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Almanlar Stalingradın 
bazı mahallelerinde .ciddi 
bir ilerleme kaydettiler 
Bir sokak 4 kere el değiştirdi 
Her iki taraf külliyetli miktarda takviye kuvvatleri aldılar 

muharebeler şiddetle devam ediyor 
1 

- ' Alman ve 
Sovyet 

tebllllerl 
Stalingradda 

birçok 
gedikler açıldı 

Milli 
Şef 

lngiltere ve Dani
marka Kralları 

tebrik telgrafları 
gönderdiler 

Ankara 29 ( A.A.) 
Climhurreisi İımeL İnönü • 
nün doğumlarının .tıldönü • 
mü müna•ebetile İngiltere 
kralı majeste altmcı Geor • 
ıes Cümhurreiıimize bir 
tebrik telsrafı çekmit, Clim
hurreiıimiz de lnıiltere kra· 
lanın bu telgrafına bir teıek
kür telırafı ile mukabelede 
bulunmuılardır. 

Ankara 29 ( A.A.) 
Cümhurreisi İsmet İnönü • 
nün doiumlarınm yıldönü • 
mü -münasebetile ' majeıte 
Danimarka kralı ile CUm • 
hurreiaimiz ara11nda tebrik 
ve teıekkür tel1rraflan teati 
edilmittir 

El koyma 
davaları 

Sonbahar ekimi 
Lüzumlu tohumluk vilayetlere 
verildi ve dağıtılmıya başlandı 

Ekim sahasını genişletmek isteyenlerin 
lüzumlu tohumluğu bulmalarını kolaylaş
tırmak için Zirat Bankası kredi açacak 

AnkaN, 29 (Hususi) - Sonba
har ekimi için lüzumlu tohumluklar 
vlliyetlere verihuif ve dağılmağa 
bqlanmıttır. Datıtma itlerinin kon 
trolünü yapmlllı ve hiaıl olacak zor. 
luldarı yerinde halletmek üzere Mri 
bu iti hılöb için bölgelere Ziraat 
Vekiletlnce muntlltler rönderil ,. 
m1,tlr, 

Tabö afetlere uiramıt çiftçilerle 
yeniden .ziraate batJıyacaldarı n 
ekim sahasını genipetmek isteyen • 
lerln lüzumlu tohumluğu bulmaları. 
nı koJaylaıtırmak için de tedbirler 
alınmıı ve Ziraat Bankasının bu gL 
bi vatandqlara kredi açması temin 
Olunrnu,tur. Ziraat Vekili Şevket Hatiboğlu 

Moskova: "200 
tank bozguna · 

ugramıştır,, diyor 
Temyiz ceza daireleri 

,. umumi heyetinin içti-

Sehir Meclisinin asli ve 
yedek aza namzedleri Parti 

taraf mdan tesbit edildi 
Şark c.~J»f.uinde bir Alman zı•n!ı kolu bir nehri geçerken had kararının hülasası S • b 

Berlln 29 (A.A.) - Alman or- M _8_ eçıme, ÜtÜn kazalarda yarın başlanıyor, 
dula ba-L. tanl i t bliil OıııKOva 29 ( A.A.) - Reutcr 1 ran sayıca pek üstün kuvvetlerle ta. 

------------·-

rı ,_omu ı ının e : • h • uh bir" p rt• R • • b h d b b . d K_.ı:ıL d T _,,_ ub ajansının USWJ m a l Harold arruza kalkmııtır. Ankara 29 (Husuıi) - Adli. a 1 eısı u usus a eyanatta ulun u aT&uya a ve ereK cen un • Klng bildiri or· .. w w • • • .. .. 

dakl Ahnan kuvvetleri, sarp, or • , Y • Dun, Almanlar agır kayıblara ug ye Vekılı!'ın dunku b~yanatına Şehir Mecliai azalıiı seçimine 
manlık ve dağlık arazide kuvvetle . y enı tank ~e 30.000 kadar taze ranı.ı~lar,. fak~t muvaffakiyetler elde ea~s tef.kıl ede~ tem~ı~ .ce?'a yarın bütün kazalarda baılana • 
tahkim edihnif ve lnacHa müdafaa pıyade kuvvetile genlı mikyasta Y"P elnıİf}erdır. B:ir sokak 4 ke11 el de • daırelerı umumı heyetının ıçti • caktır. Partice namzedler teıbıt 
edilmekte bulunmuı düpnan mev • tıkları ~rnızlar ?eticesinde Alman ğİfllrmlıtlr. Muharebe gece gündüz (Deoamı 5 İnci aaylmflJJ ecfilmiı buhmmaktadır. Parti 
zi~rlnl ele geçirmlflerdlr. lar Stalmgradın pm~l batı mahal - devam etmektedir. Şafak söktüğü vilayet idare heyeti reiıliiinin 

