 

Çö çil Mısır cephesini 
ansızın nasıl gezdi ? 

Kahire hava meydanında bekliyenler büyük bir misafirin geleceğini 
biliyorlar, fakat Başvekilin geleceğini katiyen ummayorlarmış 

İngiliz batvekili Mister Çör • 
çilin son Moskova seyahati esna· 
aında Mısıra da uğrndıgı ve cep· 
heye kadar gittiği m liımdur. Bu 
seyahat esnasında baş"·ekile re
fakat eden bir İngiliz gazetec•si 
şunları anlatıyor: 

Saat yediyi on beş dakika ge
çe dev gibi muazzam bir uçıık 
mükemmel bir iniş yaparak, Ka
hire hava meydanınd& bir hek • 
leyici grupunun bulund ığu yere 
doğru ilerledi. Meydandaki tay· 
yarec:ıer yüksek, misafirlerinin 
nihayet ge1miş olduğunu bilmek
le beraber bunun kim olduğun • 
dan asla haberleri yoktu. 

B"rden gözl 'ne inanamadı • 
lar. Uçaktan, hava kuvvetleri 
komodoru üniformasını giymiJ 
bulun n tıknazca bir adam çık· 
tı ve görünür bir çeviklikle yere 
atladı. Bu, İngilter1::nin bir nu -

,. ' il .... • ,. , 

SON POSTA Sayfa 3/1 

es• o a=ı 
Lig maçlan altüst oldu 

F ~~e~ v~ Beşiktaş, Galasarayla olan müsabakaları yerine 
bırıbırlerıle oynamıya karar verdiler, ilk maç bugün yapılıyor 

( Baı taralı 1 ıncı &aylada) 1 Şeref sahasındaki her üç maç 1 tir. Stadın İDJAU bir ay sonra 
maçları fUnlardır: da bu tak1mlarııı ligdcl,i vazi ' aşhyacaktır. 

F enerbahçe sta,lı: 
Bu sahanın ilk ınaçını Feneı-- yetl.erin_i ortaya koy~~aiı için Kürek mukavemet yarışı 

bahçe ile Taksim takımları saat cazıb bır OY\Jn sayılabılır. 
1 

.. . İstanbul kürek mukavemet ya 
14 de yapacaklardtr. 11onü s•a yo 1 u • ı rıtı bugün Beykoz ile Moda ara· 

Şeref sahası: 
Bu sahanın ilk maçı saat 12 inönü stadyomunun İn~sı 680 sında yapılacaktır. Yarıta Gala-

de Beykoz • Davudpaşa arasında bin liraya bir müteahhide ihale tasar:ay, Fenerbahc-c. RPyk•n, 
oynanacaktır. Dernırspor, Bakırköy Halkevin • 

edilmişti. Stadyomun in~asında d d"" k İkinci maç saat 14 de Vefa • en ort te tekneler girecektir. 
Süleymaniye arasındachi". kullanılacak malzeme için yeni- Müsab kalara lleykozda saat 

Günün son maçmı fstanbu) • den bir f:at farkı tcsbit edilmiş· 11 de başlanacaktır. 
sporla • Kasımpa~<ı. oynıyacak · 
lardır. 

nubi Afrikalı birliklerin hepsini 
gözden geçirmesi de bunu gös -
teri yordu. 

Artık s ki:zinci o:rdu kararsa· 
hında bulunuyordu. Birden gar
be doğru topların gürüld diği 
duyuldu. Uzakta şimalde minik 

~ PosiJ,, nm bulmacısı: 4 - <ısı) 
Bunlardan 30 tane<sini hallederek bir arada yollıyan her 

okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
Suld:ın .sağa dot 

nı: 1 2 3 4 5 6 1 8 10 

maralı şahsiyeti, Vinslon Çörçil Ortada baftJekil Kahirede tayya reden İnerken, yuharıda 
idi. Batvekilin keyfi yerinde idi. solda çöl se yahati esnasında 
İlk işi, orada bulunan erleri tef· ııörünmekte idi. Gökte savaş u • rargahına hareket etmeden ev
tiş etmek, onların ellerini sık - çakları durmadan uçuşuyordu. ve! pardesüsünü \'•kaı dı. Bura· 
mak, ve uçağının başpilotunu, Hindli askerlerle dolu iki zırhlı da Tobruk müdafii General 

ve minik uçak hayaletleri hızla bu
lutları yarıp geçiyor. birden dö
nüveriyorlardı. UzRklarda b;r 
başka hava muharebesi olup bit
mekte idi. 

1 - Ytn mıd:ı. 

delikanlı l71. Bir 
'ıuf (2). 

' 2 - .K<t•ın ).u. " 
m:ış (31, ~:ın\ıl 

3 ('?I •• ev&ili (31. 
3 - İnş:ı ednn 

kendisini karıılıyanlara takdim otomob_a, de, bu tefti~te İngiltere Monshead beklemekle idi. Baş • 
etmek oldu. Gülerek ve konuşa • başvekılıne refakat etmek Üzere vekil, karargahta biı-çok soı·ular 
rak, elrafını almış bulunan u - emir beklemekte idi. Çörçilin El· sorduktna, kenclinini sev=ndiren 
çakçılara döndü ve onlara par • ı alemeynde bu güne, 'e kum ül- cevablar aldık len sonra bir bar
maklarile meşhur (1 V >, (zafer) kesinde bulunuşu baştan başa bir dok çay içerek bir top ıneydam· 
iş retini yaptı. Merasim derhal emniyet, bir it"mad tıava_~4 ra - na gitti, ve derıemeleri yapıl • 
sona erdi, ve başv~kil, 1ngiltere· ratmı~tı. Küçük bir otomobil ka- makta bulun n yeni bir topun a· 
nin Mısır elçisi Sir Milea Samp - filesi sahil yolu boyunca hazla tı~larını seyretti. 
son ile otomobile binerek hava aktı, sonra a'YJ'ı bir yoldan kıv· Gene yola çıkıldı. Bir ara ya
meydanmdan ayrıldı. Çörçilin rılarak çöle "uzandı . Uzun bir nındaki generalden dürbüniınü 
bu yolculuğa çıkışı boşuna de - müddet aonra, kati~e durdu ve İstiyen Çörçil Üzerlerinde kanla 
ğildi. Önemli bir hedefi vardı. Çörçil otomobilinden inerek az savaşlar cereyan "'lıniş olan yer
Çölde olup bitenleri, oradaki du· buçuk dinlendi. leri seyretti ve mevzilere dair 
rumu kendi gözlerile görmek is· Başvekilin çölde bulunduğu münakaşalarda bulundu. 
tiyordu. Mısıra geli,i gibi çöle <:ı· haber: derhal etrafa yayıldı. O· Çö:·çil uzun mesafeler katet • 
kı,ı da sessiz, sadasız oldu. Çö nu görmek için yüzlerce insan miş, uzun bir lıava yolculuğu 
lün bir noktasında uçağından çadırlarından, arahalarmdan dı- yapmış ve türlii tüı lü hendek • 
inerek nöbetçi subayları selam • farıya fırladılar ve onu selam • çiklerle dolu çölden gcçmi'* ol· 
ladıktan sonra otomobillerde., ladılar. '1lasma rağmen. hiç de yorgun, 
birine doğru yürüdü. Ba~vekil, Günef gittikçe yakıcr olmıya bezgin görünmüyor, aksine bü -
çöl muharebe kesimlerinden bi- batlamıştı. Başvekil otomobiline tün çevikliği, enerjisi ile orı'!C!an 
rind.ıe. bulumnaktan pek hoınud dönüp de, AvustralyaWarın ka • oraya seğirtiyordu. Nitekim ce • 

Çölün garb cephesinde tabii 
lru;aın 19). 

bir sabah başlamalı:ta idi. Ka- 4 - 'J'.ıb~rrl ~t. 
rargahta h&rita pavyonund.:\ 1n-

ınek !Gl. 
giliz ve Alman nıevzilerinin ye· 
rini gösteren haritaları tetk'k e· 
den ba,vekil, burada kırk be~ 
dakikalık bir incelemeden sonra 
tekrar bir başka uçak m~ydanı· 
na yollandı. Bu meydanda bulu
nan tayyareciler, ço1 savaşında, 
kara kuvvetlerini destckliyen u· 
çak müfrezelerine mcnsubdular. 
Onlardan geçirdikleri macerala
ra dı.ıir izahat alım, ve anlatılan 
bir takım teknik teferrüatı der • 
hal kavrayan baş\ ek·t, neş'eli bir 
yemekten sonra hcıvada uçan 
muhafız uçakların refakatinde, 
engin çölde müthi, bir cluman ta
bakası bırakarak seyahatine de
vam eyledi. 

Eni• Yedek 

5 - Bir k Z:l • l 
nnz (3), 11 b b 
edt"n U). 

C - İnce iş (3). 
81:- n:ıkllye va ı a. l 
sı tSı. 

7 Aklö...Un l 
yaph'il:ı.n 16), ce.. 
mı edatı fol ı. J l. 

8 - Asıud'e 15). 

9 - Modem insan (8J. 
10 - Spor yul (4), Benzer (2), 
l.'uJtıa.ndlaJı a~-:ı.ğıya dotru: 
ı - Blr im ihan ne-v'i 191. 

5 - Bir rum adı (5J. Askerler \4>. 
i - Bir komşumu lt), Ortada ,5,_ 
7 - Erkek (2), Sınır l31. 

2 - Çok yiyen (41. Olma.z demek (2), 
Ab (2). 

8 - BaJTeı niıfası ( 2) , Blır De"t'İ m_ 
cuk (5). 

9 - Bir ribrir (3). Buudler (4). 
3 - Kulübeler (9). 
4 - Kör (3), Ta\ıuıın clibiDael(I 

10 - Tersi ... (2), Bir em.lr (4), Ye_ 
(M • melr. (Z). 
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•Son I'--. .. biAI ~: 59 uSon P08ta• nın edelti romanı: 113 

Mehmed Patanın gözleri par
ladı: 

- Bu sebeblerin nasıl ve ne 
sur<!tle halk olunacağına kaniaiz 
benim efendilerim? 

Han ve Canım Hoca Paşa bir· 
den cevıib veremediler. Halhuki 
sadrazam aJacağı cevabı sabırsız 
lakla bekliyordu. Kaptanı derya 
ağır ağır başını kaldırdı~ 

izlere kahır ise «cetlad \) 
~iıntirine havale olunmalı der 
idük. 

Mduned Pata güldü: 
- Cellad Üzerlerine varabilür 

mi ve varınca pare pare edilmez 
mi dersiz? 

- CellAd anlara varmaz, an· 
lar anın ayağına getürilür idi e
fendim. 

Sadrazam cöz1erini a(,-iı: 
- Cümleten bir kalemde «İt

rah" edilmelerini mi kasd buyu
rırsız? 

