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--
ta ingrad çember 

içine alınmak üzere,, 
Ruslar gene geri çekildiler 

Almanlar N vorosisk üzerine yürüyorlar, Kızılyıldız gazetesi 
Rusl" rın bir kesimde geri çekildiklerini bildiriyor 

'' 

Alman ve 
Sovyet 

tebliğleri 

Alman hCc"ümbotları 
Karadenizds 

---
İki petrol gemjsi. 

2 vapur ve 6 gemı 
batırıldı -

Londra, 3 (A.A.) - Stalin• 
cradda vaziyet ~ebamet kesbet
ıni,tir. Ruslar aebrin ~enubu .ı•r• 
biıinde kıt'a(arının yıne eerı çe
kildiğini bildir:nektedirler. 

Şimali ıarki ke uminde Rualar Alman askerleri meskun bir mahalcle ça .. pqrrıa,.ken 
durmadan Almanlartn cenahla· -------------------------------
rına mukabil taarruzlar yapmak-
tadırlar. Yakında Stalingradın 
Almanlar tarafından çember i~i
nc alınması beklenebilir İse de 
Rusların Volga üzerinde bir mah 
reç kılmalan muhkmeldir. Bu
nunla beraber Stıl;ngradın ya
kında zaptedil) -:eğini sanmak 

[Devamı G ınci sayfada] 

• 
Iran a pro ağa 

f aalıyeti başg · 
da 

• 
eı· ı 

(·:M ............................... h ........... :)·\ lran Başvekilinin radyoda hitabesi 
_ ısır cep esı 
--R-1 detll ''Anlamadığım nokta şudur ki, lran dünyayı 

"I kasıb kavuran bu harbe niçin girsin?,, 

• 
iki iplik 

mabteklrl 
siirgln 

edildiler 
Bir J!ıüddet evvel ipllk koopua

tifinin sabık reislerinden Murad ve 
aza Ramazan faila fiatla, külliyetli 
miktarda iplik sabnak suçundan ya
kalanarak milli korunma müddei • 
umumiliğine verihnJılerdi. 

Bu suçluların muhakemeleri dün 
netlcelenmİJ ve her ikiı..lnin de suç. 
ları eldeki delillerle sabit oJduğuıı .. 
dan 2 ,er sene müddetle Petüı-geye 
Airgüne ve 500 er lira dn ağır para 
cezasına mahkum edilmi§l~rdir, .................................................... 

Wa rlell Wilkie 
Pazar günü 

Ankaraya geliyor 
Ankara, 3 (Husu:;" J - Orta

ıark memleketlerini ziyaret e~
mekte olan Ru2veltin 11nh:ıi mü
mesaili Wandell \'/i!kie·nin önü· 
müzdeki Pazar günü hava yolu 
ile Kahiredcn Anlı:~raya muva
salatı bckJenmcktcdi.-. 

(Devamı 5 ınci aylada) 

Rus he herler 
bürosu şefi mütte

fiki vri tenkid ediyor 
<ıPlAnlar tanzimi sonu gelmez 

münakaşalar mütterek davaya 
fayda temin etmemektedir» 

Moskova, 3 (A.A.) - Hab~rlcr 
bürosu tefi Aleluandrof Pravda ga
zetesinde fÖyle yazıyor: 

Harb öyle bir safhaya gimıiıtir 
ki harbin güdümüne aid mt:todlar 
hakkında planlar tanzimi ve sonu 
gelmez münakaıalar DlÜft.ı:rek da • 

[Devamı 5 inci •ayfmla] .................................................... 

:-
---~,__ ________ __.~~--~ 

Gıda maddelerinin fiatları 
gittikce yükselmiye başladı 

Pirincin eski kara borsa fialı şimdi ist:hsal 
sahasının istihsal fia tı ol_~rak hesablanıyor 

Belediyenin yaptığı tf'lkikat ta liatların istihaal 
mıntakalarında arttığını ortaya phardı 

Son ıünlerde, • ıerek top· 
tancı piyaaaJa, gerekae pe
rakende sahflftrda, bilhaMa 
gıda maddeleri üzerinde fiat 
yükselmeleri kaydedilmekte
dir. Gıda madde!erinin mik
tar itibarile en bol olduğu 
mevsim bu aylara t"'sadüf et
tiği halde bu dikkate §ayan 
yükselmeler hnyr~t uyandır
mnklo.dır. Bu yüzden, Bele
diye lktısad Müdürlüğü mü
rahnbe kısmımı halk tarafın
dan yapılan §İki.yeder son 
giinler içinde mühim miktar
da artmıştır. Bu müracaatlar 
kartıaında 1ktıaad Müdürlü
ğü, tavzif etmi~ olduğu ra
portörlerden esaslı tetkikler 
iatemiştir. Bu hususla piya
aada görülen vaziyet tudurı 
Şehrimizde yapılan toptan 
ve perakende Sl\tı~lardaki 
karlar umumiyetle normal 

nisbetlerde cereyan etmek
tedir. Ancak, buradaki. muti
yel fiatlarına tesir eden a
miller arasında men§e mem
leketlerdeki ayni tabii fiat 
yükselmeleri nazarı dikkati 
celbetmektedir. Bu mevzuu 
üç gündenberi İnceleyen ve 
piyasayı tetkik eden kontro
lörlere göstedlen faturalar
dan anla~ıldığma göre; istih
sal mahallerinde umumiyet
le fiatlar fahİ$ bir vaziyete 
gelmiıtir. Birknç ay evvel sa
tıtlar serbest bırakılmadığı 
zamanlarda kara borsa fintı 
olarak gösterilmekte olan pİ· 
rinç fiatları bugün mente 
memleketlerinde istihsal fia
tı olarak ele alınmakta ve o
na göre maliyet hesab edil
mektedir. Bu gayri tabii va
ziyet alakadarlarca esaslı su
rette tetkik edilmektedir. 

_50 kuruşa ekmek 
satan bir lokantada 173 
tane karne bulundu 
istifçilik yapan bir tüccar da hakkı!ıda 
zabıt tutulurken memur~ara rüşvet 

tek if etmiye kalkışdı 

savaşlar 
darda 

Ankara 3 (Radyo gazetesi) -ıkuıp kavuran bu harbe niçin -.fr- Piyango~an 20 bin ---
Son cünlerde lran hakkında tekrar sin ?ı» • Emniyet müdürlüğü kaç.ıkçılık 1 ce amele kıyafetine girerek bu lo ... 
pl'Opa&'anda faaliyeti l.a.wöat,.rnıi..__ D-- kil b!l"L l ,' hra kazanan ame e bürosu memurları evvelki gÜn ve kantaya gİtmİ§lerdlr. 
• ,.,.,.,._ -·--,- ~ve uanare ıııem çke.e z~ d" t k1 !l-f ·· •· • ı.. d M 

tır. • Band (H · M"ll" un yapı arı.. curmume,..u so.. emurlar ne yiyecekler1nf soran 
Tahran radyosuna göre lrau bu. rarlı propaganda yapanlar bulun • p· ırma30 Ağuu~ua:) -kil' 1 dı ı nunda mühim bir karne yolsuzluğu garsonlardan birine karneleri olma. 

Yalnız geniş 
mikyasta keşif 
faaliyeti oluyor 

_ı_!ı -r d w b Ja ı İ d f b ıyangoftun s.os çe 11 n e- k l · · 'ilk d v k nd il · 
Vhe1UJI beyanatla bulunarak, yapılan ~~ v~.1~~v- r n 

1 
rand a ~~er lr- ki 20,000 liralık ikraınıye Bandır- nu mey~ana ~.' armıı aral, ıstıfç:_ dıl~~nı kvde.rde b-.!~ıne ~~ıck veriL 

u propagandalara teJnaı elmİJ ve n e ı gı yo un a n,;ayc er Ka k k"' .. d tu .. yapan bır de tuccarı yak amıpar. gı ta ı e ıı-n:aç nuslı para te-
d kl .. ] . 1 k • manın yacı oyun e o ran v- d' d ki . 1 •• 1 · rd" 

deml§fir ki: y~y ı arını soy enuı, oıem e etı kazamızda çalıpn 2 çocuk babası dır. ıye e ece erın soy en.:1 lt.- ır. 
- İranın bugünkü durumunda içm için yemekte olan bu muzır Mümin Çalıfkan isminde birine çık. Beyoğlunda A.ğacamlsi arkasında Garson. lokanta sahibi Mus'la.fa 

harble alakası yoktur. Anlamadı - propagandaya nihayet vermek ıa - ınııtır. Amelelik yapal'ak hayalını Üçkardeıler lokantasında 50 kuruı ile görüımÜ§, bundan sonra me • 
ğım nokta tudur ki. Jnuı dünyayı zım eeldlğini belirtmlıtir. zorlukla kazanan bu adanl 20,000 mukabilinde danck satıldığını ha- murlara karnesiz ekmek vere.:cği1.1i 

Berlin, 3 A.A.) - Resmi teb
lii: 

Mısır cephesinde gcnit ın\k
( Devamı 5 inci $yfada) 

----o 
Aınerikahlar 

Belçika Kongosuna 
ÇIKtıL.r 

Leopodl Ville (Belçika Kon· 
goıu) 3 (A.A.) - Burnya ı\.me• 
rikan kıt'aları geimişliı-. Halk 
bunları hararetle ka<şılamıf ve 
:yüksek maneviyatlarile parlak 

Rnzveıt milletlerarası 
talebe konures·nd . 

dnn bir nutuk söyledi 
"Sizler için daha 

iyi bir dünya hazır· 
lamak istiyoruz,, 

teçhizatları karşısında hayran Londra 3 (Radyo) - Aru~rika 
kalmıthr. reıialcümhuru Rurvelt, bugün Va. 
,,. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••\ tinıtonda toplanan nıillctlerarası ta 
f lebe kongresine hitaben bir nutuk 
1 OskU 'ar adiiyesindeki 1 söylemİflir. KoDil'Cde 2& milletin 
İ h" . . , . ! I talebe müınenllleri hazır Qulunu 

cıJISe vesı esı e . yordu. 

Adi • V k"I" 1 Ruzvelt, yeni nesle tereUub eden 
ıye a 1 tn8 1 vazifeleri saydıktan ve Birleıllt mil.. 

açık maktub . letlerin harb eaye~erl~i izah etlik • 1 ten sonra, demlıtir kı: 
Bizim adliyemizde duru§mıa ı - Bizim davamız, sizin, dava .. R • 

· · · l b' S d z f 1 ·· ak b • l · · cıa Ruzı1ce-D saatlcrı nıçın norma ır 1 nız ır. a er müte 1 :sız er ıçın 
t • 11 d d w ·ıd 'r? daha iyi bir dünya hazırlamak ısti .. I Çekilen ne olursa olsun rena • ! nızam '1 .n a ""' ı • "d ı· ~ yoruz. Geçen Büyük Harbden son- lıga kartı taarruzu ı ııme e~me ıyız. 