Alman bava kuvvetleri Touapıe lelerlnde ciddi bir Uerleme kaydet.. vakit aOkağa hakim kalan Ruslar Maarı·t Vek·ııı·nı·n bu husustaki tezkeresini ve nam.. 
havzasını boınbalamıt ve Karade • miflerdlr. l>Üfman, müdafilere naza (Devamı 5 ;nci sayfada) zedleri neırediyoruz: 
nime orta tonajda 2 semiyi huara okullara tam·ımı• C. H. P. intihab yoklama tali-

~~~için yapılan çarpı,lffa. 1 lmanlar Lenı·nurada kareı :~tn0ı>sik!:!'ctu:;::.~a:>;~~ ~ 
lar esnaaındıa dün lnacllı muharebe- N tJ lamalar sonunda f stanbul Umu • 

... "<=.::":~.~~:~:ı·..ı ... büyük bir taarruz hazırlıyorlar sXh~~ıe~i~~i~i:a ~~~~:~t·~r~:;.;:&:: 
·ışgal altındakı• göstermelerini taiıda yazılı arkada,ları C. H. 

-- istemektedir Partisi namzedi olarak sayın ae-

f ransad a tevkif Şimali Rusgadaki çicile~: :~d;irii.~anbuı Vilayeh 

. . Alman ba•ku.aıan- Ankara 29 (Hususi) - Per - idare Heyeti Rei•i 

d 1 A k 11 Y' ıembe sabahından itibaren 1942- Kay•eri Meb'usu 
8 ( ~n merı 8 1 ar danı deği-fl.l/ri/igor 1943 ders yılının baılaması mil- s. H. Or11üplü 

Viıi 29 ( A.A.) - Amerika 
büyük elçiliğinin resmi bir kay • 
naktan öirendiiine söre, dün 
tevkif edildikleri 'bildirilen Ame
rikan tebaasından baıka 1400 
Amerikalı daha İşgal altında bu
lunan Franaada tevkif edilmiıtir. 

v naaebetile Maarif Vekili Hasan Şehir Medllİnin uli ve yedek •· 
(Devamı 5 inci •aylada) blıklarına mmızecl .-c;.terilenler Parti latanbul ıdar~ Tıeyetr r~rıi 

Nevyotk 29 (A.A.) - Stock .. 
hohn'clan New.York Tunea pzete
aine selen bir telgrafa söl'l!, f eld 
marepl V on Kuachlen, fİmali Ruı• 
yada seneral Von Leeb'in yerine 
Aban betkumanclanlıiına tayin e.. 
d.ilmİftlı'. Aynll tıelarafa söre, yeni 

Tevkif edilen Amerikahların 
•dedi ıimdi 1780 i bulmuştur. 
Te-vkif edilen kadınlar <1ZOO)) lo· 
kantasına setirilmiştir. Bunlarm ~andan Leningrada kartı büyük 

[Devam 5 inci •aylada] ölçüde bir taarruz hazırlamakta ve 
buna dair emareler görühnektedir. 

Değiftİrilcliği •Öylcnilen Alman 
Generali Von Leeb 

Alman devlet reisi 
yarın bir nutuk 

söyleyecek 
Korku ne bir aile faciası 

Ankara 29 (Radyo sazete • 
•i) - Gelen haberlere söre Al· 
~ devlet reisi Hitler Perıembe 
.Cibıil aöyliyeceti bir nutukla Al· 
"_'•~:rada yeni kıı y.-rdım mev
stıaıni açacaktır. 

Sıvasda bir tüccar~ karısı, kızı, yeğeni ve uşağ! 
tarafından balta ıle parçalanarak öldürüldü 
Sıvaı (Huauai) - Şehrimiz za.. 

bıtuı tüyler ürpertici bir cinayeti 
meydana çıbrmıt bulunmaktadır. 
Zabıta tahklluıtına nazaran bir aile 
faduı ilml verllebllecek olan bu 

r·············································, cİnllyetin cel'eyan tekli v~ taf.118tı 
M 1 ""• • • ! tudur: es egımızın Maktul tefırimizde 25 .eneden • 

büyükleri beri zabl;e tlcaretlle iftigal eden 
55 )'aflarında aalen Karalı Şevki 

ilk 1 d.
1 1

. Dafdan adında bir zattır. Bir hay• 
yazı arı neşre 1 e 1 li irad ve servete ıahib bulunan 

50 yıl olan 61 zat zetı&'İn tüccar 5 defa evlenmiıtlr ve 
aon aldığı 6 ncı kadın da nikahsız 
olarak· kendlslle yataınaktadır. Şev. 

: liaJckı Tank Uı'un bu şayanı kllnin bu kadından doğma 18 yaf • 
! ~t Yazısının ikinci kısmını larında bir kızı, Nazım adında e • 
: ı-..:.._ - hlünder!lcat çokluğundan linde büyütüp yetiıtirdlii bir Uf8ğl 
! ~adık. Yarın nepedeceğlz.. ve erkek kard91lnden çok küçlik 1. 
\ Öaür dileriz. i ken yetim kahnıt ve Şevki D&fdan 

""············ ı tarafından yetllftlrilınit Turan adın· •••••••••••••••••••••••••• .. ••••., ( Deuamı S •nci •c lada 

• ................................................... fUlllarclır: Suad Hayri Ürgüplı; 

Dun gece Bayazıd- Adalar kazası lımumı Meclis aaası. 2 - Fttiı .Babıır 
Aıli azalar: 1 - Avni Yeğız, Umumı_ 1'teolls llUSI. 3 - AbdlıUr.ı.dır 

d k. 1 ki .k u A M r .IWraınıürsel Umwnı Mecllı; atası .. -e 1 e e rı ;~:k :::.a;:;:z~ıı:__ Muhiddin İhsan Namıık Poroy \Jınuını 1\:::e:·ı:s a.. 

b• d Önderoilu, Emekli deniz binba· ~~... 
1 in asın a Yangın .1."'""K aza u: ı - Yusuf Ziya Dra 

fiil. man Avukar. 2 F h :ddl ' • 
Bakırköy kaza~ıı • - a re 0 I' chmı Be. 

b 1 . . len Ço uı. doktoru, l - Dutt>Un Akba.) 
aş angıcı Ah.ıl~lazaUlar: ı. -M Ml7hmed Sı- Tücca.r, 4 - Suieymaın Rf!r.ep Taşç.otlu 

Bu yüzden lstanbulun 
başlıca semtleri 15 
dakika kadar ışıksız 

pa ıog u mumı ec ıa azası, Ec-zaa. 
2 - Hilmi Naili Barlo Umumi B k L 

M l • 3 ·r f 'k U ey oz «aza•ı ec ıı azası, - ev ı raz Asli azatı.r: ı - ~INımed Ali G~en 
Belediye teftiı heyeti reisliğin • 1. mumi 1'fecl'J ~ 2 _ Fr.rot F.rınııal 
den emekli, 4 - Selim Bilol U- Ummni l\l~!is ~. 3 _ l\tıJ-u!ll'h 
mumi Meclis azaıı. \'a.Jıdi KunıMıftl<'tlaz CPml~ N,i l'f:ist. 

Yedek azabı': 1 - AbdulkAdlr Erdo- ~ azalar: 1 - Atıf flryaktıotlu 
kaldı i&n A1'111ıat, ! -Slilıôf• t:ltıtler Avub&. Hatlyccten m~f'k:lld 2 - lbtahlm Ann 

Dün sece saat 21,30 da Be • 1 - 8-Jrl Relvaaotlu Matbaaeı, 4 - A.Rlsa.r halat fabrQ['.l , sahlblertw.len. 

dd k • 1 k 'k .d • b" AıbdD1lah Elemen Avv'aı. 3 H . iın K'"-' · yazı a ı e e trı ı areaı ına • . - U"eY -·urN Be)koz merkes 
•ının arka kısmına isabet eden Be,.lıtaf lta.zaa na.biyesi reiosi. 

[Deuam S inci aaylacla] Alil ....... : 1 - Ahmed A~ İylctı U. ( DPvornı scıvfa 411 Je) 

' 

Mulatelıirleri Ao 



2 Sayfa 

Hergün 

Rumi acnc 
18!'>8 -Eylül 
17 

30 
Carşamba 
Rumi acoc 

1942 

Arabi ııeac 

1861 -Hızır 
as 

~~N; Ramazan 
IM!ıAK 

S. O· 

6 rı6 

ı~ o..ı 

Ô~lc 
s. D. 

' i:· 13 09 

~ v. 6 o 

19 
llı:indi Akşam 

s. D. s. D. 
16 '3 18 64 
9 29 12 -

6' 17 
10 2 ~ 

Yat.ı 

s. u. 
20 2 ·. li 
ı sı JI 

BeslmJt lllakale: 

Fatih askerlik dairesinden: 
ı - Yerli ve yaba.ne• askerlik şube. 

ilerinde 1.~rlJ.ı bııhınan 339 dotumlu ve 
bu dotumhı1al1 muayeneye tibi ohımk 
~ğbu: iknnı' verilmiş ol nbrm sevk 
!ıeıiııe ba n:ıcaktır. 

~ - Bu do!'mnluların i~l.IM &iinü 
19/İ.Teş./942 J>a,a.tte.sl tiiuiidıir. Yttli 
re yabruıoı mili.-eılerıerin meıısu:b cıl -
ilu:ldnn ~k pbeıleriue m"1.kiır cün.. 
de :ınümeaa.t etme\eri, \'akt.lııde m.ilm -
cmt ~ haüm kansal Wli.. 
lıtı.t mrllc IJi.n UQur. -- ._ 

SON POSTA 

= - irade kuvveti çalışmakla elde edilir 

--- -

EylUI 30 

Sabahtan Sabaha: 

Rakı kurbanları 
Yalnız mezarda ve 
Zindanda değil 
Aramızda da çoktur 



30 Eyı.t &ON POSTA 
Sa,fa 5 

'"'l'elgra.19, Telef'o:a. Ve Telsiz llaberleri , 
BU SABAHKİ HABERLER 1 Ankarada muhtelit 1 Korkunr bir aile faciası 

. evleri soyan iki " 

alınanlar Slall·ngrad cephes·ıne sabıkah yakalandı ~ ~;;':= ~"...~ &0~:::ı:~ü- ;;n~aı:~:!:cta'!:·ç~:~r:'u fe-
)'Uyüp ıerefli bir medekte yer alımı Nikah k d la Şevki · -Ankara 29 (Hu:.usi) - Son tır. Aniafılamı an bh b bd • ~z . a ın lnm yege-

ü~ ay içinde hükfö~et ~rkezi • Şeni 6 ocı kadı~ bir tür~ :ııu.~ .. Turan in~ bı~ı ile .. bl~~efDl~l-

Ma resal Ll•st'ı• getı•rdı•ıer ıun muhtelif yerlerınde 23 hır • lanmak istememiş, bu kadından do- ~;e Şev~ıl Dd•i anBuı 1_.oklurmekge 
' aızlık yapan iki sabıkalı Ktrfe - ğao luzını aıOD defa ölen befj1tci ka- Z1 vennış er "': re genç •-

birde yakalanmış 'Ye •ehrinıi:zc rıatnın kızı olarak niifu · i n da muvafakatml aldıktan sonra 
