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Piyasaya çıkarılmıştır 
Umumi SP.llf mahalli 

KIZILAY SATIŞ DEPOSU 
Telefon: 20062 

ÇARŞAMBA 2 EYLÜL 1942 idare iwleri telefona: 20203 fiatl 5 kanıı 

Sene 13 - No. 4336 
Yut itleri telefona: Z0203 

Mısırda Almanların 
yeni taarruzları 

Cenub kesiminde ilerligen büyük Alman 
kollarile /ngilizler arasında muharebe 

bütün gün devam etti 

Milli ŞeW 

Dün merkezde 
yapılan taarruz 

ltalganlar, fazla · 
miktarda esir aldık 

digor/a,. 

Milli Ş~ l.t'!'nbulıı ~~llen~i~m~~en ince Ort~ A,.a.:lo!uda bir tetlıık aeyanati yapmı.stc.rth. 
Yukandalu reaımlcr Cumhurreıaımu;ı Tokatta vale konaiı bahçeıinJe Ziraat VeRı1i ve Vali ile 
aolda da köylüler araaında göaferiyor. ' 

Kahire, l (A.A.) - Buıüd.1 
Ortaıark f nıili:s mlifterek teb-
liii: .. . 

Kara borsayı 
hortlatmak 

istiyen tacirler 

Bas vekil , 
Karsa gitti Dün aabah erkenden buyiik 

düpnan kollan cenub kesiminde 
mevzilerimble temaaa arelmit
lerdir. Kunetı ... ımu harbe tulUf 
muı ve mubarelte bu ltöla'ede b~ 
tün ün de'f'alll etmittir • Bu aa
bah ~erke:s tı.lminde dapna• . 
nın erkenden 7apb~ !!.~taarf'US) 

.. Sarıkamışta da tetkiklerde 
bulunan Başvekil Erzurumda 

bir nutuk söyledi ..... 
( Deoamı 1 U.cı •r 0 iki senelik kağıd 

stoku birkaç elde 
toplanmış 

.Japon C: Stokholme g_!re :::J 
Barlclr e St ı• dd d "Konuştugum insanlar bende hakiki Türk a ıngra a urum Çiui üzerlainrdet•ıdbeitb:zdı:zayı~l·u.zlu•· ... ... . karta/tarı duygusunu uyandırdr.~ 

Bazırı Ruslar ı·çı·n vahı·m .. - . Sarıkamıı, 1 (A.A.) - Baı· 
etti 

Evvelce bırliklerce tevzi edılmek. vekilimiz bu ıaba\ı ıaat 9 da be" 
L.4118 ~rkaç gün evvel aatııları raberlerinde Orgeneral Orbay 
..-ı• ·~ 'bitııdtılan maddeleri ıerbesL ve Üçüncü Umumi Müfettiş o\· 

. Almanların R1·evdeki garnizo- ~ten istifade etmek isteyen bazı ıiuiu halde, Erzuıumdan hare· 

B 
vekil Hariciye ~~rlar plya&adan toplı~rak ye. ket etmiılerdir. Yolda Hasanka· 

aş . • • t • 1 t •J d •ı • m bir~~. borsa >:•ratmqa çalıı • led~ geçerken halk Baıvekili· 
nezaretıDI deruhte etti llU amamzıe eCTl e f mlŞ uldarı !'~~edır. . . . mizi alkıılamıt ve Bayan Sa~ 

_ Spekülitorlerln bu faalıyetı bil • racoğluya bir buket verilmiJtır. 
• • Stokhobn 1 (A.A.) - AbnanJa.l lunmakladır Rualar ,t'lıri kuptmıı bassa küiıd ve çivi ratı.tlarında te • Sayın Baıvekil, burada, halkla 

Tojo aynı zamanda harbıye ve rın Rjev'deki kalabalık pmlzonu lar A~ın bir parça yardım merkiiz etmektedir. Aldığımız m&. konuımuı, onlann ihtiyaçların· 
dahiliye nezuetlerini de uhde- timdi tamamlle tecrid edilmİf bu • ,' (Devamı 5 inci aaylada) liim~ göre, birlikler ni~ın~a dan maliımat edinmiıtir. Bura-

ainde bulundurmaktadll" ~ ellerinde 939 vo 940 senelerıne aıd dan sonra yollarma devam eden 
._ .... ~--~.~ - (Devamı 2 nci aayludG) Saracoilu, aaat 14 de ,ehrimize 

(Alman tebliği J ( Sovyet tebliği ) E:=:.·!~1 ~~!S:k~~~!:~ 
Stall·ngrad Sovyetler 3 Varın b aşh yor uz rafından selamlanmıttır. Halkan 

alkıtları arasında yürüyen Bat· 

h d 
•• hk VSTAD vekilimiz 1stirahatlorı için hazır· 

cep esin e musta em . Halid Ziwa lanan orta okula ,itıniıler ve Be-
J lediye tarafından hazırlanan Öğ• 

bl·r tepe mevki U•aklıgı·ı ıe yemeğinde b··lunmu,ıardır. T Bilahare tebri ee-&mi~ler, hu me• 

zaptedi idi zaptettiler Yeni bir lzmir yanda a;~e;;a:r ı:~~k~;jüeaaeae- Ba,vekil Şükrü Saracoğlu 

0~;:isib;~. -A-t-le-tiz_m_m_n_sa-b--=-ak_a_la--=-rı-Rumen kıt' al arı 
Anapa'yı zaptetti 

K!eiskaya bölgesinde 
Ruslar il er, iyorlar 

Japon Batoelıili Hiddri Tojo B ı· ı (A A ) Al er m, . . - man o•·· Moskova 1 (A.A.) - Gece ya. 
Tokyo, 1 (A.A.) - Royter: duları baıkumandanlığımn teb· rısı nqredilen Sovyet t~bllği: 
Haber verildigine göre hari· liği: 31 Ağuatoata cephelerde fili bir 

ciye nazırı Şigenori Togo şabt1i A,-iı Kuban cenubunda Al- değiılklik olmamııtır. 
(Devamı 5 inci sylada) (Devamı 5 incı syfada) (Devamı 5 ını:i aylada) 

Altı gün aürecek olan bu çok 
nelia eaerin ncirine yarın 

ba§lıyOJ'U% 

Harf, O'alcınun 109 unca ,,.ı me.sunt.uta A•!"S!cla mercmm)e diplomalannın oerllclifinr yumrfbi. ltairnler bu porla'lc me
raaimden iJri •Y" inhfnıdır. Solda ınesanlar Harll OJtula Nnc:cıjım ikinci anıla te•lim edi;yoı·lar, Njcla me:ııunlardan •ens ta;y;ya· 

DinJr~ '!1iüahakala.,..ıan intıbalar: Yu'kanda, 1500 metre notu• 
•una iflıiraJı edenler, O§Gğıda 4 X 100 koıuaunda Türkiye reko-

- ranu kıran takım 
· [Y as111 1 incl aayfamızm S inci ve 6 mcı aiitunundacbr] 

- J rd.r ... 



Hergün ~~------------------------------------------------------------ ~--------------Restmıt lll&kale : = ~ere' ve ümid .. - ' s b 'ı 
Mister Ruzveltin 
Yeni nutku 

\,,,, f.laem UtakhsilJ 
a merika Cümhurreisi mu· 
~ harebenin dördüncü yılı

na ayak basılması münasebetile 
bir nutuk söylemiş. 

Elimize geçen bir hülisasın
dan anlayoruz ki bu nutuk baş
lıca bir hükmü, bir de kanaati 
ihtiva etmektedir. 

Hüküm dünyayı ateşe veren 
kıvılcımı tutuşturmanın mes'uli
yetine aiddir. 

Bu bahiste Mistr Roosevelt 
şöyle dixor: 

- «Üç senedenber~ Alman, 
İtalyan, Japon birkaç müstebid, 
keyif ve arzularını tatmin için 
dünyayı ateşe vermişler, birçok 
milletleri ezmişlerdir.)> 

Y' :J a ahtan Sabaha: 

O. Konner elli küaır yıl önce Amerikanın Klondik toPTak- O. Konner hatıralarından ı;ergüzeıtinin bu aon kısmını hülaaa 
lannda altın madenleri keffedilJiii ~man ilk olarak servet ve olarak ıöyle anlatır: • 
fiiltret yapmlf olanlardan biridir. - Cebimde kalan .onuncu yüz dolarla kendime tekrar bır 

O. Konner kraa bir .zaman içb'lde b- on milvon ka%andık- seyahat elbi•esi, seyyar çadır ve biraz yiyecek alclım, önümde 
-:s " yaya olarak veya köpek arabaaile gitlilec~k 2 bin kilometrelik 

fan .. nra rau ve bfdla lopraklardan ıehre dönmÜf 11e· altın a- bir yol oe ıtıksız gecede yapılacak büyük bir it oarclf, fakat 
~yıcılıfın'f ".n oazgeç~ek bQfka bir İfe girİfmİf, bu ifte de bü- kendimi kuv11etli görüyorum, zira ıerelim oe ümidim tcutamam 
tün servetını Jraybetmıf.. yerinde claruyordu. ·---...... ___________ , ___ ., _______ ·-·-····--.... ·~~--------------------

Bayrak, kurusun 
Diye asılmış peştema. ' 
Degi."dir, dikkat 
Edelim! 

...., __ Burhan Cahid _J 
B u sat•rları zafer bayramı

nın ertesi günü akşam sa· 
at beşte yaz.ıyouım. Yani bay
ram geçeli, bayraklar direkler
den ineli yirmi saat olmuştur. 
Fakat karşıda Anadolu kıyısın· 
da köhne bir yalının penceresin
den seccade gibi sarkıtılmış bir 
bayrak tahta kaplamalara yapır 
şık hala duruyor. Yanındaki pen 
c~rede~ de kurutulmak için ay
nı şekılde asılmış bir beyaz ka
dın gömleği sarkıyor. Bir yalı 
p~nceresine çamaşır asmak ger
çı zevksizlik tir. Fakat çamaşır 
asar gibi bayrak asmak da haya
sızlıkclır. Hele hu şekilde asıl
mış bayrağı günlerce bmıkmak 
milJi terbiye ve saygı çerçeve· 
sincle ölçüsüz bir hürmetsizlik 
olur. 

Mister Roosevelt'in boş za
manlarını pul ve kartpostal kol
leksiyonlarını karıştırmıya sar· 
fettiği söylenir, fakat ayni za· 
manda ilave ediliyor .ki pul ve 
kartpostal koleksiyonlarını karış 

;:~ı:e~~n c~~~~ul:~~~:::;:a:!;. ( ş e h .- r il .. b e r 1 e r .- ] 
Büyük bir tarih meraklısıdır. . CIW 

Polonya hududunda ilk ateşi .. _..., _________________________________ .-_____________ _,_ 

Ifayrak asm~k vatan duygu· 
sunu onun magrur dalgalanısları 
gibi heyecanlandırmak de~ck· 
tir. Büyle kutsal duyguyu zevk
siz ve saygısız şekilde ifade e· 
denleri affedecek sebeb olamaz. 
Bayrağını bir direğe bai{lnmak· 
tan aciz olanlar onu odalarının 
duvarına asabilirler. Fakat pen· 

=~~:n~ı::~,o~~:~:::ig ~:~~: 5 usan bildiği !Kara borsayı hortlatmj ak 
~;;:0'h;,;h~:~;;!0" ;1ı,~:;ı.:•şıı~i halde hırsızlık 1 . 
er geç çıkacağı," bu toprak ı·sıı·yen tacı·rıer 
::;t~~~~ildi~01;~ı:ay~izza~el~~ yapan genç 
giliz murahhas heyeti tarafından --
h b ı A ·k b Çalıflığı muhtelif ter%ihanelcri (~aftarcrlı 1 inci .aylada) kat'i ihtiyaç sabiblerine satıJmıı, 

a er veri miş, men a asını tlcarı ruhsatnameleri bulunan ve o diirerleri mezkôr "'pekü"la"tu00rlerce top 
f d 1 kilidlerinin balmumu ile kalıbını .., • 

tara ın an yazı mıştı. • zamandanberi kiiıd tlcaretile ifti. latıbnı,tır. Bu vaziyet karıısında 
Dançig ve Koridor bir yanar al1Ualt .oymaktan .uçlu defiltanlı, ral edenlere kilğıd dağıtılmaaı ı:. - memlekethı 2 senelik stokunun da 

dagw dı. dün mahkemede neler söyledi? zım gelmddedir Halbuki birlikle _ b • ..J.._ı_ __ ,!_ d"" •. .. l __ • - · u s><-..., C11De uıeccgı soy en • 

Karagümrük halkı 
köpekler ... en 
ş1kayetçi 

·ecre pervazına sıkıştırıp çama
şır gibi sallandırmağa hakları 
yoktur. Hele bu vaziyette gün· 
lerce orada bırakıp unutmaları 
tereddüd etmeden tekrar edelim, 
hayasızlıktır. 

Bununla beraber Almanyanın 
1
rln tenıatı zamanında kendi heaab- mdrtedir 

A Al l Ç k • Dün asliye 2 nci ceza mahkeme. arına kiğıd getirmiş, fakat birlik.. •w • • 

vusturya man arını, e o ainde garib bir hırsızlık vak' asının le tar fınd kijldlar t . u· Dıger taraftan çlvı satıılarında da 1' 

Slovakya Almanlarını kendi hu- durufmasına bat'anmış!ır. nfm m~ 1 an baz t•• 
1 

1evzı le) ~ - kiğıd aatıılarında olduğu gibi yol • 
1 · · ] k ·11~ b. ı· w • e •t o an l uccar ar e erın. 

dud arı ıçıne a ara mı ı ır ıgı- Davanın suçlusu İbrahim Nebul deki kiğıdları az bir müddet ev • suzluk yapılmakta ve mal sablbleri 1 

Karagümrülıte oturan o
kuyuc:ularımızılan aldığımız 
miifterelı i111%alı bir mektu"b· 
da: 

Bu saygl!lzhğı yapanlar bir 
an için clüş'.inmelidirler ki çama· 
şır serer gibi bat afllğı kaplama 
tahtalarına sallandırdıkları o 

1 bayrak bu milletin istiklal tim
ni sağladıktan sonra Çeko • Slo· ı lmıinde bir sençtir. Suçlu, çok ,11:1' vel satı,ların s.t_rbest · olacağını his_ tarafından meveud ıtoklar mahdud ı 
vak yadan geriye kalan kısımları giyl~e ve dört, bet .il~~ ~il . - , •~der«:" kiğı.d ruhsatnamesi cıkar • e~l~e dağıtılmaktadır. Bu hu:nı.s~a 

1 

müstakil bıraksaydı Dançig ve meldedir. Ayni. zamanda IY• bır mıı bırkaç tüccara satmakta ve böy bırhıder tarafından yapılan telkık -
Koridor meselelerini sulh yolu t~I olan İbnd:ım. bakkı~d~i I~ • lece bü~ kiğtdlar birkaç elde top. Iı:r son~a birkaç çivi tüccarının 
.1 h il · · · h w dıaya nazaran; elıne geçırdıgl bil' - bnarak yeni bir kara boraa ortaya bilhassa hır kara borsa yara:mak 1-ı 
ı e a etmek ıçm er şeye rag· ka bo ı ı e1ır· • uh lif k • ·· · - , · · l' ,, d l lh .. k ç naerv 1 e 1 mıızn m te I çı maktadır. Alakadarların soyle • çln faallyelte bıı unduldarı teabit e. 
men e an me~cu .? an su aşı t~lhanelenne a-irerek b.gra]uda diğine nazaran mevcud kağıdlardan dilmİflir Bu tüccarlar yakında ad •

1 ları arasında bır muzaheret bula- hır kaç sün ÇA}ıtmıı ve sonra çık • çok az bir kısım ılmdlye kadar !iyeye verileceklerdir. 
bilirdi. Belki Polonyayı munsi • ı mıflır. · 1 

fane düşünmek yoluna sevk için Fakat if1~. ga~b tarafı terk_ctt~i Annesini ve kardeş· ıZeytin yag" cılar fiatlar 
bu memleket üzerinde dostane ba terzi dükkinlarının ertesı gun 

b. ba ~- b·ı· d. d. d .. , aovulmasıdır. lerini geçindirmek için yükseldjg~ i halde 
~ .. sx._ı .yap!ırta 1 ır ı, ıye u- Son olarak Mabmuda.-da Nlya. 