ı 
Yazan : ı.vu'<at Suad raki müfküllerle tekrar karşıla§IDD- Çocuklarımızın "ÖZ ve din hürn -

T h · TU k • nızı istemiyoruz. Bütün "tlünya hl .. ye4Jerlnc ihtiyaç ve korku endİ§eie .. 
a Si :1 r E lir ki naziler~ ._faılstıarin ve Japon rinden uzak kalmağa olan haklarını 

lBu mekhıbu yımnki &ayımız- f rnllitarist\erinn a~ze 'verebilecekleri nğlamak için çalışmalı ve nıüca. 
da bulaca.ksınız. ! fegine fe.l öliht'.ı'ür. Demokrasile. dele etmeliyiz. Ancak bu suretledlr 

........ İ rin teli gayesi ise, J>eıerlyetin refah ki bu topyekUn harb topyek\ın bir 
...................................... ., ve ~detini t.eDlln etrno"1ir~ saferle neticelenebilir. 

lira çıktığını haber alınca çok se • ber alan Emniyet Müdürlüğü kaçak. fakat mukabilinde 50 kur'Uf alaca-
vinmiftir. çılık bürosu memurları evvelki ge- (Devamı 2 nci 3a;yi c::da) 

( 

•nönü ge~isinın kuşbakıfı ~örünii~ü 

or 

TAl<SlM 
CUMHURiYET 
ME.YOANt 

~ 

) 

30 Ağustos Zafer bayrann giinü havanın müsaadesizliğı dolayısllc kü,ad resmi geri bıra ulan Tak.. 
simdeki İnönü gezisi bugün ~at 17,30 da törenle açılacak.ır. Bu münasebet'e Va j ve B 1 diye Rei 1 Lut.. 
fi ~ırdar bir nutuk söyliyecek, Milli Şeıf'ım.lzo Jtı't.Mbulluların cıand•o bajlılık ve miıu>e.lerini belirtecektir 



2 Sayfa 

Hergün 
Bir uzlaşma sulhü 
Bir zafer sulhünd~n 
Daima daha 
Kar:ı olacaktır 

~---- Ekrem Utakhlil 

~ 
Bestmıı Ba"ale : 

SON POST1l 

== Muvaffakıyetin ilk şartı iç güvenidir 
, 

SnbA.btan Sabaha: ' 
Masa başı siyasetine 
D air hazin bir hatıra ; 

~, ___ Burhan Cabid 

nümü mün. sebetile İngilterede r • IK a l mümessil götürmek istiyorlar. 

gilterenin bombardımanlar ne - A r & e r Jl rü Hilali Bey gidecekti. Hususi 
bulunan Amerikalı kıt'alar İn- l li2lf9 ~ a Sabah gazetesinin tahrir müdü-

tic~indekrab~m uh~~n& ' ~~~~~~--~----~---------------------------------------~J mgı.ut! eretivcar~s~. ı~~n ren bir gezinti yapmışlar.. ,y • • k d 
Akşam büyük bir zivafet ve - :.n!yl ·u:a UieCI 50 k k k ( ) Memlek i d aşmak arzu-

rilmi~. bu ziyafetin so~unda da b IJ•ı ld uruşa e me Parti OC!lk konnre- su o müş.k~l şartlar içinde bile 
İngiltere hariciye nazm bir nu - iÇ~ QI e Ö Üf8n ~• ::i bana teklıfi kabul ettirdi. Heyet 

tuk_sö~~k:i~ ~:ı:~;ı!::... mahkOrn o'.du satan bir lokantada 17 3 !erinde halk dilek- ~:~ket etmişti. Bursada yetili 

Bu kanaati do~uran sebeb lerde b r - Bu bir azametli hevetti.Başın-
muhte'"em hatibe göre Alman Mahkeme, •uçun katil hasJileI tane k b ı d ULUHuyor da , Şehzade Abdurrahim, Tiya-
devle! rei"inin vermiş olduğu İflenmediği neticesine Vardı, Pav- arne u un u - -. setinde sonradan sadraza m olan 
sözleırde durmamış olmasıdır. loyu yafının küçiiklüğünıi ncu:arı Üsküdarlılar, Kız Lisesi, Ta· Ali Rıza Paşa, Mahmud Havret 

Mister· Eden misal oforak A- itibara alarak 2,5 sene ağır hapis pu ve Kadastro dairesi Pa~a, Süleyman Şefik Paşa, 
vusturyayı, Münihi, Çeko-Slo - cezaBına çarptırdı v (Baş tarafı. l .inci sayfada) ı •da ticaret yapan lran tebaasın _ istiyorlar Ali Fevzi Paşa, ülemadan Bursa 
vakyayı, Polonyayı göstermis.. gını beyan etml§tri. dan Ali adında bir tüccarın da ar. müftüsü Fevzi, Romanyalı Silis 

Biz de daha diin muhareb~ _ Geçen ayın 21 ine &yoğlunda, Memurlar bu teklife razı ölmuı- dlyesinde. mal stok eltiğl haber a • Parti ocak kongrelerine tire müftüsü Fehmi bncalar bir 
. .. .. .. Id·· .. .. .. .

1 
1 Balıkpazarında Pavlo is.ıniııde 17 1ar, garsonun getirdiği ÜÇ ekmeğe lınmlf> yapılan arqtırmada mühim devam edilrtıehteclır, dün •a- . Rum bı·r Ennenı· eQki rneb'us, 

nın uı:uncu yı onumunun ı - a ı d b" deJ!l--ı k d y 1150 t,.·-·- verınJı:.!erdır' • Bu sureA.Je m11..._ __ _:ı_ faturasız ve beyanname t 14 d Y • 
h tt

•v• cI·· .. l . k d ı Y f n a ır UMJ=I ar a E\}I a.. ..... oq " . ııu.aıua a e aıoı:ı;ı kazasmın l 1 · leva ... 
am e ıgı uşunce en ay e - ruyi kunddra<:t bıçağile yaralamak vaziyeti tetbft eden ınemudar bu kaçağı kalay bulunmuıtur. . Akköy, Ter:ikiy .. ., Çukur .. sa- paşa arın yaver erı, ... ırn ve 

derken Almanyanın Avusturya 1 &Urel:i!e ölı:!ürmiqtü. · 1 defa lokanta sahihi Mustafanın çek. Ali, hakkında milli korunma ka. at 18 de Bev/,o& ka%aaının sefer işlerine bakan bir binbaşı, 
Almanl<> rını idaresi altına aldık- 2 nd ağır<:ezada bakılan bu dava i mecesini arll§tırmışlar, burada 173 mmuna muhalefet suçundan zabı1 ı Dereski, Eminönü kazasının maiyet alayından bir bölük mız
tan ve Çeko-Slovakyada yaşı _ .dün netfoelanrniştir. Celse açıldığı · tane Eylul ve Tepinlevvel aylarına varakası tanzim edi!lrken memur - Hocapa~a, •::at 19 da Beyoğ- raklı süvari ve hir de aşçı bası. 
yan ırkda ~l::ırını kurtardıktan zaman söz ahın nıakmlün babası aid tam ekmek karnesi bular@k mü. lara 100 lira rÜJvet teklif etmiş ka.. lu kazasınM Kurtuluı, Bakır- Heyetin vazifesi şu idi. MÜta· 

C k Si k d 
. 1 Andoriya· sa.dere etmlJlerdir. bul eder .,ibi görünen zabıta me_'mur köy kazasınm .Şamlar, f:.ile k d b zı yerle d 

sonra . e o· ova ya an gerıye M, dd~ _ _ı 
1 

"" 'ı! re e en sonra a r e yer· 
k 1 1 l 

.. J •
1 

L k n- a ı zarargan vugeçl m. Lokantacının bu 173 kam.eyi ne- larına bu parayı verirken ayrıca hak 1 kazasının il lciUi, Dümalı, 1. ] d ge · . l k 
a "' ll n .. •m arı musta ti uıra • - manevi zarar olarak 2500 lira taz. reden tedarik ettiği ehemmiyeilc kında zabıt tutulmu§ll:ur. Kalıalraz, Y azrmanayır ocak· 

1 unQur ar arasın ;ı B çılrnsız i 
mış ohıeydı sulh muahedesinin mtnat nterlm » demiştir. • araflırılmaktadır. Ali her iki suçundan dolayı nıll _ lannın, &aat 20 de Beykoz hadiseleri o]muo;tur. un arı tes-
Dan rig ve Koıridor meselelerinde Müteakıben söz alan maznun Tahtakalede tütün gümrüğünde li korunma müddeiumumiliğine tes. ka%aaının Akqaba, 20,30 ~ıa kin icin 'kendilerine hükumet na 
yeptığı haksızlıkları sulh yolile vekili ı~ ,uıf.arı söylemi§tir: Fırın so1,ağında 2 numaralı mağa_ lim edllınif!İr. Bakırköy mc•Jw" ka::asınm mına. nasihat edile-c; ktir. Ru 
tarı ir ettirmek içiT'l İcab eden «- Hu.kuku amme şahidi oldrak - 1 numaralı ocağı, saat 21 de maksadla Damad f Prıd B:::ıbıali-
m üzoheretleri belki temin ecle - dinlenen Yudanln, d aha bıçağı Pav Yiiksek mühendis me'.·te· Darü"acezedeki şünnet Üsküdar k .. Hastn ;ı Salacık, deki odasmda b.ir • v ~Yannam~ 
bT d. kr d h t l b" loDun eEnde görür görmez, d~- b" d Fatih kazas•mn Kızılfe§me, yazrnıs . . H evet gıttıp;ı yerde bu-

1 .~rlA hı. şe . ın eh. a.hır~ geı· en·ı ı: dan c!oğruya saplandı demesi, mu - m e kayıdlar ve imti.ha:ılar diigvü lii Silivri kazrnu'.lll Alipaşa o-
n;:u a:.az.~ ve ır 1 tıme. ı 1 eni sevi o!d• ğundan dolayı tabii bir caklarında ı:e aaat 22,30 dı.ı nu okuvecak· surmuştuk. ,eydir. 50 santlm!ik bir me$afeden Yüksek Mühendis mektebinde Klmaeslz çocukların belediye t11- Bakırköy k'l:Q.Smm 2 numa- Bu beyannameyi Bursada °" 
Hakları korumak ve haksız - ı bJ;ak atıla.mu, o'sa olsa masaya lise mezunlarından talebe kayıd ve rafından Dar.ila<:ezeye alınarak bi. ralı ocağmd.ı toplantılar >~•- kudum. fakat .O:~n~sını. anlaya

lı klan gid:r~ek için silaha baş- I çarpıp saplar..mas~ va~.dir. ıı • • kabul muamelelerine batlanmıştır. maye edildiklerini evvelce yaznıı,. pılmıftır. 1 d Babıalı uslubu ıle 0 k _ 
vurmak hıçbır zaman müracaat . Ma!ık~e heyetı vekıhn bu ıdduı- Kayıdlara İtkteşrine kadar devam tık. Belediye dün Darülicezede bu Toplantılarda Partiy'! ar.ze- dı:: ~mg~ dalı, o k.aclar ağır bir lisa~-

IP. dded k k • ·ı r. edile<:elalr. çocuklardan 40 tanesini ıünnet e~ • dilmek üze··e ocak azaları k h Ik d 
edilebil•cek vasıtaların en kes - .rını re ere suçun adı t<H - la yazılmıştı 1 a ın egy il yük-~ ~ matuf olmıvarak işlendiğine Bu yıl okulun bütün sınıflarına tlnniştir. Çocukların sevindirilmesi heyeti idareye lıazı dılekler- d l 
tirmesi ve en ucuzu olmamıştır. dalr karar vermif ve buna ııröre; aid ~mal lmtlhanl:ı.rına 14 Eylul ~in de gene belediye tarafından de bulun11u1.sl..ı;·dır. Bunlar a· l sek tabakanın a · a~w ~Illası im· 
En son misali gözlerimizin ö- surlunvn yqı ıuı7,arı l~lbarR alına_ Pazartesi günü batlanacek v<ı 26 kendilerine muhtelif bediyelıer ve • raaında Oaküdo.rlılar bir kız. ·kanı yoktu. Her gıtt~gırniı: yerde 
nündedir. rıtk Türk ceza lmnununun 448, 45'2, Eyliıl Cumaıteti günü 900 verilecek.. rilmit~ir. li•esi açıfowsmı, Halkevi bi- lpolis ve jan~~rma ıle hükfunet 