~etirilerek müddeiumuı:ıiliğe tea tir, sa geçırnı f.. l ?OO lira_ tekli file ufak Nizım ı sü. 
llm edilmişlerdir. Bunll'lr küçük Bu arada yeğeni Turana babasıa- !:':ı~bn~ let-~~ırmı§lar, cinayeti 

Alman ?:uvvetlerinin şehirde amele mahallelerine 
nüfuz ettikleri bildiriliyor 

.ALbas ile arkadqı Fey:ıullah dan kalmıı olan küiUyedi mirua ~" ır. 
Yıldırımdır. Sabıkalılar suçlarını Şewkl Datdan el k071DUf, yepnine Yeıw hır ev yaptırmak ve kereste 
itiraf etmi§lerdir. Eşyal11.r hulun· bunu hiçbir tekilde iade etmek is- ar::i:'kta ~lan Şevkiyi karısı bir 
mut ve aahiblerine iade olun • tememiştir. Bir Ara Turanla ŞevkL b.cıu~ 0 ;'.. ırm~ &erestelerin b~. 
muştur. nin kızının ailece evlenmesi takar- .. ~ ;_.~ B damda oldugu

L d 30 (A.A.} - Vişiden ı vadan alman aon haiterlere göre 
on ra, k S ı· - .Jd b"" .. "dd hildirildiğine göre Alman .. u. ta ıngrllMl a savaş utim şı e. 

manda heyetinde tekrar dP-ğı§İk· tile devam etmektedir. Yeni tak
lilder yapılmıttır. Stalingrad viye alan Alman kuvvetleri şeh
cephesi kumandan} Ma~~dl Von rin §İmalinde bir ilerleme kay· 
Bock a:aledilerek, yerıne Yon detmişlerse ~e, Volgadu.ki Rus 
Liest geti~lmiş~ir. ~t:rıera~ ~~~ filotillası ilerleyen kıt'aları ~id· 
Holt de, Lıe.st ıle bır~ık.te ta ıu detli bir top ateıine tutmuş ve 
grad cepheaıae gelmı§til': imha etmiştir. 

Lonclraya göre vazıyet k Diğer taraftan Timoçenko lruv 
Lontlra, 30 (A.A,:~ .. ::: •• ~~: •• ~: vetleri ise, Stalinıradın :-inıal ve .. A ............... :k ......... d.. n·ız ve şimal batısı istikaınetind; tazyik-
merı a 9 lerini artırarak, Alman so1 cena. 

k k ti I
• hını ciddi surette tehdid etmek-ar a uvve er ted7r1er. 

• Yukan Volgada, Rjev kesi-

erkanı toplandLar minde mühim bir bölge Alman-

Vişi, 30 (A.A.) - Şimdi o~- El koyma davaları 1 
yanua aahiliade ltir noktada mu.. 

riir etmİft fakat Turan ayrı ev aç • kou soy em"i"" · . un~. üzerine Şe-y. 
lardan temizlenmiftir. Burada B n:u& l.lledı~· . ln •-..LL.::... d 1 ~ısının tarif ettılg.ı yerdeki bot 
Rus kuvvetleri iletlemektedirler. ergin l'I iÇ ~ yarı a dama ıltml • . 1. b' k"' 
Daha ,.imalde Leningrad revre- kalmış, evlenmeden vaqıeçiJnıiı •• _...1 --• 1 f, ~e g rmce ır o.. 

"' " tir ~~ MU> annııı wan Turan elindeki 
sinde Alman hücumları püskür- ( Baf to.ralı 2 nci aay fuda) ·Biit'" S arta ok , b" it" balta ile a.'llcasının üzerine hücum 
tülmÜ§tür. .. . k k h d f . l un ıv ç genıı ır ı - et·mit b rkaç darl>ede b.aftnı par 

Kafkuyada, Mozdok. Grozni alsonmıye ter -~trol c .. e··ı~ · mı ek~ ~~d b~azanmışd ol;nd ~evkbül .. Dük~~ çalıva'rak ker.d!~inıt öldümriittür. • 
bölgesinde Almanlar muvakkat mıştır ve oy e goru uyor, ı ııw;a ır zaman a o u ça y 111r K .

1 
• • •. eak b 

· k k b lan d ~ · d servet sahibi olmuttur Bu serveti ah cinayeti JUut ı amcası. bir derleme aydcbniılerse de, ış aş gıcına ogru p~ın en 
25 1 

. . d zahir k. .. . nın cesedini b(ış damın arsasında 
bHahare Rus karşı hücumları ne- tesbit edilmiş olan bir hatta varıl de ~~1 ~ı~e . e, _.Joıyun .. uzerın· yere <>"Ölnm ü• iizerine de duvarcı-
. · d ·ık ·ı · · • '!JC'L'ı,....- tem.ın euen tüccarın, 6 '" ticesın e ı mevzı erme gcrı a- dıgı zaman orada durularak baş- he 1 ld • "hl b 

1 
d NI lar getİrel."ck bir duvar ördürnıü.f -

tıJnuşlardır 1 . . l ile 1 . r yı o ugu gı u yı a san 
V . . ' _ . anan ı şı zaman a ma etmesı başında köylülere saUığJ malbrının tür. Zabıta esrar perdesini açtıktan 

ı.sıye gore v.uı1yet beki k . . 
Viıi, 30 (A.A.) _ İyice ha. enece · tıHr. . . N B bedd yulmelini alınak'-~~re köylere çıktığı sŞeonr~ ~ ~sa?a bır ~ :tim!t 

zırlandıktan sonrl\ yapılan bir Amanya ancıye azın er· ~. Uflur. ~a1U11t aradan ~ biri v aş,,.an ın ~es uu a a ı 
taarruz neticesinde Alman kuv- linde bu nutkunu söylerken, A· °;'u~det geçtigl halde kendısmden parça parça ed.iln111 bir halde buL 
vetleri Stalingradın şimalinde merika Cümhurrei.,inin şahsi biçbır haber. alı'!aınamıttır. Şev~l1 111uıtua:· 
1.ulunan i ... çi mahallclerı'nde de- .. ·ı · M" t w·ık· .l 1\1 Datmanın bir cınayete kurban git. Katil '1'e ıuç ortakları yakalandık-

"' mumessı ı ıs er ı ıe ue n os .:.w.ı · d"" ·· b • ..ı.:. d nd tan faci iki ı sah ı rinliğine nüfuz etmislerdir. k ad la w d , ~ m uıunen :za ıta ~ lfl a sonra ~ın ne nes a. 
· ov an ayrı cagı sıra 3. } a· yaptığı tahkikattan bir netice a1a - çılmıştır. Şe'Yki Datcfanın karısı ne-

AJ So l hancı gazetecilere hitaben bir nu mayınca çahşmalarını tehir jçinde zarethanede asabi buhranlar geçirir-
man 'f~ . vye tuk söyliyerek Rusyada gördüğü devam ettirmeie karar vernıi.ttir. ken kalem kağıd istemi,, vasiyet -

him bir toplantı yapılmaktadır. 
;Bu toplantıya amiral Niınitz, Ge· 
neral Amold ve Getıeral V •••· 
ley iştirak etmektedirler. 

teblıglerı mamzaranın kendisine ilham et- Bu arada aı'le içinde de isticvablar nameye benzer bir mektubla clna-
[Baı tarrJı 1 iıtci ••ylada] (Baş taraf• 1 uıcı ~ay/atla) miş olduğu düşünceleri anlattı baf.lamıftır. . yeti olduğu gibi anlatmı,, başını ~a 

had kararının hülasasmı bildi • ki topraklarda deva!llllı taarruzlar- A J S k S t "'J • UJBlc Nazım ıstlcvab esnasında varlara vurmllflur. Kadının yazdıgı 
riyorum: Ja bir çok gedlder açılmııtır. DiŞ • ve ng 0 a . so.n • ov~e a em! telat a1ametlerl göstermlı, Şevki bu mektubu 18 yaıındakl genç kıza 

o -

Al nanlar ~tıl ettikleri 
yer!erde 207,373 kişi 

asmışlır 
Nevyork, 30 (A.A.) - Nev

,_k Tünes sazetesi, Mih•eı; ta
rafmtlan ifgal edAlen memleket· 
lertle itlam olunan kimselerin sa. 
~m 207.373 e yükseldiğini ele a
larak çok ti.Wetli bir makale 

Milli koruma kaaununda ihtiki. 1-._u __ ..__..! •---~· • ._ _ _.__ hesabına aksı hır tesaduf esen Datdanın rrlkahsız karısı ise sonılan gösterilllM:e o da fenalıklar geçir • 
BMU1 f~enu.::n a.euulru Aunar - 'J L W"fk' ' . k F R"b 

rm ne suretle tekevvüıı edeceği ve mak için bot yere taarruzlarına de.. ı ara•K. ı ıe nın nut u on ı auaDer karflsında kah korkak, lcilh mit, ağzından "köpiider gelmlf, 
ae aüi anasm muhtevi olacağı vaqı etmiftılr. bentrop'un nutku ile ayni za· a-.bi vıe titiz haller görütnrii§tür. doktonm müdahalesine rağmen kur 
sest..-ilmiıtlr-. Bu cümı.deıı ola- Cephede bulunan Macar kuvvet- manda intişar etti. Aksi bir te· Ba vaziyeti gMden kaçırmıyan za- tardamıyank öbniftür. Yaralı olan 
rak f"ıat .•ür~~b~ komisyonla • lerl, mahalli taarruz1an ..._,, ile saclüf olarak diyoruz, zira Mister l>lta bütün tahkikatı aile efradı ize. kadın ise ~ kald1r1bnqtır. 
rın1n tayın ettaaı hattan fazlaya bltimıiflerdlr. W'lk' .. zl ·ı F R'bbe 
satış ihtikar suçu oLarak kabul Cephenin ınerku kesimindeki 1 , ıe 80 •• :.rı e . . on 1 ?· 
eclihaittir. Fiat miirakabe komi.s.. L-111~ t1·· t -"-- uvaff trop un goruşlerını adeta teyıd 

-.....- utnıan aarruu.rı m a • . . B .. l · b" ·L • yonlarmın bu kararına muhale- kiyetle piilkürtiilmiiftür. etmıştır. u soz erın ır ııu satı-
fet edenler hakkında takibat ya· Cephenin tlmal kesiminde bir rını tekrar edelim, Wilkie diyor 
pılmakta ve neticede tahakkuk taarruz sırası~ kara ve hava kov· ki: 
edecek hale göre mahkumiyet vetlerlmlz bir ca1c Sovvet hnh nıPv 