- Elbet sultanım. Bir·er birer 
izalele:-i muhal olup muktedir ~ 
lunaa. da .gerüye kalanları yeni
den isyan bayrağı açarlar ve bu 
devlet ba4ına mücedded gaileler 
çıkarurlar id:. Bu sebcbden ted
birin nahsen ve eshelııi ·.,ardlr e
fendim. Kolay ve gailesiz olanı 
hemen bcgati bir isti~are mecli-. 
sine davet ve anda rckarıı ları İt· 
mamma «fatihahan» o1maktrr! 

Mehmed Paşa dn ayni şeyi 
düşünüyordu. Yalnız o, ihtilalci 
tefi erinin <•saraya" d~,·el edil
mesine taraf tutuyordu~ 

- Eyü, hoş tedbir buyurırsız. 
Sarayı hümayuna davet edilmek 
münasebet alur mı? 

Diye sordu. Kırım Hanı ve Ca
nım Hoca: "Neresi olursa olur>) 
dediler. Fakat Kırım Hanı da 
.. Etmeydanlıların» birdenbire sa
raya davetlerinde mahzur görü· 
Yordu. Sonra kat'i teşebbüse gi· 
rişmeden evvel bir tecrübe yap
makta da fayda olduğuna ka
nidi: 

- İlkin bir tecriibe davetinde 
bulunulmak evla bittarik olur
du. benim devletlu efendim. Eş
kiyava itimad eelür idi. Böyle-

likle kendülerini sarayı hüma- ya selamımızı teblig eylen: Ya
yuna cellM:ylemek dahi şehil o- 1 rınki Per§Clllbe günii öğleden ev- Doğruldum: 
lurdu. • vel burada me§Va-et meclisi ku- - Ben ·gidiyorum, d~dim .. 

De~h. rulup Acem maalalıall üzerine son trene yetişmeli~'im ! 
- !. .. söyle§İlmek mukarrerdir. Hemen Dizlerime sarıldı: 
Neticede: <<Patrona Halil ve «ocaklu» ilerü gelirleri ile ge)üp -Gidemezain Vednd! &ni 

ar~a~nna.)• emniyet telkin et 1 hazır bulunsunlar. bu halde bırakamazsın! 
mek ıçın vezır saraymda büyük Canım Hoca önüne bakıyoı- Onu bu halde Jeğil amm , bı· 
bir <•meJYCl'et mecliai kurulması- seslenmiyordu. Kethüda Mustaf~ rakm~ğa '!iyetim yoktu. Bu kav
na)) karar verdiler. Eğel" fırsat Bey manalı manalı gülümsedi: galar, çekıımcler asab bozoklu-
bulunursa burada da icablarma _ Olemayi kiram ve ıneşayi- ı ğu ihtirasları büsbütün ateşli-
bakılacaktı. hi benama dahi Jıabcr gönderil- yor. 

Karar verdikten sonra k:ıbve mek iktiza eder mi idi? - Bu vaziyette kalamam! 
Ye çubuk içtiler. Kaplan Giray Sadrazam keyifti keyifli ha,ı- Çok manasızaın bu gece .• 
Han yataıdan e...-.el gitti. Derya nı salladı: - Peki, sakin olmağa ç11.lıf8.-
kaptan Canım Pata yahı nama- - Elbet •. anları dahi ihmal cağım. 
zını Nldrazanala kılmak için ve- eylemen, yazıcılar marifetile teb- - Söz. verirsen ~alırım! 
zir sarayında kaldı. ligat icra eylen. -Vcr~yoı:um. llır Mrt~a: Bu 

Sadrazam iJ<i akh be.smda Kethüda Muatafa Bey Etmey- gece çok ıçelı?' _'V~dad! Hı~ dur-
müttefik kazandığma çok ~enı- danına yalnız gitmek istemediği madan, kendımızı kaybedınceye 
nun olmuftu. Kethüda Mustafa için pehlivan Halil ağaya ayrılan kadar .• 
Beyi çağırttı. Mustafa Bey girin- odaya uğradı. Halil pehlivaı:u FüsuJdan mektı.ıb .. 
ce çabuk çabuk s~yledi: yeni kapıcılar kethiidası İbrahim 

- Vakit geç:rmen olİlum. Şim ağa ve DeJ; HasanJa haşhaşa ko
di dolu dizgin •.re biz:ı:at Etmey- nuşurlarken buldu. 

Vedad Bey; 
Benden kurtulduğunuzu düsü

nerek sevinirken, m~ktubla da~ra 
hablz ettiğimi görünce kim bilir 
ne kadar canınız :akılacak. H:ç 
olmazsa, beni sizden ayıran ge
niş kara parçasını, koskoca-

danına varup Patrona Halil ai'a- ( Arka•ı var) 

Urfa gümrük muhaf~za satınalma komisyo~u 
başka :ığından: 

man denizi şu kağıd parçasile 
İh.tle giinü Sa.ati aıarak yanınıza gelmeme müsa-Cia&l l\likta.rı 

Kilo 

Sıtrr eti 7G,li10 

Koyun ed.i 58,800 

Saman 4 ,OOG 

Odun 840..000 

Tahmin 

ı111C9,00 

33&!111,110 

57200.60 

'J'tm'na:1 
Lira. Kr. 

26'l5.0o 

3087,91 

2389,0t 

İhalenin tekli 

%1/ E)'IUl/9·1! 
Pamrte~ı 

%4/Eylıil/!).12 

Perşembe 

25/ Eylul/942 

ade ediniz. Bu mektubu yazmak 

11 içir bilseniz ne kadar tereddüd 
ettim. Sizi rahatsız etmemeli, i.il:-

11 memeliydim. Fakat el:mde mi? 
Bu mektub, yazılıp yırtılanların j 

ıı kaçıncısı kim bilir. 
Bunu da yazdıktan sonra, gön 

ıı dereceğim çok şüpheli .. 
Sizden göz yaşlarile ayrıldık-

11 tan sonra, fırtınah bir denizde 
üç gün üç gece kaldım; bu müd
det zarfında göz yaşlarım bir 

A - Yı:ık.and;ı ya~lı beş kalem lins:ın ve hayvan yryeceğilc yalıncağı h•:ıa - dakika durmadı. Bir aralık fır
lannd.ı fös1erllen gün \'C •saatte Urfa ıünıriik muhafar.a. !>J.tmalma komisyo_ tına öyle ıiddetlendi ki, birçok 
mm:la lr.apa.lı zarfla. s.a.tın aiına.ca.ktır. yolcular endiıeye düştüleı·. Ben 

B - İst.ıldilerin ihale ~inden bir saat evvel teklif zarfl.ı.rı.n.ı komis7-0na. aldırmıyordum bile.. ah, mazur 

4360,0o Kapalı u.rt 
Cunııı. 

30/Eylul/942 
Çarşamb.ı 

Kura ot 330,000 39600,00 2970,oo Kııııalı url 6/1.Tcşrm 

v claca.klardır. görünüz beni, vapurun balması-
C - $arln.un!:Yri 4ıolmmü i&Uyenler &ikü ıeçcn komisyonda bergüıı göre. nı temenni ettiğim dakikalar ~ok 

bilirler, oldu. Ruhumdaki fırtmanın va-
D - tstftmer girmek l~ikleri kalem.hı. hlwıınLıı. l:'östcriJ.eıı teminat ı.kçe. nında denizinki ne Le.adar hofif

sinl Urfa. (iiınrük muhafaza. kıt'ası. vezneslne p.Lırıp vezne ıuakbll:-'ilı; ve b2.n- ı ti. Kalbimin gürültüsü yanında 
k.a. metıııllılı'le tart.namenin 4 üncü mld~nde kend.fleTinden istenilen vcsalkle dalgaların ıesi öyle söni.ik öyle 
1>~ pılmd.eri llb olunur. (,K67» seuizdi ki •• ..... 

Geceleyin, fırtınaya, soğuğa j leri, yüksek a~açlann tepe1erinı 
rağmen güverteye çıktım. Kim- de kayaların üstünde esen rÜZ• 
s.eler yoktu. Siınıiyah bir gece.. gara benziyor. Etrafına «evireıı 
Karade1:1izin kara ve soğ~k dal· kayaların altında nasıl :nade'rı 
gaları ınsana deh et verı.yordu. damarları saklı ise, beniın kal· 
Zaman zaman vapurumuza çar b" d d 

d ı ı · ·ı . b . un e e sırlar, ıztırablar sak pan a ga arın se:rpıntı erı enı lı .. ıı 
ıslahyor, fak t ben alc:Urmıyor-
dum. Kollarımı, parmakhklara Bu ~arkı ne kadar beni ifade 
dayayarak, karanlıklara daldım. ediyor değil mi Vedad Bey? 
Yalnız sizi diifünüyordum Vedad Kendimi, Sesimi ruzgara verdim. 
Bey! Sizi ve sizi Eevmeğe kalkıs- Söyledim, söyledim. Rüzgar .ağ· 
mak cür'etkarlığını •. Rüzgar ö;. zıma doluyor, kelimeleri dudak
le fiddetli eaiyordu ki .• ıslık ~a- lanmdan kapıyordu. ıHern ,ağla· 
larak korkunç sesler çıkıu·arak dun, hem söyledim. Aufenbalt." 
gemiye çarpıyordu. Etrafımı çe· de, kayaların üstünden ızbrabı
viren bu karanlık d<~kor, bana, nı haykıran Schubert'ın zavallı 
öğretl:iğ-iniz bir şarkıyı hnlırlat- kahramanından ne faı kım. ""ar· 
tı. Schubert'in « Aufenhalt>ı ini... dı? Ümidsiz, münkesir, ı:ıonsu:ı 
bana ,arkıyı tercüme etm;flini::. bir yolculuğa çıkmıt~ım. 
Benim gibi kalbi kcd~rle dolu Samsuna vardığımız zaman 
bir zavallı, insanlardan kaçarak fırhna hala aükiın bulmnm:şh 
evini, Aufenhalt'de, coskun bir Kayılda iskeleye çıkma::uz çol 
nehir kenarında yükge]e~, aimsi- müşkül oldu. Beni kartp!amağı 
yah kayalıklar Üzerine kurmuş.. gelmişlerdi. Teyzem, ki.içiik kız. 
ne güzel anlatmııtınız ~e ben ııim ve yeğeni.. yirmi iki, yirrnı ut 
di bunları ne "kadar henimseyo- yaşmda tam bir Anadolu çocu 
rum: oNehir de benim ıı-öz ya~- ğu •• 
larım gibi akıyor, kalbimin enin (Arkası var) 

Devl~t Hava Yo~la ·ı Umum Mii ürlüğiin ·len: 
1 - İd:aremiız içın Elfızıt ta~yatt meydanında ya.pt~ J ;asyon bına. 

sına t.allb zuhur etnıedl~inden, bu bina dı.eştr bedeli 1124-'2 hra 7i kurıışıı ib
lag eiilmek ı..ıırctile uı8/Eylul/9t2 Pazarl.esl giınü saat 10 da ycnidcıı kıl.palı 
zarf u."iUlile el>slHm~yc konulmuştur. 

le - :Mnva.-dt1't t.cminaL GBi:e lira. 14 kuruştur, 
3 - Eksiltme, Ankıırnda dcvld h~va y-0I:a.rı ıımum. miıclürlüğü bb:ısı:nda. 

mc:z~iır ıımum nıudürliı.k a.hm satım komisyonu ta.rafından icra olunan ıwbA 
teklif mekiubla.nnın eksiltme gün ve saatincUn bir sa t evveline kadar me.?kiır 
kom.:syona tcvdU la'lımdır. 