Fakat muhare~yi münhası - ve 55 ı~ maddeleri~.e göre 2.5 tir. Son sınıflardan ikmale kalan Yapılan bu sünnet münasebetile ıaasının iht; ı•o..~ı h.ar§rlaJ.•acnk konakları önune toplanan hal-
ran Almanyanın hakh:,nnı al - sene miiıdc:lt:ıtle ağır be.pse ve mak- talebenin muMellf vilayetlere ta - dün ge<:e Dari.ila<:ezede bir eğlence bir şekilde yeniden İn§asrnı ka bu beyanname okunuyor 
mak için çevreye korku ve en - tulün l::aba~tna 600 lira t"m1inal yin}eri de ikmal imtihanlarından tertib edilmiştir. 1 ve Oaküclür tapu ve kader•· .halk anlamadan d.inliyor ve bı·r: 

_;ı:. --Lr.A ecf!l-i.M" 1 cakt - - -o troaunun yerı Jcrı te.11kilini is- k d - l 
d
. k k'ld b' venncı;e rmwauın tr..ııt,. .rr. sonra yapı a ır. ,.. , -1'ara agı ıy d H ı~e verece şe ı e sert ır po- -----o--- ~akırköy Halkevinin kır balos; temiflerdir. birine ~ . or u. e .. 

litika takib etmek suretile, ingi - v·ı A tt 1 f 1 t Bl*ııöJ' Ba.Lkevi Beiallğlndeıı: idare heyeti bu dilekleri a- lyetten birının halk liı'asına karı-
liz hariciye nazırının kullandığı 1 aye q y~ P' n op n 1 1 A sl'e t!Tl ık iş' er 1 1 S4ıQal yardmı menfaailııe 5 ı-:ylül ~2 lakadar makanı lora arzı>de- l şıp konuşması. yasaktı. Babıali-
tabire göre sözünde durmamış Dün Vilayette Vali ve Belediye - Cmnarie&i &'Unil Uşamı sa:U :aı de :ıuar. ceğini bilJiımiftir. Ocak he· elen verilen emı~ bu beyanname~ 
olması mı doğurmuştur! Ve di- Reisi Dr. LUtfl Kırdarın rei.aiiğinde Levazım ve muhabe_ e ma.ra ba.lııç.e!ıinıcle. ha.va 'bozuk olduiu yeti umumiveıi kaza Parti yi okurnaktan ıharetti. Böylece 
v d l ti . rcl'kl . .. l kaymakamlar ve biitün daire mü _ takdirde Balkevi s:.ı.lonl :uı.nd;ı. tert.ib e_ reiai Liıtli A hsoyc geçen yıl Balıkesir, Soma, İzmir, Aydın 
gder deve ednknl ve l .~r·~ısoz e:· dürlerlnin ifliraklerile 1R1lUmİ bir yedek subay;c.rı ıa d&n eğlenceye sayın IW.kımum teş. ka%a Parti ."ıiundlerinde göa- Burdur Ant l ' 

e urma ı arı goru memış tıOplantı yapılnıı§tıl'. Toplan!ıda Is.. riferi rica cıiurıur. terdiği batarıJan dofoyı te· Isparta, . : a Ya Ve Kon· 
midir~ tanhulıı aid umumi halk hizmetleri l!lminönü Yeril As. $. den: Avcdar bayramı tehir edildi l fekkürlerhi bildirmiftir. yaya kadar gdıttık: ? zaman yir-* l et.rafında göru.iilıntİf ve mÜf~erek 1 - Eminönü Yerli As. Şui>ei;lnıJe ka.. Baklrköy llalkevl Relsliiinden: '- mi üç yaşın a ı~ı~. Gençlik 

Uzak tarihe gitmeğe lüzum bazı kara~ar alınmı§tlr. Bütün dev- ! yıcllı lAıva.zmı ve muhabere sınıflarm.ı. 6 Eyliil 942 Pazar &"ünü yapılacak 0 - •••••••• ............................................ gayreti ve gazetecılık aşkı ile 
görmiyerek yakın tarihin yakın kt d~ ireleri:ıin resmi muameleleri men8111> Yd. subaylanıı 8 Eyliıl giiııii lan E~lmlz avcılar Jıol·ı b:ı.yra.mmın te. ı R A D y O ı çıktığım bu sd:ya8~a.t bana iki baş 
hadiselerini hatırlıyacak olurscık b\rb:r!,.rlle anlayt§lı ve ahenkli bir şıtbeye müra.caaıtla.1.'ı. hiır edildiği tin oıunur. lı ıztırab ver ı.. ırı harbden çık-

h h d 1 
. . . d !dcllde <:ereyanını temin idn bu 2 - Yd. 8. BIDıl MI. ml."Dlurıı Ya.bya Dünkü altın fiatları k emen er ev etın mazısm e ı. 

1
___ • t • 3 CU'"-IA 4/9/ıs•·-ı ıs ..... emle etın acıklı halı" b. · .

1 
.. l . l ld _ top n1taanı ber ay de•ram edilecek- Nüıııbet oğlu Abtıaa Reca.i (35-189) ile Dünkü artın fiatı: Bir al ın lıra 3.15 " ·~ m . '" l k .d . , m 

ven en soz enn nası tutu ugu- tir. Yd. P. Ttm. AWul\a.h ı•H41l in k--tıle n 24 ayarlık bir gram külçe altın 456 7,30: sa.aı ayarı, 7,3!: Vücudumuzu de men;.~. et 1 a~esıne el koyan-
nu gösteren düzünelerce misal şubeye cehııderL 1'1Jnl!flu. fa.tlitıralım, 7.'40: Aj:ı.ns haberleri, 7,55/ }a.rın gul~nç ~a~.ı. .~aşaların ve 
bulabiliriz. Adthtede yaz fati'i bitti 8,30: Seııfoniık pa.rç ... ıu <Pi.), 12,so: h7..adenın buvuk uni'or 1 

Şüphe yok, ki Alman yanın 20 Temmuzda batlı•an ve 1 bu- ( ~ s(;ı> aly2a:ı.5· A12J,33: Kanışı~ progr:~ ~~ takarak müftü F ehrni h:.: at~: 
M 

.. "h l b Av " 1 S TE U 1 NAN . , ... . a.ns hab~ erı, 13/13, .. I!. r d~ sedde ve kalk 1 . undı afn aşmb . . asını. ozması çuk ay devam eden adliye yaz ta • 9' ı Şar1tı ve türküler. 18: s ... aı a:ran, 18.03: rarın ,.n • a e ıle oku 
rupa a ena ır tesır yapmış ve ~ili bu alqam tona erecek, yarın - 1 1 Fııı.sıı sam, 18.4t: Dans mibiii (Pl.J, nan o beyann~meyı derin bir 
Polonya ihtilafının sulh yolile dan itibaren tah1 y..,_. mahkeme.. STER NAN M A 1 19: cikt'ISad saa.tlJ, 19,15: Oyun ha.va. huşu içinde. dınleıneleri ve hal-
halledilememesinde bu fena te- ler mutad faaliyederine baflıyacak.. Şelıi:rde 6Clf 11öateren 11e 11it- ile Zeyrelt aramada ugari JSO lan, 19,38: Saaı _'•Jan .. ve ~ns haber- kın onları hır kurtarıcı gibi hay-
sirin büyük Tolü olmuştur. Fa - larc:lır. tikçe dalaa vahim bir hal alan eo iatimlôlı edilmİf ue yıkıl- leri, 19,45: Klisik Turk muzlii ııro .. hayran seyretmeleri hat' .. 
kat ateıııin genişlemesinb sebeb- . bü ük 

1
.. h" I I mealten lluhranından 6ah.edi· mıffu'. Ba evlerin beherinde gnmı, 20,15: Radyo ca~etesı, 20.45: r~.n .. önündedir. Ko a go 

leri ara~tırılırken bu fe!la tesi • rfıntl ~ ·kro une ı-scler eL?1en k- fiyordu. JlecU.te bet lıifi var- en afGir. 3 aile otururdu. B.ı- Film ve opera parçabn (P.l.), Zl: <Evin zumun n~aya var 
.................................................... aa: erın amçısını a e.aueme dt, befİ de lti:ralık ev Hya a- her aile 4 niilcıata.-ı ibar.ı oüa saa.11)' 21,15: Temsn, Z~: Radyo ııa.ıon dığımız ~man :'a.tanın ıki köşe-

icab eder. partımanlarda oturan iıuan• 4200 ltifİ ba ,,iüden bu z.a- oıitest.rası, ~.3o: Saat a.yan, ajans ha. sinden bır~ acı 1;,m tatlı iki haber 
TAKV1M 8 Eyim İngiltere hariciye nazırının: lardı. Biri buhrana •ebeb ola- mamla açıkta kalmıı balana- berleri ve borsalar. geldi. lxmıre duşman, Samsuna 

11-..._-11-"'1-""-.-.---3--ı.-A-r-.-.,;-.. -.-
0
-

11 Hitlerle ırzlaşılamıyacağı hak - r111t fCntU ııöatardi: yor. Yani 1050 aile ... Ben yal· V E F A T da Mustafa Kemal ayak basmış• 
leü8 HlJl kında söylemiş o1duğu söz gös - - Şehirde yapılan iatimlcik- na 6a lroca tehrin bir tara/mı }ardı. 