Almanlar Stalingradın bazı mahallele
rinde ciddi bir ilerleme kaydettiler 
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1 
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30 Eylll &011 POSTA 
Sa,fa 5 

'l'elgrd, .. ele:fon Ve Telsiz Haberleri 
BU SABAHKİ HABERLER 1 Ankarada muhtelif 1 KorkUD" bir aile faciası 

. evleri soyan iki " 

Almanlar Si 1 ll·n 1 rad cephesı·ne . sabıkalı yakalandı ~ ~= ~ ... ~ &0::~ü- ;:n~a~~~~-çrz:ı:~r; fe-
Yuyup terefli bir me&lekte yer alınıı Nikih bd la ~ · ~ Ankara 2t (Huauai) - Son tır. Anıa,ılıamfJ'an bh bebd . Na • ın .,.. .. .,,nın Yese-

·~ ay içinde hüku~et rkezi - Şefti 6 ncı bd.ı. bir tiir. nllsiı;: •Turan in~ laı~ ile .. bı~.letm~ 

M 11• t' • ı• d•ı am muhtelif yerlerınde 23 hır - lanmak İstememİf bu kadından d ler ve ~ Dqdan 1 ölciiirmeaıe aresa Is 1 1 e lr 1 er aızhk yapan iki sabıkalı K1rfe - ian kızını - öeİa ölen beti cl ~ karar vennıılerdlr: Bu itte aenç kl-
J.irde yakalanmış •e ıehrinıize rıstnın lrızt olarak Diıfau •. i Zla da. muvafakatml aJdalcbn aonra 
getirilerek 111üddeiumumilij'e tea tir. ceçırm t- 1~ lira. teldlfile upk Nur'!'ı aü: 

Alman ?:uvvetlcrinin şehirde amele mahallelerine 
nüfuz ettikleri bildiriliyor 

Jim edilmiflerdir. Bunlar küçük Bu arada Yeielli T..,... INıbuı .. =lbetmeı:e ~rrmı,ıar, emayeli 
.AY.as ile arbcfatı FeyzuDalı elan kalmıt olan külU,.etM mir... ~lf ar. 

:;ılafdırıı:.:~~·l~~~ıkaElıla~-su~la1rını ~ ~I -~ı.ı~~ dq, N" · 11 ar~~.: y~~~-~·ııı-..bir 
ıtir e .... ~ cruır. fJ'&u.r uu un- uunu r ~ ue a e ~ ia- ..._h ancl 'Jl"'l'"ıuı• ııuar • 

mut ve aahiblerine iade olun • tememiftir. Bir Ara Tunnla ~l lund • uy ırm~ Cere.te&enn bu -
muttur. Din kızının ailece evlenmeal takar- ~~ım: ~Buhir damda oldup. 

.. t • fakat T DU soy emifür. nua üzerine Şey-
Londra, 30 (A.A.} - Vişidenrvatl~n alH1an aon laa~ere .~öre lardan temiz~e~ittir. B°!ada B gl ~ ~ .. .._ur:n ~ev a~~ ki lmrısınıa t.if eltili ;,erdeki bot 

hildirildijine söre Alaıan ku- Stahngradda aant butün şıdde. Rus ku~etlen ıleı~emektedırler. er imim ev: 19 d 119 ~ dama ıltmlı, içe-iye slriDce bir kö.. 
manda laeyetinde tekrar d;-iiıik- ti.le de•am etmektedir. Y cn.i tak- ~aha pmalde ~enın~rad ~ev~e- tir. 1

'• me en vaze • ted~ •ıaımaıı w.n .. T•an elindeki 
tikler yapllmııtır. Stalmgrad vıye alan Alman kuvvetlerı §eh· amde Alman hucum.arı puskur- (Baf taralı 2 nci aa.-fuJa) Büt' .. S ..... ok 

1 
b' iti' balta ile amcasının uzerlne hücum 

t"l - tür ., un ıv.._.. ç gen f ır -
cephesi kumandan} Mareıe&I Von rin §İmalinde bir ilerleme kay- u ~iu.· ela, M . sönmiye terketmck hedefini ele mad kazanmıı olan Şevki Da,dan d: lif b rkaç ?~rbede bqtnı par-
Bock aaledilerek, yerine Von detraiılerse de Volgadnki Rus • ya ozdok • Grozm al ·· 1 ·· "I" :k" kısa b' d lduk bü ük bi çalıyarak lcer.tF.m,f öldö:111Üft\ir. 

'im" • G 1 Von , bölgainde Almanlar muvakkat mıştır ve oy e goru uyor, ı ır zaman a o ça Y r K ·ı 1 . "&·-'-b 
Liest gelin ıştır. euera . filotillaea ilerleyen kıt'aları ~id- b' ileri me ka d tı . 1 d kış başlangıcına doğru ~inden .ervet sahibi olmu,tur. Bu serveti ah c ~yeti JUU"'8M.I amca.L 
Holt de, Liest ile birlikte Stalıa- detli bir top ateıinc tutmuı ve L~r-h eR .. _ _: c .. nıı erse e, __ ,_. ed'l . la b' h l 25 yıl ~inde sabiire, kO!YUD üerim- nın cescdlnı 00. damın anuında 
grad cepbeei1te gelmistir. imha etmiıtir. ~la .ar; il';: ..... i'ı ·hı u~umları. ne- t~ıt ı mı.ş o n ır atta varı ele çalı,..- tenHa eden tüccarın, yere gömmüı. i!zerine de d11varcı-

LoreJraya göre oaz~t Diier taraftan Timoçenko lruv :ıcesı;ı ed mevzı erınc gcrı •- dıgı ~an orada ~urularak ha~ her yıl olduğu gibi bu yıl da Ninn lar getirerek bir duvar örcl~ • 
Lon41n, 30 (A.A.) - Mo,.b- vetleri ise, Stalingradın ı-inıal ve mıt aVr. ·~· - . lanan ışı zamanla ıkmal etmesı batında köylülere .atığı maU.ının tür. Zabıta esrar perdealni açtıktan 

............... --····· ..................... -.. • • • • ~ • ıpye gore uazılyet beki k . . . .. .. • bu b · 

Amerl.ka donı·z ve ı~•! battaı ısktıkametmde tazyık- Viıi, 30 (A.A.) _ İyice ha. Aenece tıHr. . . Be beddu ellmını almak ~re koylere çıktıgı sŞeo. ~ D arsa~a ar ~ :•:m~ 
-Y lerım artırara , Alman sol cena. zırlandıktan sonra yapılan bir manya ancıye azın r· ~u \lflur. Faaat aradan uzun bir V' llf anın ~ uı a a 

kara kuvvaflerı• lunı ciddi surette tehdid etmek- taaJTUz neticesinde Alman kuv- linde bu nutkunu söylerken, A- ~iı~det geçtiği halde kendisinden
1 
parça parça cdilmıı bir halde buL 

{j tedirler. ntleri Stalingradın ıimalinde merika Cümhurreisinin şahsi laiQbır haber alınamanııttır. Şev~I m&lflW:· 
Yukan Volaada, Rjev kesi- ltulunan i•çi mahall••ler'ınde de- .. ·ı· M' t W'lk' .:ı l\ııo Dapnanın bir d~ kurban ııiL Katil~ .auç ortakları yakalandı~ 

erkAnı loplandı~ar minde mühim hir bölge Alman· rinliiine nUfuz etmişlerdir. krnu~~~I ı ıslaer v 
1 ıedae ı ·ı s titlni dütünea abıta tehir dıtında lan sonra faclaJUa İkillcl sahnal .. 

CI • ovaıuan ayrı cagı sıra a ) a- yaptığı tahkikllltan bir netice ala - çıln11,tır. Şnki Da,duıın karııı n~ 
Ok El k d ı ı Al So t hancı gazetecilere hitaben bir nu ımayınca çallflllalarını tehir içinde zaretbanede asabi bulııraalar eeçil'İI' 

Viti, 30 (A.A.) - ŞU.di .: oyma ava arı man ve vye tuic söyliyerek Rusyada "RöTdüğü devam ettirmeie karar vernıi,ttr. iten kalem kijıd iatemlt, vas.iyet • 
Yanua aalailiade 1tir ac*tada • ._ teblig'"' lerİ manzaranın kendisine ilh.ıı.m et• Ba .-.da aile itinde de iaticvablar nameye benzer bir mektubla clna-hinı bir toplanll yapıl111aktadır. [B t Jı 1 • · I d ] ı..--•-- ı _,_. .. _,_: nla L--

N. · Ge "f ,.. ~ N)' 
0 

."' • (llat taralı l ıncı uıylaJ•) miş oldug .. u düşünceleri anlattı .._,.._..ıJllr. yet gouugu a- a hnlf, ~mı da 
Bu loplaabya amiral ınUtz, - ha4 kararuun hiiliaaum bıldı • ki topraklarda devamlı taarruzlar- A ] Sek S t .. 

1 
. u.-. Nazım Jttlcvab emasın.da varlara vurmUflur, Kadının yazdığı 

İıeral Arnold T• Geaeral v...- riyorum: la bir çoll geclikler açılmııtır. 06'. ve ng o a. so.n - ov~e a em! telif alametle! göıtermlı, Şevki bu mektubu 18 yqındllk.I genç kıa 
"ley iıtirak etmekt.tıfirler. Milli koruma ka•uaunda ihtiki man tlmUdenberi k.eedtni kmtar. ~bına. ~8! l;m tesaduf ese_n Datdanın nllrilıaız karısı ise sorulan gösterilince o da fenalıklar aeçir • 

Al nanlir ifgıl ettikleri 
yerlerde 207,373 kişi 

as:ı.ıştır 
Nevyork, 30 (A.A.) - Nev

J'Ork Tİlnea sa:ıı:etesi, Mih•elli ta
rafuulan igal edilen memleket
ler4e itlam olunan kU.aelerin aa. 
~·r 307.373 e yükseldiğini ele a
larak çok ıi.Wetli bir makale 

nn ne suretle tekevvün edeceği ve mail için bot yere taamWarına de. ılarak Wılkıe mn nutku Fon Rıb amDer k&rflsında kah korkak, kah mit, ağzından "köpiider gehnJı, 
ae aıilti anaAn muhtevi olacagı ı vana etm.İfdr, bentrop'un nutku ile ayni za- aabi ve titiz be.Der görübnütt\ir. doktorun müclabaleaine rağmen kur 
gistwilımittir. Bu cümleden ola- Cephede bulunan Macar k.uVYet- manda intişar etti. Aksi bir te- Da vaziyeti aözden kaçırmıyan za- tarılamıyvak öbniftür. Yarala o1aa 