şunulebıhr. Fakat bu tarzda ha- zinin dükkanında çalııırken sokak husızhk yapa:ı çocuk zarar da etmişler 
reket etmemek Almanya hesa- laıpıaının kiJid~nin baimurnile kalı- Dün asliye 3 üncü ceza nıabl;e • Dün Ticaret Odaıında zeytin-
bına bir hata telakki edilirse mu· bını alı~ uıtasa tarafındawı görüL meslnde 12 yqında açıkgöz bir bır yaicılar bir toplantı yapmıılar
harebenin cihana şamil bir şekil müt ve ba hareketinden ıüpbelene- sızın du111fmasına bpıknııtıT. dır. Toplantıda Mıntaka Ticaret 

b h 1 -ı. 11 t-'l _...11:1-..:_ .. : H-'-' ı 2:ekl lanindeki suçlu • ..s...L-:-:.. Müdürü de bulunmu .. tur. Son l ha münhasıran u a- ı rca po Be _. m &Qouuapor. a&ı( n ,-.. .. au.wu .,. 

a IDilSı aca w ) l~ 1 dakl tahkikat evrakı tanıamlandık- muhtelif aemtle1-inde 15 ten fazla günlerde piyasada görülen riat 
tadan mı dogmuştur · Bu sua - d.. li L~ı..!-ı•w• apartımana camluı laek_rek, kapı. yu .. kaelmeleri tetkik edilm"ı•tı"r. . . b tan sonra un as ye ceza JUlKun ıgı ,.. 
müspet veya ~enfı hır cev~. ı huzuruna çıkarılan suçlu bütün suç. lara kllid uydurarak girip soymak • Ticaret Müdürü komiteden bu-
derhal vermenın zamanı henuz larını itiraf ederek·,öyle demiftlr. tan maznundur. güne kadar vaziyeti belirtecek 
gelmemiştir. j «- Bay bakim! Be! lisııın bildi. Yapılan IOfgusu esnasında fÖy)e malumat istemiı ve piyasayı 
Şüphe yok, ki Mister Roose· ı ğim ve elimde bir de terziHk san'atı demipir: kontTol vazifelerini yapmalarını 

velt -:l.i bir tarih meraklısı, dün- oWuiu halde cayet az para kaza • «- Annem ve 4 kcrdqlm var, kendilerinden iatemittir. TicRrj 
ıs•u ord fakat bunların bl-L!..: para bun - teamül haricine rıkarak fiat yük 

Yanin bu .. tu·· n siyasi, içtimai ve 

1 

nıy anı. !ıj'U9'• .,.. 
mazlar benim cliıne bakarlar. Son aelten firmaların da komite ta-

ırki ocreyanlarmı herkesten iyi Paraya çok ihtiyacım olduğu i · ... ıı,:ı•ım yerden çıkarlldıktan son- rafından teabit edilerek bildiril-. .. l ı b. ,_.d d çln bu yolu tuthım. Çalıttığım dük- .,.. D 

görup an ayRcai< ır meVKI e e •-~ 1 k kil"dl 1 • • 1• b 1 ra if bulamadım ve hırsızlığı mes.. rneaini aöylemittir. Zeytinyağcı· . . h k -narın apı ı ı et' nm gn. ıce a 
buluncluk~ bu hakıkatı er es· muma ile bhbını ftlır 'Ye ıonra on!l lek ecllndim!ıı )ar, malların, iatihaal mıntakala-
ten iyi bilir. Fakat harb içinde göre anahtar yaptırır ve kendi dük Hikitn suçlarını itiraf eden Ze • rında pahalılandıtını, 115 kuru-

• r 1 1 d kiyi tevkif etmit ve dW"Ufmayı bat- ,a kadar çıktığını söyliyerek za-
tarih deşilmez, mes ~ ıyet er a-, kanım gibi içeri ?_iı·er, soyar ım. ı• ka süne bıralanıftır. rar ettiklerini aöylemi4lerdir. 
ranmaz, zaman aceleyı emreder. Dul'Uf.ma ıhn.Jıye kadar 50",, : - --o Bugün de peynir tüccarları 
Bunun içindir ki Mister Roose· ı ~ diğer d~ sahiblr.rlnin celbı 0;1riil"cazedek1" çocuklar toplanacaktır. 
velt"in haııb mes'uliyetlerine aid ı 1Çln 'b.tka lrUDe bırakılmııtır· et --<>-
olarak vermi'I olduğu hükmü, iç·n yapı,acık sünnet Yeni parti reisini 
harb heyecanları ve harb zaru- lnönü gezisi d .ğrnu lebr"k edenler 
retleri arasınd.ı verilmiş bir ~Ik Cumartesiye açılıyor Dütkünlerevi Müdürlüğü, mü Vali 'Ye Belediye Reisi Dr. 
hüküm şeklinde görmek mec u- essesede bulunan çocuklar için Lutfi Kırdarla Şehir Mecli1'i aza· 
riyeti vardır. 30 Aiualos Zals ve Tı:yyMe bay büyük bir sünnet düğünü hazır- lan dün Parti vilayet merkezine 

Amerika Cümhurreisinin harb,ramında havanın Y•imurlu ceçme. lamı,tır. Yarın saat 17 de batlı· giderek yeni Parti idare heyeti 
mes'uliyetleri hakkında verdiği ~-.~~~.J..DfUlllmaikmal .~~en yacak düiün için z~nam bir reisi Suad Hayri Orsüplüyü zi-

k d h b . t" • UIODU •-· açı retm -.er prosram hazırlanmııtır. yaret etmitlerdir. hü üm en sonra ar ın ne ıcesı bir - bırakllmıflı. 
hakkında izhar ettiği - kanaate ot::.ıiilmize aöre hava müaa. 

salidir. Türle milleti yüz binlerce 
Draman civarında aon gün- evladını bu bayrak ujruna top

lerde baf1b0f köpeklerin ço- rağa gömmüştiir. Türk vatanı 
ialdığı, civar halkı için kor-
kulu alacalı bir ıekilde etra- yüzlerce yıl bu bayrağın gölge· 
la .aldırdıkları ve bilhassa sinde gülmiiş ve ağlamıştır. 
geceleri bu hayvanların sa- Türk kahramanları bu bayrağın 
baha kadar çıkardıkları gü- arkasında Tuna -ı,oy]arından 
rültülerden kimsenin gÖ%Üne lran serhadlerine, Kırım kıyıla
uylru ~irmediji ~azılmakta- nndan Nil k:aynaklanna kadar 

dırKudu% vak'alarına karıı arzın üç kıt'ası üzerinde at ayna 
çok ha .. as davranıldığı fU •· tıp silah çatmışlardır. Ve niha .. 
ralarda koca bir aemtfe bap yet daha ebedi sevincini on iki 
bof köpeklerin dola~maa, ha- saat evvel tazelediğimiz bityiik 
kikaten üzerinde ehemmiyet- zaferi bu bayrak altında kazan• 
le durulacak bir mevzudur. clık. işaretlerini göklerin ay yıl· 
Beledi,,enin ehemmiyetle na· 
.zan Jikkatini celbederiz. dızından rengini şehidlerin aziz 

\, J kanlarından, tarihini bu milletin 
-------------' ruhundan alan bu bayrağı kirli 

Fırıncllar ekmek çamaşır gibi pencere kanadına 
sıkıştırıp aarkıtmağa hangi el 

fiatlarına zam yapıl- ve hangi vicdan cesaret edebi-
lir} 

maslnl ·ısıı·yorlar Ve nihayet bu gururu benli-
ğinde bulamJyanları, mukadde' 

Fırıncılar, Belediye lktıaad Mü. timsallere saygı etmesini bilmi, 
dürlüğüne müracaat t:derek ekmek yenleri yola getirecek bir kanun 
satıflarının, bqünkii halile, kendi. vardır ki Türk bayrağının nRsıl 
lerlni zar-:ra aoktuiunu söylemlıler çekilip nas!I indirileceğini emre· 
zam talebinde bulunarnk ayJ"tea da d B h l w b • 

. k tr 1 ..•• d k ndll . k er. u ru. suz ugu, u saygı vezm on OUIJnı e e erıne o l . ·ı~L __ 1 • il · 
}aylık göeSerilmealııi ı1 .. emiılerdir, sız ığı ırtH<ao eaen tımsa erın 
Fırrncılar 'belediye emrine bn. fırtn ne olduğunu anlamakta g~fl~t 
tahsis edeceklerini v~ bir hafta müd gösterenler bunuda mı bılmı· 
detle masrafları kendilerinin 'Jl'lpa - yorlar. 
caldarını bildlnnitler, Lu hafta j - Gözlerim ihtiyarsız ~ene kar• 
çinde fırını belediyenin itlc~erek şıya döndü. Bahsetti~im bayrak 
=~a-.t sö.--m.,.ini teklif et- hala çürük tahta kaplnmahra 

,_ yapışmıs, 'kendini oraya sıkıstı· 
F111bct•r etmıelderin koontrol . 11 • h0 b} • • on.&r.adi·le &-•- &-•-- • L.___ ran saygısız e erın sa ı erını 

_ -er _. ~IW111Dlna h" ed ..:ı.. hazi 
ela itiraz elmİfler '"' toptan yüzer teş ır er ıs...,ı n ve masur 
yiizer tarııhnuıaı a...ı airmİİfterdİr. bekliyor! • 

gelince, bu bahiste biz muhte- ld oldaiu takdirde İnönü pziai önii ~ 1 STER 1 NAN, 
rem Mister Roosevelt'i hakiki mibdelıi Cumart•I siinü meruim-
rolünde ve vazifesinde görijyo- le açll.aılıtır. 1 S T ER 1 N A N M A 1 

Fakat aliıbdarlarıa elımeiôı karne '2J,,..J,,an. Cafud 
ile 'V'el'lldiii böyle .. zamana hu 

ruz (DeflGnlı 6 ncc aayloda) Merumade Vali ~e Belediye Re-
·····=·····••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lal, Parti IWİılİ, a.....I Komutanı 

clhi miincuıılJan yenls halduld.r1. 

Dl kenclileriaıe biJdinnitJenllr. l_!l_~_p _____ ı Gazetelade oliuyora.ı:: TiiTlı aatarlren cürmümefliad laalin~ _ Y O 
TAKVlM • 

Rumi Ha• 

lsıb -Atuatoa 
20 

GONF.Ş 

s. o. 
6 X8 

lO ti 

2 1 Anlti WDO 1831 
Çartamba -

H11.ır Reem• ac:ıe 

1042 120 

Şıban 

20 

iMSAK 

S. l D· 
' •ı 
9 90 

O,• l ıtıdi Aır..un Yat.. 
S. D. S. L> S. D. 

v. ıı. 11 16 '4 19 "1 
E. 5 ıs~ 9 ıs ~ 

S. D. 

21 18 
1 86 

ve ,elannlsııleld meL'mlar hazır bu· 
lunaaıklardtr. 

Dr. LUtfi Kırdar sezinin açıltıı 
münuebetile bir laitabecle hu\una • 
caldır. 

olmayan, fakat Jnımat piyaaa- de yakalanmlfhr. Oniversitede kayıdlar ÇAB.ŞAMBA l/l/lNZ 
auun en bGflllda gelen müease- Bir >'andan yali lramaılan- d 'J.H: Saat a,ara,, '1.U: Vücudumuza 
aelerden biri adliye •icilferine mızın lngili~ ltamClfl ile boy öl- başla 1 pllffıınJua. uo: Ajana habtraeri, 7551 
geçmİf müteacldid sabıkalan· ~iifecelı kadar iyi dokumnaı Dünden itibaren Oniv~raite- 1.31: ~ uloa one.traa, ı:.30: S34i 
na ve bu yüden bir hayli mik- olmaaına HVİniyorıu. Diler nin butün fakültelerinde byıd ....,.. UJll: 'Kalllll*ı Pl'oer&m <P•.a. 
tar nakdi cezalar öclem~.ine tara/tan tla b'lflanna türlii ve kabul muamelelerine bqlan- 12,ts: AJam baberlerl, 13/IS,H: Hl • 

Parti gengl sekreteri rağmen son günlercle gene bir tiirlü belalar gelmuine rağmen mııtır. Olpnluk imtihanlarında C8llkir 'ft Smhııak makamları. 11: Saat 

d kmtahlılt fGlauerİ •öderrnit- clalaa itila ıulanmayan bazı muvaffak olan lise mezunlan Bi- -an, ll,OI: FUll .a, ıa,45 : ltact)o bu akşam gi iyor tir. Jrinuelerin 6a cüret,,. cesareti 
T u;gôlatarlanndan biri 7-8 na.ıl olup ta kendilerinde bal· riaciteırin baflansıcma kadar dans --....., ll.Jt; 8aal. &7M'ı ve 

. Şehrimizde laulunmakta fllan liralılr alelade yerli bir kama- lluklarrna fllfl)'Orta• Bana a- süecekleri fakülte dekanlıkla- alaııs hüerıert, 11,45: Yıridan aeıılt'r, 
Parti Genel Sekreteri Memduh · l • nna müracaat ederek kayıdlan- U,15: Blılıl7e paıe&eel. U,U: Bir h:ılk 

d 1 • fi /,..ili% ltamap cliye 30 liraya deta inanacafımuı •e mıyor. nı •aptıracak°lardır. -..... ....... ..__, ____ ıı: (Evin -"ti), 
Şevket Esen a ün Parti viliyet - 1 1 1 --.- _ .......... - - -

merkezinde bir mtiddet metgul \ STER N A N Ancak bu yıl Fen Te Tıb Fa- ~1,15: Süılar • Maıulebsohn, Scbub~ 
olmuı ve yeni idare heyeti reisi t 1 1 kültelerine alınacak talebeler Ye Brahms, !l,JO: Temsil. Klm~ll aile. 
ile sörüpn\iftür. \ s TER NAN MA r ayrıca bir gİrİf · İmtihanına tiLbi si, z~.50: RlyaaeUcüD\lıur bandosu, 

Geael Sekreter ıbu akfall\ki ... _ _ ... tutulacaldanndan tah°hler talebe ıut: '8aM a.J~ &Jus halMıl'lert " • .11m.-.:::;s::::m:::::===ıı=:ım:~••==• ~ ~ya ıitlece~ı.l!'· ~--_. .. .-ıııııiılİiiiiiiiiliiiiii...,..,. _____________ ,_J olarak ka)"dedileceklerdh-. 1ıonı 1••· 



2 Eyhil SON POSTA 

C Bir Anadolu seyahatinin notları =ı 
Anadolu ve genç şairler 

çarpan çehre muhakkak ki Ke
mal Sadık Göğceli'dir. Yalnız 
~<Şefkat» şiirindeki gibi çocukça 
ilhamlardan uzaklaıma k tarti
le. · · İ§te o şiirden birkaç mısra: 
Bebeğim, 

Sana parmahlarından ıelkat 
_ .. damlıyan 

G!Hunıaernen kadar yumu§ak 
Bar .a~e getireceğim. 