Cuma - teriyor ki Almanya aleyhinde fer pek lıulad•r, yıkılan evle· .öyledim. Halbuki İatimlcik General~ Mu.lılat- ve M.usul tu- Babıali'nin. sırmalı paşaları 
Atu•totı R-m• •c•e Hııur J h • · · · lı t • lı al .J ·~-_. l İ - coşmuş 0 an isler ;u- harb yı • nn yerıne yenuı onmamıf ır. fehrva er tar ınaa, her w. ~ ır.....--tiındMı Bmek» Tut~ne. aldıkları emır e stanbula d"· .. _ 

2:1 1942 u:.ı lmdan sonTa ela hiç-;ayıflama - ::· bflflta.n derlıal tasdik çaJ,,,. en af'liı on cu 71kıl;,.:;,, ral Faikio ~eleri, Bam ok.Dlo Sırmalarını atıp ın·ıı .o~u 
GONEŞ iMSAK .... u yapclmıffır. E.ğer bunlan da hocaianndan emeklt Albay •ralısin AJ.. yor· M f K ı et ıçıne 
s. o. Şaban s. I o· mıştır, fakat acal hal harbin geniş- - E.11et~ me•ken bahrcmım teabit ederek bir hesab yapar- tayuı oC1u. Mülp iaşe tetkik şubesi karışan d ~sta ~d. ernal de Er-

lemesinde ami o an menfaatler miidürii Dm.m Huamme1· Elıenouıun zururoa ogru gt ıyordu. Ve ı·kı" 
6 '4> 22 4 .s k h I b h d oe ev lıir11larmrn ~ olaralı •ak me•lıen•İ:z: kalan ailelerin S 

10 64 9 03 
de tıp ı is er gi i iç eğişmedi arlıfUlı haRrlayan •ebe6 bu- yeltanu inanamıyacağımıs bir dayw., Be1'ııor& Zira.at öiretmenJ 111usret. yıl sonra onun arnsuna attığı 
mD ""'· Ben bilirim lıi Unlıqpanı milttarı bular. Ottay'm Wrukıd, Emekli topçu önyüz.. adım. düşmanın f zmire attıaı a-

Ôkle ı· ıntli Ah••n Yat11 Bu suale müsbet bir cevab 1 başı CBefdk Affa7) clün vel.M etnılştlr. dımı kırmış, . Babıalinin "' 
S. O. S. IJ . S. D. S. J . verebilmek ıçm, Almanya ile ( \ 1 STER NAN Cenazesi lNcüo Bakırküydeld evinden ba ı siyaseti de tarihe k masa 

V • 11ı 11 16 &:.: 19 ti8 21 15 J / l 1 STER 1 taldll'Jbp ~ eamilade nama11 Jı:J. ş d arışmış aponyanın yıkılmaları halinde • NAN MA 1 b lunuyor u E. 5 86 9 1-l u l 85 ' hndılrlan aoırra llefnolunmaı;tu.r. Mer. U flı. · 
hfltün dünyanın ve tahsisen Av- '. ..) kuma mevli rahmel; geride ıaıan ke- UJu.•kcn C I 'd 

(D~!!umı 8 ACI •ayl(llla.) '-..., ___ ...,_..,..,....liıMMllı-------------·--- iterd9c1ıe ~ ııüır lllsa.ıı eJleJe. ahı 

• 
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4 Eylfü SON POSTA Sayfa 3ff 

n 
• • 

•• İyot nezle yapar, fakat iyot milyar-ı 
d a bir nisbetinde vcrihse nez] •yİ 
iyi eder, Eter akciğerlerde i tihab 
yapar, ayni madde ç.:>k küçük mik. 
tarda veri1irse i~tİhe.bı giderir. Daha 
böyJ~ce pek çok misal vardır. 

1 

tı a • 
1 ı 

Bicrin tıbdn yapt ğı asıl 'ink.l~b 1 
Naturhellkunde "tabii u&ullerlc -ş:fa .. ı 
yı kurmuş olmasıdır. Jiınna5tik, 

spor. rejim. perhiz, nebati vası.alar İstanbul Vilaye:lnin terlib ettiği! İKfNCİ KOŞU: Üç yaşında Ara• 
gibi fifa tt.sullerini tababetc ı<oJ.an at yarışları Pazar günü Vel.ıefendi tayları arasında kazanç koıusudw 
odur. İçinde Yunan o ulü Jimnastik koşu mahallinde yapılacaktır. Bu Yarışın mesafesi 1200 rnclredir. 
Y"'~ılan ilk ~ana.to.ryumu kura, o. koşulara şimdiye kadar h:çbit ya J Yarışa; Hızır, Şahin, Dabi; Rln 
duı. Sporu bır mıllı kalkınma vasıta rış knzanınanıış atlar gireceği için J ve Vecize girecektir. r-------------Y AZAN-~----------- sı olarak . .1:. alan gene odur.. koşular~n fevkalade bir sürprizle! ÜÇÜNCÜ KOŞU: Üç ve dab 

y p 
.r,:-. •• d 1 Ö~v.:e b"tım bu ...... sı!a,lar u;ı:~~ye te geçınesı muhtcm ·ldir. Yaı·ış'ara sa- yukarı )'aşta yerli İngiliz atiarır. 

lr01t8§ r o or Sat'.!. a ~ te ?ıh .meydana. ?dl ır er. Bovkce 1 nt J 5 30 da ba,Ian~cak:ır. 1 mahsus handikap ko§USUdur. Yarı 
•--------------::--::-----:-------------.---' ı•zvıyet n ~n~ı ;:r:ı:ı•w "~ reı>;~ı-ı . ~İRİ'.'/Cf KOŞU: ff i yaşında in. §in mesafesi 1800 metredir. 

us:ust Bier, beden ve ruh hı:ılı ilerlenicsi çok tahlilci ve tek 1 lerin; bizzat arşııtı~mışıır.. Bundan yon tarz n . a ır ogışm~ ? ur :~r gıl z layla:-ına mahsus s.ıtış koşusu· Demet 63; Karabiber 58; Hey 
tazeliği içinde seksen YB.fllll ta~aflı bir tıb sİ$temi meydana getir. yeni tababet neler kazendı? Birkaç b~na Uınstmım~g demıştır. Bu15:.ıı: dur. Yarışın mesafe .. i 1200 metre. beli 54; Davnlaciro 50 kilo ile ko 

geçmiş bulunuyor. Dünyanın her ye mıf bulunuyordu. Artık insan bede- örrıeğini verelim: bı~ çok has:nlıkıarı hu usulde lyı dir. ş.acaklardır. 
rinde o'duğu gıbi memleketimizde ni bir kül halinde ele alın:nıyor. Ateş Lcdavisl eski Yuuanlılcırda edıyoruz. Yıldırım 58, Gürsoy 54 kılo ifo DÖRDÜNCÜ KOŞU: Oç ve da 
de onun bir çek hayranları. talebesi Her uzuv tek b~ına inceleniyordu. pek makbul b~r wuldü Hipokralın ş· . +. . . . koş;:caklardır. [Devamı 4/1 de] 
va dır. Fal•at biz. onu bu ~ütunlarda Böylece or~aya bir takım uzu mü. kitablarında şu camler.in çok tek- ımdı. biraz da ı~<;an Bıer den - ----
ya!nız pek büyük çap:a hır he~im, t~hassısları çıkıyor, fakat tedavi ne_ rarlandığı görülür. Bazı hastalıklar ~ahse~elım: Bu vak ayı anbtn-.r,k (' ı ı p - ) olduğu için de1ı.n. insanlığa yenı ve 1 ııc.ıcri e.skis.ind"" daha kısır oluyorlilaçın iyi olur.11.cın düzet.medi"'ini u:1~1 ır: ·~· l on os~a nın bı1J111a"'lSI · 18 (ı4) aydın ufuklar açmış, türlL: illnı dal. du. Çünkü insanın uzuvları arasın- su İyi eder su il .. geçmiyen ha-;talı"'ı I . Bı.er ilk defa olaı-ak bel kemıgı- - '' U ;;ı • .. 
l na ıı.ını'.llar venniş bir şahsiyet ı da~I t~hli ba&lılığı ve karşrl ı klı bıçak yanİ ameliyzı2 geç·rir. bıçak;'a 1 ~·n içine uyuşturucu madde zcr.k.e. 
olduğu için anmak istiyoruz. tes~ler_ı kale almıyan bir tOlbabe~ 1 ~ifa b11lmıyarı hastal ğı ates iyi e. J .,·~rı:~k kavsa lada v:. bacaklar~a nıs-* verımsız olm ıya mahkumdur d B .1 .1 b 1 1 t • . ı k nv•vr4ana gı> ıren, yanı şahsı 

BI 
. er. u sı s• eye a <I ırsa a e§ın en b Jt d il t d d 

l?rrnlardan 3fl tar.rsini haila,Jerek bir arada yollı)•an her 
o~··•'"l'rrmv:a bir lı•cliye takdim edeceği: 

Augu~t Bier Almanyada Wa1deck er ilk olarak hu hntQlı go'"ru",.Je d t . ,. b" t 1 '-1 E"YI ma an RmP Yit e en n ıtnı • ., • u " ., son a ve en esır ı ır vası a o araıs d B 1•. 1 v • s.1ldan snğ:ı ıloğ 
de doğdu. Tıb tahsilini bltirdik:on sava~a gırmlştlr. Ve savnşı kazandı.lanıl:I ğı görülür. Bier ateşı bL1 u:-u ır. u.usu.u h1! du..,.;~ ~n a.n asıs.. ru: • 
sonra o zaman ı n ünlü cerrahı Es-1 Bugün :"bahette ((Ganz.heitohe3tre. l tulınus olan vasıtavı tedaviye tek. tanları .e•~ı~ lr•~ • nas b b,. ba .. : 1 - Yen çı:-rılf'r 
marck'a a•istan oldu Kısa bir za. ı b!Jng kü'liyet düşüncesin her mü ~ t B .. • ' 1 f ta arayorl ... ,.dı Bı~r bunu reddetb ~ . • . • ra .. ,.,,. ' u. Ufi-'n e-en!leren er, ma • .. d h 1 . ilk l k k d' :z..ı.ma.nınd ı btr llt'· 
manda başardığı ilmı keşifleri sa· nevver hı:kımın en esaslı umdeleri aJ U-"ha ı h u· k ıh h t 1 k ve mu 

8 
a enın ° ara n 

1 
\'i asker 

Yes
lnde doç ntlt"k ve profesörlük I arasındadır. 1 si d.ı ~ıp arı. k ~ .n d~l. assa ı ,: vücudünde denen"'l'"ini 1d~...ıi.. Ar- ı Gl. 2 · arı ag snara ıyı e ı ıyor. ıcaK k d 1 h··ı·· d" 1 . - !eııı dr.ganın nk 

b k
' h l ti d ·•ı BI •· tıbd b d - ·ı • . • • bik' 'I at arının ı• n e:1' Ş" ~rıne rag 2sanıa arını ız ıca a a ı ve ı er ın a aşcı:r ıgı mıncı bır tat ı ı genel bir tedavi vasıtası 0 1- . 1 gOrdiığu ınsan 131. 

olarak Kie1. sonrn Berlin tıb fakül. inkılab tıb tarihi karıısındaki vazi. mu§tur. men bu em .. l·nde muvaffa!i: 
0 

cfo. 2 _ Ccm:bı .\. • 
tesine cerrahi ordinaryüsü oldu. 1;., etinizi düze'trn k o!nıuş.tur.Ondan 1 Ha.,,talanan uzuvlarda kanın top. Yalnız m~dahale as:s:anın teJa .. 'ım- n.ıdolud .. bir '.ı:,. 
Beı.-inde yirmi be, yıl süren feyizli evvel tıb tarihine biraz küçümseye.., hnmasını temin etmek yine bir sl-1 ması yüzün~en tAm verine yapıla.. ye~ (41' J\.\I u,ıacla ., 

bir hocalık devrc;;İ vardır. Bu ınüıl 'rek bakmak adet olmuştu. İnsanlık caklık tedavi~idir. Bu mak~adla ~ladı. Ve Bıer bu 'Z"rkten sonra h~- b'r ünvaıı ısı. 
dP' içinde ALnM spor akadet .. :sini tarihi kadar eski olan tıb •arihi an. Bier usuluünde rülcudet temin eidlir. fifçe topal kaldı. O ha•tnları hır 3 - B!ır n,:YI 

ku~du. Jimnastik~e tedavi er.st.itüsH, cnk bir tarihi lı~tlrl\ ~1 arı1k dti~ünii- Yani uzvun verl~\c,.inden kan bo. j t~crübe tnv§a~ı o~ara~ kutl~n"!n he- eski çalgı (3) • 

lıı.:&usı usuller ta_blk eden hır ~.e. l~yordu.· Bler gost~rd~ ki . eskı he-1 '~lınası mened:lir. Frenginin dör- k!.mler~en degil?.ır. En tehlı~e!I tcc. JHi (lil. 
rem sanatoryomu kurdu. Tekaud lumler b1r çok degcrlı keşıfler yap-, düncü devresi olan Par,1 Hs de sun'i rubelerı kendi vucudunda ta.b.k et- 4 - İnmiş \4), • 
miiddetln" doldurunca umumi arzu ını~Jar.dır. Ancak bunlar zamanla u. humma meydana getirmek şimdiye t'rıniŞ::lt. Bl.tl.m yollarda bu. 
üz,.rine o1mtucu faallyetinr. iki yıl nu:ulmc§ dnha doğru u hakiki ma. kadar ııifası olm:yan bu hnstalığa Bier insanlıza ve tababete hiz. iunur (3l. f; 
c! ha dcva'll et:i. Yetmiş ya§ında naları iyi anlaşılamamıştır. Bu ha. mucize gibi teslı- etmektedir. Bu metten bn~ka bir emel tnşmıamış:ır. !> -· Bir nevi 