rak f"1at .•ür~be komisyonla - ıerı, mahalli taarruz1an beJM"t ile sadüf olarak diyoruz, zira Mister btta bütün tahkikatı aı1e efradı üze. kadın ise baltaneff kaldırılmlftır. 
rınm taym ettısı f"ıattan fazlaya bl~lr. '\t''lk' ·· 1 ·ı F R'bbe 
••lıt ihtikar suçu ol.rak kabul Cephe . merkez ke . indeki ı ıe soz erı e on ı n- Al 1 St ı· d b h il 1 
edilmİftir. Fiat miirakalte komi.. bafff «üt~ taarruzları :Uuvaffa. trop:u~ görüş~~rin~ ad7t~ . teyid man ar a ıngra ın azı ma a e 8· 
yon arının bu kararına muhale- lôyetle piilkürtiilmiftür. ctmıştır. Bu sozlerın hır ıkı satı- • d •dd~ b• ., 1 k d ·ı 
fet edenler hakk~nda takibat ya- Cephenin tlmal kesiminde bir nnı tekrar edelim, Wilkie diyor rlD 8 CI 1 lr 1 8f eme ay ett' er 
pılmakta ve netıcede tahakkuk taanıız sırasında kara ve bava kuv- ki· 
edecek hale göre mahkumiyet vetlerlmlz bı'r _ .... _ Souvet harb n1ev · .. ·1 R "1 " 

.,... Y .Y - "·' rn1 vnn 11q n mn!: v;:ı. f 
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r-·------------------~, ~------------------------------------------------------------------------------------------ ~------------------...... Hergün Beslm1t Jl[able: ~irade kuvveti çalışmakla elde edilir~ Sabahtan Sabaha: 

Rakı kurbanları 
Yalnız mezarda ve 
Zindanda değil 
Aramzzda da çoktur 
~---Burhan Cahir' ··-- -



30 Eylll &ON POSTA 
s.,ı. 5 

'l'elgrd, .. elef'o11. Ve Telsiz Haberleri 
BU SABAHKi HABERLER 1 Ankarada muhtelif/ Korkuar bir aile faciası 

. evleri soyan iki " 
•ımanlar Stalingrad cephesine . s~~~~a~ (yHau~us~ı)landSoın i$'~ ~::is:~~; ~1~~:n ~-~ı.;;,; ~ 
" ,..., .. tır. Anla,ılaml)'an bir sebebclen . saz . ın """"" ... .,,nm y 

üç ay içinde hükumet rkezi - Şefti 6 ncı bdlllla b' tiirli • 111 Turan intikam hını ile blrletm 

Maresal Ll•st'ı• 1 
eıı•rdı•ıer ain muhtelif yerlerinde 23 hır - lanmalı: istememit bu 

1~ad nd n~, &er ve Şevki Dqdan'ı ö&diirm w aızhk yapan iki sabıkalı Kırte - jaa kızına - defa ölen ..:e.. ~ ~ karar venniılerdlr. Bu itte ıenç 
laircle yakalanmıf ve ~ebrinıi:ze rıstnın lrrzı olarak aiifusa C;cs 1 atn da. muvafakatini aldtld.n ıo 
setirilerek müddeiumumiliğe lea tir. rnı f- l?OO lira_ teldlflle ufak Ni:zımı sü 
lim edilmiflerdir. Bunlar küçük Bu arada yejeQİ Turaaa INıbasıe- kUt fbetzn~ ~ınnı,ı.r, 

Al ' J • • h• d } h JJ ) • AH>u ile aıbdatı Feyzullalı dan blmıt olan lriilU,.etll mir ... lert ~lfleNır. man l:UVVet CllDID ŞC Jr C ame C ffia a e erJDC Yıldırımdır. Sabıkalılar suçlarmı Şevk) D.,.._ el kOJlll'lf, :reieWw Yeni bir"' yaptı~m.k ve 1ııa-..ı.ı 

nu••fuz etti•kJen• bı•ldı•rJ•ıı·yor itiraf etıniflerdir. EıyalAr bulun- bunu hiçbir tekilde iade etmek ia- :1'tıa.:cılan Şevkiyi karısı • 
mut ve aabiblerine iade olun • t.ememiftir. Bir Ara T ..... la Şevkl luncl ~uy ırm~ c~rin bu 
muıtur. aln kızının ailece evlennıeal ta'kar- ~gwrm! ~ hir dmnda old -

Londra, 3G ( A.A ) - Vişiden vaua. n a lllall - • 9:': .. . 0 ~ ~ ki brıaını t.if etti;:;.; nt-ı-' 

1 

~ 1 ·-- LaL-rlere g··re lardan temı"zlenmı·,.:-. Burada riir etma fakat Turan ayrı ev aç - ou aoylemlftir .. Bun~ üzerine Şev 
Lildirildiiine cöre Aln\an_.k_u- s.t• ıngrau a saYaf . u u.n §.! e. ... '"H ... u.lllll 1 m f ııçeny b" k'" 1 _ _ıd b t dd Rn• kuvveti-..: .·ıeıl .. mektedır· ler. Bergin ımak l.llecllif ivin ~ yarıda .l--- ' t al • . .. irin~ 'IC'Al 

ik .ı_ tm kt d '' t k Daha •imalde Leninarad ,..evre- blmıı, evlenmeden vaqreçilnıi, • • 1 ce ır manda heyetinde tekrar degıJ • tıle uc•am e e e ır. & cnı a · ,. • ~ tir. • ted .... aldaımaıı obın Turan elinde 
likler yapılmıtlır. Stalingrati viye alan Alman kuvvetleri ıeh· ~~de_ At~an hücum!arı püskür- (Bat taralı 2 nci aayfuda) Büt"' Sı ı;t ole 

1 
b' it" balta ile amcas nın üzerine hücum 

cephesi kumandanı Mar•..,.l Von rin •İmalinde bir ilerleme kay- umut ur. ·· · t k t k h d f' · l d kaun va a iç Şegen f ~,;..ı ı - el'tl lf b rkar -darbede L--·aı par 
.,, -Y- ,, Kafka.sya.1- Mozdok • Grozn1• sonmıye er .e. me . e .. e .. ını e e. ma zanmıı 0 an vkl ..,~an ,, -.. • Bock aaledilerek, yerine Von de .. -işlerae de, Volgaduki Rus ....., al l l k çahyarak ker.diğnt öld~:r 

u• bölge.inde Almanlar muvakkat mıştır ve oy e goru uyor, ı kısa bir zamanda oldukÇa büyük bir -···-,. ... · 
Liest getirilmi,.tir. General v.00 filotı·ııa··ı ilerleyen kıt'aları ~~ı·d- --'1..lLI _L....,. Bu • Katil dnave i mü•--1-·b .. - • ' 

T J 0 
Y bir ilerleme kaydctmiılerse de. kış başlangıcına doğru peşinden 9ervet - 01 ommqhır. serveti --,, u:aeu -...caı-

Holt de, Li~t ile bir~i~te Sta 
111

• detH bir top ateıine tutmuı ve bilAh R b h h' ed I . la b h l 25 ytl i~inde aabire kO!YUD üzerin- oın c dini 00. damın anua 
grad cepheaRe gelmıstw. imha etmiıtir. a are ua l'§l ücumları ne- tes ıt i mış o n ir atta varı ele çalı,..- tenWa' eden tüccarın. yere göınmüı, i!zerlne de d•varcı-

Londraya göre 11azcyet Diier taraftan Timoçenko lcuv ::,~~:;dı~~ mevzilt:rinc geri a- dl ığı ~an oradlaa dilcurullarak ba~ her yıl olduğu gibi bu yıl da Nisan lar getirerek bir duvar örd~ • 
... ~?.~.~~ .. ~-~;~,:,~ .. ::: .. ~~?.~~: vetleri ise, Stalingradın fİnıal ve Vifiye 1IÖre llazı\yet anan ışı zka~ ma etmesı baıında köylülere satifiı mallarının tür. Zabıta esrar perdealıU açtıktan 
A •k d • ve timal bat111 istikametinde tazyik- Viıi, 30 (A.A.) _ İyice ha. beklenece tır. bedelini ahuak üzere köylere çıktığı sonra bu arsada bir arama yapmıtı 
merı a anız lerini artırarak, Alman sol cena. :sırlandıktan sonra yanılan bir Amanya Hariciye azırı Ber· duyubn\lflur. Fakat aradan uzun bir Şevki Dat an'ın cesedini balta ile 

k k ti • hını ciddi surette tehdid etmek- taarruz neticesinde Aİman kuv- Ünde bu nutkunu söylerken, A- müddet geçtiği halde kendisinden parça parça edilmlı bir halde bu.L ara UVY8 erı tedirler. vetleri Stalingradın şimalinde merika Cümhurrei~inin şahsi lüçıbir haber alınamamıttır. Şevki ID&lfhır. 
Yukan Volsada, Rjev kesi- ~ul1;1n.an işçi mahallelerinde de- mümessili Mister ~'ilkie de Mos J?~~~. bir clDll7fte k~ban aiL Katil vıe auç ort~~ 7akalandı~ 

erkanı lopl :ındı'.ı&r minde mühim bir bölce Alman· nnhğıne nüfuz etmişlerdir. k _ _J la v d tiğ'lnı dütunen •bıta tehir dıtında 1an sonra facianın ikiacl aahne.I a. 
a ---------------------__:__:____ ovaıaan ayrı cagı sıra a ) a· yaptığı tahkikattan bir netice ala - çılmı,tır. Şeftü D&fCluıın karısı ne-

Vifi, 30 (A.A.) - ŞU..di Ok.: El koyma davaları 1 Alman ve Sovyet hancı gaz~ecilere hitabe-n bir nu mayınca çalıımalarını .tehir içinde zaretbanede asabi bularaalar ceçirir-
yanus aahiliacle 1tir ••tada ,.._ tule söyliyerek Rusyada -gördüğü devun ettinneie karar vermiftlr. ken kalem kii~d istemlı, vas.iyet • 
hl·m bı"r toplaall yapılmaktadır. -.L. 1 · · tebliğleri manzaranın kendisine ilham et• Ba arada aile içinde de isticvablar nameye benzer bir mektubla clna-[Bq tor.o uıtec •ey/cıda] ( L-.1-- 1 old w _,_: n1a 
~u toplaabya amiral Nimitz, Ge- had kararının hülaaumı bildi _ llaı taralı 1 uıcı &ay/ati•) miş olduğu düşünceleri anlattı --r--uıflır. . yet ugu a- a tmıı, ba§ını da 
neral :Arnold •• Geaen.l V...- · = .:praldard~ devan~ taarruzlar- ve Anglo Sak.cıon - Sovyet alemi tel~~~~ ı'!lcvab 