Poı;la,:h. yiJti gtthmeler na:ıuı itib:ıra. almınaz. 

4 _ şa.rlna~. plan vesair evrak 56'? ka:ruş mukabilinde mezkiır kom!syon. 
dan ahnıı.'biltr • 

5 - i~·~lilerin ekırilt.mı- tarihl.ndeıa en geç 9eJda ~ evvrl l\lınWaılit Ve-. 
Jailetint' bir istida 1~ murncııat ederek ya!na bu işe aid olmak Ü7.erc ehliyet 
vesi'ıası alması Iiıznndır. 

6 - Muvakkat. t.e.mlnatı n liden vermek lste·enlerm uLb.re hes:ı.bmn geçiril. 
me.Jt ii~re,, bnlmıdukla.rı maJıalle!'de '\"Cya Anks.rada i~ Ban!tası şubelerine ya. 
bra.ra.'k alııu.kbrı mk.buıla.rı. sair !')ekillerde teminat ver~klerindc bu hususa 
aiıd me~ıt.ub veya ipotek senedlerlnl 240.'I sa.yılı kanumm 32 net '°'' mlıteakib 

maddelerinde yazılı &<ınıha.I Vt'ı;-hile tekliflcride bil'llkie komisyona. tm"di etme. 
lerl na.n olunur. «992!b «'773S. 
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edemeyiz, bununla 'beraber aç ' " dilen 8,000,0 o lira kcşff bedelli Se'Yhan s:ıhil subm:ı ve Deş:ıTj şebekesi · e 

ka1mış bir milleti muhtelif ka • , , ,, ca k s~ imaıM ve İşl1'tmc blnaları ve bu k ü! iş1er:l bış:ıaU. buna Jilil 

Yıdlnr ve şartlar altında biraz ol- C- muJcı:ıme l"e p.r&.nam.e projelerinde ,.apıJa.n ~ ~ıstle ek lltmeilen 

l kald.ırıbnıştır. «6122» «10149 
sun doyurmaya imkan buluna- Vafinarton 19 (A.A.) - Ame- ---------------------------
bilseydi, \imkan yaratılabilseyd~ rika ((~uep - tayy rcıerı>. İn§a e- As r"ı Fa . 
açlığın verdiği saldırma kuvvetı decektır. Albnış tonluk çıfte tek- rı 
belki eksiltilebilircli. Fakat mis • neli olan bu tayyarele~den üçü 

el rk G • 'k 1 Ho vard HUgues f brıkalarmda 
t~r a . rew ~~ 1 az~ ~eç ge • ycıpılacaktar. Bu tayyarelerin her 
dı, Amerıka da uç ay ıçınde ye- biri on sekiz milyon dolara çıka
nebileceğine inandığı bir mille- caktır. Şilep - tayyar lerin ye -
tin karşısında çok yüksekten diıer moij)rü olacağt söylenmck-
konuştu, şirndi düşmanı yene - tedir. . 

· · b" Dev - gemiler yapılacak meyınce uzun ve çetın ır mu - V "ngtcn 19 (A.A.) _ Birkaç 
harebeyc hazırlanıyor. .. zarfında -ratle gemi yapmak 

Bu muharebe henüz hazırlık ::'1imü ke~cn nıaruf :mühendis 
safhasındadır. Böyle olduğu hal- Hann Kayaer ber biri 600 tonlli -
de bugünden Amerikanın eko • toluk bir çift yassı ve düz gemiler
nomi sahasında biiyük tesirler d1.'ll bl~ ta§ıyabil~ kabl -
yapmaya başladı. Bu tesirlerin ~tte uç .buçua. ~-gem_f 111!8 et • 

. l .. k J tirmrutedl1". Bu mpat Birleşik A -başlıcnlarını fiat ann yu seme -L 1 · t ihla-
b. . . fh ın ~ gen t gemt ezg 

sinde, enfla!yonun ır ıstl am Tının en ınu zzam ~uırJıkları ar.:ı. 
işareti halinde ufuklarda belir - sıncln yılmakbtdır. Mühendis Kay 
mesinde görüyoruz. Bu bir teh- ser bmıdan ~ka modelleri keneli 
likedir. tm-nlı.~n tutib edilen uçaktar in· 

Amerika Cümhurreisi derhal §MI ıçm hususi fabrikalar da yap. 

hl "k · ·· le · d"" •· k tırmaktadır. Buradan çıkacnk u -
te ı eyı on meyı uşunere çakLtr ri halinde yapılncaktır. 
bir program yaptı. Bu program 
fiatların, kazançların, aylıkların müvazenesizlik doğmuştur. Bu 
tahdidini, yeni vergilerin ihdası- gidişle enflasyon doğar, arkadan 
nı, mecburi tasarruf usulü tesi- felaketler serisi başlar.» 
sini istihdaf ediyor. Amerikalı müteşebbis, atıl -

Amerika Cümhurreisi malik gan, sıcak kanlıdır, harb tehlike
olduğu geniş salahiyetlere daya- sini olduğu gibi ekonomi tehli -
narak programını bir kararname kesini de karşılamayı bilecektir. 
ile tatbik mevkiine koyabilirdi, Harb zamanında geçmişe de
fakat hallu sıkan tedbirlerin ya- ğil, geleceğe bakılır, ateş baca
pıcılığını yüklenmek politikaya yı sarınca yangının sebebinden 
uygun değildir. Mister Hoose - ziyade söndürülmesi çaresi ara
velt .kongreye başvurdu, bu mü- nır. Bununla beraber insan in -
nasebetle saydığı mucib sebebler sanlık zaflarından tam olarak 
şöyle hülasa edilebilir: kurtulamıyor. 

«Her maddenin fiatı yüksel - 1939 Eylulünde harbe uzak-
me yolundadır .. Aylıklar da ~y- tan seyirci kalmayı esas kaide 
ni cereyana tabı o1~u~t~r. Çun- bilen Amerikalı harb ve ekono
kü istihdam edilen ışçının sayısı mi tehlikelerine göğüs germek • 
artmıştır. Bu suretle meydana le beraber boş zamanlarında son 
çıkan paranın mıktarı ziyadele- üç yıllık politikasının doğru ve 
şincc müstehlikin satın ~1":1a yanlış noktaları iizerinde elbet -
kabiliyeti de zİyl\deleşmıştır. te düşünecek, neticeler ve ders
Halbuki. mevcud malın mıktarı ler çıkarmaya çalışacaktır. 
mevcud paranın miktarından az- G I '7 ı l[ILU'L 

. d b"' ''k b' C,,f.ZC(UJt U.şak -.,--_dır. bu vaz.ı,yetten c uyu ır 

Yüksek İnşaat' Mühendisi Alınacaktır. 
Unmın müdüriüğümü:ı nıerlm:ı ~1Atm.da Whd::ı.m alilmt'k üze.re :1$ğıde_ 

iti ş:ut!.;ır da!resinde iicretıi bir y~ lnş;l3.t mühtndlsı ahıı.acatttT. 
1. - l\lemwin kanununun 4..cü m:ıı.Ues!nde luzıll ~-safı hah bıılunm:ılc. 
2. - Mecburi eriiıt \a.zlit'.sini ifa etmş nl:uınnak. 
3. - Yerli.~ üorct 365G saplı kanun bükilmlartnt gijre tesbit. edilecekta. 
M~i:ra.ccı:ı.ı ecD::ttı~ln sarih w o);ımakh ~ d:llekçelcrine aşağı. 

ııı b ğ-bı.yacakb.nhr. 

A. - Hüviyet ·· ı veya anısaddak 

mama.tası 

C. Okul ha.dıı;tn:ımesi l-"f'Ya mcsadtln.k sııret.ı « 

etıntş fd:ın'lann 3458 s:ıyılı ka.nnnıı ıö:ııca'bnnbr.ı 

ruhsatn:ımclm» it \"ey:ı. musa.dd:ollc sureti. 

ı meml~ blısn 

edan yü · mühendis., 

D. - Askerlik terhis \•eslkası v~-a rnUS3ddak sunetı. 
E. - EVldcc ç:ıJIŞtıkları ycrlmlcıl ald bortitiihslerin as'Iı veya 

eri. "10235.e 

İstanbul Belediyesinden: 
Münhal bulunan eyyu memmtukl:u- için aria m ktcb mttuno mekler 

llll"3SUld3 21.9.942 iari!ılnc müsadil Paz~ &'linti H d :FUPı mu_ 
bılı!umıa lmWı.ao gôrullın Nizam ·· :U.9.94% Perşembe ~ünil saat 

d tdılr ooUmiısür. 

IUJıda.kj 

'6ori ııüuDnu b!ldlrWr. 
ha 

c102G3ı> 

b ile müıac:tnt 

Gaibe ihtar 
Adli amir~ kında '1/11/ 1 &'Ün 1'e '15/'lt lı:araırla {bakaya.) 611,. 

~ dohyı son tı:ınklb.t a.çmnış olan l\ı:. M. V. daire müdürhiğıi era.tmd:ın 
1/9/941 tmih1ııd l.erhls edilmiş oı~ OOroüşim Tcl'fl köyünden $3do ot-

la Sillcymanm köy beydi ihtlyıriyesln mevcud 23/6/942 gümü 
nıe!illcım meçhul olduta old ınalıkeır.eoe Wıll 

ı:::a.-v·amoı;:ı scbebi5e 8/'1/942 ~üntii cellsede ron blıklka.t.ın muvak. 
ka~n tailline ker&r iştir. aznmıwı :ihtar "nı tarihlnilm Sti'baren 15 

beSimle 515 R ,.. •~ bat. vueud eylem ı ud 
· lüzumunu .&ııı. ı. u. X. 215 m:ıddrsl rerctiııt"C llrla7 o_ 

aıı a 
SJlı cHp)om:ımı knybettfm. Yenfsbl al:ı,. 

mtımdan ~nfn hilkmii 1oktur. 

Çorluda 

Ma&tata ax;z:;uıııı.ı 

Sc:rcıı hilklml As. Ad. ilk. 
Yanhm 
(lt '2-101921 

•GÖZ DOKTORU"'' 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpa§o. Nümune hast.a.nası 
göz mütehassısı 

fatanbul Bcledlye k rsısı. 
Tf'I. 23212 

11\r. "·- .ı ..•• ı:...1 ı . .:.:_.ı:_1 __ 

S.yf .. Hl 

Toprak mahsulleri of isinden: 
Otomatik telefon santralı alınacakhr. 