1 3 4 5 6 7 

P.1·.-demlk hnyaltan ayrıldı. On yıl kırnından Yunan tababeti bir hazJ. maksadla Bier hastalar/\ sılma aşı. Büyük bir va'an sever olmakl b 0
- mad "' 15). 1 

1 
dır bir orman ortz.ı:ınd~ h:1iunan vil nedir. Bier'in bir kuyumcu özenişile lamıftır. Sıtmanın dofrurduii'u yük-

1
raber mill~tler arnı;ında kı:·deş1 il<1 r.-Zıyada.r ifil. u• ı-----

liisındıt. tam bir in .. ıva ıçerı•lnde ya. yaptığı nras!ımıslardan sonra bı ı sek humına, hastalarda şifayı te. ve lrm yolunda bir iş birliirj onun 7 - Askı-ri ı.01 
s l l 

8 9 10 

~:naktad r Yetı~1lş ile .sekse~ yaş· gün hepimi; öğrenml~ bulunuyoruz,min etn1ektedir. sam"rni gayesidir. Onun kliniğinde ('7\, Bir renk 121 ==-=------· 
1 rı arasında uRuba daırn '1 Bır he. ki tıbda bazı ebedi kıyme~ler, ve Bütün bu yenilikleri Biere, daba Alman talebe ile t>cnehi talebe ara. s _Asmak (4), Bir ı:ı:l.l. ın:uldesi l2). 

4 
- Bir renk (2), Çekmek (ti). 

kimin tıb hakkında dö!ü~cebriıı ad 1 hl'lkikatler vardır. Bu çeşid tıb ka- doğrusu onun dehasile . I\' dınlanan sında fark gözeflm ... zdı. fı;tanbıılda 9 _ öz tU:rlt!le uAllah.ı L'inıa.rladllı.• 5 - Elbl:se (5). 
lı v_e e.n d ~f"rli eserlerını verdi. Bu nunlarına Heraklit, Arİ!to, Eflatun tıb tarihine borçluyuz, 115.çların te. Etfal has~anesinde t;"ll'ınış T'irkleri m. G - BiT kümes b:ı)·v:ınının h:ı11ndak 
vc~ımlı faa'iyr İn daha uzun zaman. ve Hipokra~ bulmuşlardır. Yalnız i slr tarz'arıntla da çok es"'slı cll."ğişi~. t ... nınıış ve ~evmi ti. Bütiin dünya 10 _Bir iııglllz ünvıı.nı l3l, Bir harf (4), Frenkçede dC'\·~ ısı. 
la·r····devılm eh.nesi diJ .. !!inde onun bu tıb kaideleri diğer bahisler arası.J likler ~ apmak Yunan lab:\hetinln Bi hC"kimllği gibi Türk tabe\beti de o· 7 - Tufckle vunılur (2J, htiın aks: 

b l b 1 d 1 
,21, B!r nota C2). ed • 2) 

u.:un ta e e erı ortak ır ar. nıı dağılmış ve coifu remzi blr üs.. er tarafından incelenmesile gerçek- nun ilham!ı:ırından çok faydalanmı, (31, Soru a . .z l • l."ulrnrıdan 3.}:tğ'ıyıı. doğru: ı (4 y (2l * lubla yazılmış olcluğun<lan bunları l leşıni~tir. Böylece Homoopati lll"Y· tir. 8 - Er er ), a.m.ıı • 
Bier tıbda tam bulabilmek için Yunan madeniyeti.

1 

dona gelmiştir. Bunun esası ~udur: Bierln diğer illmlPre ve felsefeye l - Y-0Iların inşasınıt:ı. lmllanılll" ,sı. 9 - Ticari bir sene:ı (4), Yılan söv. 
O fikir ni Yunan ruhunu kavramı olmnk Bir hastalığı meydana getiren bir vaptığı hizmetler dP. çok mi.i.bimdir. 2 - Dalıillnl (5) • Nota {:!l. l.er (4) • _..,......_..,..,u:ıu.;_,"""11'1 •· ~c.ıı. bl.t ıo - Yuna.n hudnilundı bir )erim ı 



3/2 Sa1fa 

Plin o kadar İııoe ve ihtiyath derken yavatça Mrdu: 
düıünülmüt idi lci, çiğden nem - Pehlivan selmek ister iae 
kapıp pirelenen en kurnaz a • beraber getirelim rui? 
damlar bile ş ph lenemezlerdi! Mehmed Paıa sözlerini detir. 

Eain:inin geldiğ"rıi haber ver· mileıltrerek bir elini kaldırdı: 
dikleri vakit Me{ınıed Paıa ((di- - Ziahar! Ha:sreylen oğlum. 
vanda~ ta rtu muş, kahve ilkin meramı nedir anı eyüce an
çubuk içm J i ·n i tirahat ettiği lamaia aayeylen. 
Boğaza ve t n'Dul limanına ba- - l. .. 
k n küçük od ya ai.d"yordu. Şü. Vezir sarayı divanhanesinde 
ca Çelehiyi h kletmeden kabul iki zıd İstikamete ayrıldılar. Sad
etti: razam yan kapıdan hareme geç· 

- Gel bakalım Çelebi, hayır- ti, esirci Şüca Çelebi ile kethiıda 
lu haberlerle gelmiı.sinizdir evel atlara binip Kocamustafapaşa 
Allah! yolunu tuttular. Cami önünden 

Dedi, yer geatertii. esircinin köte başındald büyük 
Esirci Şücaın yüzünün çizgi • evi görikıilyor, konağın yüksek 

leri ve sözlerinin ti... «elifler\» bahçe duvarı yan aokaktan aşa-
gülüyordu: iıya doğru uzanıym·du. 

- Sultanım maslahat yolun- Esirci Şüca hayvanının başını 
da. Kethüda l:ıey gelebilür. Ha- çekti: 
l"1 aia dahi hal>e dar edilmiştir. - Geld""k sultanım. 
d"ye, Mehmed Paşanın ete ine Kethüda" hflyvandan inmetl"'n 
eğ"l rek öpt" ten sonra sedir al. ev kapısı ön"" de durup etr fina 
t na diz çöktü. ı, k•ndı. C .. ·· e .,..~d ki b""yük 

Sadrazam ciddi ciddi sordu: mahalle k hvesi "li "nce can sı. 
- Cariye m "'bayaası İ i oldu- kıntısı al A meti v.öaterdi: 

iunu işaa eyleclini:ııı: mi? - Bunda kabvehan~ de var 
Esirci sırıttı: 
- Hem Patronanın keadüsi - im~. G len gide-, gözden kaç • 

maz efe-nd;. 
ne sultanım. _ Beli sultanım i,lek kahve-

Mehmed P .. sa gözlerini açtı: 
- Acayib? dir. 
- Beli benim efendim. Urlu • ikisi bi!'den kahveye doğru 

nun hanesi kapuaı önbe olmut- ltaktılar. Orada, nence.,."' ardın· 
tır ! da köı1P. ve ırözliiklii bir adam 

Sadrazam daha ziyade ıaıır. lta•• röltresi Jrınırdanrlı. 
dı: Hayvanlardım inerken konak 

- Allah Allah ... Ya, naaıl ol- \:•pı~• k .. ndiliP.inden açtlmı:ıtı 
mUflur? "1 r."kınrlı, dört kııı•lı 'bi .. , ir.F'İ'" \ 

_ ~ Daye» hatun vasıta.ile c•kıp hayvanları al<l•. Sü~S\ Ce -
aultan•m. lehi ahı!' usai na • kendis;ni a· 

_ 1... nyan olup olm111'11bım sorup "ha-
Aurada Mehmed Paşa ellerini ""'"!n cev,.l,,ı ,.ı.ı "\"'n sonra acık 

vurup şaplatb, ıçeriye giren hi::r.- k"D'V" d,,;;."1l vi"rüyerf'k sadra • 
met ağa na: «Acele kethüda .,.amın kethüdıum" yol şröste"'d; • 
Must f Beyi> çatn"maaını em • :__ Buyurun ~ultanım. taşlıktan 
retti. M stafa Bey tel&,ıa geldi. üat kabl eıkıJacakbr. 
S drazAm Mebmed Pap haflan• - Pehlivan üst katta mıdır? 
gıca lüzum 1rörmeden ' Kocamua. - Beli, bahçeye na"Zn' olan 
tafapa, ya gid0

p Halil pehlivan· bir odada aiz efendime irıtiz r 
111 R""rü me "ni söyled"kten son• eyler. 
l"a hareme gitmek üzere ayak 't Tatlıktan bir ıey konu~madan 
landı: geçtiler, geniı merdivenlerin üat 

- Biz haremdeyüz. Durman, başında «daye» kadınla kaııılat
çabık gidüp çabık avdet eylen. tıl•r· 

Ketlıütla ,AfUHP vclmd I!: 
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SON POST~ 

Açık eksiltme ilanı 
Antalya Nafia Müdür:üğünden: 

1 - Elrsiliıme,e komılan iş: 
· Antalya .&K'M iklim nehtları ialah :istasyonunda esaslı t&mlratı ya.pıla. 

c&k ahır •e s ı:nanhk binası tısldir. 
Kqif bedeli !792 Ura u4'7 » kuraı;im'. 

! - Bu işe a.id ..,tname ve evrak pnlanlır: 
A - K if. 
B - Hususi, f~ıuli ~rtr.ıune. 

C - $ rtna.me 

D - Mukavele «Bn evraklar Anta.lya Nafia M11ı'ftirlü.iilnıle ırl;riılebmr.ıt 
3 - Ekslf me B{lt..1t e il•me usulllc ve vahidi fiat üztthıden ya.pıl:ıc ktır. 
f - Eksil ım~)"tl glreb lın k 4.ln ıstekll.lerin 2 Ura 40 kuruş muv kat te. 

mfna yatırm::Jarı ve lnm n başka aşıtğıdaki veslkabr ibra;, etmeleri 
~ti!", 

1 - Bu işe ırir b41melt için ?<i:A.fl MüdürlyeU ehUyel. komi.syon111Hlan 
almmış m' teabbı lik vesikası. 

2 - Cari seneye ıld Tlc ret Otlası vesikası. cıı9195o 

İstanbul Eeled"yesi ilan arı 1 
Belediye ve H usi ı.ıa, ~ te!iaüd ve iiksmleriııllb iie '-Ylıkl&rmı tediye 

&iinlerıi. 