~ızım bildiğimiz anne evvel 
gel?', çocuk sonradır. Burada., ü ç ay sonra tekrar Ana- yurdu, bütün t~s, toprağı, ağacı g.~le seçtiğim bazı ,iirler .._ bu .•ksıne ... Doğrusu şairin ne de-

doluda seyahat ediyo- ve çiçeii ve bütün insanlarile 'ıırlerden bazı mısralar: mek istediğini anlayamadım! 
rum. Bu yollardan artık ayrıla- bağrıma basmak ihtiyaclm var. Artık •enden geçer her yolum, .. ~akat ayni ~:ıirin ,.~et'enadn 
rnayacağun. llham, tiir, düşün- Fakat 1stanbula ve gazetcy~ Ôrtüver ü.tüme bu aonsuz denizi. f1 1r1~deki şu üç mısrada, yurdu 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

ce, her teYı bu yollarda, bu dağ- aid hayallerim de bu levhalann Şükrü Enis Regü takdıs eden hir derinlik ''ar: 
larda ... Tren, beni, her defasın- içine durmadan karışıyor. İ~te Senelerdir, bilhusa İstanbul Y~ğmur yağıyor, 
d~, evvelden .seçtiğim bir şehre, timdi de, ~özlerimi kapa$Alll, mecmualarında, uzaklara yelken lçundeki göklerde=ı, 
b:r kasabaya ulaştıracak. Bu se- kendimi Selim Rai'tbın masası açan veya uğultulu limanlardan içimdeki toprağ..ı nurdan. 
fer, Denizli yolundayım. Aydın daha uzak ve meçh,.ıl limanlara j • Fakat ayni ~iirde , Ali Ekıe-
h d 

önünde sanacağım. Tombul ve Ed b" C _J attın an, üç ay '°ora, bu, ikin- k · demir alan aemiler ilhamı, bir m.ın e ıyatı enide devı-inde-
sıca elmi bana uzauyor ve hatı- .. k b ci geçişim... · .r • çok gerv- ... irlere mevzu olmu"· ı •.zı şi=rlerini hatırlatan "U 

B 1 
• I rımı aoruyor. ı,e ıyi ~y, bu sön- -,. ..,... "' " u satır arı, trenın spartaya tu. Bu hazin ideale, "imdi, Çığ geçmış zaman duyguları da var: 

'd k 1 1 1 k meyen ve yıllar reçtikr..e perrin- " y v gı ece o an yo cu arı çı armı.ı leıen aı-lc:adA§ ı.eoveisi ... • r-- !lairleri de kan~mış: agmur yağıyor 
olduğu Karakuyu istasyonunda /çimde kalan Şu beyaz: papatya çiçeğindeki 
yazmağa başladmı. Ankaradan- T • • L Hulya .aatleri, hulya mevdmi Aşklm .. m üstüne. 
b 

· k d l l ı renımız, uu aabab, b1r kışım y erı ar a aş arım o an sparta yolcularını bize aktarma edecek Uzaklardan bize doğru demir a· e gun vuruyor lıu ö.f'e vakti 
meb'usu Kemal Turan ile bir AI- ı K lan ,"::' .. mı'. Tarlamın çitine. o an onya treninin bir arıza yü- ~,.. 
man profesörü ve mühendisi, .. d • Zı'ya Arıkan Bu kıt'anm yalnız son iki mıs-
b 

zun en ıki sAat gedkmesi üstu··. İraz evvel elimi sıkarak "eda- Af raı; Anadoluyu hahrlatıyor. Ev-
i ne, yondan uzun bir teehhür-Ia,tılar. Onlar, ,imdi küçük s- Götür IHmi bal renkli aünlerJen velki üç mısram, aşkın üstüne 

H k · ~ hareket edebilmi ... ti. Bir taraf- 0 b parta treo-'ndeler . .. are eti " Bol fQTlıtlı limanlara. eyaz papatya gibi yağan yağ-
hekliyorlar. Bizim tren de öy- tan arkadaşlada konuşurken ~ükrii Eni• Re,,ii muru hiç iyi değil. Hem neden 

l M ln 
bir taraftan da bazı Anadol~ ~· d e... aamafih bü•biitün ya ız sa ece ((papatya » değil de «pa-

d d t f mecmualarını karıştırmıs ve ba-a eğilim. zmire giden pro e- · Bu gençlerin bir kısmı aruzla patya çiçeği 11 
••• • 

.. C f :ıı notlar almıştım. Bunlar &ra- d K 1 5 d k C •or a eroğlu v~ b't'nde tanı~tı- a yazıyorlar ve bunlarda Ah- ema a ı .. öğceli'nin ,,Ka-
iım sevimli bir nıeb'usumuz De- sında, Adanada çıkan <iıi mec- med Haıimin fazla tesiri sezı- lebend 1> şiiri, Çığ mecmuasının 
nizliye kadar 1-a:na arkadafbkta muası da "Yar. Bu mecmua. olduk- liyor: bir başka nüiha:ıınd bu mecmu• 
devam edecekler. Biraz ı.onra ça dolıun mündericatla çıkıyor. Güllerde fecir korkusu açtı. ada okuduğum en orijinal par-
gene buluşacaflz. Bir bıumiyeti de, birçok yurd Dallardaki sevd.ı neyi bckl~r? çalardım biridh·. O manzumeyi 

On gündür gazeteye tek sahr mecmuaları gibi, şiire verdiği e- !tfehmetl Deli.gönül tamamen burayll iktibas ediyo-
Yazamamıştım. , Şimdi «Vagon- hemnı'iyettir. Yalnız, birçokları Bir kıaım tiirlerde de ekzotik rum: 
li» nin tenha bir köşesinde <ıSon gibi bunun da \ılsanı Üzen tara- bir zevk yaratılmak isteniyor. Fal KALEREND 
Postan ya ilk mektubumu :yaz- fı, bu şiirlerin ekseriyetle daus- kat. bu ekzofoı:m, döne dolaşa, Kalebend uyuyor, 
nıaktayım. Gözlerimin önünde tnlalı ve hicranla duyguları akset ~asıt masall~T'lı\ levhalarından Gece yarısıdır, susun. 
gazetedeki arkadaşların dost ti~idir. Halbuki buna hiç oteye geçemıyor. Mesela ~ene Çi.t;eklerle açılıyo>r rüyaar, 
hayalleri canlanıyor. Şu anda mah l k Edebiyatı Cedide 

1 

bu mecmuada, ehramlardan ve Kalebend uyusun. 

k
. . • a yo • z··ı h 'd b h d b" .. un bılır ne yapıyorlar? yazı d • d k b .• .. ..1 b .1 cek u ey a an a se en ır şaırın 

İşleri Müdürü Cevad Fehmi mu- 1evrın e Fpe .ta.AA t1!dı'oru e 1 e tiiri şu komik murala bitmek- Beyaz bir harb türküaüdiir, 

h kk k h d d 
o an ve ecn ı e de aynile tedir: Kılır ıakırtrsı dudnklurında. 

a a masası ••m a ır. O- de _ ..ı b l .. k ilham• y 
nun « Na.sıuın, hocam ·?,, aesmı vam cuıen u nosta .ıı Dizinde bir feh%adfl yatıyor her Nemli bodrumlarda büyÜyen 
ve bu sesin tatlılığını odüyorum. ·~· b~ mes'ud devirde gençl~- g4!c-enin. hasret; 
Ekrem Utaklıııil, o ince ve çok r1;'1> ~ı~aaa Anadolu ıerAçlerı- Yalnız bu manı:uınede, sevgi· Çırpınıyor yurdunun bayrakla-
eski ve samimi dost gülütile ba- nm ııırını yaratama:ı ve yarat• liyi yadederken, Anadolunun se- rında. 
karak sanki hatırıma soruyor: mamalıdır. Biz yaflılar hile kal- sini getiren flU mısra hoşuma 

- 'Ey, nasılsan? Seyahat iyi bi?1~zi aenç~eftirmek için kendi- gitti: 
geçti mi? mızı. bu yeııl ve engin toprakla• Ekilmif toprak gibi rahat Ve gÜ-

Seyahat iyi JCÇtİ, dostum 1 Dil ra atarken, ana yut"dun bağrm- zelclin. 
Kurultayından göisüm heyecan da yaşayanlara bu marazi duy- Vakıi. vezinsi:ı, hatta mut1iki-
la. dolu döııüy~rum. Fakat daha, gular doirıı.u hiç yaraımayor. si:ı bir mısra .• fakat ilham gü-
Anadolu ovalarında ciğerlerimin İfte size bu kahramanlar di- zel. .. 
ala.cam h.aı .. zlerimin do yarmdan geçerken, çı· mecmu- Çığ mecmuasının genç Ada-

Kalebend uyuyor, 
Gece yarı3ldır, 3Usun. 
Tomurcuklanıyor gözlerinde ay 

1ffğı, 
Kalebend uyuıun. 

Kemal Sadık Gjjğccli 
Bu pir güzel.. fakat ben, hü-,_n ___ ~-- ___ ,"---l_..._l. 

Sayfa 3/t 

C DENİZCİLİK =1 
Amerika donanması 

[ "Son Posta,, nın denizci yazıyor ] 
E fki:ı'•. umumiye deniz kuv;vet- 1 y_an yana muharebe edener. Coğra. 

lennın de kara kuvvetlerı gl. fa durumu gü:rel oln bir devlet az 
hl muharebe ettiğini zanneder. Bu. ·dananın il d b"" -k · ·· ·· 'i. ·· d · k ı · a e e uyu ış gorur &9~ 
na gore enız uvve~ erı de, harb İngilterenin co • r f" d Aİ 
ilan edfldi.ği zaman, kara orduları ları tabii oları :~ı rt~~· ı;:ar. 
gibi. gidip düşmanı aramalı ve mu. . u a e ıp ser esl 
harebeye tutufl'nalıdır. Nitekim ek~ d~ı~erl Almanyaya kapadığı için. 
ııeriyet, muaznın İngiliz donanma- dir ~: .. donn.ması yalnız tayyareler
sının neden dolayı ufacık bir Al- le doguşmege mecbur kalmıştn. 
man donannıMlle harb ehnediğin" Fakat Amerikancn durumu böylı 
d~ü~ek!e v>e bu devletin denizci~ değildir. Amerika hem ana va~anın · 
lerıru muahıue etmektedir. dan açılacak, hem de Japonya gibi * kuvvetli bir devletin donanması ile 

Halhtdci hakikat b&§kadır. De. çarpışacaktır. 
nlzde i:lonanına ile coğrafi durum (Devaml 6 ncı 3a)tada) 

( "So~ Posla" nın bulmacası: ı6-<ı-4ı )-
Bunlartlan 30 tanesini hall•ılerek bfr aradrt yo1lrvan hP.r 
·~ _,ı. ..•.• ,c-unurza bir 11.tliye takdim eJt!c~~t'S 
~olclan sa.ği\ dol 

ru; 1 2 3 4 5 6 1 . 8 9 ıo 
1 - Bir sulu 1 

y(u3),t (6), Serom, _'_l_l_ ' __ .11 , 'I 
2. - Bir isim 2 il - - -------1 

(3), Çiğner (4) . _ ------------- ------

3 - K"tZ ıs), '"' 

Or~ (l). Kinaye -1 ===-
(3), )farka (6). '- --·------.• ------ 1 5 _ E.'ikl a1"'- • . E 
f;· ... ·;:.,:.~ : .--•=•111= 1111 _ · 

6 - Genişll.k 
(2), Num:ı.r:ı. (2). 8 - - -----------------

7 - .\syada. bir 
nehir ( 4.), E\· eş _ L 
yasından biri ( 4 ı . ----=---·-il --- ---. -~ı 8 - Körün (6).10 
Bir ~ap nevi (3). 

9 - Y.ırt.ı.cı bir ha.yva.u. (5), Boru 1 
nidası (2). 

10 - Yürürken arka.da bıt~ 
( 2) , B.:1r şeJınl miz ( '7) • 

Yuka.ndan aşağ"ııya. dofl'n: 
1 - Blr kadın ismi (6). Za.viye (3) . 
2 - Keder (4), Müslümanlığu-, şad. 

tanıia.u (5). • 

3 -- Ama.vudlulda bir yer tol , Ter-

4 - Bıkan (6). 

5 - Bi.r isim (5), YıuM dete (4). 

6 - Ya.banC1 (2l. 

'1 - Cl<ımin en küçiık pa.rea.sı (0 
Tersi köpek ( 2) . 

8 - A....,.ari değil (5) , Temiz kanlı t() 

9 - Şan, şöhret (5l , Bir hart m. 
10 - Gelir li) , Bir nevi otomob 
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PAT-RO;NA. 
- Bre bu ne hal? lu ve Ali titremeğe başladılar. 
- ! . . . Şimdi bu adam Patronamn gös • 
- Biz defterdarın konağını terdiği müsamahadan istifade et 

zapteylen deduk isek kendunize meğe kalkııarak içeriye ko~up 
mal eyleyüp «odalık» dahi ala· sili.hını alır gelirse, müthi~ bir 
rak ıçıne kapanın mı demi§ çarpışma olacağından korkuyor-
idük? lardı. Urlunun Patronadan aşağı 

- ! . . . kalır tarafı yoktu. Hati:a, yata • 
Urlu yoldaş içeriye çekilmek ğanla hücumda Hahlcien üstün 

için bir hareket yaptl, kimbilir tarafları da vardı. Karşısında 
belki de gidip sili.hını almak is- beyaz entarili, kelle kulak ada • 
tiyordu. Patrona beyaz entarisi- mm tereddüdünü görünce, Pat. 
nin yakasını kavradı: rona Halil daha meydan olC.uyu• 

- Cevab ver imdi. Bana: cu bir «kıyaklıkı> göstererek a:r -
«Patrona Halil» dirler. Ademi dında duran Musluya döndü, o
pare pare eyler, çınar dalına sal- nun silahlığındaki kaı'akulaklı 
beylerüz t palayı birdenbire çekip sıyırarak 

Patronanın ardındaki ayak· Urluya uzattı: 
daşları taştan kesilmiş gibi ha- - İ§te bıçak t 
reketsiz duruyorlardı. Urlu bir Urlu hala tereddüd edi.yordu. 
adım yana çekildi: Halil elindeki yatağanın geniş 

- Bize dahi Urlu di.cler yol- yüzile muhatabının omuzuna ya. 
daşım ! vaşça vurark bağırdı: 

Patrona tenezzül etmiyen ha· _ Al bre avret yapılı! ya, 
karetli bakışlarla baktı: neden durup düşünürsün? 

- Ya bu avret kllığı ile mı Urlu kara ve azgın bir boğa 
"Urlu" dirler? gibi! ıı Eh .• Yoldaşım!» diye bö-

Urlu az daha yana sıyrıldı, ğürerek birdenbire uzatılan koca 
maksadı bir adım kadar ortada bıçağı kavradı, iki adam şimşek 
bulunan kapıdan içeriye dalmak gibi iki zıd ist"kamele açıldılar, 
tı. Patrona Halil ş\ru.şck gibi ka. aralarında üç metre bil açıklık 
palı kapının önüne sıçr~yarak hasıl olmuştu. 
homurdandı: Kahveci Ali ellerini açıp: oKo 

- Bre biz seni d.dem sanup man, uruşacaklar yoldaşım!» di
kol kethüdası, ardınca sekbanba ye acı acı bağırdı. Tam iki ihti • 
şı etmİ§ idül<, meğer sen İbrahim lakinin arasına atılacağı zaman, 
Paşaya taş çıkartacak bir sefih bu ana kadar şaşkın ve nutku tu. 
imişsin! tulmuş gibi söz söylem;ycrek ha-

Urlu dişlerini gıcırdata gıcır· reketsiz duran köse Abdülgani 
data gözlerini devirdi: Efendi ortaya atıldı: 

- Lakırdını sakın yoldaşrm! - Dur Urlu! 
- Ya, sakınmaz isek? Urlu bir an için durdu. Köse 
- Anı lılendün oiiürsin, Silah· adam Patronaya döndü: 

sız ademe yiğitlik satılmaz! - Kıpırdanman Halil! 
Odadakiler bir an için gözle • Zaten birbirlerine sald.nalar 

rini yumdular: Halilin palasını ihtiyarı vuracaklardı. Mus!u ka
çekip beş dakika evvelki arka • palı kapıya koşup bir tekme vur· 
daşını parça parça edeceğini du, Urluyu kolundan kf'vrıyarak 
sanmışlardı. Patrona acı acı gü - kırılan kapıdan İçeriye itdedi. 
lümsiyerek kapı önünden açıldı: Patrona Halil gen;ş odada ken 

- Var imdi yiğit isen içerüde- di başına kalmıştı. Abdülgani E-
4'1 avret:n yanına koyduğun silahı- fendi gülümsiyerektcn oğluna so 
nı al da gel! ' kuldu, koluna girerek yavaş ya

Urlu tereddüd ediyordu. Mus- va, dııarıya çıkardı. 