O L 45 Uı>fmt: Erh:sson mark otomata telclon s:ıntl"a'h 32 daJılL .ıbonıell. 
s 11.:uici 

5 millw:Licm" dm•re!f «Amt aw.'13 on m:ık ne b~m- konu lbıllr.o lı:a.r ·ı da. 
bile ~ mn.1..-ı.,-assıt telcl'on nı:ı.kin • luau TCCl.ı'ttör. hnli 11az. m '"' 2 
adet 24 a~üml:ilor b. ~ ko~. 

ssdr.ılı :ornıett uurc Ulll\TITI mudnrlüğ"\lıniize mür:ıcaat tfme1'-rl 
ve 3().9.~ı t ka.:l':ır teklıflmui ~nd r:mo!ert t'..an ol'nnur. 10219ıt 

Devlet Demiryol arı lşletme U. M. den: 

Muıh1tınnıQ bedeli 8~ :> ( ekl:ı bin Mş y ) u:. olan lOI (yu:ı) ıM.tft 
mlk"abı tdit 'atta. c1lline (8/Birlnd ~/1942) J>eı"Şt 1 &•. 

ıı Gar aı Komi&) on IM'9'. 
ıilile sa!nı ahnaeaktır. 

giTJDdt lste3t'n:ttfn Cl':" (ıdb y-uz om. ,.roi) llra 50 (elllt kuraşluk 
ği v~!:ırla kk~l-erlnl muhte\'I 

~ latd Komisyon ltrislltfne l'ttDlclert 

ınder J{omisyond:ın p:ımsız oku ctatıt.ıhn:ıdtaıhr. 

«10:?"4• 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fak:ıl esi 
Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şartları 
1 - Ankara Yilka Zf:raa& l::.'nsliti!ii \ ciıcr-lner Fakiiltesl Alken k~ 

yal siv.ı tam devreli lls !erden l1i ve pek !yı Ckrecede r.ıe&an ol.an " 
o~unl l tJbanluını vermı, olmak şut: talebe ta1»11l t ılil1tdttir. 

eklllulo i t't an b:ıb obzw.ı Iii.r.mıdır. 
.& - Türt.'iye Ciimharı.Yfll kba:ısınd:uı bulunmak. 
B - 'l' ll.2.2 k. &%2 daJıJkliT.» 

teşekkülleri n sıhhllU omada ve her lldlmde fa'll h:-U.tte 
d)ll r~eU oluılar alınmA&.• • 

D - Ta,-ı:r ve h...-eke)i. alılilı kmunroz \"e seel~l sail.\m ul:ı&K. 
E - Ailesbıhı btc bir fena bal ?e şöhreU ohnamık «Boaan kin • 

zabıta vesikası lbr.u ct.nıek.ı> 

ı - Uk..rln mııraeaAt. bfüb.larma şu \"eslkaları batlamalan IUunchr. 
A - Nülus cür.danı a musaddak sureti. 
B - SıbhAU hakkında t:ım ~üllu tri ba.ttalaane rapora ft afi 

kitıdı. 

C - Lise meznnlyet n olgunluk şelındtıl.namesl veya tuclikıl surdı. 
D - Okula almı1ıfı tekdirde askeri :ı.-anun.. nisam " ~Uar• la. 

bul eltiğı hıurkındı~ \elisiniıı ve kerıcllabm aoı(..ıfktea taadıkU 
taahhW senedi: T:ı'elkı oku D isilfa etmek Werse okulca "
hak etfüilettk mıısrafbn bini verir vıe J,u ıla &aahhöıl .._ 

ine kn.Jdcdlllr. 
_ S--alı. uymtıen g't"t:en. ısidikli, b:ıJılına ve Çt?llmmaya mupteli 

olm3dıt1 h k.ada TClf.1(.-rinl no~ bsdiill i.aabhildname. 
Jeri. «Bu t1bf J: 4.a1Jr n biri ile Ula glnnezden evvel maHU 
olduk n sonraaan an nla.r okuldan çıkartılı;r ve okul mu_ 
nıf1 n velilerine ödetilir • .» 

s - fs~filer bulurulukhln mah::ulmlekl A Ş. lerlne lat.ida ııe muncaat 
edettkler ve şnbefmnce fkincı maıddede bildlrllcn e\Talu lunal r) klen 

sonra. Ankamda Y~f't Z"ıras.t Enstitusu Yeterfnu Fakültesi t\51.eri Ta. 
lCıbe Amfrlliinc ~ontienl~ttr. Muracaat miiddeU Ey19fiin !S lnr kıs. 
dardır. Bu tarihten sonr.ı müracaat im.bul ecınmes. 

C - Okuln kaynl ve labııt şehndchıame dereceleri.ne ve mine.at ınnı.~ma 
t(jttdll'. fstdll adedi tamam oltım-a hyıd işleri k•JIJIUttT ft b1ıu' rtH. 
lenlere müracaat etU~rı .at«:rDk şabelcril tebllpi 181N11r. ..,. 
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4/Z S.Jh 

:t ... mirde 1 Talovada 
Relrabet lurıına kapılaralc 
mealekdaıını öldiiTen bir 

lromiayoncu idama mahkiım olda 

l.ıanbul mn'•lanndan mürek
ke6 bir •ru11 tet/ıilcler• çıktı 

halkla tcma.lfll' )'Gpılıyer 

• lzmir ( HU1U1i ) - Torbalının Yalova (H.-) - fnıtibab dai-
Çakırbeyli lröyüncle Süleyman Ka • releriaıle teıklderde bulunan İstan.. 
rMeli taammüden öldürmekten suç· W ....,_._ıncı.n mütefekkll bir 
.. Mebmed oilu Omıan Onalln ajır IP'UP enelki ırün Y alovaya gitml,, 
--.la bir miiddıdıteMeri tl...m e- balkın tbtiyaçları ~ında tetkik. 
elen ınululllemeel JNtlcelenmif.'ir. .imde hulunmuttur. 

an muhakemede elde edilen CumbWiyet H .. Partin binasın. 
nuaran, Osman OruJın da her aınıf Y alovalıllll'la temasa 

kendisi SJDİ komlayonculuk yapan ~ meb'wlarımız, burada balkın 
Siile,-manın vücudunu ortadan kal- di.ldderini t.ıbk ettikten soma b. 
dırıp bu iti kendlalne huretmek ve zanıa ~ köylerini ıezmitlerclir. 
Süle,ma.un üzerlnd,ı mevcud para. Köylüler, ~ Ne"VMD bldddarı 
wı alnı~ maksadile cinayeti if!e- bu zlywet 51ruında meb'ualara eti.. 
meie karar verditi. hadise gecul lek ve ihtiyaçlarını yesin yegin aöy 
Tol üzerinde bekliyerek Süleymanı lemİflıer. ""9911 eeneki ziyaret ema
PUIU kurduğu ~ tab.ıca ile a. aıncla meb'..ı.r tarafıadan not ah
te, eder k ötdürdüğü aalatılmıflır. DM buı cliJelderin derhal )'Wlne 
Suçlunun Stileyman Karaael öldük- ptirilmlı oım...nct.n cloian tükran 
fiilden tonra yerden aldıiı büyük t+,,,.._lerini ifade elnıltlerdir. 
Wr t~la ve iRenca künesile mak.. Melt'mlar1mıs, aerek merkezde 
tu 6n batını e2dlii de anl&fllml!ftr. ~ mülhebttalrl mahtul cbumu 
icldia mabmtnın talebi veçbile vesaır ı.,...ıları memaunb'eUe mü. 
suçlunun bueketine ~ T"ürk cua tabade elmltler, Yalondan iyi inti-
ba 450 inci madclea.f nin 4 balarla a)'l"ıhnıtl.ırdır. 
ve ;mu'~ndlerlle IOD'JDCU fıkrası. ~ meb'mlar1nın ba etüdle. 
na uyulank ölüm cezaıile mahkU.. rl ~ bzaı.rda da hnm ecle
ml1etlne ve mıdduliin vereaesine cektir. 
Wn lira ölüm tamıinalı ödemesine 

lurar v~:ir. lngiliz yolcu tayyaresi 
karaağ cı ı kurtu·uş Adanada nasll düşL? 

1 Ö U U Ad.na ( HU1U1i ) - Adana • Jl n m Mı81r anamdıa aerler yapan posta 
Edime (H-1) _ Türk Edir- tanareai 80G ..ftrlnde Adana üstü. 

nenin bir mahalleel olan Karaağaç ne seUnce ~ tekerleklerini çı
Hmnumi Harbin baflanğıc:ında, ~. lltemit fabl tekerlekler • 
lehimlade hube aiımui için Diıno.. elen birisi. çııkmuıufbr. Pilot saat 

• • lerce ,mrin &lerlnde açmu, ve ça. 
teka ile biri~ Bclgariatana terke- relİz yeN inme kararını ftrlDİftİr 
dilmit ve Um.ni Harb mailUbl •Fabl tan-renin bir tekerleği nok~ 
J'etini mü~ealdb Yunan ifcaline ui· wı ~ lniııte kudrl.nma 
l'lllllftl. oJımuttw. T..,,. .. bava meydanı 

Büyük Milli ulerimlz T""ark Edlr JaDlnda kalı. .,. çamurlu bir topra. 
lllri ebedi kurtuluta uvilflwmut ia indiiinclen tamam.ile parçalan • 
... .Lowa saUMinün imza51ndan iki maldz- lmrtuJmuttur, Maamafih ön 
llJ''lıadar ---. ,.anı 15 EylUI 924 kısım banıb bir haldedir. Pilot ha. 
tarilalal.ı tc:.uiaç lmclucUarımı:a fif ,....ı..,nuttJr. Dljw alta yolca 
çevçeve.I ..._ ~ ahDDllfltr. ...W.attıeclir. 

Kar-Pıçlılar t.a ma'acl siiaiia • poela ilınllNIİ bir lnsiQz mar 
~Wöoiimlnl ... Tt tu'icl elmit- bclar. Ve lllelr -. ,..lanaa aicl-

._.,~ •· 

SON .POST A: 

Devlet demiryolları meslek 
okuluna talebe alınacaktır. 

Devlet demiryolları umum müdürlüğünden: 
DeyJet DeakyeUanmn muhtelif lhU.. lllbeleri l(ıln memur yetiştirilmek 
~ Ankana4la ltlr «Demlt7ol m~ okulau '-'- ..,imlt'h. Uekteb 1a.tıh 
olup tedris •iidde•l ~ aııecllr. Talebenin her türlii elblae, yiyecek, yabcü 
Ye teüia malsemesl ldar~e para.aa temin edtllr. 

İıJhu mtıldeb mesanları devlet di!lllir;Jollarmdıa. Uee mesun1arına mahsus maae 
Ye haklıılra ..:bib olııırlar. Askeri& mlikelltıf~e ima hlmıe'e tAbl ta 
tu&wı.r. • 

DellaiJ7ol IDelllıek ekulnıuı iyi derecelerde lıı&Urenler &1'UDUla nr.ıhllıd mes.. 
hk ha7atmda 1üUelk elıli7et &'Öllterenlerincien ecnebi memlebtlerde idare be. 
Dbma 7ilEBek tahsil ve ihtisas Ya.ıt1.ınlmat illlıere her .ene &)'l'lea talebe ve me. 
..... SflllleeekUr. 