Belediye T~e 
sıra No. 

Bnsusı i re Tedi)'e 
sır;a. No. 

1 - 400 4/Eylül/94Z Cama 1 - 200 
411 - 550 5/Eylül/U4ı-2 Cumartesi 2 t - 300 
551 - 950 7 /Eyliil/94.2 PazarteSI ~Ol - 450 
951 - 1252 11/Eylül/9-H S:th 451 - 502 

&'ÜDÜDde l'emıcyenJer 9/Eylul/ 42 (::.arşamba gürnirıde gelml enler. 

Beleil'lye ve Hususi İdare tekaiW ve iibüslerhıin Eylill 942 ~ ailıiıı!an nı.. 
kanda. cöı;tertlen gtinlenle cüzdan sıra numara.lvına göre tediye edilceeiııtıtr. 
Maaş ve nüfus cıiWlılnlarl~ 'b rllkte Ziraat Bankaana müracaıa.Urı ve rinünde 
l'eılmlyenertn &7hlıılaa tedb'enln aonun41a. verileeett ilin olıunur. (9605) 

Keşif 

bedeli 

43341.06 

21281,23 

ilk teminat 

3:65,58 

1596,09 

K"lf. ~rtname 

ve nh-e 
bedeli 

2,18 

1,0'1 

Kasmıpaşa Bıalıeıotlo yolunun Den z 
bastıh&nsi al ma tesadilf eden kısmı.. 
na ı.thi2d ctıııvarı fnş$sı. 

Beyotlo ka.saSı dalıllinrle yaptırılacak 
,.,ıJar ft ıka.naıl inş&1.i ı. 

18278,82 J.ZZ0,70 O,lt Eminönü meydanmda. eoken rıhtımın 
lıışaa.tı. 

1G210,90 1215,SZ t,82 üakıüıdar kadsı clablUnıJ:. 11LPbrıla.cak 
voımr. 

Keell bedelJerile Dk teminat mlkclaılan yukarıda 7Ullı işler ayrı ayrı ka.. 
palı sarf ...Ule ek.aı~me-yc kenulnıaştnı·. Moka."Rle, eıblJ.fme, nafıa işlbi umu. 
mi, h11511Si ve fe:nni prina.meleri, proje keşif h » le buru. muıefeJTi di~r 
evrak Jılzalıannda. ~.rilen bedeller u"erirulen BeleıUye !<'en İşleri Müdürlü. 
ğibıden verilecekiit-. 

, 
1 :::~~ Yeni Kolej YATISIZ il\ 

l<IZ 
iı..K - ORTA ·- LİSE 'l'.....,ae Sır rv r 86 
HUSll8İ.Yetleri: Yıı.baılcı diller öğ'retimine önelll ....-ek. ~-in sıhhııt 

'ıi'llllll••••• v.e imllbatile YKindan Uıilenm 
• Tel: '1159 ____ ., 

Ordu hastabakıcı ve hemşire er okuluna 
ait bazı izahat ve okula kayıt ve 

kabul şartlan 
1 - Okulumuza. hast.lbalucı ve JıemJire 1etie nnek uzere .\nk tada M M. 

V. (aııa.fından 1939 sene.ılnda açllmış Oia.11 h 1 1 ve ~~ıra okuluna. bu 
sene de 45 talebe aJmaclW.tır. Okula. clrmıek ana edenler tt undllkları ına.hs.I. 
Ilı& valilil:iıne ve kayaıöLıanıbiına veya a11terilk pelerine dıl ılı: mıırat:ı. 
at edeceklıerdıi.r. 

! - MS3 ~ kamuı mue biace ba ~ mesan olacıak.ı.v, ınemur olup 
tsaiiıd~e alıaoaldu'Clar. 

3 - Maun .ıaaıar alıtı senelik meoburt ~ orh hao!iltahanelerlrı.. 
le Yapacaklar, onclaa 110Dra ana ederJ,el'le lll_...e#tdııi hili.iin • iil-

~r kendtierine açm olacüt: r. 
4 - TaWI mödddl ~ sene oluP bll müddet ı,inıle Okwlara. a.yıta beş ıra 
~ verileeetı:tlr. iaşe v,. tıms n ta ille ukUla :: 0 

5 - Okuldan Dlft'lln olanlar b r ın kaJnl'Bun& 1 20 lira ı m ~ :vı 
başlamak üzere m aLıc lar v bu nı 1 9e ~a.kt.U', B za • 
man hi fıa.•e g"ly 'rme v~ b nm r s aid o~. 

6 - Okul 15 Eyl61 942 de ie.clrı ata b yualt r. 

1 - O ka ıd ve kabui artla.rı a.rdll': 
A - Türkiye Ctimhunye l teJ>a.aS!Dd n olmak, ve Tlitlt ırktnda.n b 

B - S bha.U ,-erinde o mıı.k ve d nıımı bfil' fttllmde ftZl e o 
id b 'unrnllk. «Bnnun her a.ngi bir h3!1tabane sıhhi heyeti l"aJJort 

ı1r:m~ ve evrak-& bağl&mak Ilı ılır.• 
C - Ohntın talebe 1.uıı 16 dan aşatı ve !! den 71lbn °hnan ar. 
D - Kffidıisl ana ve b•bMmın iffet mH!aden olmak, «ba Va.at & 1IO~ 

ı&ew.ik ettirileret evraka ba.tlauacak< ır.• 
E - En as oı1aA>hJ &a.bsllml tıı:-.1.tnnlt ~. «Eleme lndlha.n1.atuı4a mu. 

valfak olmak tar•tD'.ıı veya •a derece t.a.llti1 l'inltiünti lsbat e&anft hsıtik. 
name~ tlman t.ı.sdfkll bir slll't!tl. Mu:uneiell evra&ma ekleneceı. lr., 

F - Evlıl v~a niıpab ı..ı.mnamak. enet e n1enlp boea.na.nıa.rı koeası öl. 
müıJ elm!ar tlıbal ecllllr.-. Bana aıa medeni baft bUdldr ıniisbit evraıı: keQ 

etdeneee'd.ir. 
G - Okur 9lbhi :tebebleı' a.,uıda otolu kendHl.liınılen tet'lı: ~tı • ev 

ııaretile veya dılger inzibati &ebeblerle oPııJdan tı*8nklıil, altı seneııı: ın 
h anetlni yapı:nadııta vey tanıamlllın&dıiı ve)'&iıud ahlu ı1eb bler il ı çı. 
bnldıtı talafıi.nte taha.kkuk ettirilecek aıeiteb ın..-afJannı tama.men ~e e. 
tine ve gÖ5t6'41 ti veanra'ıarm tamamen ıloi1'U old:aiıma dair noterlikten • s. 
Udi ve kefllU lıir' iaMıbticlname verecektir. 

8 - Yııbntl11ti şeradl llals olan oJııar okula lıaıtihansJll olarak kat»uı ed ıe. 
ottilr. 

9 - Yalıanılaki maddeler muoibln.ce evra.bom mlJJUDClleaini bltirenlerd n .vi. 
liyet veya lı:aza. merkez!erınde o uranlar bu ınakaml&l' veya &ı:lkerllk !illb 
yasJtasl&e enaldannı do rud n cin~ ,6.Dkal'a Ordu ııasta.bat.ıcı H r 
Olculn Miidürliiiüne göta:lereceJdentlr. 

H - Möracıaıatlarıu Ağustos 19'2 nl)ıayetJne kadar sonra e1d"rl n 1 -
zımdır. 

11 - Oiwl'Iann kabul ediidiklerl ve ~ hareki!ıt etme tarıblcrl ay ı 
lll'lkamlar tara.ımclan tendlıerlne bildtriıecett lr. 

12 - ita.bal edılecekle.ı:in okulun b unWU Ank:al'aya kadar K nı k 
bılıılıa tebıu' ~ 9lhJti mu y ne neticeel hMtaLkl11rı '" 
nı-'9'11er.s ,ttmelt ftla wra1 etıeeeklerl JOI ......-rı kendll 

~ 



4 Eylfü 

Yl~zan: Halid Ziya Uşaklıgil 
· Dünl{ü kisnıın h. ia.3ası 
n kfi;} en n kahramanı İz.mirin altmııt 

:rıl e\ n•le a.ld m" ... tıur b!.r sim.ısı olaıı 
<xuzeı llıs.ı.ndır. O Jıakıka.trn giızel de. 
ğil, T~iı.e ne IG\dar güze! olmamak 
münıkımse, ne aı:uı.ır çirkin olmak müm.. 
kün&: wic ıdl Bır Rum da.Ya vekiU.."lin 
ya.ıımda l.i "bdi. 'B•r 1\lusevı muessesesin 
de de gundc iki saat ayrıca. kat.ibl~ ya. 

pı~ordu. 
nu lki iş ona. ın~nondıı.u f.ı.zla kıı-

~;mc11rıyordu. Abttr cubııra pek d!i.ş
L.iindu. 

Ond'3.11 nefret wHmeııdl. Daha fatla 
a~rmikt o dıoğ:ı.n bir tahamıntil ı:-ösic
rıi.iirdl. O ketul" lııl.n hossolıbet, ııa.zı.r. 
eeva.b, nm' tep.enhz oldu~uııa. kan"ıli. 

ı" ta 1 llal!d Ziya l'!><ıklıgh Gürel İ!ı .. 
s:ı:nı a.nlatmaşa devcım ,cülyor. 

-2-
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Y.e. etrafı çın 5ın ı. üttüren sesi işi-, .. Kemer .. ltı caddesinde bir kü- 1zmirin meşhur iri kıt' ada karİ· 
tilınce her dukkandan: - Ab • çuk diıkksnda go:r:lemeciye uğ - desleri, Şamfı .. tığile tuzlu ba • 
dulla! Buraya gel! •. » daveti du- rar, onun gözlemesinden ~iyc:.::de dem, tcrator, halka halinde kı • 
yulu ·du. O hiç bir daveti kaçır· kırlı k0;tmeri diye İ§tihar ederi ve zartılmış pa::.ıcan, beyin ~alata· 
maz,bir koluyla kucaklndtğı pcırıl l bir nevi omleti andıran nefis ye- sı, içi ançoesle dolrıuş yeşil zey· 
parıl parlıyan, tcpe::indc bir ay meğile iktifa ederdi, yahud Şa- tin v.s. v.s. zihninden bir alay 
yıldız, üzerine kü;tik dönfürdak- dırvan camii civarında kebabçı- harnde geçid resmi yapar ve 
lıh· dizilmiş zincircik1erle güzel ya. kadnr gider, onun tandır ke- tnm zamanında buralara koşarak 
güğümünü bir küçük hamle ile babı namile fırında pişirdiği yuf- küçük şi~e rnkısm:, bıyıkl.:ınnı 
biraz öne çeı,.irir, musluğundan kaya sarılmış kuzu etinde.n tıka eme eme ve milml ün merteb u· 
süt gibi si.ibjyesile bir koca br.r· basa yerdi. Zevk aldığı bir başka zatarak içerdi. ... 
dağı doldurup Jl~~\n zevkile yul- yemek te üzerine iri zeytin tane- A k rtı tam neş,e!li ycrinG gel"n· 
kunan müşteriye sunardı. Güzel lcri sıra]anmış havyar ezmesi i- ya k d' · ·· · 
tı b 