Yanındakiler genç ve toy ada
mı büsbütün öfkelendirmemek - Artık sizden hiç bir şey 
ıçm .seslerini çıkarmıyorlardı. saklıyacak vaziyette değilim. 

Yürüyecekleri zaman, yaşlı bir Her ıeyi biliyorsunuz. Bu sır 
kadının sokak kapısı önünde bek meydana çıktıktan sonra ben ya
liyen Urlunun muhafızlarına ıamamalıydım. Yüzünüze nasıl 
doğru sokulduğunu gördüler. bakabildim, şimdi odanıza nasıl 
Kadın yüksek sesle sordu: gelebiliyorum, bilmiyorum. Ar -

· - Urlu ağa efendimiz bunda tık ben şuurunu tamamen kay • 
mıdır? betmiş bir insanım. Yalnız şuu • 

rumu değil, ar, haya duyguları
Muhafız başını salladı. İhti • nı da kaybettim. Benden nefret 

yar kadın kapıya doğru ilerleyin ediniz, beni dünyanın en ahli.k
ce Patrona önüne dikildi: sız insanı olarak tanıyınız, lakin 

- Kimi ister idiniz valide? yalvarırım size bana acımayınız. 
Kadın şaşırdı: Hayır, hayır merhamet istemi -
- Urlu ağa efendimizi göre· yorum. Kendime acındırmak is. 

cek idik. temiyorum. Merhmet saçan göz· 
- Anı görüp ne ideceksiz? leriniz beni damla damla eri ti • 
Kadın koynundan bir çift al • yor. Zavallı bir İ.nsan olduğumu 

tın bilezik çıkardı: biliyorum. Lakin zavallılığımın 
- <ıSelma» vardır. Ağaya sa.. yüzüme vurulmasına talıammü -

blmış idi, şu bilezükleri verecek lüm yok. Kaç gündür hepiniz ba-
idük ! ı kışlarınızla «zavallı çocuk! » di. 

- t... yorsunuz; gizli gizli konuşuyor-
Patrona Halil dikkatli dikkatli j sunu'Z. Bugün Meserret ablamla 

babasının yüzüne bakb. Abdül· beraber çıktınız. Lıtanbula ka • 
gani Efendi gülümsiyerek kadı • diir hep benden bahsetti~inizi, 
na yanaştı: kulaklarımla duymuş gibi biliyo· 

- Bacı az intizar eyliyemez rum. Tahammül edcmiyeceğim 
misiz? artık.. Gene iyi insanlarsınız. 

Baskaları olsydı, küstah, terbi • 
Kocakarı alanlıyor ~ibi görün· 

Yesiz, diye hakaret ederler, ko· 
meğe çahşıyordu, gözlerini aça · varlardı. Ben buna layıkım da ... 
aça cevab verdı: · · Amma, elimden gelmedi, sızı 

- Vaktimiz yoktur sultanım. sevmemek, size hayran olmamak 
Bilezükleri verip heınen clöne- kabil olmadı VedaJ Bey! Bıra-

cek idük. kınız size isminizle hitab · ede • 
- Ya, zahmet idüp gelmiş yim. Bu son defa olacak, so1? defa 

iken bir kahve dahi içemez mi. söyliyebileceğiın bunu . .. Bılmez· 
siz? siniz size neler söylemek istiyo-

- Su dahi içecek vaktimiz rum.' Kafamda ne zengin düşün· 
yoktur. Sahibi devlet ha;ı;retleri celer var. Fakat, dilimle arala • 
kethüdası konağa gelüp val,;de rında hiç bir münasebet yok. Ben 
sultan dairesi rçun «cevvari» tahsilsiz bir kızım. Güzel k?nu
mübayaa eyliyecektir sultanım. samıyorurn, ağzıma ne gelırse, 
..bını dahi «Selma ya haber vere• kalbim kulağıma ue fısıldarsa o· 
cek idük. nu söylüyorum. Evet, Ve~ad 

- ! · · · Bey, sizi, bahc~ kapısını açı~ ıçe. 
Kadın kapıdan içeriye girmek ri girdiğiniz ilk ~ünclenbcrı se· 

için acele ediyordu. Patrona Ha· viyorum. Ooh. yüzünüze k:ırsı 
1il bilezikleri çekip aldı: u- s:zj cpvivorum ! ') diyebilmek 

- Anlan biz virürüz valide, ne saadet! ... Bey4z saçlı muhte-
şimdi Urlu ağayı göremeuiz. ~em basınızı sevdim. Mağrur şah-

( Arlıa•ı oar) aiyetinizi aevdim. Kibarlığınızı, 

nezaketinizi sevdim; bana gös • Derin bir ı.""fes aldıki:an .>onra 
terdiğiniz yakın alakayı sevdim. vaziyetini kat'iyen bozmıy<.Jrak 
San'atınızı sevdim. Benim ye _ tekrar konuşmağa ba~ladı: 
rimde kim olsaydı bu akibete dil- - Ben gitmek istiyorum Ve 
şecekti Vedad Bey! Büyük aş • dad Bey! Siz mütemadiyen g "zl 
kınıla naçiz varlığım arasında e- müzakereler yapıyor, nasıl ha . 
zildim, mahvoldum. Siz herkesi r~k~.t etmek lazım geldiğini dü 
teshir eden büyük bir san'atkar, şunuyorsunuz. Bu i~e bir ı· .... rc 
yakışıklı bir erkeksiniz. Bense, bulmak için kafa yorduğuı:uzı 
zavallı bir yetim. Nasıl olur da inkar edemezsiniz hiç biriniz 
bana bakabilirdin iz, nasıl olur da Sizi azabdan kurtarmalıy .m 
ben sizin için bir ümide düşebi - Meserret ablamın derdi kend:n• 
liı·dim. Amma hu da güzel şey, yetiyor. Bir de beninı yüzüm<leı: 
hiç bir ümid taşımadan, hiç bir üzüntü çekmemeli. Siz, merha 
şey beklemeden, gizli gizli sev. metten ezilmemelisiniz, çaı-eyı 
mekte de başka bir zevk var. Bir ben buldum. Hakkımda. knrarını 
gün geldi ki, bu sevginin bana zı vermeden bunu bana incitme 
yaptırdığı deliliklerdcn kork - meğe çalışarak bildirmek y"lla 
tum, kend:mden İğrendim; sizi rını aramanızdan evvel ben dav 
rahatsız etmekten, etrafı şüphe - randım. Bu kadarcık ol:ıun guru
lendirmekten çekindim. Ölüm rumu kurtarmama miisande edi 
bana ebedi saadet halinde gÖ • niz. Gideceğim; en iyi çare bu 
züktü. Tereddüdsüz, tedarik et- dur. Evvela şayanı merhamet biı 
tiğim iki bardak tentirdiyolu İç· mahluk, sonra da tahammül e 
tim. Beni ölüme götürecek bar - dilmez bir bş belası te1akki edil 
dakları dudaklarıma götürür • mek istemiyorum. Samsuna mut 
ken, bu mayiin üstünde bile sizin laka gitmeliyim. Meserret ah 
hayaliniz vardı Vedad Bey 1 Ooh, lam, bu kararımdan kuskulana . 
niçin kurtardılar beni ... lzbrab cak, gene bir çılgınlık y

0

apmam 
çekeyim diye mi? Çilem a:!: mı? dan kol"kacak. Bunun için bana 
Yal varırım, biraz daha din leyi. yardım, yanında fikrimi tasv ·~ 
niz beni. Söyledikçe açı\ıyorum. ediniz. Sizden bu ilk ve son ri 
Bunları söylemeden gidersem, camdır. 
bütün bunlar içimde kalırsa, hiç Zavallı çocuk, zavallı bedbnh' 
rahat edemiyeceğim. Beni, ka - kız. Sana ne söyliyeyim; bize t . 
fasına bir darbe yediği halde, ha kaddüm ettiğini &anıyorsun . !fol 
Ji dilinin altında kalan son ze • bu ki, biz insafsızlar bu. J.rnrn . 
bir damlasını saçmak için çır- senden evvel verdik. Kalbim 
pınan bir yılan gibi görüyonu. parçalanıyor, merhamet, snna b ir 
nuz belki de ... Bırakın, bu ka • şeyler söylememi emrediyor. Lô.· 
dar da insafsız davranmak be • kin ne söyliyeyim) Beni ı;evmis· 
nim hakkım olsun! ı sin; sevebilirsin! ·Kabahat be •• 

Nefes almadan dinliyorum o - , nim mi? Ben sana ceşidli sebr b· 
nu ... Öyle içten, öyle hülyalı ko- lerle yaklasamadı~: suçlu mu 
nuşuyordu ki, kulağımın dibinde yum? • 
hazin bir parça çahmyor zanne. Ben bir defa daha {;Ünahka r 
diyorum. olmamak için, sana riyakar dnv. 

Daha çok şey söylemek ihti • ranmadım. Sana mukabele et 
yacmda olduğunu da biliyorum. m:ş görünebilirdim. Yapamadım 
Kafasında tasarlıyara.k, sıraya bunu ... 
koyarak odama geldiği, sözle - Hala başı önünde,elleri diz • 
rini unutmaması, heyecanını leri üstünde kavuşmuş, kıpırda· 
kaybetmemesi için, tek kelime madan oturuyordu. 
söylemiyorum. ( Arkaaı var) 
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if Otmıtan. Rasim Sluıgün. Unymı, Mustala Çiçftoğhı, Nureddin suı, 1'r.had ÖZlop, l\lchmcd Erçin, .M. kak No. 61 Bülen.d Akan. 
Hakimler (L ~ ışılda'k.. oto, ta.na.re, ~ Yücesan, l\lehm2:d Uysal, A. Fa.lk Abl. Necmi Soyojtlu Eşref S~vur, Y. Ken:uı lG - Aııkrun: Enst.itü eiva.rı Karın.. 

Cevdet Erbı.rd, Fikri ~. FaSl'ı maklDtstıcri ve etüv meımıri:ın arasın. ban, A'hmed Ural, Uusnii Bayma!•, Nıı- Kıliçük\'UJ'al, Behçet Görgel, 1\1. Ali ca. caev msh.'\Uesl M wi l.k z. 
~nb:ıs:ı.r, H3aneı Gerçet:çi, ~mil Tli- da en terfiler 111J'dır. Tülekclk-r, k.am3.. ~ :Oral, Eyil.ı'I> Çctın:uıata, Rii:şt.ü ner, AUcddin Metiner, Osman Baysan, 1'7 - FA>ki;şdrlr: Odunpa.z:u-ı 'Yıldı • 

tdı:, ll~n Alaıöz, ~ustura Zeren, Nuri cı!u, ~br. (1.emi.rcller, n.ıUb:ı.nıd. T-e':l\ul,p, NastDlıl Barıuısü, l\I. Ferid llamdl Dcmlt-Oren, M. Nureddin inanç, nm Cad.. No. 10/A IL~da.r Qym n. 
E~Y. Kadri Üns:ıl, Kimli Rona, ıar, sa.mçlaT aıosmık da tun ec1entıerin Menı-ü, Ali Biı!kal, Jtdri Göneıer, 1\f. Y. İhS3J1 Sarpbya, Yusnf Boya, Şevket 18 - Ça.n:ıkka.le: isme'..p:ışa. mahalle. 

All Türttcır. .isimleri ~.) Sl!llthl Kışgı, Kemal Teoman, Ertwe- Terni:ı, İlıs:ın Ya!çmkayıı, Suvet İnce. il e.sld Hara sokak. No. 86 Yz.b. Hn.ydar 
ikinci nnıfa terfi eden A.Bkeri Baııck> ~lerlndea MehınM Bozknrd, Oelil A\pa..y, Ahdülkndlr S!Iiy, ıi. Tevttk ı;;ungQr, Celal Erkan. M. Ki. ~ 

Adli Hakimler Cal:ılmuı, Kerim ~ün, Ziya EseD da Hüseyl.n Sönmeı., O. Namık GiittıekJD, zan Ersli, Nlya.zi Çatlar, Resul Yüce. 19 - .1zınit: Sdlüloz SJ.11ayll mlles -
Fa.tat Erman, Tevfik Sayın, ~ll dönlüncii sınlla terfi etmişlerdir. Osman Tapnıkoğla, A. Bamd Öaftddn, Cem:ıl 'l'oımlko!'lu, B. Nuri Ergüden, srseı4 ıı:ı.t lş!e1' memuru (Bu olnıyucn_ 

Yasa.er, ŞcWI Muiluıil. Suı>hl Tunca., Yüzbatılıia terfi eclen piyade Ottwı Neede:t Utuğo, Oe:mil Türker; Oevad Gündoğdu, Ra.mh fülkış, A. ~·ub mu:zun ism1ıni bfldJrmcsinl rlca ede • 
Mazhar Elçi.oğlu, Fahrl F.ngin. Üsteğmenleri Fahri Tanın, 1\1. Zdıl Ma.teT, A. Raınf Mater, A. Feyzu.llalı fça.ydııı. M. Adil rfz.) 

Ocüncü sınıfa terfi edenler o. Cahid C"..W:\ek.in, A. Sablt. Solok. Uçuwm. 1\1. Reşad Pars, Sabri Gürer, ID~rka.n. M. Zeki Doiruı, A. nııshn 20 - Ankara: Yedek sübay okulu Bt 
0eıi1e:ıılln Altındağ, Muammer ince. H. Rüısıtü O~. A. Hayredılln Erol, Nec!leıf. Öge, Mmmed Kızıltnıı, Bahri ~. M. Nuri Mıırma.ra, Nevzad Ök. 6, No. 3847 Şahabeddin Tekf.n. 

oG"lu. i1ısMı Kök~ Dlıli.ver Uysal. MuMar Do!a.n. Iema.leddiıa Erkin, M. Özal, Reca.i Dcl.-hnoğln, ltcşa.cl nıiker, ten, Ca.vhl Mal, A. Hikmet Erin, Büıiı:ı. 21 - Burs:ı: Setbıışı Cnlü cadde Ha. 
Beşinci sınıfa terfi edenler S:ıddt l)nseıen, R. Bed~in Ersü, i. l\lehmed Ka.rabudM;, Abdullah Senyüz. llt'.ddin Gök!Uiıtc, Musb.ra Fa.hrl Ersü, mıım sokuk So. 4Tuğro) SM~. 
Şe11k Çapanoğlu, Ali Kanüi7.bd<, Zih- R.ıti ÖzceDt, t. Efdal Arıkan, M. ih. İbrahim DIUaıya. Osman Oleaf, A. Şi. B~ Önsal, Fethi T:ı.na:r. nrkmet 22 - ~a: Vet.trner milılürü km 

n'i Güınt, Esad Doğu, 'l·~ Gürılicın. SB11 önbn, A. Necati Öaerkan. Tı11t nul Riiyiik:dero, Ziya Tekln, Kemal Sun AJaıtrılJU',· Şinasi Osma, Necml T~ Ayten Erder. 
Bi!Al_~btı. &mal Ji,ikf:ea, cana .. xeppa. lıl. 1a1ga ıHiUaaı, DaDI öner, ~ JrlMmcıd örea, B. ildeki Kıla. A. Lfıtli KırıldLanaj. 23 - izmft.: Bosuai mnfı•ıcm ma. 