KAYID VE KABUL s~mTIARI: 

1 - Ttiıtt olmaL 
2 - Yan..ı. bddmlcırt &arafmılua Japllıl.cM sdllaat Ye priko&elmal mu1e. 

nelenlMle •hh-. oldai'a ulaşılmak, 
3 - H 7aşını tloldurmat Ye 18 Jafllll biCllnnemif o&uk. 
t - .&oılaclıık miis&bab lmtf.banında kas•mıaaJr, clmWaaniar ttirkoe, aa.'e. 

..-., w .W. bllcisiaden yapııla(laktır.ıı 
5 - Bıa u oriıa ~ul memnu ohnıaat, a:tahdl eeri7eııt orta4aa 71ibek •Wa.. 

Jaft1aa naeelet okulunun biriııct suııflDa 1ııa1ra1 oJıanurlar_. 

Mt1SABAKA bn1.RANLARI: ____ , __ "!--__________ _ 

Anlııara, tat.ııbuJ. a:lla.7da.rtlata ve Siı'bcıWeı> EaklteJalr. Balıkesir, Af.von, 
t.nır. )[&peri, Adana, Malatıya., Enunım, eebJrleriade lfWme müclürliikJerin.. 
.. 1~ Perşembe IÜDÜ ,-apdaclllık. 

Tallltler n.lıb&7et SO.Eyliil.941 Carihine lı:adar lmUhaıı olma\ istedlMerl te. 
lıirlerddd dıel&Jırıolları işletme miiclürlilfderlne bllft' •ıeqe ıle miaracıaaı et • 
meHcUrııer. 

J)lleiııpelere DiılUrileatıll "8ikalar tmılanlıa-: 
1 ..a. .t.teklblia bucibıll haline 1171'• fof;oinllı ....,_.- \11u hüvlyeı& 

1 - Melıılıelt ......... ""alulıl ta «' ı i dı....... J'APiltU'llııa teıo • 
ilalJıanlı& ..._la IMl&ilDk• ha.llnl ıistenıoeMk'.» j 

3-bt Mır~ 
'-Atllli* 
ıı.w.ne medtelılerinie 1'tdanan tsıteklller ,-anda &'kterilıen ı!ileqe Ye "· 

81ıalal'11u bir.at ltletme mildilrlöklerlne ,Wınrek bir lra.yıcl u--.... ala • 
~. 

Dlter yerierden ırelecek tateklll.er, 20 den 28 Eylile bdl.r en 1akm demlr;rol 
llllMyonaa selerek ipa dllekoe ve "9ibJıann.a 18ta&7on şefine l'ÖStet"eeek ve 
111'*4,ıelertnl •dettirıllkfen ve 1&taqo11 möhürlle ınühtirletUJden aonra lleJ'&. 

bat edıeeekJerl tııenln, ta.rih, D111Dl11'&, '19 autlnf ~ "fe 'bn 'ftallra. yıe 
~ lllı trende lklDCI mef'klde pa.rum eepllAt ~r. 

İşba ı.tmlıller ıaiiraea&& eWkıerl istasyona ıire en 7alDa ı.wme Wltıedne 
&tdd'flk Cll'ada. lmtlla&a olmala meeı.durıar. 

AneM lillflnewCo tariblıerlndöl km vasi,etlne ~ Plecekleri en J'alwı it. 
w..e maitafne H.B1161.H2 tanhindeıı enel yeti~ '8.lıdirde bu ta • 
r~ ftftl J'~ tQer ltletme Jlllll'bderinclea en J'lltuuna &ide • 
~ onda lmlMbana löh'eblLeeeklıerdir. Talıılııe Jolda lwntrol. eaaa'1Dda üerie • 
rlndıe ~ illMa vaslJıaJlın talar mıemarlanna l'iistueeeklerdlr. 

.....,.onılılNan 1ıa aareUe lşle&me meıke ,...._ celen t&Jehe ılerlıal 1ş.._, 

~ IBINe&&t etlenk ya.ıılanndald ~ ,......_ 7...ıtbiı l'fbl 
Wmı • .,. • .,r ltWmllTe verecek ye U,111 _... alıaıcaklardu. ı.~ 
miiı'acıu4 ~ l'erek tnnlerl 1'ek1emek iilere, valılıt kar'betmemeıı: ve n.. 
w .. olınuım,M Te lerek yakandaki tarilılıer6e -Jele'me mıtfteslerine ~il • 
.._. ~ tnın TU17e&lerlnl enıılılea tahkik etmeleri menlaMlert lcabmı'landır. 

~----ı·-~-- .......... 

T. iŞ BANKA:;, 
K TASABBUF 

llSSAN.ABI 

1 hincltefrtn 
~ine anıla,. 

ikramiyeler ı 
ı MiM 1000 liralall 
l • Ht • 
1 ,. .... 
ıt • 111 • 
11 • .. • 
.. • il .. 

lktısat Fakültesi Dekanlığından: 
Falııiiltemls 808J'~Jl '" ve S09fl'l ~ *- cotraıra ye .. _.;a., 

llile!l'i aa1sCan1*1arı apıktır. htekWerin b:ıf.,tınbı 8 blcıl Pertem\e -~ıaQI 
H de yabaneı dil ıımihanı yapalacai'mdlıa iMi söne kadar veslialarlle lttrllktıe 
takiitteye mör'cı...a.n. dOl83» 

enel ~ miiıtaWM1an sonıa teletme milltiırlüklerlnee ~ ,,t 
fılrih ve l8aAlel* BlhhM -~ lllaJaleleri ~ır. 

MiiAılNılıa ıa.tlhanmd&n ve JDm)'eneclen ..._ WeU'leır, neUeQS ~ 
....... lfleılme midiirliiklerWen alacakları JllU'W ..,.bal 111~ 
1aı11e pldlk.lerl .._ona ıliaıeceklerdlr. Banllıına ...... Drilo.,a ._...._ 
7..,11uı ~ aJmK isteyenler 'btıhmma • aımlu1aa ve .,.._, a4. 
r.rı.lerlnl dllekoelednin alkna ~-

Aneak lnınlar mektebe lrabal edflmedeme tllnevtlı.teıf ,...._ ....... .,._ 
bat JullıUıı ~.Sıhhat maa7f!Del(nı1e w ......,b lmtıhurla lalı. 
-1Mm ..ın.lerhıe tebllt• ~ ..... 1 

... laMlat Jt8l'Ml:I ........ 
..,.,....,.. tıemın olenar. 

ftba meslek okulunda tahlil ellenler 1111111 ..-. ...,..... hlsme&e ._ tat.. 
laeaklanırılan ~he r'r'er\en pf.treeeirılett ....tmaen m~ tuüld ae. 
..U. nı11man•a1 ftWme _...llktel'llMlea teılll'll ebıekleldlr. 

din •••• 
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'l'eldon Ve Telsiz aberleri 

BU SABAHKi HABERLER 
Denizaltılarla 

mücadele 

Stalioorallda harekit sehjrdeki !:~~;_:~:~ ~~k.:;~rk~~~.· ~~= 
d 

11 k t 1 nın Vefinston 19 (A.A.) - A • • • mayboflaııycw. Amerika, bu..aa, Usman mu aveme Yuva an ..a_a iejyODU11111m Kwu Clq'de r az mevaımı aona yakla- enfl .. yon denen ve neticesi fiM· 
ııyor, muharebe dıtı kal- ların çakmaaa .temek olan Wr 

Japıl.n ~ tıoplantıa1 münue • mıı milletler sıöi ve onlardan da duruma gitmektedir. 
belllle SÖ& .ö1le,en Blrleflk Ame • fazla olarak nauharib milletler Buna .....ı m..k iç• Cüıa-

tem•ız lenmes•ıne •ınhıs• I r 1 dı•yo· r rika blılarİy• nu1rı albay Knaka düıüncc:dedirler. çünkü .1o, aeı- hurreiainin ta:arruf :V.i,.eı.-i fÖyle dıemiftjr: mektedir. Bu kıt belki bR' enel·ıpek tesir •öatermedi&: mbi t- ... -. 
Hilen brtl kOJlllllk mecburiye- IWıd daha ·--t. f • a• o• eua 

tıl:mWe bulunclujumuz en büyük ka eıı • aa aeı:t ~e(--, •· rilde IMdma pua wikfmwla 
it lar .__ ~ t mahrumıyetlerı ondan daha bir iatikrar da temin etmek müm 

• teıllllte denlza 1 ına -~• eçtıg~· fa la la kt B d ·· h ------ v mız müc.lelede toplanmaktadır. ed~ 0 
ca •• ar._ wı an fUP e idin olmaJ1Ufbr. Bunan neticesi 

J..oaclra, 20 (A.A.) - Ea seni d SU kumandanı on Ba meeele A-~6'.- ikinci bir cep· lea_lemez. Çu!'kii yakacak m.eae- olarak 1939 yılı Eylulünden .... 
çıkan Sovyet tebliği Stalinsru, eı· r·nc1· Alm" n ar u •""I'- 1 k~dar. yıyecek meselesi d~ güne kadar yani harbin 'b..--
Kafkuya ve Mozdokta çetin l """ be lıııanılma.I itile ~ münMebet her gun bar parça daha halli danberi Amerikada hayat yiiilde 
muharebelerin devam ettiğini Ki . ,. h d öJdUg""'U b"ldı·rı·ıı·yJr .. halindedir. Bundan hefka gene ay· müşkülleşen bir dava haline gel- t z iki ni&betinde vükaelmi...:... 