1 
esnaaŞeınt ,,...-:.~nnUflur. Kadnd ının yazdığl 

.ley İ•tirak etmekt.ıfirler. rıyorunı: çıoil pclilder açı f!lır. Dit • hesab ak . b. t sad .. f . af r goıterm f, v u u 18 Yafl eki genç kıza 
:r MiUi koruma kaaununda ihtika man tlmMdenberi kendini kurur. ·ı ı.. ınWa .Yk. 8! . ır e k uf eR&e"rbı Dafdanın nikilısız karısı ise aonılan gösterilince 0 da fenalıklar ıeçir • 

Al nanl4r işgıl ettikleri 
ye. !erde 207,373 kişi 

as:ı;ışlır 
Nevyork 30 (A.A.) - Nev· 

JıOrk T~ sa:ıretesi, Mih•eı; ta
nfmtian igal edilen memleket
ler4e itlam olvnan kiraselerin aa. 
J1•ı ~.373 e yükseldiğini ele a· 
larak çok ıUWetli bir makale 
mıe~re«iyor. 

C.:zete, hitisaten, hu kadar 
fazla ölünün kini artırdığmı söy
lemektedir. 

Yeni Ginede /, vustralya 
kuvvetleri J po11ları ric ·ata 

rr.ecbur ett.ler 
V atincton, 30 (A.A.) - M11e 

Arthur'un kararı~hından bildi
rildiiine göre Y eai Gine' de, 
Own Stenly bölcesinde Japonla· 
ra kartı Y••ılan lıarekAt muvaf. 
fakıyetle inkitAf etmektedir. A
YUatralyab kıt'alar bu bölgede 
İlerlemiı, Japoalar iae seri çekil
•ek zorunda kalmıılardır. 

Müttefiklerin ltu muvaff akı-
7etİ aayesinde Port Moresby'ye 
.... fi J ... n tebclidi zail olmuı· 
har. 

Maarif Vskitinin 
ıkullara tamimi 

r•~ tar.h I iıeai .. yl•J•] 
Ali Yücel öjrebnenler tarafm 
tl.a talebe.ye okuamak ii'ere o
Wlara bir tamim göndermiştir. 
a.. taminı ilk derslere girecek 
4i1Tetmenleı- tarafından talelteye 
.a...acak ve llunun ne maluadla 
olnallara gönderildiği kendilerine 
aalatılacaktır. 

M .. rif Velrilliii, bu t.amim;11. 
._, talel>eye naaıl çahş•alarmı 
İıstediiiııi anlatmakta ve bilhassa 
~atlerine itina göstermelerini 
*•ınektetlir. -

nn ne ıuretle tekevviia ec:leceii ve mail Jçin bot yere taarruzlarına de. ı ara'K ı ıe nın nut u on ı aıaller ku~ısında kah 'korkak, kah m'ı, ağzından "köpilder gelmlf, 
ae 9ilti anasın muhtevi olacaiı nm etnıİflllr. bentrop'un nutku ile ayni za- aabi ve titiz baBer görübniift\ir. doktonm müdahalesine rağmen kur 
cisteriımiıtir. Bu cümleden ola- Cephede bulunan Macar lwVYel· manda intişar etti. Aksi bir te- Ba vaziyett aözden kaçırmıyan za- tartlaml}'Vak öhniftür. Yaralı olaa 
rak fiat aürakabe komisyonla - !eri,, mahalli taarruzlan bafal'I ile sadüf olarak diyoruz zira Mister btta bütün tahkikatı aile efradı üze. kadın ise ~ kaldırıhmftır. 
rnun tayin ettiii fiattan fazlaya bltinniflerdir. "'l'Jk" ·· 1 ·ı F ' R'bbc 
aatıf ihtikar ıuçu olarak kabul Cephenin mericez kesimindeld "' ı , ıe so~ :.rı e . . on 

1 ~- Al J St ı· d b h il ı 
edilmİftir. Fiat miirakalte komia.. hafff ti" man taaJ'l"Uları muvaff trop un goruşlennı adeta leyıd man ar a ıngra ın azı ma a e 8· 

ı b k h 1 ut a - · • B ·· l · b · ·k · r:; :::~:r h:k~:~~";.k~:t ~:: löy~h~::~:t:"irninde bir ;:;ı~l;;ar dd~~~
1

wi;ki~ ıa~~; rinde ciddi bir ilerleme kaydettiler 
pılmakta ve neticede tahakkuk taam.z ııraıında kara ve ban kav- kı: 
edecek hale göre mahkumiyet vetlerlmlz bir çok Sovyet harb mev l _ «5 milyon Rus ölmüs ya-
veya beraet kararı verilmekte zilerini taltrib ebnlı ve dü,man l k b l ·' t ( Baf taralı 1 inci sayfada) rağmen ıehlr içindeki kontrollerini 
idi. Bilahare Ticaret Yel.illetin- kanlı kayıbfara uğramııtır. Mevı.ii ıra. anm:~ veya . ay o mus ur. yalnız burada 355 düpnan ce!edi genişletmektedirler. 
ce görülen lüzum üzerine fiat diİ§man taamızları akim kalmıştır. H~ç d~gıl.se 60. mılyon Ru~ ~a sayımı!lar~ı~. 18 Alman tankı tah. Marep.l 1irnoçenkonun teiırin 
mürakabe komisyonlarının kal • Sovyet Lebliii Hıtlerın ıdaresı altına geçmıştır. rib edılmqtir. batı ıim&li.nde yaptığı ta§'rtn1a kar. 
dırılması ile hu kararlara muha- Moskova 29 (A.A.) - Sovyel Bu kış Rusyada yiyecek az ola- Voronej cepheglnde, Ruslar ıld. fi taammı bfr parça ağrrlatnllfltr. 
lefetin suç sahihlerinin fiillerinin öile tebliği eki: caktıT. Hatta azdan da fena ola- cletli bir taarruzdan sonra diifma - BerMn 29 (A.A.) -A.&ceri bir 
meıruiyet keıbedemiyeceği ve Stalingrad ceptaesi: Sovyet kuv • caktır. Milyonlarca Rus ocağı bu nın elinden birttaç 90bfı cen al • byaakt.a ltlldirfyoir:. . 
hinaenaleyh cürümlerin ltaki vetleri llıaracla dii§mana aiır kayıb. k ak .. .. .. . kt" maia muvafflllk olanqludır. ~aaın batı fİma)İnde ya • 
bulunduiu ve eeaııen vaziyeti lar verdfnnek suretiJe plddetle çar- ış Y ıt . yuzu gormıyece ır, SlnyavJno keaiminde, Leningra - pılan taarruzlar emaaıllda 27 Ey
hukukiyede bir deiifiklik olma- Jlltmaktadır Hiicum eden 200 tank Halka verılecek hemen hemen dm yükünü hafifletmek için taar lWde Ahnan ve müttefik kıtaları 
yıp görülen lüzama biaa.en ev - boquna .;,anujbr. Stallncrad ıi- hiç giyecek. kalmamı~tır. Birçok radar devam etnıddedir. muvaffalc:i~ kuannuflardır.Bir 
velce alınan tedbir ve kararla • mal batısında lmvwderimiz biraz ilaçlar kalmamıştır.l> Takviye kuvvetleri sahlldelkala ·~ kuYYede müetabkem 
nn d&h.a sonra sene görü~~n ~ü- ilerlemifler ve clüfınan müdaf- Alman Hariciye Nazirının he- Moakova 29 (A.A.) - Cephe bolte~lk mevzı~i~ alatmak mak-
:zuma lnnaen kaldırılması azerı - hatlarına cirmitferdlr. 20 top alın- b .. l f l R ] ...J__ )e _1_ aflar .. Stalin _ sadı ıle bir vadideki 70hm ber ld 
ne suç te~il edeD fiil ve .. are - sa ına gore te e o an us ann uaı ge n t.,.r a .core, tarafında iledendlil arada dütmaa 
ketlerin mahiyeti tebedtiül etie. mı~cıık w.inde .ı·· tuk sayısı 5 değil 20, Alman idare- ırada Kızılordu takviye ~eri blokhavzlarının l•ali için sava,lar 
miyeceii cihetle fiat müra1'abe larlle piyact!:ıne kartı =n i _ sine geçen kütlenin miktarı ()0 akın akı~ celm~e v.:-lag~ ohmq, ltunlardan 22 li lıiıicmnb 
ko~~syonla~rının kararlarının inadlı bir savq hilen devam etmek- clcğil 90 milyond~r. Fakat =~-~:.ne .. , Alman :aapt ve tabrib edilmlttir. ..w .. 

mer ı old\IC";1. ~~.nda Lu~lar,a tedılr. Dii§manın mükerrer hücum • rakamlar arasındakı tefa • Jar, ela fıiiljf= m:. ~iye . .'!"~~ Alman ply~desl ~ 
muhalefet fılı CW"1lftt •lacagı ve ları püııkürtülmüt ve 6 tank t.ı.n"b vüt meselenin esasını te kil -ı .. L__ "-..:.-J- L--" doıute ~kuvvetle müstahkem biı 
b• 1 h b "b" d 1 rın •- r•u-e .,. 111111 -- -.nm sa. · --•~ .. ı.. a11 •naena ey u g•. ı ava " edilmiftir. • etmez. Meselenin esasını tPŞ - Ti ~ m11hafaza etmekle • lıepenm aon ~aıına ~mır r. 
miirakabe heyetlermce kaldırıl • Batı ve merkez cephesinde kuv- ik ·ı d · w • ela d clirler 
muı üzerine sukut etmiyeceii ve vetlerimlz bir tıep87İ ifıal etmlfler. ı e en yıycceg~ . az n a . 
rilen cezaların da infazı lazım dlr. Pü.kürtülen karfılık taarruzlar fena oluşu. Rusya gıbı ~Jşı sıf!. Daram 11uhim işgal ıltııdaki f ransada 

tevkif ediJea Amerikahlar ,ıeleceii eaası karar altına alın- ınd düpnan 800 subay ve er rın altında 40 dereceye duşen hır Moekova 29 (A.A.) - Reuter 
nn"1r. ~r;:...;... memlekette yakıtın yokluğudur. ajıamının Moskovadald hususi mu-

Nafia Vekili Konyada 
Ka.ya 29 (A.A.) - Nafıa Ve

Jnıi general Ali Fuad Cebe.oy din 
saat 16 da ,ehrlmize cehnlıtir. 

DERMOJEN"' 

. Bu müşahede sonunda WiJkie Mbiri bu cece 'Yel"diii bir haberde (Bq '"""''' 1 inci •a.vlacla) 