85 - PerlevnlyaJ llstSt 5/C 905 Ka.d. 
1'i 'l'umanthı. 

36 - Sen~~ 1 lisesi :J wıcu smıttarı 
l'tlıı .. a.fa BalUk Konba.y. 

37 - Kadıköy: Yeldetrmenı A.libey 
ap:uıt.ınr.uu No. 25 5 te Alp Yal_ 
ÇlDO hı, 

38 - tlsküdar Z.O inci Uk okııl No. 92 
Ayiun Alproren. 

39 - Kab:ıt:ı,ş erkek lise.si Bürlıan 

Şakar. 

40 - Kmnka.pı Mehmtıdpaşa soımt 

No. 1 '7 Sab:ı1'.ntı.bt Alııan. 

Birer albüm ka::z:anar.lar 
.f.l - l'tla.liye tuta.siye ıleposa mlın., 

mele memuru Kemal Gürdal. 
'2 - BeŞikt:ış Seliimi.ık caddesi No. 

1/4 A.)dm Akınoıoilu. 

43 - Yüksek l'llulıendis mektebi 
Necdet Güron. 

44 - Tıb Fal;ıi.iltesl 4012 Abdullah 
Çamaş. 

45 - Galatasaray l.l.sC!>1 idare &miri 
Nureddin Atak. 

46 - Adfi Tı.b işlerlndc Vedad Oy. 

mAA. ( Arka•ı var) 
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Bovabadda l y dd . (Ba,tal'ftfı. 1 inci aayfada) 1 eserlerini, mekteblerinl ve askeri 
• J ur a lerı ve haataneyı görmüşlerdir. müe&&eselerini gezm~erdlr 

__ Baıvekilimiz ' saat 16 30 dn Kar- Ak~ belediye reisi ~alından 

Başvekil Karsa gitti 
= 

•Son Poeta. aı1a apar t.elrüm.a: 11e 

Kara Ahmet 
Kara Ahmed Memo tekrar güreşiyor Kasaba yakrncla temiz t>e iyi bir 

içme suyuna kauUfUyor, halk 
memha hafıncla kurhanlor 

lce•ti 

Mi#talttlil ltöyliMila lau6abat aa hareket etmİ§lerdir. Halkevinde fereflerinc 75 kiıli~ı 
Mokiyatı clevam ~, Bal.ı.ke - Erzurumcla . bir akıam yemeği verilmiftir. 
ftnl• tc•limct 2~ ntİl)IOQ kiloyu • ~ru~ 1 (A.~.) - Bafvelclli- Bu ziyafette belediye reisi, Miy - l Sultan Azizin . başpehlivanla. ve ten çevirerek aırbru yere __ 

haU• IDIZ Şükrü ~acogbı refakatlerinde lediğl bir nutukta sevgili Batveki!- randan Yürük Ah, yağ gür · _ rur. ..._. 
;7~1m Orbay olduğu b~- lerini ve onun sayın refikalarını Er- de birçok oyunlAr icad etm~~;~. Kara Ahmed eeki hl" nı.. 

Boyabad (Hususi) - Zencin ve Balıkesir (Huau.i) - Bahke- . un • ~ ıo.ao da tehn - zurwnluların aralarında görmekten İtte bu, köpek kuyruğu oyunu rın bu ib" 'ı r. 1
".• 

güzel bir kua <•lan Boyabadın ıu- aİr merkez kaaaba mlstahsilleri ~~qlerdır. mütevellld meauret ve aevinçlerini da onundur. Hatti, köpel. kuy. kat ne ;a 
1 0~ ~~.;.l.ı.rd~ 

wz ve ıtıksız olduğunu nvelce bil. biikiunete borçlu oldukla~ % 25 .. l~tasyonda . uçu?~u u - anlatnıı~ır. ruğu İsmini bile kenuiıi koymuı- kayboldu.paan a, 18 

dirmif!inı. Mütetcbbls ve bayırse.. mahaulltanı akın akan ofiae ge - mum müEettiflmlz, m velcilı, k<> ~ Basvekilin hitaben tur. Hakikaten bu gu tlak vuru- Kara Aluned, süre .. baıla 
ver f&hsiyetlerln yardımı ile kasaba tiı:mektedirler. Şimdiycı kadar m~~nlar. ~ve mülki erlıan, be 8afvekll. Saracoğlu bu nudda fU köpek kuyruğu vunquna ben- Fakat 80n el.ecede canı 5ıkıl ... ya yedi kilometre maafede bulu. ikı buçWc milyon lcil07a yakın ı ledıye ve parti baflcanları, mekteb- verdiği cevabda demi,~ir ki: %er. mı§tı. fstemiye İatemiye .. ·· 
nan " Ku:der~i rı nelen kMabanın iç ınah.vl alıadıtı halde teatimat !!.r':ı: kal:be.lılank bir halb~ kütlesi «Dün Erzincanı, bugün d'! Er _ Hasım, sarmadan sarmay3 tuttu. Memo, memnundu. M:;" 
me suyu yeniden tamir ve intaJarla henüz bitmenıiıtir. Ofis ÖDÜ sıra A 

1 
an arı• mıt 'ICe ar aake- zunımu gördüm. Bu rördüğüm yer. dönerken elinin tersile kamçılar lübiyeti atlatmıfb. Ca'Zsır, ka 

temin edllmr.k yolu.na girilmlttlr. bddiyenlerle doluclut'. Halbuki n kıt'a ~fınd~ »e.lamlamnı,tır. ler bana kartal yuvalarını hatırlat- gibi gırtlağına doğcu vurmak, zan dibine selip oturdu. 1amail 
Bu münasebe~le halk menbaa kadar teılim möcldeti Eyl61 .,,.nda şo- Bat'Yekillmlz istaayon. meydanın.. tığı &'ll>i konu§tuğum insanlar da bu, vuru, hasmı biı den bire geri ağa söyleniyordu: 
giderek kurban kesmif ve azami fe. na ermektedir. Bu vaziyet k.a~ı- :. tıoplanan h~~. ıevmç k~~- ben de be.kiki Türk kertalJarı duy - atar. Zaten hasım alttan döner-
daki.rlıiı yapar.W bu ı..,.~ı. ifi kuL sanda borçlarını veremi,... çift- .. 1 ara.unda bır müddet >'"~• yu - rusunu uyandırdı. Bana göı~etilf'n ken ve tam üıte çıkacağı aırada ( Arlra• °'2r) 
Jamıfttr. çiler me.iclur olacaklardu-. Çiftçi. ruyerek halkla temas. etmıflerdlr. canlı se.gilere te,d<kür f'der ve ka.. oldukça müvazenesiz Ve! istioad- Mahrukat ofı"sı· tevz·aıı 

Pirinç ihtiycr }erimizin ietifadesi bakımmdan Bundan ~ra otomobıllerl~ !ehre <lehimi kartaJ1a.r tettfme kaldırı _ sız haldedir. Bu. köpek kuyruiu· 
Plrlnç memleketi olan ka.abad. mtiddetin uzatılma .. hw.usUDU a-~ ~~it. ve ~v~llımız u - rım. nu. yeyince açıhr. Eğer hasım OIS 1 k? 

bu hafta piyasllya lııJç pirinç gelme- lakadarlann nazarı dikkatine mumı mufettifliil, vilayeh. komu • Y emelden aonra Erıunnn milli muvazenesi bulur da bir elini I JlpaCa 
miştir. Geçen bafta kilosu 100-120 arz.etme~ ?er hald~ faydadan tanl~ğı, ~ediyeyi ve partiyi ziyaret oyunları oynaımrnlf Te Başvekil k~~naktan ayırmazaa açık düş. Mabrakat Ofisi tebre yabcak ... 
kuruftan perakende satılmakta idi. h.h deiıldır. ~... , gençleri tebr& ederek l'Üze) bfrer muş sayılmaz. Yok ho~alır da iki mini etraf.n.lü faaliyetine dnllm 
Buğdayın da lcllosu gizli olarak 50 H•ıtodc S.,.to mt...firimi&, öğleyhı Or - &pot' olan bu oyunların herlıı:eı tara. e!i destekleme yere ~elirae nıağ- etmektedir. 
kuruştan güç temJn edilebiliyor. y._ Hna (Huwaat) - HaY'Ulda doe.ınde tereilerine vçrilen ziyafet. fından oynanmak sure~ile tamimin- lub addolunur. Çünkü oyunun· Vlliyetin 00.. ftl'diti emre ,,,_ 
ğın kilosu 310 kunıftlır. bütiin mÜ•tabsil malasulünün tıııt bulunduktan 80nl'a tebrin tarihi deki faideye İpret eylemltlenlir. dan boşalmıştır. re evveli baataaıt.le dii• dnl.ıl 

--- o % 25 ini ofia amlMu-larm& hara- Yağ güreıinde buna benzer o- müeaeaehriaiu yakacak ~ 

Safranbolulu futbo'.cular retle .-.ketnıektedir. İstihsalin lstanbul köy' erine. ek· ek 1 Ceza evindeki mahkOmlar yunlar . vardır. Meseii., oturak temin eclllec-4Ur. Bunlar tamam ..... 
o/o 25 ini hUlırinnet ambarlanna kündesini alan bu· huım hasmı- dıktan ..,... Ofia. Y•I ...,.ı.n n-. 

K1rabUkte yatannak 11e ••• ne, de.ha sece - karnesi verilmiyecek çalıştırılacak nı a§ırırken bazan yanına doğru mur1ar kooperatifine ...-mu u.. 
den yüzlerce k.öyl6 vatancı.,. yatar ve açılır. Bu, pehlivanın a- odı.m ve kıöm.Ur Wl•eldir. Bilaı... 

Karabük ( Husun) - Sahan _ kağmlaria •abahlara k.der lllalı- IJCeNıt Vekaleti. 1.tanbulun ya - B1r müddette.nberi ,ehrimizd~ çılmasıdır. Fakat ellerı oyundl\ teabit edilen f'aldlır ..-inden ..... 
bolu jandarma karakolu falbol ta. sal tattmaktadırlar. lan köylerine karne verilmem"ini, bulunan Cezaevleri umum müdür ve kündeden boşalmadıi1 ıçın satıt yaptl.aıld•. 
kımı; tümene menıub olup Anka- Ofis ambannın önü bet-gün nrileaıleriııı de gQrl ahnmaatnı ala- muavini Sölb Güran evvelki gün ınağlub addolunmaz... Eğer 
ranın birinci sınıf takımlarında oy- maluul setiren araltalarla dolup kadarlara badİrmiftir. Fabl bu köy Ye dün de Oaküd"r ve İstanbul Ce- böyle bir pehlivanın böyle bir o. 
DaJUlf güzide fı.atbolculardan da 'bir boşalmakta, mahnıl a-etirenler lerln ekaeriaJain müstahsil olmayıp zaevlerinıdeki tetkiklerine devam yunda elleri kündeden ho§alır tstanbul borsası --··-k 1 . l _._ . il lar k birkaç ftiin beklemek mecburi - ma.tehlik oklukları ilen· ,:~tnıu"a.. etml,tlr, ve oyundan çözü2ür~e mağlüb 
açını çme a ıp lt11&V1}"e 0 

• yetinde kalmaktadırlar. ...... ~ fstanbul Ceza ve T~vkifevinde ye addolunur. t/&,_ .... • h.,..., tla.t.iart 
Karabüke gclmİJler ve burada böl. --- tür. Bu bu.susta butrün Vilayette bir ni açılını, bulunan doltuıııa odası. Yürük Alinin l<öpek kuyruğu, 1=----~~~._--==:::a...J 
a-e p.mpİyonu Demir Çelik takımı lzmir Halkevi reisli);i toplantı yapılarak karar ven1ec-ek ~ nJn tevsii için \cab ~en malzeme- yağ güreşinde meıhur olduğu gi- CUJ.Q 

ile bir maç yepmı,Iardır. Maça aaat İzmir, (Hususi) _ H~Jıcm tir. nln teminine Müddeiumuınilhçc ça- bi tavuk kanadı oyunu da ıne~- - Aeahe " 
lam 17 de Demir Çelik sahutnda • . .. h k. . EJımek bıınelerlnm yetlf]l1nneai lııılmakt.adır hurdur. Tavuk kanadı ~öyleJir: 1 •twua 
lresif bir .....,.;l'CI· ,J ........ ; on·· !.!- .J ~. !I. rem coz e •mı doktor Mi tat iberine Aıaaradan 1 o bin karne da. t.tanbul c~--,,indc de Osküdar. Bir hasım, bir hasma hafif dalıp ı.nd=- iM ......... _ 

-J • Ku. ... _ uuue, Aıuı Orelin askerlik va-.İf4Uine dave- - · ·, "'·"'- -
T eli L '"''--1:::.:....ı_ __.___ ba •önderilm;.ı:... da oJduguw gibi müttıaddid dokuma gelırken bu hasmı içten dııtan -e't'lll ıM t.M-~ _ unç n uaK~~;.AUC bnt-"uıılf • ti üzerine CümhuM•et Halk Par- • ~ b · ..... ..,... • • 

Oyun L-J...- J teqlbları faaliyete -çccek, bura. udamak, macuncu fırıldağı gı- drı. JM r tır. ~ nihayete kadar çok ti.t Yilayet id,u-t'! he•eti top'--- .... b' b. d d k t•• tü ı '1'' ...._ 
J 1&11 1 daki· mahkUınlar da muntazam bir ı ır an a öndürere sır us ı. hoı. IH t........ 

zevkli ve heyecanlı reçıniı ve ne. JDlf ve Halken rei•litine ittifak- ohı'sarlar Vek·ııı·nı·n k -"- .. ~ ... 
O İt ~ dairesinde çalı..+ırılacaklar. yere vurma · · · Bir -

5.22 
131.71 
30.36S 
12.89 
11.l tJ 
32.71 ticede Safranbolulular maçı 2 • 1 la doktor Kamran rsü ,_.""it- g• 8 · • 1. ıı:. • •urada· 

2 
.. nyarl• .. ,_ ~ ~ 

-:r-- lelkı"klerı· dar. Bu arada yeni tesis edilen oku. u, oyunun ıoce ıaı ,.. ı· ken .. _. bzanarak ataddan ayrıhnıtfardır. tir. d H 'ft d l ge tr 
- -a Dokt K.. !-... ..it- k ma oduı da arenifletllecektlr. ır: aıım çı a ıp pa _..ıt_m_______ 45! 

or amr~ fDDOıye a- C:-b • • eUeri önüne doğru uzanm1,, • 
K el• • t!..J l d p t" K ı v·•~ M ~ rımızde 1'ulunan Gümrük t t tam --oca ı emnıyet mıiviir ii~ ar ar ı, ızı a,., ı-yet ec- t çaya do<n-u geliyordur. ~ e b" Esham '"" r h ----