· d. . ür' eıst 11 cep 8 8 nl bllumıluı •eni .. ö1-üde batı Pa· m k d' Ç" k. · 'h 1 h 0 u il r-bıl ırDllf • ' • ,. -. e te. ır. un ' ıati aa ' er Bu vaziyeti frenlemek için 'bir 
Aluıaa SeDeralleriı\thn Ven - sifidıe bir karfılık taatruza geçmek gün. b?° parça ~aba azalmakta çok tedbir alındığında fÜphe yok 

Kleiat ~~ot~' muharebeleri ... meneub bir tayyareci srupu bir L;:Uka arkaya vukubulan müt-~ i.Jsilic:lir. Ayrıca Rusyanın ve ıhtıyaç, o nıabette artmakta· tur. Bir fiat yüksek komiserliti 
rasında auuUf ur. 1• ff kı etl- L--•ala• ~ iafiliklar evleri her tarafta llU çarpıtaJ>llecek halde tut• dar ihd b db' . b d li 

• d k kl d • ımanı muva a Y ""' .,.,.... o"ktur" mektedı'r. m-''- w- 'l!~-ıu malzeme sevki· • · • • • ası u te ırm •§m a ge • Sta ·n•ra ao a aran a tarı· ç aa nzu• -wn B m h r meml ketlerı ıçm 
• br • la lu, ldı ~e .b. Ane 

1 
S 

1 
yorsa da, bu bal, bugüne k ıclar, 

hin en kaalı çarpıfJD&ları cere· Dllf • fİmali wainde Gerek ilerlıyen Alman r ve ''yatl da ayni mücadıele safhasına da böy e o ugu gı ı g o a t&OD eni \Vr ferdiyetçilikteu atkı bir 
yan etmektedir. Ke5if duman Moakova R 1 •arhücum· serelE çekilen Ruslar şehri hara· bildir. Alman denizaltıları kıyı su· m~mleketleri için d~ ~öyledir. ~evl~t iktısatcılığına intikal et-
bulutlan her tarafı kaplamakta· ıınerkez! cepl'=~~ lteye çeYirmektedirler. larımıadan dıfal'I attık, fakat on • Mıhver memleketlerı, dön barb ek •. bulunan Amerikada 
dır. YansuaJar araaında seiia .larım tiddet .. • Almanlar Rusların ç,Jgın mu- larla 11Çlk denizde de mücadeleye aeneain~ i~tilzam ettiği sil~~b :ddet~teı:, cidale yol açma~ 
göğüse muharebeler cereyan et- R•""""' wor• • kavemetile baıa çıkmakladlrlar. mecburuz. kuvvet ihtıyacmı kart1lamak J(!D b ka h b' tice' vermlf· ..11....; 

k ...ı• H !L! ~ af :ıı.._ • R a, 20 (iladJı)) - Unitecl Almanlar Volga nehri üzerin- - m·l l • h - aı eaaa ır ne ~ me te•R'· er ıaa ~ar a .... sayı· Mil d uh b. . • ı yon arca ınaanı cep eye yıs· •. ld' U tınamak li.z md 
at tetmektedir. Bazı sekaldan Preuin Staliasr• m . a ırınm d.eki iki ~dayı itıal etmekle ,eh- Alman ve Sovyet ~~tır. Bunlalnn mk~t~lifb~ok~ :od:... :;b .. ibi iatilaaall 
Almanlar al~lardır.ı Şebrin lıtildirdijine •öre .bu !"lurde çat'· rı tamamıle kontrollan altına al- ııarını tamam ama ıçm ır o - tilçiide baltala~ .. .aıv- ı 
gıerkeaine hlkim mühim tepeler pıfllt•'• artaa 'bır ficldetle de- mıtlardır. tebliğle i dar ve belki dah~ razlaamt f~ --

11 0 18 .,.... -luadliın• 
•lr Sovyet mHafızı chti tara• vam etmektedir. , Bu. muharebe- Şimdi Stalingraddaki harekat rikalara sevketmıftir. Bu fabrı- Jtaila78D lıir •Gaıdel vwsl· 
fuaıdan iatirda.cl edilmiftir. ..... Wr aJBİne timd!y~ kadar şehirde bulunan dü,man yu,;ala· (BClf taralı 1 inci .aylada) blar filvaki lstihaal fçia çalıp· ;:tiaııle. .-.., artık Mr"" zidir. 