Do Ce Be ~zıddakı" ~'-~ · he · h l Skllncraddaki durumun hiçbir -.. Vittel'e nakledilmeleri belden n ge f" ~ncı cep nın eme~ a_? ması man bu kadar vahim olmadıiını mektecfir. Tevkif edilen erkekler 
elektrik binasmda J .. ngın luzumuna kana~t ge~ı~ış •. der- aöyledJden 10nra fUD)arı ili.ve ecU. ise Saint Denis mahal.l~de top 

b 1 hal harekete gcçilmesını ıstıyor. ycw: lanmıştır. Bunlann, BırıncikanW' 
aş angıcı Fon Ribbentrop'un ve Mister Ananlar, kib ıalib, kah maifUb ayındanberi 280 Amerikalı tuta· 

(Baı. taralı 1 in~i .aylada) Wilkie'nin yekdiğerini teyid e- olarak yaptıkları kanlı sokak mu - ğın bulunduğu compiegne tecrit 
muhavvıle merkezıade kontak d t kl b" Al _ _ı laarebeleri esnasında bir -..ı. nokta- kampına gönderilecekleri tah • ·· ·· d k d en nu u arı ıze man orou- ~ 
yuzun en yan1ıın çı mışsa a a- I D h I k larda arazi kaybetmİf obnaJarına min edilmektedir. 
teı idare söndürme vasıtalarile arının on avzasını a ara 

YANIK. CATLAK. EKZEMA ve basbrılmıfbr. Kafkasyaya sal'kmıya başladık- ,.•••••••••••••••••••••••••--
ciLD YütALAJUNA levk.alı\4e ı1ı Bu kontak ve yangın batlan- ları zaman 2 ay kadar evvel es- Önümüzdeki Cama ak,mmınd- ~ • 
cellr. Derinin tue!~nm~lnc ve gıcı neticesi olarak Fatih, Şeh • ki bir Fransız ge~ralinin ve es- • DA 
~ı • eelae lalsmet eder. J'ladebafı, Beyazıd, .~umll~pı, ki bir İsviçre Kurmay subayının ŞARK S/NEM AS/ftl 

HER :SCZ..\..,"El>B BULUNUa. Sultanahmed ve havalııındekı e- . h ,_,_ d 1d k 
1 ktri.k k .1 • b ·· bu bahıs a:ıuun a yazmış oı u _..,, __ L 1 'Lll....LJ•~ L!.. L-a ro--- Me-•m"m e cereyanı esı mış u yuz· . . H "k" . Hisai 'ft ınü-t ... llM!'YZ9 a .-.-ıı.ıı ........ ,,._ ·-· ·• v_. 
.len bu ııemtler 15 dakika ıtıksız ları ıkı yazıy1 hatırlattı. et l ısı ilı lrlkılibtaı tetki edecek siper film ... 

A AFVA SERiS' kalmıılardır. Bu müddet zarfın- de bugün Ribbentrop'un ağzın- K 1 s - E T Ye11yeni bir COuR ' da bu llavalideki tramTay ~ • dan işitti~miz ümidlCTi belirte-
• *tAa.ra , ve S lnei s~ cıin1Dm*1a olMI y{ıbek okıtffu eol- ferleri de durmuf, sinemalar da rek ta1criben: 

...._ ~ ve elki i~Maslf .MiiııtÖf'Ö Salt« GeylinKilin cıejıral_ ltu arada çal14&mamıtlardır. - Rue ordularını yıkmak İçin S.. Rolde: (ARABACINtN KIZl) nın unutUlmaz kallramanı 
7&'*-bfaııa ~u kitre yeni terimlere gocıe ve yeni me(ocllara. ve A'rupan~ son Yansın batlaft&'ICI etrafmda a- 1 U 11 1 N R f C 
eoinf~a h-..MJd temlr.'ki ve '1ıeUt11iWıihR s<ire ,.fd ~. sade b r 111- lakadarlarca tahkikat y1&pılmak.. Moakovayı 8 mıya ve r~ ara H E H G E Q R G E 
lıi1ıl'1ı& ~ he 1--...v kola1ca.aaila.mMlJla yarıyar.ak ha. tadır. daynmıya lüzum yoktur, yıyece RejltıÖriİ: GEZ A V. B O L V E R Y 

Ye r çocutım c• ._,_.,,,ı .,+; H hald ---------. -.--- gınw • j ve petrolünü kesmek de ye-
~n, teldllıerin ve l't".Slmlerln nefasd!trıe pek itina eclllmi., •• r. er e 0-'-" 1 H '--k ~~====---:~~~~~~~~~=~:::::--:::::~ k d ed _ -.•··.~ar. Aaliye kıncı uau tı"sı"r. Bu def ... kı Q Rusyanın mu·· t· 1ıu 8fJnfti (194Z.19431 labııl&rı eski tabllAl'ile klYM edi!eıniyeee tter e ru- _ _ o Y 

Hakımlıgmden: ·L.,_. _ı_w•J d" 1 kt Bu Cuma aünü matinelerden iti.ren 'W 
sel ve lldleılir. Her ötretnaene ehırımmbeılle tavsi1e ecJ«iz. Ömer ıuran.IK otla ...,mclıın ..._ teıuu oegı ' uşmanı o aca ır' • ' • 1 

Resim'i va h~ ritah yeni Türkiye cografyas1 
::: =-= = so~'lo~~ d\ eMi~=-;~·ndür, fakat Rusvanın T ı ıs iM s 1 N EM as 1 N o A 1 Sarıet GeYli.ar•liıı eserı !Mb&k :kı\'aJlla 112 sahJfA!ıltir. Harhb.rı nefis. A 

-.ı..a.rt 8e9lDe cazı...,, Talu siiııelı9r. Kitab aışu olcluiıı ı~in tar.ı - sanma d&vannm tabkiltıK Pnti HM- açlığa, petTolsuzluğa, malzeme-
lltidr. Fi&l.ı '' 1'uruştur. ilk'etrinln 1ıllriscl Pertem1-e &'ÜJlıi sa.bşa ~ıb. - ba1ıe1e -..ılip4" raimen mahir .-:Je sizlii!e de !karşı koyarak yeni bir Macera ve wtıüeıt kahramanlartmıa en ~ 
....... bnl ~ plıneılitiMıen hUkuNb ~)'ah uı.ı .... . ·ı ı 

• s.tıaış yeri: Jıli K.' a.bevL übU ve tahldkam !3/lt/94! saat H mucızP varatmam;ısı şa!'h t"... B A B, B Y p E L' İ 
Resimli ve haritah ımuml coğrafya c1e biUk eı111e1W .. ,,atı karaı'ıncla ıJirıen Ckl!e>n Zl,~ 

1 
S&tr.-t GeyllnıUin eı;erl biiyiik k1~'a.da 130 sahifedir. DarUaları, reslJn • tebliğine lııanU' veıilm•" ve bu b:lbdakl ··-·-·····---· ................................ . =: ~ rıi~ ve seçmedir. Taln nefi•Ur. ][ltq t1tktş1J oldntn içrn ... gtıeb karan ela malıkemf! diVllnbaneıllne Maliye müste""ar mu .. vin'i'"'i 

- --.... Fiatı H k .......... ~illa U Del Paaartmsl ıırillll 3511mış otdutunebn mil:ldeaaley:h:.run 
........... caJdw. ımestnir &'ünde ylae l'elmedlti ınıreUe Ankara 29 ( Huawi) - Yari· 
---.~ »'* riisel olan IHı c-0iN/Ja mııııb6ni biiılıla\ •k aluallara ta\'lllıye ~b..ıa 1:ahJı,'lkada del'lld ve İClll> e. dat umum müdürü lhıan Pımar 
._,._ 'llınami ~yeri: ..- .__,,. ituhM oıunaratı ilin cıllılınur. maliye müstetar muavinliğine ta H.Setli •e lwnetll ~ ve baıllkulMle filmcle 

Hl L M 1 K 1 TA BE V~ll.-----jj_:-~-=-~~~--~<M~z~ı~ıo~u~>~x._yı!!!·n~e~d~il~m~iı!t!!ir!...· ------~!lı!m!!!m--l-J;G~ö~nnm_ei~b....:ELMkııalaım.aiU....huJ.daın.uı~-------'--

V ahti ve tehlikeli ormanlarda cereyan eden 

T arzan Diyarında 
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BAYANLABweBATLABI 
Mtiesıeemılsde daima KADIN ve ERKEK kol, ceb saatleri, mua, 
daYW ...ıleri, akın ve plltin nifan Jiizükleri, kıymetli tatlarla ıiia. 
iti ÇİÇEK ve PIAKLAR ve yeni cıŞevaliye» yüzülderinin zenaln 

çetldlerlni J,ulundurduiumun bBdirmelde,.... duyarız. 
No. 9 BAŞAK 

144 elmaslı 660 Lira 

No. 9/A 
120 elm .. , 12 pırlanta 620 Lira 

SiNGER 
Saat mağaaaları No. 24 

23 ... 
2 pırlanta 

345 H,. 

No. 25 
19 elmu 

l pırlanta 
265 lira 

ile sabah, öğle ve akşam 
ADRES: İSTANBUL, EMtNONO CADDESl No. 8 

Satııımıs pefincYr. Veresiye muamelemlz yoldur. 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınn 

Yabancı Mem:eketlere 

Talebe Gönderilecek 
lktısat Vekliletinden ·: 

Maclm, lzalte, maine, elektrik ve kimya yükM miihendiai ye • 
tittMlmek ve bualardan Lir kımuna mensucat ve üiıd thtleMI 
yaptırdnuık üzere müHbeh imtlaanı ile yabancı memleketlere 60 
~talebe ıönd•Uecektir. 

1.) Möaebeka imtihanına ılreeeklerhı .,aiıdald ,artları hala ol· 
maları lıizundır: 

a) T'Urtö,e Clmhwiyetl YMaacl .. ı w T'dl4l ırkından bulun. 
mak, 

it) 1 7 yaflnı bltimıif, 25 Y-t•nı ıcçmenılı olmak, 
c) İyi hal ve ahlak ublbl oım.k (1941-1942 den yılıftda 

tt*ıl&ıteb müdniıni olmıyanlar d<>irul* kqıdı ibru 
edeceklerdir.) 

d) B.lqıcı butalıldarla malul obnamak, sıhhati tam ol
mak, bünyesi mübendla!ik yapmağa ve madene tefrik 
edilecekler için ocaklarda ~tmaia rnüsaid bulunmak, 

e) LI.e oJcunluk dlplOl'llMını ibraz eıtm~ veya bu derece• 
de tahsil gördüiü Ma.rlf Vekilli;ince tudlk edilmek. 

2.) Birinci maddede yuılı evsafı haiz olan tallblerin Ankara· 
da M. T. A. En.titüsü Genel Dircıktörlüjünıe ve latanbu4!a Sümer
bank l.tanbul tubealne bir istida ile 21/10/1942 alqamına kadar 
mürac:ıMt etmft o1m.aları lbımdır; latidada yukarıda yazılı tahsil 