._..., .. •_...1_ Ye nhiaarlar Vekili Raif Kara- N • k ... d ı · " İzm"t ( H - ) A '- b lbi ve ençumenın.<n: e .. sı. ve ansenın iZi bu anda bu uzanık eller en •. - f°%-:-;1İ~iij-;;;::~~:_ ___ J 1 
uaUM - çıa u- ff k 1 deniz dün aabah İnhiaarlar İda- ' d' ~ erının % '1 l/Z 931 ~-

lunan vilayetimiz emniyet mü - muva a ça ısmuı ile tanrnmış. tevkif edildi rinin koltuk ardından, . ·~ a- 1.ra.nş 1 •1&11t bo~u 
d .. 1 - :.:-•ni muhitüıe çok sevd;r· resine gelerek bir müddet met- dı•andan ve dirs~k iizerıTnabe?1 •1dı"r ·~-

ur üğüne Ankara emoiye• u - • b• k · y i ·ı -·• ı "il d d ,. k ,_. iı._ .. .., mı' rr ıymethı-. en vıu er.in- ..... 0 !DUf ve 0 e en aonra a Oalo, 1 (A.A.) - «Britanova• ni ve sıkıca buda. ın.a b . . u.da-• bu \.. 
mum müdiirı;:ıı:.u ar•iv müdur" a" d ...1_ b .. - _ ~ 'Y e u. muvaffak olac:aiınclan • Gümrük Batmüdürlütüncle tet~ Nanıenin kızı tevkif ve oilu ki, yerinde ve iyı ır do .. od ürür 
Hüsnü Arı tayin 0)11.n-.. ..tur. • • L!Lı ...1_ b··' t ı..::-.x..- -LL-"t- -..ı·ı • • 1-- .... _ .. ..,... ._ 

.._-....... lDUUZo &UUW- YAUDIDUf ur. -~ ID~--. ,_ı mJIÖS<ı tekilde ge_. -

23.3i J 
9.90 -



'l'e~ af, 'l'elel'oa Ve Te--z Haberleri 
BU SABAHKi HABERLER l M88

1
rlttin bildiriyor !Atletizm birincilikleri 

d 20 k •t 811kl81' Dünku- ·· --· <:'talı•nı t17Q ın l ometre musabakalarda göze çarpan atletler 
1.1' ı O , ~ Atastoıta bu sahanın eski ve tanınmış simaları idi, 

Yakınında malıarebeler olagor 115 18m1 ::01
ar bat• gençlere ı., çıkarbyor•ar 

lıarbettller ;.·.~-... '-:!. ~-.::: lih~ ~ı:-..,,~ . --... ... a•la• aaapaam •imalinde -.. - dmda ~-W.. M..ı.e.ılf 1 - -... 9.32,; -~ 
-- Berlla 1 (A.A.) - Resmi teb. lazam bir----:·~ --- lllİa 9.06, 3 -Papadopaloe 8.63. 

il O
'"' ••gal ettlle• lii: tatiklil seç ...... 7aptılar. 800 mdre: ralll Atf . .- ~ deala lmwwetl.d Ajmtos baJTak ~ ......_ =te 1 - Receb 2.01.8, 2 - K....ı 

~· iciade lop,.ldia 119.100 tonlli. Teriai7esi wara ~ 2.03..3, 3 - Oma 2-04.Z 

Vi 
• 

2 
(A ... ) _ A'--- _ __.__, ....... Bu •=ele A•n•.nlar. , ia~ uk..W nakleden hir tqab ba • to ~ dlpnu ...... batlı' • Taner, M Umma Müclbri Cemil Receb adeta raldbaa idi. ~ 

fi . .,.. • .- ..-..- • WWirilmi~ iki ,_. atsale bl'IDlflanbr. mlfbr. .\nlca 130 hin tıoallitodan uhakalan aari.!J.:.ki~= mü- ~-çok rahat bir tekilde ka-
. ı.n Rus cephe.mele taarruzla: ::'uvaffak olm1lflana ela, Rusla- LONDRA 2 (A.A.) - fula tm.ırc1a ....._n bafk,a.23 dit- ı --~a cleYdamb ederek Anapanın .d b&cumu neticesinde Stalinsrad cephesinin bir ke- man lemİsl de torplllenmlftir. J>üa - ı. * ~-...1· .. L&!_ Düle atıncıı 
sauaaal ~ ulun. aa Kraenoyu lf ·na Wr ka':f'ab'-11--..1-. siminde Almanlar muLun· •--L 8mlaıdan ı..-..ı..- t · ı-PI • a~ı a.._..... 

1 
- Abf 37.60, 2 - Ha..; a etm 1 d tekrar sen .... ııanmu-. .uu ........ •--~eri __ x.-...ıcla !_!.......':8_.ilia deis -riitahakalanada sou çarpan 36.97, 3 - Yanu 3318. .., •. 

Şiad"ıtber arAI ku etleri Karadeniadeki Ru• donanmuı kuvvetleri ile l•arruaa seçmit • •UYTI:J& ..,.. - 1 •yılan atletler ita ~N•m oski lrurcllan 5000 metre: • 
N 1• kur man 

40 
ıaf' met. da Ml7lk 1ararlık göatermekte ter ve Rus hatlarında bir rahne fU ~ı.tutaka,sem~•~, 1"2ı L id"L Kenclilaini ha parlak sün l _ Etref lS.Sl.4, 2 _ Beh-

... 0~f,.d maanbul..,. kt-...1 ° R-• ye .,, ___ , __ .., denizden tabiye a-•t• muvaffak olmuılardır ....,..., uln tom!I~. ;..;.. 1•.; h •--- .. ___ L.!ı- __ .... İe me~ eod ~ .c:;.:..ı.; ~mini olmaktadır. R;;iar tiddetle mukavemet et= tolalıı:Wr 7&1'dımct laaYuör,2;.. ~-:ro~ ~ -;cl6.l8.8,
3

-HUse7ia 16.31.S 
;=...ı. ;.;kı... ...... ... - ...... ,._;ı.n. 1300 Rumen mektedôr. rl~, IMr .ı.aa.ııı, 10 aı•blı batı 3 .._ .. aı- .:!i:!i..!'-::: _, ..ı- .....-. )'llhd ..,.. 
•naileriain fima1 NtKlaa .-- k brakol semial ..,. IM•ac• .btım • sencleN tat çıkaracak ltir halele 1 - Melahat 1.30 2 _ Mari-

' ri·~:=~;._ 3 koordinasymı ararı ~~~':1':.~::=ı::"C.Z:..:-J.-:~~f .. ·ı.zs. 
neninin ....... kı.-ma _...... •l.,.r.~ han lnwvetlerl • f•';::!e ·~ tebrike 1&7akbr. 1 - Balcı 40.!t4, 2 - ıı,aa 
lanbr. Şimdi maharelteler _.... miz 109 L!- to-!l<!•o ,_.__ ncl 1 l.i 7&aa>:onı•ı 30.45, 3 - Aslan 29.11. 
hakim tepeler ü...W. ~JaD Aakara, l (Radyo ıuete-lftlce aekia saat çahpn amele il um . .._ ,_, a 4 4otl,,..,,., 111cınıcı: O, ac1 ... atlama: 
etmektedir. • si) - Yana 1enideıa 3 koorcli- aat çalıf&C&k, fasla mesai iicre- ticaret a-nisl ba~rmıa Te tonajları ı -Tarliaa ~! 2- Maaaf- 1 - O..... 14.09, 2 - GiiDer 

Stalinpad cephesinde pdde!I• DUJOn karan Ream1 sasetede ti de it kanununa söre tanzim ~ ...... 12 ticaret ıeml- f• 61.G, 3 - Kimli 63.8. 13.62, 3 - Yan11 13.58. 
çarpımtalar devam etmektedır. intipr edecektir· Bu kararlar edilerek kentlilerine verilecek- .W ele ..._. .Plllmlftlr. Gille atma: Stnlıla atloata: 
Aıma.lar, tehre 20 kilometre ımılaNlrı tir. Ha.. ............ ,._ 1 kruvuôr, 1 -Abf12.la, 2- Melamed 1-Mahittin3.60, 2- Halid 

meaafede ltulunan müatahkem l _Memlekete Jenidea ithal 3 - Koorclinaayonwı 13 Son- 4 ........ l denlaltl. t torpido, 1 12.34, 3 - HaJTi 12.31. 3.20, 3 _ llGair 3.10. 
noktalarm teker teker ellerine edilecek kamyonların hedelleri· klnun 1942 kararnamesinin hi· ...W. .. mltot. l .......... .-hi Yiüei atlama: 110 .....-1 

• 
düttükJerini ltildirmekteclir· Al • nilı makaltiHnde satın almmaaa rinci maclU.i dejiftirilmiftir. Bu ve 1 hhaa,. motari Wtrmı11-d1r. 1 - Polat 1.80, 2 - J...i 1 - Faik iM, 2 - H;lmi 17, 
man ha•• kuvvetleri tehri dur • hakkınclaki kN'arm ~ inci mad· cletipneye söre Ticaret Vekile- Amca 2 utM a-• idi• 12 lmlınsör 1.70, 3 - ŞalNm 1.70. 3 - Slha 17.4 
illa.tan ltomharclıman etmekte ye cleai tadil Hilmittir. Ba karara tinin tensil» edece'i tehir, kaaa· '" malarlb, 4 sırhll 'bol. bir hii • Eski Wr atlet olan Polat içlD lllJO ...,.., 
..... tam~ kat•aJarmm ael • ~ 1ra1n,_1arua taun yerleri- ba ve köylerde ekmekUk huhu- cam" lhrac 'bota, 1 lalmaye P • ... WrU.- taWIN llJMi. 1 -Rıaa Maksud 414.1, 2-
•esiae mini elmtkt.-.. ~-Ticaret VMlleti tayin ede- bat taladi4 ..uJmifth'. A,.U ka- mili 4e hatınllalfl•. Ciriil ..,,..., Raif 4.18.9, 3 - Mustafa 4.19.2 

L 
__ .. _. ,,.... oeldlr. rarm 2 inci maddesi de tadile- ~-~·~-~6dlıa '- altr b. l -Kanal 14.42, ı-.. Melilı 400 ntetre: 
8llJI• • :p• ~ 2 - Maden kömür ve linyit lilmif, preYantoryom ve 1.aat .. ,,_ -• 6'man cleaia tL 13.03, 3 - F-• 48A t - Osman 52.8, 2 - Mv.U. 

Londra Z (A.A.) - M09bn- •••••--- çahtua amelelerin nelerde hulunan T.ev-emlileria ek· elftt filosu Aı-o. aJI zarf1na top Anhnı, ,.,_,,af lalan .,.... fer 12.8, 3 - Recelt 13.4. •• ww•--ı _..a..;.;.. çal•pM saatlerine 3 saat daha mek i.tmbklan 480 ...... ça- Jekin 808.100 toallato tutarıDda .aula 100 ...,,..: 200 wtr.: 
Stallqradm pmali ....... - • Cla•e •lilwiflir. Bu ımetle ev- Jranhmfbr. 125 ıeml kaJ1aetm1t hubmmakta • l - hm 13.7 (Yeni T&ti- ı - Ceami 22.9, 2 - Muaf. 

deki Alee• = .twdunal • dır. Takriben 200 hla toail&to ta· n rekora), 2 - Fehamet 14.3, fer 3 - J>oiaa. 
_,.. da. _. ~t ~ 'di~ M d Al ı wmda '-ika • 31 pmi de torpil 3 - lnei 15.2. ikinci Ye üçüncüuilıı dc!'ıecele 
win cenubu ıarbümdeki teh • ısır a man arın lenmit vera bombalarla cır basa. Erlıelıler ararncltı 100 llMlfN: ri ilin edilme41i. 
" baskı faslalapıştır. Kotelni• ..... uirmılflll'. 1 - Cezmi tt, 2 - Muuffer 4 X 800 de Efl"ef, Adnan, Ala. 
hvo kesiminde ıiddetli çarpıf • Berlin, l (A.A.) - Alman tt.t, 3 - Sami tt.2. • med ve Rıza 8.08 4 il: •eni bu 
aalar cereyan etmektedir. Dar- • t ı r d Lild?-..1· • 2 C .1 madan tak.iye alan Almanlar, yenı aarruz ar a yoaunun u ınııiıne söre, 4 ezmi daha çabuk idi. y anıı rekor yapblar. 
~ .. wolldtl lut'alannın } aaat içinde 10 müttefik gemi ba· 60 metreden sonra kazandı. Çı· Dünkü müaahaka\arda derece 
Stalinsracla dotn Uerledilderini tmlmıştır. Bunlar iki Rua hub kış fodeparlı idi. alan atletlerimize madalya ve 
l>ildirmektedirler. ıemiai ve 8 ıilebdir. Muzafferin 100 metreden ev· kupalar verildi. 

Kletskaya w;lae.linde Donu~ P~:':!: .. ' inci •a.tfada) hedef civarında yapılan bir ke- Nevyork, 1 (A.A.) - Resmi vel uzun atlaması d\mkü müaa· Pek farklı neticelerle biten 
ıarb sahilini aşan Rus kuvvetle- ..,tur. Kara kuvvet• tiften anlatılmıttır olmayan bir istatistiğe göre, S/ bakalar için lüzwnsuadu. müsabakalarda 100 ve 400 met· 
ri, burada Alman münakalatını lerimiz nbahtan akf&IUa kadar Kahire l (A.A.) _ Rommel dün 12/941 tarihindenberi batı At- UD111 atlama: re hariç ula Wr rftkaı.et al• 
ciddi surette lchdid etmektedir- birçok düran açaimı d..._ sabah Mısırda taarrma aeçmif, mit lantikte 451 semi batırıbmfbr. 1 - .MwH.. &.81, 2 - ile- çarpmadı. tJ,-ncr Be.U.. 
ler. Bu bölgede beş meskun ma· miiflerdir. teflk tanareleri Aı... .. va...._ Batmı.n semilerm m6rette- ---------------..----------
hallin •••• sen .hmm, .. duta Loadr., 1 <A.A.> - Harbiye luile maLMıme w .. 11men1u &.. ltatmclaa 3090 • ölmüt, 

13.884 ° Turk Basan Heyeti ı .1alUUl1a11a a·suıa1ar 
bildirilmektedir. neaaretinin te•Jiiimle fÖyle .ı.. serinde llkınlar pptddan sonra la- kurtanlmqtır. ..-·· 

Kafku ceplıesiade · No•oraisk ailmekteclirt PIWerinallllllt ............... .ıt.. ----cı--- L dr d (Bq taralı I inci acıylocla) 
ve Tuapee limanlarmı ele geçir- Birkaç stlndenherl Rommel ........ SoM .. Skla.a.n-i ,.... Sovyet tebıı· ği on a a ........... tlolayı ....... idile 
mek için azami cayret sadeden eewala•m .. • faaliyetin tebar hat· iisırinde Mib.- kolları daiıtıhn11- em.ittir. ı..parator ütifayı ka-
Alman lut•aları, Karadeniz sahi· Wılma tlair .. sı all ... tler WJ. tw. MVM.&r ı; Hm ...._ ~ (Bot ,.,..,. ı iaci --~..ı.) Londr!r 1 (A.A.) - B. Yal- hal et.it..,. Mrlci7• naml'lıiuu 
li boyunca ilerliyen diier kıt'a· dirilmekte iclL Bqilnldl Paar- Alman açekla•ıDa nıstp1mı.-.ı1r. MOlko'la 1 (A.A.) ~· s..,.t çm, B. Yalmua, B. Esmer, B. Da· cl..ulıte etmeaim batYelril HWe
larla irb"bat tesisine çalıpnakta• teai .. ltahı erke.den Alman lat'a S. midiye apldvın111 lldli cliilii. pee 7t111al teWiilnia .ld: •er ve 8. Sertel, Londraya •ini ~ Tojoya emrebnittir. Tojo tim· 

lan :ınrhh kUYTet)er de tlahil ol· ~·. Tollnk W... •+sn'oe Kainin uıpluı·• So~ kat'a. olmutlarclır. TUrkiyc biiyiik elçi-ıdı hem hafvekil hem hari"-1,e 