··b" · Abd il h . • ce en ısıne guvenırse Y'l"\. an, 
ısan u su ıyecı u a a. ras dı. Çarşıda hır küç.ük bakkal ta- h' d b" · d·ı·ı d h · 

ı 1 
·· h ki . ys. u ır mırnsye ı ı t n a yap 

amıs o ursa o gun er va tten nırdı kı bu havyar ezmesini yap- k · b · l <! 
ziyade mes'ud olurdu. Ara sıra makta bir üstad idi. Bunun hazır-1 kmıyal clrar ~·e;ırse 1 n· ın Jn 
d 

· h" d" ah d '"'h' d 1 • uru nra t evın n yo unu tutar ı. 
emır m ı y u su ıye onu o- 3.Jlmnsı epeyce uzun sürerdı, Ek · t •· b 'L 

k 
· d kt b b k"' .. . serıye u-ıer•~ sa ~ <J.t"'\'l n-

yurma tan zıya e acı ırmış o· em eyaz opuk hahnde havyar · t · u•w · ki 
lurdu. O zaman ndcta kosa kosa 1 tabağı önüne gelinceye kadar 0 ne_:ıbne advsıyke ~. dıgı 1!em"" bPre 

·ı 1 fı - rag et e ece n:a ar nı v t u-
nhtımda lokmn!!t c tanı an rı!Ja agzı sulanarak, yutkuna yutlıu - 1 . 1 h . 
giderek ayak üzeri bh· tc.bak do- i na sabır ·ıe beklerdi, amma bu wamı} arat emen fal ~n~~· yata: 
lusu lokmayı atıştırır, üstüne bir bekleyis zahmetine değer bir §ey gt ınt~b uzanır bvel ertclo;ı .?un nvnh. 

1 

d 
· 11 d' k k 1 d' • er ı p:ene nş ıuna ı.: uze. o-

e sıgara te en 1rere geç a • ı. l h l u d 
mış olmak korkusile soluk solu- Gene bu baitkabn bir fıususİ· ru .. 

0 1::'.. yur. u ... 
ğa yarım çarh çevirdikten sonra yeti dah~ vardı: iri kıt'ndn s~l~- . <;iorul ya~ kı Gıı:zel İhsaAn k':n
fİşeciler iç;nde Coya hanında da· mura sardalyaiarını iyice temiz- dıs~ne .. bu 1 kabm ters m n •11!e 
va vekili H~tinopulos'un idareha ler, bol limonla zcytinya 'Tına ya· "erılmı~ 01":~"1?-d n .ct?I vı , hu; 
ne., 0 ne vasıl olurdu. tırıp tabağın etrcfına di:ı:dikten ı b~?haht degıldı .. Pf"kala •• 1:1""~ ~d, 

~urada ya tebyiz edilecek sonra rendelenmiş soğan, kırmızı m .. eff;h· .. <"~~e-ıt~. ~. ~ ":' 
1

• ''"' 

müsveddeler yahud hükumet ko· turp, marul göbe ti, c,:cki.:e ~~Ju hır omur suı ı P /"~d>"i' ord ı i 
nağında, ticaret mahkemesinde namile tanılan yeş'l z ytin vesai- ı.ovleCI'°' c!('vi"lm cdPt: ıtlt ~lbt> tP, 
arkası aranacak evrak bulurdu reden mürekkeb bir de süs ilave .. <;-.. r oy.un h, ra.nnı -f"h7rl •yen 
ve bu iş onu ijğle tatiline kadar ederek yutkunarak bc?.,liycn Gü- ::~:::·.':..:~::.~.::.'!.~.~~::~~-.::~! .. : ..... . 

SPOR işgal ederdi. Kışın iki, yazın üç zel İhsanın önüne birkaç dilim 
4aat süren bu tat'l müddeti onun bembeyaz frnncala ile siirerdi. 

Üstüne başına, kdığına kıyafe· boğaz düskünlüğüne en ınüsaid Yalmz soğan koltusu dava ve- (Ba,te:-afı 311 de) 
tine, hatta nezafet kaygularına bir zaman idi, o vukte kadar yo- kilini yahud halı tacir"nl sıkma- ha yukarı yaşta yarım kan İn"'liz 
ilgisizliğile meşhur olan bu ada· tuna tesadüf edecek remtlere gö- sın diye 0 gün onlara pek yaklaş- a~ ve '..-•sr~klara mahsus 2000 met-
mm diğer bir şöhreti boğaz düş- re öğle yemeği alınacak yerleri 1 mazdı. Ve gene duyarlar diye dü relik ya•tştır. 
künlüğünü pisboğa.zhk derecesi· evvelden tayin etmiş bulunurdu. şününce: «Sanki onlar soğan ye- Menvİ§ 64, Akeylan 53. Tirya. 
ne vardırmış olması idi ve hiç lşi ticaret mahkemesinde ise, o mezler mi? Midelerine ıtüvenir- ki 54, Açar 50 kilo iie yarışw.;rık -
şüphe yok ka~cmcmın bir büyü~ ıün keaesi de dolgunca ise rıh· lerse onlar da yesinler de anla - lardır. 
kısmını bu ugurdn sarfederdı. 1 . • . tımda Kramer gazinosund<ı ken- :;ınlar ı '' mütaleasile kendi ken- BEŞİNCİ KOŞU: Dört ve daha 
Evde ak~am yenecek şeyler için n~ si~ır~ sındır~ ıçerken_ öted~'. ~ardaki fırına ugraT, i!stüste ikil disine bir ::ı.iyfs.fet verirdi. Bu, disin\ 

0

t~:1kin ederdi. y-o.Jkarı )'1l,ta z.af kan Aıab at ve 
annesine birçok tavsiyelerden 1 hır ~ukkandan bır Yahudı ses,· 1 uç k~tm~r y~v"':dnr, &~~ra bunla- kanlı kanlı, çok pismemiş, g~yet Öğie yemeği bu muhtelif ~e- kısrak'ara mahsus hendih.p koşu • 
sonra sabahleyin erken sok::ı.ğa l':nmıt: - ZeyneH Buraya yel..! rı rn!de~ın~ ınJU"mek ıç~n etrafta yurnu~k, etrafmda pat~tea, killerde te.,vıye cdildıkten sonra sudur Yarııın mesafesi 2200 met· 
fırlar kıR ise soluır.u Bitpazarı ya 1 dıye... demırhmdı, yahud subıye satan Brüksel lahnacık1arı, üzerınde kerahat z d" • d". .. d" w.. d" 

' " ü y h d" . b A b ·ı d b" . . d . . c.manı ıyc uşun ugu ır. 
nında duran salebci Arnavud Arnavud a u ının u telaf- şer etçı er en ıl"ını arastınr ı; iki tane tavada yumurta ıle hır ak k A 1 · · t t"b t Bora 67, Tarzım 65. l'ı~nıel 58. 
Zeynele ug~rar yolda İzmiı·in pek füz tarzına kızmış: - Koca Ha- ve dolu dolu buz gibi bir .berdak filetc> bol domates salçalı Par • :;mın ra ı al e.mınıl edr' Eeğ - K ~o s·J'.1__ . 49 T ..ı.. 47 ' . . . . . . • ' mca sırası ge ınıs o ur u. er r..-s ~ • -ı•ue"ran1 , arnan 
meşhur olan Saın halknlaı·ından yim. Ya~lanmış gıtm:ş daha şerbetı dıktiktcn sonra gene eh- mazak P"'vnirli bir makarunyA· 0 ak am Pala T~vfik ve onun ki'~ ·ı"" yarı6a,.aklnrdır 
bir tane alır, yolda başlıyarak o- Türkçeyi doğnı ı;Öyleınıyor. De- nin tersile d.1;1dal<}arım silerek, dan tesekkül <•devdi. Bunu. ba.şka gümkk memurlarından olan ar-1 tı ili b"l.his 2-3 ve 4:5 ~nd k">~O
nu yer üsti'ne bir fincan sütlü mez cel, der yel.·· . memnun: . ~ustcrıh, hayattan, yerde bulamtyacan•n' k. n vch ve kadaşları salim ve Cemal i!c bu- ı~ .. d : ç:.tte bnbi, 2.3 ve 4-5 inci 
dal"cınl; saleb içer, ~li.nin t.ersile Arnavudun bu sözü G~ze~ Ih: mes'ud.' ~~mın. yolunu tutardı.. . güzelce karn.~m doyur~ken bir luşmı:ı.k imkanı varsa mesele yok k(\"ularda oynanacaleır. 
dudaklarını siler ve ışıne gıtmek sanın o kadar hoşuna gıtmış kı Bu ıkı nevı ı;erbet te İ zmırın yandan bu guzel yemeg• de ga·1 tu onların her va it pek dolgun, 
üzere çakı bedestenine dalardı. ikide birde vesile h~l~rak bu f~~- hus~siyetl~dend.i. Hele kal'u~ yet soğuk büyük kadeh Drahe:- t~lü mezelerle pek -e~t:in şof-

Bu Şam halkaları isminin farz rayı nakleder ve dmlıyenlcr .gul- çek•rd~~ler~nın. ezılerek uı:. h.~lı- bire.sile suladıktan sonra bu d~f-1 rasma daml.nyıı;ıco kenn sme dü-; G:aib İstiklal ma~alyas~ . .. 
ettirece i gibi halkn şeklinde de· mezse onların hesabınf. adclı oJ- ne getırılmış oımasından su:zule- rcınga yemekle uygun olsun dıye şünülccek bır cıhd kalmazdı. 1 Bııgu:n Sut• nalım ıl , I' t h. Kucıı1'. 
ğil, daha ziyad~ bir el kıt'asında duğ'u üzere kendic:i bol bol gü • relt yapılan aü i)eye bayılırdı. bir de ynpr k sig ra yakar~ı. E·er 0 ,akşam yalnız başına pa7. ... r C.ığ:ıJ.o:lu ar ınd.ı Ye tram\"tl.Y. 
pelc leziz bir ekmekçikti. Bugün lcrdi. Bu şerbetin bir de üstadı vardı ki Eğer işi hükiırr- t d iresinde ise kalacaksa o zaman kend"sine gö- d:ı. Isi"klal m ~.ıly.ıımı znyi e•tiru. Bu. 

nıevcuc\ mudur, bilmiyorum. Gi.i- Mevsim yaz ise, boğaz İş:nin onun için çocuk i e'l ihtida etmiş yahud takih olunacak iş olmayıp re bir tertib yap rdı: YI\ Kara • l:ı.nhrın Su'tan.aluned San':ıı Olmlu s
0

-

ze1 ihsanın bu saleb ülfetinde bir bu sabah fashnı değ~tirmiş hu· bir Yahudi derlcıdi. Gayet yakı- da tatil saatlerinde rerbcst ise tas mcyhanelcrind bir"ne, ya - k:ı. ı 10 sa lı ar. rını ı 5 inri ı t .ı. 
hikayesi de vardır: Bir snbah lunurdu: Çakı bedestenine dal • s kh, uzun boylu, gür sesli olan bu öğle y mcği i.~i lÜ lü Je- bud rum yatağı oları Ker:ahori'de jıı.nda.rm:ı onyü b:ı.şısı Sırrı T~kinP ge_ 
gene beyle Arnavud Zeynelin ya madan evvel İzınirin pek me~hur bu adamın çarşılarda 1rBuzzz!. ğ=4iklildcrle gündşon güne müte- bir tavernaya uirayac ktı. O za- tırdikLCTi kdirde memnun cdJleccklerl 
nında .. lebiai :vudWll du.m içi· o p k~tmerini en iyi yaRan o ci· Var mı dişlerine giiğenen ... » di- havvil tertiblere uğrardı. man mezeleri kendi diifüaiirdü: ilim olmus. 
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Bir bar garsonu bacağına yed,"jji 

bir tekme yüzünden I 3 gün 

sonra öldü 

l 
Bir araba«, ka•ı;::·ct<i[;i adamı'.'] 
kendisini ayırmak ütiycn bır 
adamı bıçaklı) arall ölJürdü 

İzmir (Hususi) Kordonda Denizli (Hususi) - Burada ka. 
Gardenbarda garsonluk eden Hüse- 1 dın yW:iirulen bir cinayet işlenmİf
yln borscmal adında bir genç mc.. tir. Vak'anın tafsilatı ıudur: 
calsiz bir halde Aziziye kıırakolunıı, Arab Baki adında bir nra.bacı 
müracaat ederek, agır suretle h~a... bir müdde~nberi umumi kadınlar. 
lnn:lıgını, fuurunu kaybettiğini •?Y- dan birini sevmekte ve ııık sık kıs. 
lemlı• derhal memleket hn .. t nesıne knnçlık tezahürleri gÖ&lemıcktedir. 
nakledilmiştir. Bir gün tehirdcn bir esnafın sevdi. 