koU.rından hanciainln taldb edllmek istenllıeliti t ... lh edilecektir; 

3.) İaticlaya aıpiıda yazılı v-... bailanacaktır: 
•) Nüfus hüviyet clladanı veya aurett 
la) Meld:eb diploması veya v-..ı 
c) İyi bal katıdı 
el) 4 aded 6}(9 eb'adımla fotojraf 

4.) İmtihan 26. 1O.1942 tarihinde Ankarada M. T. A. Enstltüaü 
Genel Direktörlüjünde ve Ltanbulda Sürn•bank l.tanbul Şubesin
de yapıl.caktır. 

5.) imtihana girmek .-rtlannı haiz olup veuiki tam ola
rak vermif bulunanların 23/10/1942 tarihinde aıhhi mua • 
yeneleri icra edileceğinden bu tarihte aaat dokuzda Ankara· 
da M. T. A. Enıtitüıil Genel Direktörlüğünde ve lıtanbul
da Sümerbank İstanbul tubeainde bulunmalan f&l'ltır. 

6.) İmtihan &f&iıda yazılı d....ıerden y91>1lacaktır: 
a.) Cebir, 
it.) Geometri, 
c.) Aritmetik. 
d.) Triaonometri, 
e.) Ftz•, 
f.) Kimya, 
•·) Ecnebi dil (bilsllerine ı8re, fransızca, alnıanca, ina'i

llzce). 
7.) imtihanda muvaffak olanlar lııil'incl maddede yazılı tahsil 

koll.rına ayrılacaklardır. Tefr• hakkı imıtih.m heyetinin .. lihiyetı 
claıbitinde olup hu tefrik tallblerin lılhcllkleri kollar da miimktin 
mertehe nazarı itibara alınımık auretlle imtihanda söaerecelderi 
muvaffaklyete ve aıbhi muayenelerinin verdiği neôceye ıöre yapı. 
lacalrtır. 

Heyetin vereceti kararı kabul etmlyenler rönderllmiyecektir. 
8.) Maden mübendlsliğ için tefrik edilenler taluillerlnl M. T. 

A. Enstitü nuaretl alıında yapacalı:lardır. Bunlar: 
•) Ecnebi memlekete ıönclerilmeden evvel Zonguldak ma

den ocakları dahilinde en az 9 ay çalıftırılacak ve yev
miye 150 kurut alacald..dır. 

b) Talebe alqamları yabancı dil deni ıörecek ve 9 ayın 
hitamında ameli çalıtmaclan lyl not alanlar yabancı dil· 
d.n hntlhana tabi tu"11acak ve ehliyet göıterenLer yük. 
Mk tahsil için yabancı memleketlere ıönderilecektlr., 

c) Staj devresinde talebe kazancı ile ıeçlnecek, dilediği 
yerde ikamet edebilecek ve ancak fevkalide istldadları 
görülen ve fakir old*ları anlafılanJara ayrıca her ay 
on liraya kadar nakdi ywclım yapıiac:aktır. 

d) Stafda ve lisanda rnuıvaffak olamıyanlar uzu ettikleri 
takdılnie yatılı ve paruız olan Zonguldak Maden Tek
ni.yen mektebinin ikinci sınıfına imtlhanaız alınarak 
ayni den senesi tonUDda ikinci ve üçüncü sınıfların im -
hanlarını bh-den verip dördüncü sınıfa terfi edebilecek. 
let- ve bu ıınıfı da ikmal ile cıMaden Teknisyenlıı ün· 
vanı ile mf'ktebden meaın olanlar, devlet baremi.nde 30 

lira asli mutla ite alınabileceklerdlr. 
9.) Mlıdenclen '-fka mühenda.Hlder ~ te&* edlleceklel' dojnı 

el.- clojr:uya yabancı memleketlere ıöaderllecelder ve Süm~rban
kın t.yln edeceii proıram d.blllnde ve Siaerbank hesabına tab
ail edeceldenfir. 

10.) Talebeler avdett.rinde talullerlnln ld mlali müddetle biz • 
DMt eclecelderine ve abi takdirde taball murallarını faüdle defaten 
öcl~eoeklerlne dair mütnel.11 bftUi bir taahhüdn.me 'Vet'ecekler
dlr. 

11.) Ankara ve lıtanbula diier rerlerden imtihan için ıelenler • 
den lmtihmıda muvaffak olanlara l'ellt ve dönlif yol paraları ve • 
rllec:ddir. 

~İZMİB KUBTDLDŞ-.. 
Cam ve Şişe Fabrikası 

SADIK 
Gtirtunca 

emlıelıd l&lla.Jİlnde biiyWı: bir eRr olan (&brlkamıs bew 
türlü modern &.eılnilde ıeıtAmtU ederek bii1'ük lb iy.ı.çlan 

cevab nruaeje baflaaıvst&r. 

SiPARiŞ KABUL EDiLiR 
LAmlJ&, Umba ı•.$HI, Sürahi, Ka .. noz Çay ft Su bardııtı ve bll&mum 

süccael1e". Adres: İ'anlr Gaziler cacl4esl No. 21Z Te\don 313Z .. 
'l'el1T&f adl'MI: Kar Cam 

D • kk t hmlr Kartuı..t cam f&bl'lkul aaiıiıbl Sadi&! 
ı a : Gürt.anca fabrikauna, kunlUl'D111f olduiu IDU • 

Anlllll ocalı1ar -.ye.inde pencere camları 4h imal etm~e muvartak ol. 
muıtur. Fabr~ada pencere camlarıııı imal elmtık 1':1n her eb'a.dda kıa. 

hplar hazlrtanmıtbr. Fabrika. iınal eti.iti camla.rı yurdumuzun ~ı ku)1u 
kÖljıelrrine Jtahr teVlı:e'me~c a:ndde oldutu &'ibi sayın mıişl~tllerinin slpa_ 

~!erini wsilııa vee&lnı flbi mll8J11elelere lhf.;yaç ıöstennekc;ldn deruhd' 
etmektedir. 

• • • .. ~··· .,, ... ' F ( ,....- ~ .·, :. 1 f o ı. .... .. 

NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 
ve bütün ağrıları derhal keser. Her eczaneden arayınız 

. . . . . .. ,"... . ~ . , ... '. ... .... 

Bir •fl"f'C-'• ilacı butün dünyaca meshur 

araştırma müesseselerin\n hazırladı~• bir sif3 

vasıtasıdır. Binlerce doktor. hasrnlarınıı 

•••eh ilaçları vermekte ve parlak mu· 

~ vaffakiyetler eldeetmektedir Her ·~~· w ıliç ambalajı. •fllaf!C4" salibile tanınır. 

Şirketi Hayriyeden: 
Mekteblerin 1/10/942 de açılması dola

yısiyle tarifede yapılan değişikliği göste
rir cetvellerin vapur ve iskelelere asıldığı 

--·sayın yolcularımıza ilan olunur. --~ 

1, Müd!~~ ~<M~ .~~~.!:! ~Eba~L ~ 

lıı:raıniye lkraıalye ikramı ya 
adedi milcta" tutan 

Lira Lıra 

1 so.vuo ııo.000 

' 10.000 '° ouo e 6.000 ~0.000 
~ 2.000 40.0JO 
80 1.000 80,000 

160 noo 80,000 
l.2l0 100 120.000 
1.200 60 u0,000 
U>OO 20 80.000 
8 .000 10 80.0 o 

16.dJOO 2 3 0.000 
l74ı.671 Ye l\a 96ô.ooo 

1am bilet •• yarım bi et 
2 lıradır. 

GÖZEN KREM 
HakLki gı.ızelhk krt.mi 

GÔZENfUDRA 
en ince tutan pudra yenı renkler -
Gözen Briyantini 

Krietalize ve likıt 
Yağlı • Yağsız 

Güzellik Siitli - Cildi gençleştirir. Kadife 
gibi bir ten yaratır 

GÖZEN ALLIGI euib remder Lavanta Çiçeği 
SEV BENa 
OYA 

GÖZEN°İın dört kokulu loıyonları ESMER 

HOL YA 

GÔZEN'in Du~akta" Kalbe parfumu 
Itriyat depoları Gözen müesaeaeıl Büyük Postane caddesi No. 5 

.. Resmi dairelerin ilan işleri 
Hakkında mühim bir 

Tebliğ ...............................• 
Şimdiye kadar resmi dairelerin ilinlannın Defrİne ta

vuaut eden merkezi Jstanbulda Erzurum Hanındaki (Türk 
Maarif Cemiyeti Reımi İlin itleri Bürosu Limited Şirketi) 
tasfiye halindedir. 

Ticaret kanununun 232 nci maddesi mucibince mah

kemenin tasvibine iktiran etmİf bir şüreka kararı olmadı
ğından Erzurum Hanındaki Şirketin muamelata devamı 

kabil değiklir. Bu sebeble ilanlarınızın doğrudan doj'ruya 

IST ANBUL ANKARA CADDESiNDE 
KAYA HANINDAKi 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 
Resmi ilanlar Kollaktif Şirketine 

12.) Maden Tetkik ve Arama Emtitüsünün, yabancı memleket. 
lere talebe gönderilmesine dair olup, evvelce yapılan ilanı ltbu 
i1inla blrlettlrilmit olduğundan buradakilerlne aykırı prtları bü • 
kiimeüzdür. 

ğından eniele kalmıı olanlann bu sınavlarını en son 7 /X/1942 
1 t~~~ kadar bitirmeleri gerektir. Enğelli öğren~ilerimlzln günlerini gönderilmeıini rica ederiz. Şimdiye kadar Erzurum Ha· 

'- öğrenmek üzere hemen okula gelmelidirler. nındaki Şirkete gönderilen ilinlann da Şirketimize tevdi 

~ U H AS E B ~be~ bi 
1 

AuhR Abe ~ 1 ibYt10 R d '1 ...... :.:::::: .. :::::
1

::.'. •• ::~~.:::: ....... - ........... ·-··-···-
Şantıyelerde çalıımıı tecru 11 r m ase cıye yaç var ır. 

Dolsun maat verilecektlr. Taliplerin lstanbul 176 posta kutusu ad· Son Posta Matbaası: Netrİyat Müdürü: M. Sami Karayel 
r-.ıe cıMUHASF.BECl) rümuzlle müracaatları. 

Saçı 11z D6l:<ühiyoua, BaJlıuzda Kepek varaa ? 

MAJ~K SAÇ EKSiRi 

, 

'---• Kullanuuz. telirilli derhal ır6rlrıDnh ---r ~------------------"" 