Voroneitle Rualar , .. -. ya..-t hiç ..... edUmemı~tır. nnın temizlenmesinden ibarettir. pı1- menii Wr turrus Alman hat 70rlar. Fakat bu istihsal ~~ Hiç'bir sun'i tedbir onun hukmG-
--..1~- L· ~~ ·•-le- .. lort '-~·---ı... ilkim lmhnıı ve diif.. icindir ve sivil halkın iatelderıaı • ' • 1 

~~~~~. ler- uır _....,._ ·~ Mi}JA M•• d f • -.-- _.., L--p•--L ...._.__s -t.a-- atıbmt- nfl icra etme11ne manı o a*m*aa. .....- tik h '•)) • man atar k:ay.W.a ajramıftsr. _... ...- - ...-.a .---
Terek C:...ubuıMia ~ ıl u a aa IS raz ta vı en ...... ııwu? ·- girebilen diifmma ... .:...· ----------------

-ukaveınetini kırmak.. ~·- --- ...... etleri ... ill>irliii halinde ...... ,\ C: A k l vaz· et 1 - • ftl"IDll .... eclm Alnı.. bava ve kara s e• ı• manlar pek ajır sayaat • Ankara 19 (A.A.) - Bugün .ı .. taJavilleria t.naa..- aatil • laıvntleri lelklllerl tarafından yok .-- '~ 
)erdir. Fakat teh~ C-- ::;:: de muhahirlerpizden aldığınuz dıiı ve yeniden tahvil .-.ıeril• edilmlflenlir 
nu1»u f&l'ldaintle il•ı-w teıp ... n....a. _.illi müdafaa istik· meti iPia miiracaatba bulumıldu- --~·~eki hava .......... 

11 kallllı...... --.-b~ irilmekte- .,......~ .... -- ,,....r"S' (Bq taralı l inci aaylada) tav manıns itcal ellmelde batla· 
'btlaleri akim ;J-. ,.__a ra-z t Yılleri saitfuıın ,Jtütin tud' ·~~.ti~:4 eött L-"- m.J_IBda difmaa dün 71 uçak müdafaava 1av••ıklarını meydana mıthmltr. Bu liman., Fransız..-. 

Kara41eais len 1"" içinde ltararetle devam 91· ır. vs.--•• amı~e • S re waa • '=Mılm:...=.. il ~ • ali• . ikam 
melde oldufu Mldirilmektedir. mızıa 'bu devlet btikrazma sa.- 911119' .,.. • • Çlkaraınamalıı~ır. mı v-•nm et eltlil 95,dOQ, 

S 1 adda a. ....- ..... lra,. Uili • tenliti yakın al&kaya onalt "VW- S.oyet te1'lıli .. Acaba K1a1lonla, ppu. sene Le. Ü hı T.....n.o ...... M-c 
la.İftgr geC3 Mİlı Yİlft7et Te ka•laN&n "4b. mek i9in 'bu vilayet ve kazalara Lonclra 19 (A.A.) - Bugun nlngradı Sovyet idare sisteminin larılle birlltale takrtl;en 200 Kın. lik 

.Antal}'&, Belvatlin, Boidoian, yeniden milli müdafaa i.tikraz nepedilen Scw,et tebliğinin ekinde miieslisi olan Lenlnin, ba Hile de bir demiryolu ile melbut bulunan 
~e gondozun farkı 11arsa au.iaeyli, Diyarbakır, tahftlİeri sönderilmif ve hiç ltir töYle denllmeidedlr: Stallnıgradı buaıüır*ii Sovyet reili Andevorante sahil ..ıuinin takrl • 
il Eı-aı'ı, Çecliz, Ergani, Gönen, taleltin kar,ılıksız kalmama&ı hu- Stalingradın ıimali gşrbi kenar• bulunan $talinin ismini tattdakları ben 100 Km. şimalinde lciıindirler 

k 1 Orchı, 8rla-eli, Salihli, 8mdırgı, ausunda gerekli tedbirler ahn • larında ıiddetli bit muharebe ce • için mi bu derecelerde biiyük bir ve İngilizler Tanıatav limanını pek 
8 mamıe ve Onyede ilk parti ıönderilmit mı~ır. reyan etmektedir. inad ve tehevvürle müdataa etmit ehemnıl,-etm biT maka.emetten 

Y Mozdok bölp.inde Sovyet kıt • ve etmelcteclir? Buna, ps ev~ dl- sonra ltcal eylemi§ ohnalarına rağ. 
Moskova, 20 (A.A.) - t~v-- iaşe iıleri "Sür'at, sür'at, sUr'al., mı tiddetle ÇBl'Plf)lll,tlardJr .. ~~ • ~eceiiz. Ba .... evi eebebl~ men Tamıarlvo'ya doğru n\an i~ 

tiya gazetesi <ıRnlrii makaleamde _..a... 300 ... L...-- ..-v ve ., öl ve a71"lca ~ klt'alarınlft mu • h---•--..,--inde Fr--ız •~·vvetlerinıo 
Stalinsrad mGdafilerinin mükem <•affaralı l iaci Nylatla) (ll•ı taralı 1 inci Nylada) ~~Uf- 'b::lldar ~lr .ıımm.; dafaa bakımından olan bü~ ka. m:--etnetlerlle 7--ıi:;mıtlardır. 
mel anrette çarplf1llakta elduk· alik:a .. rlara emirler Tenaİftİt'. vermiyor. Erkekler ve kadınlar " _ .... ..1_ --ır 

bl T" et V kili · · ltir 1id -hk ve ölüm tehdidi altında br. _ biliyeıtlıerinln bu fewlml:iıde - • Ancak Maclagaebnlaki Fram.1z 
lal'lftl, .tiifmanın mühim kayı ar ıcar e •ma m • ik cak 'h la larla . - fudıa hiç fiphelb wla twiı•I lmvvetl d,.y ve erbatları Frwıs 
......... iler1et1ıta.i, A.haan ta~- .ı·~~-~ •e~~ .-.. '"' .,.. eıı an ..... o , ....... St ı· dd •t.;.-..1.atlı yeralb vardır. Aac:*, _. ....... mil'!"•'"' olm ... - iiaere kıamen .Atma Sene • ...:ı.. .... çek arttıjına, YazİJ'etia laatiai ... ...ma. uıte .....,suunda dınlaltilir. ı angra a hll I\ ............. hanlara .. 
7fe ... ..ı.-.ü.tle •alaiıa •W-t- ,..... ıı..a ....aı. kaNr1w alması çok y alnaz İapanYollar ve Porte • U tahk evzı· er"ı l'Ml Te ---~-.... -· ..ıtnden ~irilen., k11111en ele ,..u 
~ . ..... ..... ı~ır. 1 kizliler tarafından deiil, fakat m s em m ... 20 ..... - ev..ad ...._ abnan .1en1en müteıı•+a 

a • ' • T-...ı VMiliaia 11&1Lltu ekseriya ATl'Upa memleketle~i 918 nAÇirdil&r lltilal w inllliıb ftkidednln ..... c1ir ve mllrlar itibarile de ehemnW,., 
•• sa:zeteye sin gecelen !lb· Ticaret Vekili lzmir in<-ir v•l IMll..Wan tarafmdan daha Wr 1r' bir ölçıiicle yeniden '*'lanmuın • ,.,tli deiildir. o..m için ..,. ·ra • 

lan ı.inlerce fiıelder ~ mermıler üzüm piyaaalarmı açarken ıijy- 1 çok tlefa aöYlenmiftir ki miitte • ( BQf taralı l inci •714"a) dan ilMıret omadlldartnt 'ft ~ mnarivo tehrlm lmvvetli miida 
7\isiall• sece ........ ta- lediii autukta düayadaki iktıaa· ı fiklerin zaferi İngiliz ve Amerİ· mitlerdir. batkomuıtanlıiile a-1 kurmay bat faa iımlWılarına dajltk bir arul da. 
ma•ep farksızdır ve muhar.eı._e· .ti ltuhrantlan en az Tata•ı•ızm kahlarm dit• memleketlere mu Londra 19 (A.A.) - Moako- luınltfının ~le11ln bizzat km• bllind bulunmuına .ağmm Fna· 
ler tlw ... • .,.._ ebae~ll'· aatawnr ohhai'ıma itaret ede- anea Wr tip laiildimet kaltul et- va radyosu bu akfllMki yayınım• clilerlle biriide miittef'ıklerlnin nam e .. 

rek .ılemiftir iri: tirmek teıeblribü demek olacak· da Voronej cephesinde taarruz ve hesabına umumi bit- teldde v .. sız m~vemetının pek ~ ..... 
~ ..... u., H1are'ın Şu cih4!ti .'belirtmek ia~ ki br. ecleıı Sovyet bvvetlerinia Sta • kit ima..,. mekpcljle .. sonuna mf,oeceii ft 3.,700,000 .,.... O• 

OfllllUV memleketimi:ztle ne bugun, ne Diifüadüpmü:z müstakbel Av lingradın takriben 480 lrilbmet- bd• mad'afaaM daha ıdyade aev. lan cliirıı••n ha içöDcii Te,a 6 • 

1 
de .le J'arlll 1'ir iate buhranı mev nıpa Kitlerin yeni nizamına ram re kadar ıimalin3e bbtün gün de ldilceni mülN.a• ve p;relcırle tel" düncü büyilk aduıa• da k._ ~ 

n Ut'·u B•rtm· de nası ........ obnıpc:akbr. Kaltul ~- edilmit dnletlerin tam aksi ol- vam eden 'bir çarpıfllladan sonra tılb ~ olcluldartnı bbal et • zaman ... tamamile lnsOi:dain 
ı\ 'U _. li.-4B' ld pla maddeleri- mahdır. Bi:ıı:im yeni A'fl'llpamızda başka bir köyü geri aldıklarını JD1k daha yerinde bir ı..r.1set oa eline pıpceil dllla fala Wr lııli • 

tafsi a..llldii? mis W MiiWiz'. Fakat tuna da milli an'anelerin idam..mde de- °biWinlıiltfr. ~ • .. .. T'...-çeakc> mal cWll1hMle a&ii' ıldzdir. r .. lrıat'i ....... -- WuamahJ'I& iitiJdik anlaylfla meTcad ~ulun- - •V• - .. -an ........ nbm ve :r• K. o. 
ki .......... .a-i ltalummdan malıdır. Bu idet. bu idil~, b'! Alman hu~ust tebhg1 rine göre taamala miidefaayı .,. 

Berlill, • (A.A.) - D. N. 8. -tebtimia laiç l>w s•men açh dil Ye lnı hülmmet detifilıdıklerı . • blrlee meawtmek sunıtile ya~ığı 
tliphmrtilr -~ ~ ia tl6çar olac.k .. ın,.ue 4e de- lma:ıı: A medeniyetinin (Baf taralı 1 ıneo aaylada) aavatlardan aonra 29 gündenberf 
..1itine -=-e ~ MUrW jildir. latihaal ettijimb her tl'ır· 0 

aa, napa d L 1 karfwıincle ve Şimıl Buz denizinde ele ... L....-L..L. -.!!.LI.~•--=-= Stjljn. 
a •- , -St-t-t. L--u _L biz:zat rahu da me•cu. uu. un. . • 'L-.: 100 L!... ... _.__L 19 --ı le ,,..,.._.._ ..----
elçiai s....ı ffoare18 -7--S 16 SMla madMU lri:zİ .-nJ'ec- İsted ...,._ - - ._., --L--1 e:İnde 
olcluia .at.it AJ-an aiyui ................ Bizim için bqiin ma:z. Yeni Avrupada ~~ız l>ir mavnayı baıtınnıılarclt1', gradla uğnıpnak meırnur Y. 
fillaiade al&lııa u1andarmıt~· bibllac•k hatb hueket hiç bi~ yeknesaklık delil, f~~t ~l'ıt~k- 3 gemi de torplllenmiftir. bınılllllıaaı Moekova mıntakuına 

Se•- _ .......... _~L•-=- saf•W• ent1iteJıe kapalma-.k, •• aynı liktir. Her memleket ıçm bır dık· karta yap1ieııclık • laayali Ahnan ta- ~ ta MJ'tilt Fılm ljir .. .ı.n 
..--~-- • tatöriin ültimatomu tehdid altın· ' ·-·--- ı.......:ı..1ere kadar K"ik • (......_..... ...,.__, • - Uılll' 
• A-tla neler olacajnu ........ tatumlu olmak ve .. - L_'L---L-- k d. h"1-~ r -·- .,..._. --ı&.'lo.I.... ....__ (W: ~ da •• 

aoart ·~ Birçok ,Anupa• raftan lraçmwakbr. Elimizdeki da DW_..zm en 1 u-.u • • p E K' DlelİDe sebebi~ ftl'Dl1t ve bun • - - arner u 
arh ::.:-. ---~-- ..1_::.... ....•-·- maddeleri taaarruffa kullandı:... met teklini idare tarzım seçmek 1 le d.a evv ılsl yazalartmada da ita- MDe ... ne- tiTe ettiltai 11e1sill llllL 

- -... il ....- •• hürri,.etidir. ....& ..,.\,-: .. _1..1 •• ~.- v-L:ıe Ahnaa tııırlleriae ...,......_ -~ f ,._ t L.n&.1ı- A•l'll· m1:ıı: takdirde Wzi hiç bir iht:yaç 1 • • Ô Ü .-- .......... Uftftl&-&&UA ~ 
Alm-w..~= ·~-Tillıuun· kat'iyen taayik etmi,ecektir. -~ ~:~~oare söz erını TÜRKÇE S ZL batbmutanlıi•un Moak~ mın • L A L E'nin 
.. tıla ~ $una da emin olmak li.zuadır ...,P.. telruile ha m.-...,. müdafaa e. 
dan ••.._ ~arı... ki J,upnün ıartlarını iammar L:-tc:~~-r~f'=i~~~ c E z A N ı den Sovyet ordular111a karta bu ao• 1 9 4 2 • 4 3 

s....a Heare "' lapany~~ tmek ve -.la maddeleri üzerin· ~ 7-•"" ...:.:..1-.1..- L--· L--'-A L--ırllklarına •-•• .__ w..... _
1
_....__ • 

~ ~ s&-Mt ... ~- ~ ta:ıı:Jik ~cak Unkette bu· rupa ~ menfaati KECEKS•N --w;; ~-... 'bile 'ba - - --- ·-:-ıe.tk _,__ ~!'~· tliiıun· lunmak iatiymlere asla müa.... için :zafer slaGn• sehneainin ÇE 1 t.,e~ ey o 1 nihayet ı - :&ı 'llar Y• - Den.&Q 14 
_._ ••• _ _.. talKidir. L- -=-~=z. K.mmlanm tıesri .. ......._ laepimis elimiz • komutanhiı. bu ~ lt._r: mour - Bob Hepe - Biq ~. 