Mlsıpda muharebe mak tlsere Himey-d ci-.araada ...... ında rapllan bomba'"C111nanla. lan iit millahhm mevki uptet • liii memurlanndan hiri Brltano- nazın hem harbiye ..,. hem de 
n cenah kana•1m1sa defna hle- r1a - ~ .....- kal11utt1r. m•t'ınlir. Ak • ._,..._. 1800 ö- vaya heyanatta bulunarak Tiirk dahiliye naam bal-uyor. 

mele .._.la•ıflar ..,. lnında "-· BiiJiik ,_1.._ çllmılt. Wr'ÇOlır in- 1i ,,. ,..iMi•. saaetecilerinia talllamile terbeat BOfOeltil de Utila ebnif 
inkişaf ediyor hal hafif )ınıv-.etleı-imisin taarru· flWd. o1m111t ........ cl.polM'I Sta11......ı1a fima11 s...a.w..ie olcluldaruaı eöylemiftir. Arsalan Lendra, l (A.A) - lloytao a· 

nna ~r. MaluueM Te r1hthnlar taldt edllmlı. hir rik So.,..ı lut'•ı s..,.t .. , ?Mi ... oWatu ltakkmda luınclilerile janumn öirenditine göre Japaa 
tl..am ebaeldadir. ...- bituflııa.ımaft Mtına.Matrula • .. ., ... ..,,...,. olaa bir .tit-~ Wuaulacak •• •• su- ~v:*11i Geaeral Tojo iabfa et· 

Almanla mühim kuv- a..u., ı (A.A.) - D N. B. ı.a..,. alanı ..-. edlhnit. Slrım .. ._ ar.. • _..ı.tle tuP......, -retle Wuat a.dil.i las0tere-miftir ___ • --------
.. _ aekı.I bir mem .. dan aalalll __.. ... .., ı ? ri ı..lw. N= br Mirik luıırıWara ele ilwnetı.i ..... daJP pros· SalMk ~ Te Hollyvood 

vetlerle taarruz atren ............. cept..in- ............... Wr ~ _... .. dda .. tlıbire .......... ramlarmı taama edeceklerdir. malaalairbaia 

d
• 1 de ıı.ı-.,. Almaa atalralan ile 6 W.. tonWr Wr Jiik pmili pkal • ...,..btvlarlar. Blt tMftr• kola Eier arma edecek. 0 oluırlaru. falwi- 1URAN AZIZ BFJ FD 

e ıyor ar • .., .........,. dan lnsilia __..ı • ....-. ~ taraf.-.. •...- a1 • kal·-- ... :.1..a-.1: t.omhanl -- -"" 

Vi 
• 2 ( .ıı. &) - El • •-.-.! • ı--...,. tapt lrollanne W. Ju(. it·_.-ı~· ratlhn._.-. lara_., ......--- ~- Bal "• -m-,. • ._._ .. ._. • .._ .. 

lfl .,...,.. ~, .!-L1 :. rekete ~ _,,_ maras kalmıt çewe1_.. sı· •--•• 1Doe1-- • nmam .... 
nin eenuhanda Ç&l'PlflD& u uuu • Roma l (A.A.) - Oll • Klel..,. 'böl....... So.,_,-tler yaret eclecelde1' ve hali hazırda S E V D .&. 
pf etmektedir. 31 Aiua ... seu8 Almaa mu- dalart-ni .....,....,..,. 827 ............ 1 151 ek~. Bu talim ıönnekte olan kıtaab gö-

Kalaind• alman Wr haher harelM tanare)ori tarafından marah tebJiil: n.lmi müdafaa edm ltalyaa kıt .. - recelderclir T'" k" iN ük 1 • ' laLen•••.J• .-.!_--~ LL f _ _! '----L-• -•-- __. __ _. ~ h a-..-J..L.tt- • w ıye Y e çı· n J'I •· t--.. ID..._. ,,. 4a.-
Al-lann mtihim Jnınetlerl• L:' ---'-~~a ....- .._.;uz Mıa1r cepbesblde Beri...--· ~:.ı~-:V.,,-:'-·~- liiinde bir kabul reami yap1la- lN h,...cle ....._ -
taarnas ettilderiai eöyleınekte • ....,..,. - 7 - karp Japalan lar f..U, ..................... Fazla _....,..._ e uaaııuımıt- ir ib" iatilabarat neaaretinde 
.lir. Ba laı....tleria 1...WS hat• taamm1m pek te>eirli olclaia hu mllıllınla esir al_.,eı... lılrd1r. Burada 38 top. 625 m~i ~: bi: ~inal nuni yapılacakhr. :;;===================== 
1arma ..,.... ...... aanılmaktadn'· tiihık, ıs .. ıı,- 100 1>1n merma '" 

....... z <A.A.> - ......... AJ bJ• "' • birçok kam:roa ... ıeçirilmif. •· Stekholme gire Bulmacalarımız 
•• ..,. faali,.d ..... ve kara man te ıgı ler .:-~ .m.-: ... --· On .... 1hwe ............ 1 ç..........ıan el Alemeinin cena • ......- .....,,,,,._ mev (Bq ı.alı l incı -.7'-'•J ..._ .. - • .... 1ıa 
b...da ce1•r- e1meld1Klir. Al- slleriılııhı Wr cdu•tı laaaule ıetir. iimld edeWlec....,. V.ai.lalrf de.ın •=•• elat. -1.61 na.-- ----· .... ed . ,.... ............ ....... .-r. , 
___ ---A..L L_.. __ ~L höls.- , • ., ,_.,. 

1 
• • ..6 .. ...,. r. -.....-na m-ftlll- en miıyoıan. ._. ....... ...._ Rjn 

- - -· -- ... , ............ ) • 7apbia hareketler dUf"l•n mu• a---•- 300 .ıı. '--- --ı. _._u_ .._. ...,__ lılriael ;risime .._ 
..le --- -- tıll,...JI __ ...... :.. ... • ·- 1at-•-- ..:..l..._t) ilf/UT,F-- __,_.ı 7va ~ .. ,,. ................ lrler ft Al• 1 la-a ı-·-. ı-·-. _.. 1n -· ....-. ,_ ı ka•emetİni lurmai• yarclun et· ..,. 8 taak fahri» elmit'erdir. ___ ._ .. v=- ,_ __ De &.....- • " --

-·--4ıt---- clipın•• makat?• ltW ~ -: • .:... SA.-t:--a• -L....! İle V 1 __... - _,__ ..... 

H 
.a..• ll .. ı danlierl ı.dir. -r- ........_. _,..... 0 

• Molkova l (A.A.) - Dolu Kaf .w. ~. 
a.-.ın ..,.n Ahu• hısh hGc-L-a.1-- sa dopaundaki hirçok dÜflD&D ........ Ktzalordu Raa menilerinl -------::--:----------------

.. 1 20 
..w.-. Ka- haTa alanlan dUn ıece ıiddetli tashih iPıa PnıkW•~• hölpünde Jl.T , ./. 1 f. k A 1 t • J 

IDU lr mı.yan radeaia dola ıa,.1anna kadar homba taarruslanııa uiramıtbr. bir kart• taarrusa h8flanufltr. Adı lYaJ la F e aıe lftaen: 
tanluk ıemİ babrmlŞlar ilerleyerek himaye albndaki ltir Kalasa ceaD &abamda .. prı eö~en bir telüni• mulaarehe m ,._ .. '-a'• lf: 

diren kaflleaine hticam etmit- ile 1 "~al ··'-- ••• Lıo..u:- ı..1~--11e d --.. _.... ..1a. ı.., aralannda öir de petrol ae- yapı an m- aa .. .,..,...... - _.... f - eYam -.n-,e, ....., l - .. _.... • ........ rı i' fiitfiiiü böle~ -bide ..,__ llwwp& 
._. 2 (A.A.) - H...W. -!-! __ 

1 
___ .., ha ka iki .,. •• rumda 11 Ajuato.ılanberi yok manı QTI .,rt laer ,_den tatdet • OYMı ..& llllııll wJeı=Hı ifAn )'&pılac* 1ıaaa1 we ....,. un&l~e .. ~ ..... 'I'.._ 

L-•1• -.il 1942 .A. z..... - - - f ... iYi edilen So t t k'---·- .. VI .. --I-&~!..• --,...••-•• ~-08 •· .. brmlf clll'. Bunlar topyeldin • YJe an uaruuu ,,. ___.. ___ . _____ mln cdllell _, Miell lla& wahlıcli esaa .. ....._ •111.H• illa ..,. br.,a.r. 
JUi& ..... Wınlan mGttefik .... ,_ --!Hto ...... ___ ~adır. 888 ı hulm11tt. •• M.eıine ıiaıal r-------..-. -. - 1 - ........ ı&/9/MI ........ _ _..w_ pg ........ __ ......... _ 
~~= ... ~o. milyon 300 K.;i:iaz "''d ..... ;~um d'" babamda Te RJev cıvannda cliit- ft.TüOft.._E ... I llMad& Sa ı.1er1 Wtt .._ ...:.;-:7; • • ...._;:.......:. 
u- .. ...- --· --t!trlU m • •1 • t '!;r Uf manm aırhb birlikler yardımı ile ) sanda 1ı:apa1ı wf anlle r...ıN...,.. 

- - u ıemı erı e~ me ba.. eni 1 L!-... kal· • •tef eçDllft ikiaini aJeTler jpade yap •• 7 taarrua ar •- G 1 T AN j AL 1 J - ı.taıtı. _._ ,...._.., • ....- ,...,_.. NpaArllk ltlıed .._ 
hanlretaia bırakmıştır. mııtır. Bomba ..,. atuka uçaklara nel ~ • .....ı • ~ faUd ..,..._, ile il- .,. fenni ..naa • 

se..ısrad cenubunda, seri m&dalaa mulıarebesl ve çetin _... w _._. el'• llN clh k9"ll ......., .... n leled reWllWea ala. 

tetla11er tarafından lazım ıelen çarpıpnalar J•pan kanetlerİ· (NE F ESLER) , • blllrler. 
yardam siren pi•ade tümenleri mise mGe .. ir 7ardunlarda hulun· Ç 

1 
• ' - .... :•akıl''-* "'8 latsUleria «17.,lh J1n11k ...,...., •-.a 

• _....__ .ıı. •) Ka. d .&..!-
1 eviren: ~ . -~ 2 (,..._. - na •· çeun aa•atlardan aonra düpnaa muılanlır. Hücum N.taryalan· DM ..... w ••lcıı h J11rhoall riDdln • u tio silt eneı ..., dllfkoe 

• 
• -Lb L---d- .ı:1- tahlrn..t .. :-- =-~- LI-- "d hl ıe- ......... HOYI ' 

1 
..... ~ -- • -~ aa JeDI ...... a,.,...,..__.-, - ---- ----.-. sıçb.ııuan ge· mıa yenı en 30 dijpruua zır ı ftArlllft lla Jıl.a. v--• mcauHc -- .. "9 rdNii .-.ılı ..._. .,.... .ıma. 

. .. Jim• fimall lrlindoJ• varmıt- -.iti ceniıletmlfler ..,. hızlı llii~ tankmı tahrib etmiıtk. 1 
1 

lan .,. .. ...._. ~ pıita'. 

lıgilter ayı Kanadadan 
yeni kuvvetler geldi 

1 d 1 
ediçıldı 

lardır. Bu Jmv.,et er a1'asm a cum an aayeainde &.emli hir te- Anapa ;ıapteclil4i ı Ba ....._ itinde Yalka W I' le ..._..... .WMr.- slr'emahr. 
tanareciler ohlaia silııi, Kana· pe)'I ltsal .._.k tl&fman ıarhh BerUn, t (A.A.) - Rumen IO Is--. 1 ı -~ tıslıllf • P'•larllll .._.. aeMs•ı ıw1a wı&a.. lllr saat 
dalı IDt'alar için mutad takviye-, kHetlerlnl imha etndtlercflr. lat'alannm AnapaJ' aaptett\kle- R...- ıae.llevi 1 ~ lnu•ı bll8I' • llJerl ,.,...._ ..-k._ ~· •• dnt .......... 

.ı.r •- ••l°Ch; ... ......_ tela ...... zi aakeri ~ .. ıaırilivor. • ..., • ., .... ,..._.._ kah& ..._.. c1111ıt .... 



6 Sayfa. --- SON POSTA 

Denizcilik: Amerika donanması 1 Türkiye Cümhuriyetf 
----·--

(Baf tarafı 3/ 1 de) naruna arasında dütünülen karıılaf_ 
Amerika ve Japon donanmaları, malara pek az fırsat verdi, İki ha_ 

Büyük Harbdenberi birbirine rakib sım donanma. bütün barb içinde 
olarak hazırlanmaktadırlar. Bun. dört defa karşılaıtılar. 
fardan Amerika, Çinde bulunn men a - Bearl Haı·bour 
fııatlerlnin korunması için deniz b - Mercan denizi 
harbini oraya götürmek mecburiye. c - Midway 
tinde idi. Bu kadar uzak bir ınesa. d - Salomon 
fede deniz muharebe3I yapmak ise, * 
evvel emird-., gemilerini oraya kndar Bu muharebelerin hedefi ne idi? 
götüm1ek1e mümkün olacaktı. Bu.. Amerlialıların Uzalqarktal<i men
nun için Amerika hazırlığını lkj e- faatlerlni donanmadan fula üsleri 
sasa lstinad et~irdh sayesinde nıuhafııza edebileceğini za 

1 - Gemilerin ma'i mahruk sar. len söylemiJtik. Eğer üsler Ameri.. 
nıçlarını büyiik yapmak ve gemileri kanın elinden alınacak olursa. Ame. 
bir defa aldıkları mazotla, fazla rlkan donanması kendilğinden sa. 
mesafeye götürmek. hadan çekilecekti. 

2 - Puifik.te müdafaası Jizım. Pearl Harbour basktnJnda Japon 
gelen Çine doğru fazla miktarda lar bir ta,la iki kut vurdular. Hem 
deniz üssü yapmak, donanmayı zedelediler, hem de 

Buna mukabil Japonlar, hedef. mühim üslerden bir tanesini zayıf
leri yakın olduğu içindir ki yukarı. lattılar, Şu halde Japonlar (<Donan
dakl şartlara tabi olmadılar. Bunun ma değil üsln diyorlardı. Diğer üç 
yerine topu kuvvetli . gemi ve tay. muharebede ise Amerikalıların da 
yaresi çok donanma yapmağt dü-ı ayni maksad uğrunda koştuklarını 
fündüler. aşikar olarak gördük. Sa1omon mu. 

* harebelerlnin Amerikalılar tarafın. 
Ne~lce olarak Amerikalıların dan kazanılmıt olması. herhalde, 

harb gemileri hem zayıf olacak, bu millete basit bir zafer temin et_ 
hem de birçok ikmal gemilerine ih· mit olmuyor. Bu suretle Amerika. 
tiyaç gÖııterecektl. Buna mukabil lılar, dütmanlarına doğru ileri bir 
Japonlar da kuvvetll gemi yapacak. üs daha temin etmİ§ oluyorlar ki bu 
lardı. bal Amerlkllu donanmasının hare-

Blmun içindir ki Amerikalılar kat sahasını dü,manlarına -loğnı bir 
1922 Va,lngton silahları azaltma adım daha yaklaıtırıyor. Bu donan 
konferansında Japonlardan ( 3: S) manın kemmiyet ve keyfiyet itiba
gibi bir üstünlük istediler ve üstün.. rile ne kada?" kuvvetli bulunsa da 
lüğü temine muvaffak oldular. b&fka türlü ba,a çıkmasına zaten 

Faka! harbin g~lifml bu iki do_ imkan yoktur. F. L 

• Hergün Bir Anadolu seya
hatinin notları 

(Baf taralı 2 nci sayfada) 
Amerika Cümhurreisi şöyle (Baf tarafı 3J.1 de) 

demiştir: tün Anadolu şairlerinden Ana-
dolunun ıonsuz ufuklarından, 

- «Harbe sefer\->er edilen A- daiların$fan, ovalarından, göJle
merikanın kuvvetlerini bütün rinden ve köylerinden gealer 

·dünya pek yakmda görecektir bekliyorum. Saz ıairleri bize bu 
Denizlerin üstüne, altına ve ha- ilhamların örııeklerini uırlardır 
valara hakim olacağız. F aşistle- veriyor. O sese kulak vermek ve 
re zaferimizi göstereceğiz.>> o ıeai itlemek •• işte bugUnün kül· 

türlü genç Anadolu şairlerinden 
Avrupa harbi başladığı zaman istediğimiz budur. 

Amerika el' an Amerikanın nasıl Çünkü Türk şiirine en büyük 
bir kuvvete malik olması icab mucize, ancak o yoldan, Anado
edeceğinin yekdiğerile çatışan Iunun o engin ve co~kun ruhun
muh telif nazariyeleri arasında dan gelecekth·. 
bocalamakla meşguldü. Çıicılar! İlhamınız bir çığ gi· 

ı bi yuvarlanmak için, bize, To-
ki görüş çarpışmaktaydı. roııların tepelerinden o seııleri 

1932 yılındanberi kongrenin duyurunuz! . 
askert bütçe mazbata muharrirı Halid Fahri Ozanaoy 
Poss. A. Collin tarafından hara· 
retle müdafaa edilmekte olan 1 Askerlik işleri 1 
endüstri şeflerine göre nihayet -
birkaç yüz bin ki~ilik, fakat ma- Şubeye çağrılanlar 
teryal ve teknik bakımından ben Fatllh Askerlik Şubesinden: 
zerlerine defalarca üstün tam Aşağıda Qdia.rı yazılı suba.yla.rın çok 

manasile motorize bir ordu A- acele şubemi7,e milraca.ıı.tları ve gelme. 
dikleri taJı:dlrde haklarında. takibatı ka. 

merikaya kifayet edecekti. As-
keri mahfilleTin görüşlerine gö
re ise bunun aksine olarak Ame 
rikanın 1 O milyonluk bir orduya 
ihtiyacı vardı. 

mm.iye yaDılacağı bildlril.tr: 
P. Tıeğm. Tevfik Oğ. Faruk (987) 

Babçeılra.pı Yerli Mallar Par.arı nıulıa-

sebe memuru. 
P. Tetm. Emin Oğ. Ka.dir fl'73) ]}e. 

nıni M. efendi sokak 10 No. da oturan Harb başladıktan sonra Ame-
l ff\ılk mu1lllmi Kabaıta$ lisesi, 

rikanın bu iki görüşü de bir eş- ·--------------
tirerek ayni zamand~ kabul etti r ) 
ğini gördük. Bugün biliyoruz kı '-T 1 YAT R O LA,, 
bu memleket 10 milyonluk bir RAŞiD RIZA TiYATROSU 
ordudan başka 100 milyar dolar Halide Pitılü."'l beraber 

sarf ederek 125 bin avcı, 30 bin . Harbiyede, Belvu bahçesinin 
bombardıman tayyaresi, on bin~ alaturka kısrrl .. ::ı"' bu gece 

lerce tank yapm1ya çalışmakta- ONLAR ERMİŞ MURADINA 
dır. Blitün bunları da herhangi Vodvil 3 perde 

bir taarruza uğramaktan masun, 
mutlak surette muhafazalı bir 
yerde yapmaktadır. Şimdiden 1 

korkunç bi.r kuvvete sahih ol· 
mnk yolundFıdır ve göri.ili.lyor ki 
bu kuvvete sahih olacaktır. Fa· 
kat bütün bunlar zaferi temin et 
miye, zafe .. j teminı ettikten son· 
ra da Avrnnada Anglo • Sakson 
aleminin istiyebilec~ği bir sulbü 
yerleştirmiye yetişebilir mi? 

Amerika Cümhurreisi bu su· 
ale müspet bir cevab veriyor ve 
ilave ederek divor ki: 

- Zafer sanıldığı kadar uzak 
ddlildir. 

SADİ TEK TİYATROSU 
Bu ırece 

Bağlaı·ha,ı Halede 
SUT KARDEŞLER 

Vodvil 3 perde 

ffER ÇEŞİT KLİŞELERiNİZİ 
• 
ISTANBUL 

KL1$EHANESİ 
AHKAHA CAO. CAGAL06LU YOJ<.UŞU·Z9 

UCUZ.ÇABUl<vETEMİZ BİR ŞEKİLDE YAPAR --·--
MŞRA SİP4RİŞLERİ SÜRATıA 6ÖNDtRİLİR -

IZMIRDE 

ANKARA PALAS 
OTELi 

z·R AT BA KAS 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi= 100.000.000 TUrk Lirası 
Şabe •e ajaDI adecllı 265 

Z1ra.I ve tfoart her nevi banka muameleleri 

Zira.at BaJıka.ı;uıda 1'1llllbıua.lı ve ih'ba.rsuı tasarruf hesJ.blarmda en 
aıı 50 llrası bıılunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aşa.tıdakl 
vıaııa söre lkra.mlye datJtılacaktır • • 

~ Adcd .J-000 Li.rabk 

' • 500 
' • 250 

40 • 100 
100 • so 
120 • 40 
160 • 20 

• • 
• • 
• • 

~000 Lir1 
2,000 • 
1,000 • 
4,000 il 
~000 • 
4,800 • 
3,200 • 

Dikka.t: Btsa.bla.nn.daki paral&r bir sene Jolnde 50 Uradan ıısatı 

cliişmlyenlere lkra.nılye çı.ktıtı &akdinle % 20 fazla.sile verilecekUr 
Kur'alar ıenede 4 defa.. 11 Mart, 11 Haziran, 11 "Eylül, 11 Birinci 

Ereğli kömür havzası sağlık komisyonu 
başkanlığından: 

Doktor eczacı ve hemşire 
araıııyor 

1 - Sa.tlık teşıkllituıa. ballı Zonguldak merkeminde çalv;ınak üzere c.225ı> lira. 
&ylık iicretli bir yedek hekim ile 225 lira. ~lık ücretli Kilimli mıniaka& 
ioln bir hekim. 

2 - Saihk 1ıe.şkllltı Kanclillt Jwıtalıanest için «300» Ura lie.retH bir dahiliye 
mlltehassısı. 

8 - Sa.thk ıeıı,klatı dfspa.nserlerl için 150 ter lilra aylık. ücretli ( eczacı. 
4 - Sallık teşklJi.tı bastaba.nesf toln ~ Harlclf'O, Nisaiye ve Dğnın 

senvtslertnde ~ışmış, ikı diğer rııerıvlsler loln de 3 ki cem'an 5 hemşire 
alına«ıktır. Ayhk t.lcret 70 llradu. V'cretler üzehıe ayrıca. tevk..l·Ul.dc zam 
d<JenmektedJir. 

Ta.libleıin sıhhat sicil numa.ra.larını bildirir klSı:I. ıtercümei hallerile blrllkte 
tlllek~eJ.eırl.nJ 15.9.942 Salı ıününe kadar Havza Başhekimliğine göndermeleri. 

t.9H'7» 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksil'temeye konula.n iş: 

1. - Su işleri sekizinci şube müdiirliiiü bölc'esi içinde Çar$iım.ba batak.. 
lıkları isl:lh işlerinden Kıazlı • Turgutlu dareleri arasm'da.ki ba.ta.ıdı.tın ktı
w'.ulmıısı ve derelerla isi.ahı işlel'l. 
Talmıln et\llen keşif bedeli fia.t TWıidi esası üzerbıdcn re! 793.4 ı b lira «07ı> 

lrur uı,1.w. 

2. - Eksiltme 16/9/912 ta.ı-:lhine rast~an Çarşamba ıünü sa.a.t «15» de 
Ankara.da Su İşleri rcisillii binası lçillde toplanan su eksllt.mr. komisyonu 
odasrnd& kapalı za.rf usullle yapıılaeaJdır. 

3. - İst~kUler eJ.ıdltme şartnamesi, mukavele projesi, b'1yındırlı.k işleri ~. 
nel şarlcamesl, umumi su işleri fenni umumi &u işleri r.-Jıni şıırtnamesi ile 
hu.~usi ve fenni şa:rınameleri ve projeleri «50,, lira karşılığında •u L'ileri reis_ 
llğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ısteklllerin «67 553., lira «23n kuruşluk mu_ 
mkk.3.t temina.t vermesi vr eksiltmenin yapıla<".a.ij'ı gıinden en az üç gün evvel 
bir dilekçe ile N.ı.ft.ı Yckaletine" müra.eaa.t ederek bu işe mahsus olmak üzere 
ı-es1ka. almaları ve bu vcsikwı ıröster.mcleri şarttır. Bu müdılet içinde vt'Slka 
Ssf.etlnde bulunm"J,y,uıLı:r eksiltmeye ciremezler. 

5 - is1eltlller!n ıeıdtf mektu.'!ılarını ikin<'i ma.dcledt> yalllı s.ıatten J>ir saat 
önc~ine kadar 'Su işt"rl reisliğine makbuz karşılığ-ında vermeleri rn.:ı:ıındrr. 

Potı-ltdtı olan ;"'ctkmel'!'l' kabul edil.mı-z. «6750" «889:!., 

Elazığ Nafia Müdürlüğünden: 
1 - 121825 lira. ; kuruş bedeli lrcşitli Elazığ 80 yat-ıklı memlrket hasta 

ha.11.CC'J (<Ste<lk sulıı, t.abiı cereyanlı kalorifer tesisatı. ~ıhhı tesis.~t ikmali, dıı: 
hiJi tenvirat sinyal, 1elefon ve mulıa.rrik kuvveıt ıe:oisa.tı işleri kapaJı z.u-I lliUlile 
eksil!meye konulınu~tur. 

2 - Bu işe <tid evr.ık şunlardır. 

A - Bayınrl•rl:k işleri genel sa.rtnaınesi, 
B - Fenni ve lıu.susi şartname, 

C - F~tm;> \ia.rtnamesı, 

D - Keşi{ lııi!as~, 

E - l\lultııv ~·~•ı:u.11• projt•si, 
F - Ya.pı l~l,.ri fennı t'artnamesl. 
İstekliler bu Şi\.Nnıııı.ıe ve evrakı Elizıf Nafıa l\lüdürlii;:-Undcn 3 llra 5 ku. 

nış bedelle :.ıl:ı.blli.-!cı-. 

3 - Eksiltme 11/ J/94:1. Cuma JÜUÜ n.a.t «15» de Elfızıf;da. Na.Jı'.l. .Miidiirlü. 
ğii odıısınıda. mütc~kldl arUırma. ck&11tme komsyoıııınıfa yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye glrebilme-k 1~.ln ısteklilerl:n 7341 liı-a 2:; kuruş nıuvakka.t te_ 
miııat vermesi ve tnınd1.n ba.~!ka aşağıdaki veslbları Jbra.ı: elmeleı-i l.izımdır. 

A - Ekislltmedcn üç gün ev\•eı Elanğ vili.yetil'nden lıu ~~ datr alınmış en. 
Uy et ve'rlltast, 

B - 19-12 y\l.na alıJ Ticaret vl? Sana.yi Odası veslk1s1. 

5 - Teklif mck!tıb!ıı.rı, yukanı'la. tıçüneü maddede yazılı ı;aatten bir saat 
evveline kadar komio;yon reisll~ine makbuz muka.bilinde vcriJ.e.cektır. 

Bu kanaat ister haklı. ister 
haksız olsun, muhakkak olan bir 
nokta vaırsa o da Amerikanın 
kendi topra~ırıda asla yenilmi· 
yecd?i, saldırıya u~ramıyacağı
dır. Esasen görü!üyor ki. mihver 
alemi bile bövlc bir ihtimali asla 

İzrnirin en temiz, en modern 
ve mazbut aile otelidir. 

Posta ile gönrlPrlle('ek mcktublıır nlha.yet üçüncü madJede ynzılı !:ı.a.tte a 
çılm.ış bulunrnnlırhr. Post.ula olacak ıecikıneler kıabul edilnıl!Z. «9096» • 

hatıra getirmemektedir. 

& fuunn. ZLı1akl1.9Ll 

ZAYİ - Cümburlyet Kız Lise::;iıulen 
"1dığ'un ta8d!'.arna.ını!!ınl za.yl ettim. Yeni. 
&lııl ala.oatım, esk.lslnln hükmü yoktur. 

156 Sabalaa.t Allaıar ... 

HükUınet karıısında denize 
nazır ve gayet havadar, lokan

ta, pastahane ve kıraethaneyi 
cami ve servisi gayet munta • 
zamdır. 

Telefon: 3438 
Telgraf: İzmir Anlcarapalu 

. . 

Satılık emlak 
(anakkaleda nasta.ne bayı.rın~fa, mer. 

bum YU5llf Paşa evi, dükkanlar ve ar. 
kasındaki aran:i ile birlikte sat1lıktır. Al.. 
Pıa.k >Jıtllşenlerin Son Post..'l.da Tardt fs. 
mine mektubla nıllra.caaıtıarı. 

IRTIK ELLi YAŞi'°AFfiNDAKf"li 
k~DINLAR 35 inde GÖRÜNEBİLİRLEf\..~--" 

EyJul 2 

f:Bilttln dünyada meşhur bir cild ~dah~beyaz, dahii'ta~ dah 
Utehassısı tarafından keşf - ve nerm!n ~ve daha genç olduğunu 

büyük• bir itina ile seçilen genç ııörürsünüz. Gündüzleri de <Beyaz! 
hayvanların clld hüceyrelerinden Yağsız) Tok.alon kremJnJ kuilanı 

t1hraç edilen yenl cevher, genç nız.•Bu basit ve kolay tarzı tedav 
e sağlam bir c!ldln ı unsurlarına sayesinde her kadın 10- ııs ya 
üşabiht1r. BİOCE~ ~tabir edilen daha gençleşebJUr ve bütün gen~ 

fU cevher şimdi clld gıdası ·olan kızları"l gıpta nazarUe bakaca~ 
~mbe renkteki Tokalon kre;nlnln şayanı hayret blr ten temin ede 
~terkibinde mevcuttur. Bu kremi, blltr. yegö.ne Clld gıdası olan To 
,akşamlan yatmazdan evvel kulla- kalon~; krcmlerlnln memnunlyel 
~:ıınız. Siz uyurken,' clld1nlz bu verıcı. netlcelert kat'iyen garantı 
~ıymetll unsurları İnasseder;;. ve lidlr. AksJ halde paranız Jade olu 
C!er sn.bah uyandığınızda clldinl- nur.', 

Saçınız DökiUüyorsa, Baıınızda Kepek yat1• ? 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
._ ____ Kullanınız. tesirini derhal g~rüral\nOı ___ _., 

yakın mazbut bir Depo aranmaktadır.) 
Y emlt Vapur iskelesi karıısında Sümer Bank Sellüloz Sanayjj 

müessesesi 1stanbul Satıı Bürosu.na müracaat. 

' Telefon: 21539 ----~~--~ 

YÜCA ÜLKÜ LiSESİ 
Kayzdlara başlanmıştır. Telefon: 20079 

~~~-~---~~~~~~--~-------- ~ 

T. iŞ BANKA..ı 
K. Tı\SARRUI•' 

HESABLARI 
Z 1tdnciiel}rln 

KC$tdeslnc ayrılan 

lkramlyeler: 
1adet1000 lir:ılılı 
1 il 500 ,, 
2 J> 250 lt 

14 J) 100 » 
18 lt 50 il 

fO J) 9• ,..a • 

· at Son Posta Matbaası : Netr•>' 

SAHiBİ: A. Ekrem uşAJ'LIGU.. 

, 