_..,. ,._ - _.....,-..... 8 hlıftadm ibaret ~ u Dlr oman 2 - Denhıelr Anllanı - EJTGt F!111D -a- -* _,Um ...,..,... • kabilden küçiik ve bedbaht .ten ...... 7& ...... ,.... oğlunu kendi ıı"bl Ganpler içine alksflırtlmuı P,i çok mahzur· Bnala Manball (M\cbail Carlb>; 1 -

, ..._,..._ s.-..ı Hoare,.111 W- h ur.ketleri bhmei• nriiaaiddir. memleketin ,,. ullqn urarına J«iftiren bir babanın mütlılı lu 'bir duruma ldiham mecburly~ Atk Calnet.l - aıaıtes ..,_ - ...-
P"i!-l'nlem açıkça 1'ahMMle....., a: .. ,.anda laiikimetin ticareti servet ahilti o1aalu .,. olmak maceraları tile kartılaftll'Dlıttır. Daıvl8 (Amtıale Ll\wlıkJ, t - m.. 
••••· .,.. ıaültadeleleri ~ ~ • iatiyenler bilmelidirler ki daima Ayrıca 2 - Hinci Okyanuswıda: ll6lılml _ 09Q c.,.. __ ..._ 

maide hal--P • meafunnuaz Jral•aıklu Ye takİ· lataııbulda ZaNr ~ ve tn.ilizlerin 10 IÜD kadar evvel ~ek (1'1111* Qıln), 1 - S 'I • 
M•degaskarda ~ve halkın.•~ ol~ '!1a· t.atta. kurbalnn:raealdarclır. Meı INÔ N o GEZISlNIN Mıılclrılaııbrda batlamıı old*1arı ·-- a.aıtes ,....,... _ VhB 

iy t DUIBI aalamak ıstemıyen ıatia • ru ka:ıı:anç ar:zmaD811 da daima mnam.i ifpl hareketi Madagaskar· Llfsll (Sdcıla ~>. li - A1oma 
Y8Z 8 marcalan teahiı ve takib ~ be- hima.,e göreceli Ye cleateldene~ açıbı törml clakJ Fransız vali umumi.inin tek. <Bım*li> l)oroılby ı....ur - Jobn &m 

L_..., 20 (A..A.) - Mada- Jecliyeler, ticaret adalan V-: ~0": ceii bilinmeliclir. lif eMiii bir mütareke ile mavakka· 'I - Senl Belı4lyecetlm - Merle Obe. 
saakanla la~tta Wunan t~ aalarla ınab.a}li d«let .ot.orıte erı ten clunnutbı. Faluııı, 18 arlbll bir ren - Georsıe Breat; R - Kalır8manlıR 
siliz )mneden adamn m-erkezı· .. senit vazife ve ..ı&hıyetlerle Londra telgrafı miiılıueke müzalre. JJl1'lll'I (Belılıli) ...._1 Pipo - oa.tra 
Jle 108 kilometre yakl&flllıılar- techiz edihnit balunuyorlar. Son T-Lılm Sinemasında relerinde Framıdartn fnsill:ıı taleb-. ~ - Amı ~-Jile. 
dır. ..,.ahatimtle bunun iyi. ~etic:eler AA _ Jeriıııi W .mıemeleri üzerine ha. ı.- Cartis; 9 - Yalına DettMa - lllıal 

Yerm.t- ktladajı iimidı itend• rdri.tan ., nidm ... ladıjını bildir- MUDi - ımıe -•: ıe - Yarak s.at. 
D I f artb. Mnalmin en heyecanlı filmi mlldedlr. ter (Bmıll) MaıleW.e Carrel - l'a4 

La va l .r'Br 8 ~ Ticareti ve pi7uayı Mlare e - Hav9Cla, ,.-, denWde motörleri durduran, tananlera dÜfÜNI 1 lasllizlıır, bir hafta evvelki hare. Mac Jıluınr; 11 - v• Basesi - Don 

ge~~:&!. -.;=.: = ==·~.~ .tc;:: Ş A D O W (OLDOREN GOLGEJ I~ m~7,-:::ı!:11 S:.ı; = ~: ==-12 ;eı!:: 
vazifel..m.i ifa etmiyen u.U _.. daraltmıyacak. ~de hareket l qelııb& etnıekle baflaııııılar ve bu Lüe - Wapıe Moınla; 13 - Bir l9a'kJ, 
murlan atmak hakkını Lavala etmek meclnırıyetincleclirler. Bu biiJük film 31 kısım birden l limanı..rdan buılar1nı iftal etmit. Diba - Aan 8heıta&n - Dlek Powel 
vermiftlr taTIİJ'81D çok emiaim ki ......_ t t .,. 1 de tıenzilatlı matineler l lercH. Bo clefaki ba~ata ise Meda- 14 - MlsJI 1'ekt.- - Perunlel. ve. 

I La...ı •Parüe PliP igal ma- ketin laer köfesilMle i7i kartala· -----------------•-ı•••-•' pibrın doiu eahllindeld 'rama ••• -." • lcaılıları ile •irüımÜftilr. nacaktar. bıtiraa mahıulu •larak "" 

LALE 
SiNEMASI 



8 Sayfa 

Borıı ve işçi elbiseleri 
ucuz 

SON POSTA. 

j_R~A ....... D_Y_O_.j I 
PA7.AR 20!9/94'! 

S.30: Saaı ayan, 8.32: Marşlar IPL), 
8.40: Ajans haberieri, 8.55: Uvertür ve 
ın&nşiar <.Pi.), ız.so: Saat ayarı, 12.33: 
Ks.rışık PllOITam CPl.l, 12.43: Ajans ha_ 
bdrleıi, 13: Saz eserleri, şarkı ve türkü. 
ter, 18.30: Radyo salon orbstraı;ı, 18: 

EylUI 20 

SAGLAM 
DAYANIKLI 

2 Toptan Sa~ yeri: 

Saat ıcyan, 18.03: Radyo daıı.s orkestra., 
a. 18.45: Fasıl heyeU, 19: (Zlma.t saa. 
ti)\, 19Jll5: Fasıl proıramınuı devamı, 
19.30: Saat aşarı n aJa.ns Jıa.berlleri, 

P.9.t-5: Stmbest 10 da.lıika, 19.55: ı-)aıtu 

ve ttirk.ülıer, 20.15: Konuşma (derdlev. 
)no il), %0.30: Opem a.ryaları fPL), 
21: ltonUŞma. (Evin sa.atı). 21.15: Ka. 
nşık :maka.mia.rda.n şarkı ve türkiiler, 2Z: 

Baş, diş, nezle, grip, romat ·zma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

lstanbul Sultanhamam lrfaniye Ç&rfUl 18-19 No. Oda mtizlii _ Arensky Trlo'su, 2Z.30 ı 

Saat a:ran ve ajans haberleri, 

icabında günde 3 kate alınabilir. 

SELAHADDiN KARAKAŞLI 
Satmak istiyen Tdccar ve Nnafa Çet!t Listesi sönderilir. 

Resmi dairelerin nazarı 
dikkatine: 

Evvelce mevcut ve Maarif Cemiyeti ile Lirllkte b-. 
rclcet eden (Retmi İl.inlar T. L. Ş.) tasfiye haline 
gİmtif bulunmaktadır. nm-dan M>nra sa.zıctemlz.de 
nefredilecek Resmi tlinler 16/ 9/942 tarihinde yeni· 
den tqekkiil ederek İfe ba.tlıyan 

• 
Türk Basın Birlii)i Re mt 

ilanlar Kollektif Şirkeıi 
tarafından idare edilecektir. 

Gazetemizin bundan evvel ilin nqrine vasıtalık 
eden tlrket ve teıeıkküllerle hiç bir alakası kalmadığın. 
dan bundan böyle ilinlarımızı; ayni llat ve prtlar 
dahilinde lstanbulda 

Ankara caddesinde Kaya Hanında 
Türk Basın Birliği Resmi ilanlar 

Kollektif Şirketi 

merkezine yollamanızı ve bedellerini de ayni adrese sön
dermenizi rica ederiz. ODIO 

BU HRR~RYA 
' Dikkat ediniz. 
Piyaaanın en güzel, en sağlam 

5 LAMBALI 
RADYODUR. 

Fiatı her keseye uygun, önırü 
uzun ve yedek parça ve 

lambası boldur. 

Maliye Vekaletinden: 
Beherinin kt}meU Nmnarası Kupoıı ~ı 

Türkiye Umumi Acentası : 

TORK R~ DYO VC. ELEKTRiK L TD. ŞiRKETi 

Li. Ku. 
632 92 

ıız 9! 

'7401 

'71Z1 

1 

1 . 

IUm.hı namına dolduruJ,. 
mUI) oldui'u 

Seli.nik müba.dlllerilıden 
Melihat ve Selçuk 

Galata poıta kutusu 1557, telefon: 44032 

Saçımz D6ktUüyorsa, Baıınızda Kepek Yaraa ? 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
Selinik mübıullllerinden Meliıhu.t ile otlu Selçuk namma clokl>ırrulmuıı olan ~---• Kullanınız. tesirini derhal g6rür.sDnliz ___ _..,. 

bot.her kupon 632 Ur& 92 kuruş kıymetinde ti(ı kuponlu ve 7400 JNDD&hlı tas. 
tiye vcstkasile beher kupon 112 Ura 92 kuruş Jı:ıymetbıde bir kuponlu ve 7127 

YÜCA ÜLKÜ LİSESİ - saydı :Lld kıt'a tasfiye vesikaamın iptallerinıe, Sıhhat ve İçtma.i Muavenet ve. 
kaletınde mük.şekldl 1uftye heyetinrc 4.8.94Z tarbıbıde karar verilmi$ oldu_ 
tunı!an rerdı: tasfiye vesil.<al.ı.r1 ve C"t"reıcse kupoolaruım h~ü.tii ilin 

Kayıdlara başlanmıştır. Tel~fon: 20079 olunur. 67990 - 100960 

Lapseki C. Müddeiumumili • ı 
ğinden: 

942/124 tıanı. 1 
Fazla fla.tla J.istik satın.ıı.ıc suretlle 

ınttfi korunma k:munun:ı. muhıı11f har~. 
kotten suçu Upsekhıln Paz.a.r mahal • 
le inden lUa.rko Yastf otlu 339 dotumTu 
ltıı.f'am Ku.wliyoU hUkında yapılın du. 

ruşnu sonunıla~ sübutu fiiline mebni 
harekıetiıı.:e cuyan 4180 sa.yılı ka.nunun 32, 

59/3. 63 'e T. C. K. nunun 56, 19 \ 'l' 

40 ncı maddclerine tcvflkıa.o ve neiice. 

tıı-.ıı ik1 lira on kuruş ağır para. ceza ile 

t.ecziyesine ve yedi ::ün nıUd4et.ıe dük. 
kinlllın kıapa:tıbna.sına mü~edalr u .. e. l 
W asliye OO'la mahk.o:mcstnden verlltn 

'l/7/942 cün ve 4'7/12 s:ıyılı karat" ka • 
Weşmts öu'hmdulu•Ja.n keyflyeL m~. 

kur kanunun 63 ünoü n1a.ddesl reretln. 
ce llin olunur. 

Hendek İcra ıMemurluğun • 

dan: 
Jl.endeğin Tuzak köyiınden Ha.sandan 

lemliken Ha.fil ibrablJne not.er ıencdlle 
400 Ura lluına borçkı ayni köyden Yu. 

&uf otıu l\lehmede ~!karılan icra em. 

rine karşı borçlunun lbmetcahınm 

meçhul olduğu a.11la.şılmıs ve borçluya 
ili.nen kra emrinin teblll'lne ka.t'ar ve. 

rllmlş oldutımcbn keyfiyet hukuk UMıl 
muhakemeleri kanununun 142 \'e 4' ciı 

maddelerıl muciblnoo icra emri mMl.a.. 
mın:ı bbn olmak- üuıre llinen t.eblli o. 
lunur. (912/695) 

r Dr. lbrahim Denker l 
Balıklı HutaM$f DablH7e Mille. 
hl.S.<iısL Her l'tiın •M 15 ten sonra 

1 Beyothı • Ata.cemil. Salns:ıtacı 1 
C!lddesl Çöplükçeşm!' ı.oTulr. No. ıs 

' Telefon : 42468. , .................................................... 
Son Posta matbaası: 

Neşriyat Müdüru: M. Samı Sara1el 

a,miBl: A. Kkrem uşAKLİatı. 

Darmstadtlı E. Merek evinin 

Eski Aile Arması 
alameti farika olarak kullanılmakta 

ve üç asra yakın bir zamandan beri 
• 
durmadan devam eden yaratıcı ana

neye işarettir. M ER C K ismi bütün 

dünyada başarının ve üstün vasfın 

timsalidir. 

KIMY A F ABRIKASI 
DARMSTADT ' 

• 
stanbul Emniyet 
Sandığından 

Müessesemizden para almak istiyen 
sayın müşterilerimizin behemehal fo
toğraflı hüviyet cüzdanlarile birlikte 
müracaat etmeleri rica olunur. 

1)155 

# NURUOSMANlYt: caJdcsinde hususi 

YEIV"İ /\'ESİL JLK OKULU 
YUVA-İlk KIZ - ERKEK 

'J'ilrkçe _ Fra.nsıU'.a otretlm. Yuvada yen.Elik. Bu yıl oııta kısmı da 114ıılacü_ 
t.ır. Der ı-ün saat 9-17 Ma.Sındıı lı:ayıd yapılır. l\lekteb 21 Eyliilde açlıacakt.ır. 

iLK - ORTA - Lİ E 

~~:ek istiklal Lisesi ::::. 
Talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. 

ŞEHZADEBM;I, POLİS KARAKOI.lT ARKA 1 

Telefon: ı2534 

İşf(i alınacak 
İstanbul elektrik tramvay ve tünel işlet

meleri umum müdürlüğünden: 
İşletmelerimiz Şişll tamirhanesi icin ıösterecti ebllyete &'ore saatte •tlıı n., 

l'UŞa kada.r ücre verUmek ve ayrıca e\ıt ne " 1ui arasında moooanl ııeya.haıtl 
~in Tramva.)' teın11k lş0i hü,•iyeti, iş elbisesi, ekmek ve beraber öile yemetl 

'Ye yüzde on beş hayat pahalılığı 1.a.mmı da verilmek suretıte 12 man.ncoz. ı 

boblnör, 6 tenekeci, H l.cs\1Jec1, 4 tornacı, 6 sotuk ClenıJrclye lhtl)'&f vaıdW. 

ASkerlikle aıli.kası olmaya.n lstddl~ nüfu hüviyet cüzdanı, hüsnühal .._ 
tıdı, 4 adet \"eSİka fototrafı \'e şlmdl.y-e çalışmış olduktan müesseselerden a.. 
lınrnış iyi hb.meot ~kata.rUe birlikte 23.9.942 (:aışa.mba l'İİ"Ü saat 14 den 11 
ye kadar idarenin 'Metro hanı z:emln ka!md'1Jti Zat :lşleı'I ve SlclJ Müdü.r1tl 
tüne mü~ lü"&um·ı blldirllflr. dOZlO» 