Has:anede nöbetçi hekim tarafın ği kadınl:ı. konu§hığunu gören Arab 
dan muayene edilen Hüseyin Bor.

1 
Baki .hlddelenmiş, bu adamla kav

semalın qyağının kangren olduğu, gaya bqlamıı~ır. Bu sırada bu e.s.. 
h yclının tehlikede bulunduğu nn- nafın arkndqı olan Mehmed Bölük 
laşılnıış ve hemen kendisine İcab are.y girip kavgacıları ayırnınk i;ı. 
ed n ihtimam göstcriimlıtir. Bu a. trıniştlr. Fak t bıçağını çel<miı blL 
rada Hü eyinin ifadesi de al."L"Tllftır. lunan Arab B~1 hedefini frışlmllf, 
Hüseyin ifaeıılnd_ bunda~ 1 ~ . gün bıçak Me.lımed Bölüğe sapl:mmlf, 
önce Gardenbnrda B. Sali~~.t~ a-

1 
derhal öl5müne sebeb ohnuıtur. 

dında bir gençl~ ka~ga c.~ıglnı, 0 • Katil ya!ralnnmlf~'"· 
nun vurduğu gayet ııddetlı bir tek. ___ ., __ _ 
me net'ceslııe bacnjında.n yardan. 
dığın:. ayağının da bur.dan dolayı 
knngren o'muı bulunacağını söyle-

Bavmdırda f taturk 
heyk'l'i açı~dt 

miş.ir. 
Hüs-eyln bu ifadeyi \'erdikten bi- Boyındırd n bildiriliyor: 

raz sonra hayata gözlerini yunr.:nU§- 30 Ağu&lo&ta, Bayındırlılar hem 
tu". 1 zafer bayramı, heın de Atatürk hey

Dün cesede otopsi yapılmıştır. ı kelinin açılm ı ile 2 ınutlu günü 
Adliye hadiseye el koymUf ve birden" ya§D.lllı'1ardır. 

tahkiknl derlnlcftirilmlıtir. Heykelin açılına merasiminde de 
- o--- - büyük bir kalabalık bulunn1uş~ur. 

Oiy2rıta'ur sıhhat Ko.ymakam Fuat Ama kısa bir hL 

d · " tabe ile kurdelayı kC$11lİf ve heyke-
ır Ü .. r if g 1 il açn111tır. Bunu ö-;retmen Tuğrul 

Diyarbakır (Husus:} - 90 li. 
ra asli maaşla vilayetmıiz Sıhhat 
Müdürlügüne terfian tayin edil. 
miş olan Tr kyn Umumi Müfet
tişliği Sıhhat Müşavir~ doktor 
Haşim Sirmnn şehrimize gelerek 
vazrfcııipe b şlnmıştır. 

evseh'.rd3 b!r hırsız 
• 

yak ıhndı 
Nevşehir, (llusuııi) - Afyon

dan gelen l.at rlara girerek yol· 
cu bağajl rını çalım Lutfl adın
da bir hıraız yakıılanmıthr. Lut
fi Manisnnm Salihli kazasına 
buğh H:armand lı köyündendir. 

D liormanın Atatürkün fahsiye~ini 
belir.ten bir nutku, talebelerin ıür. 
lerl ve 30 Ağustoo hakkında mücL 
dciunıumi muvruni Memduh Kara. 
zencirin 30 Ağus~os hakkındaki nut 
ku takib ctıni;.tlr. ---o---
Akm;şeli!er hava kurumuna 

1500 l!ra verdi'er 
lzmit (Hwusi) - A.kmeşe nahi. 

ycsi halkı Türk bııva kurumuna bin 
bet yüz lira teberrüde bulunmnflar· 
dır. 

Bu nahiye, yeni yılmahsulünü de 
ilk olarak toprnk mahsulleri afüine 
getirerek teslim etnıcktedir. 

SON POSTA 

T. lŞ BANKASI 
K. TASAIUWP 

llESABLARl 
2 1ıdncikşrln 

Keşıdcslnc ayrılan 

ikramiyeler: 
ı adet 1000 ll.rahk 
1 J) 500 ll 

2 il 258 :t 

ı• • 100 il 

JO :t 50 11 

t9 D C5 il 

Ereğli kötnür havzası sağhk komisyo:ıu 
başkanlığından: 

o t D eczacı ve h n ·re 
a· 1ıyor 

ı - Sağbk UAtma batlı 7..onguldak merk.«21nde ÇA}ışmak üzere < zıso lira 
aylık ücretli bir yedek bel,lnı ile 225 Jlra aylık ücretli Kllbulj ıııınt..-ıı.nsı 

için bir hekim. , 
2 _ Sağlık k$.lliltı Kandilli bıı.stahanesi [çin fl300, lira Ucttili bir dahiliye 

m üteluıssısı. 
3 - Sağlık tcşkliı.tı disvımserıcrl ieiıı 150 şer lir.ı aylık ücretli 4 eczacı, 
4 _ Sall'Wı: teşklla..tı bastab!Uıcsi içln blliı .a llıı.rici)e, Nls:ı.lye ve Dğum 

~lerlntle çalı.5JUış, Utı diğer servisler için de 3 ki ct\m':ın 5 hemşire 
ıılın:ıc:ıktır. Aylık ilereı ;o Jlradır. t\erot.ler üz•lne ayrıca fevkA1ildc zam 
eklennırktedir. 

Taliblcrin &ıbhıı.t sicil numıı.r&rmı bildirir kSS3 (ercUmrl b:ıllcrllc blrllktıe 

jlilck~ 15.!Lll42 Sıı.lı ı;Uıılinc kadıır Bav-&:\ ~eklıulllHne <tundermeleri. 
&9:147-

fylül 4 

Kadıl<öy Kız Enstitüsü:] 
ve "'şam Kız San'at Okuluna 

~·.c..:·=.-=~ Talebe Kay ..!ına Başlanmıştır 

Nafıa ekaletiuden: 
Ebi ım ye konulan iş: 

l - Su işkrı yedinci ~ubr mudürlüğü bbl&rsf .lplnde Aksa.ra1ıa latl .. W. 
yü cıvanniarl b:ıt.a.klı.ın kurutulın.LSı J...<:i tahmin edile• k~lf beddl f\aı -. 
hldl esası Uurinı!l"n. 

11484816» lira 70 kl'ruşlur. 

2 - Ck&iilme 10/9/94.! tar hine rnstl:ı)an Perşembe &"iinli aat eli• 4e Alt. 
k.ıır.ad!l Su İşlerı Rclslıtı blııa~ı ıçlııd,. toplaruın sa eksiltme aomlJ,Jma ~ 
sında kapalı zarf usulile yapıhcaktır. 

3 - İstekliler ek il m.: :ı;.ırt.nıuncS\, ıııuk!lvele proJeıııi, bayındırlık tfl .. rl ,...ı 
ş:ırtn:ıınesi, WllUmi c;u işleri :fcnnı şartn;ımesl ile hasasi p f~Dlll pl'taame)ed 
\·e projclel"İ «21 • lıra .. 2 b kuru~ kar1:11lığmda su işlıerl relslltlııdea aJMUlrler. 

4 - E siltmeye glrcullınd• iç•u isteklilerin «23141» Ura d'l:t lw~ıdt -. 
ve!d.ıu &.emln;ıt Yermesi re elul.tıncn!n yapıbc:ığı rüm1ıen • aa lq l'iln enel 
blr dile~ çe Ue Narıa \ ekilet.lna muraea.e,t cdert-k 1Ja tee mahsus olmak .... 
vesika alnıabn ve bu ve ık.ayt e-o .. tc.r:nıelerl şa.rttlr. 

nu muddet içinde \•eslk.ı. is eğindı.ı bu'urımayanlar ekslllcneye s•reaaeı:er. 
5 - İs1ekhlerln t.c 111 m"\tublaı ını ile nd maddede yazılı su.t.:.e.ı lıılr ..a 

öncesine !:.-adar ~'U işkrl reıslllline makbuz kn.rşıbtmda vermeleri ......... 
PosU\:4 olaJ:ı gecikmeler ka.:>~ edllınez. alTn. 

KUPONLU ·VAD~Li· MEVDUAT 

~EQ AYIN BIRiNDE PAPANIN rAı zı v~ QılıR 

TÜ. ·T(CARET· BANKASJ-A S· 
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BU SABAHKİ HAB 

Almanlar Sta ingrad 
kapılarına dayandılar 

in müdafaa ahas a nüf 
~t ikleri bi iriliyor 

z 

Milli Şef L giu.ere 
Kra1ına taziyet 

telgrafı gönderdiler 

Ankarn 3 (AA.) - Reisi.. 
cümhur fsmct lnönü Kent 
Dük Ün ölümü dolayısilc lngiL 
tere kralına bir taziyel telgrafı 
gönderm • , İngiliz kralı eh bu. 
n tqekkürle mukabcl etıniı
tir. 

ısır cap:ıesind 
sav"\ş r durdu 

J 
talingra çember 

içine alınmak •• uz ere 
. ( Baftarafı 1 inci sa> fada) ı Sovyet teblıf:İ 

bır hata olur. Emrinde µek ,.ok Moskova 3 (A A ) So t 
kıt'al b ı • · · - vye 
Al ııı; u unan. Tımoçerıkonun gece yarısı tebl:ği ekinde söylendi • 
d maıı an şehno kapılarında ğİne göre Mozdok bölgesmde Al 
ut~ması be~dcnebilir. mnn ar ta'arnızlar yapmı,ludır Sov

0 

.. .. anlar ~t·vdc Ruslan geri yet topçusu 3 zırhlı otomobil, seki~ 
puskurtmek ıçın çok miktarda kamyon tahrib etml,tlr 5 ba 
tayyare tah4id etnıişlerdir. Çar- efrad nakleden 8 Aim"an uteı!ıe ~e 
pıfZJlalar sokaklarda devam et· 3 bot nehirden g--'· b t 1 

51 
e 

mektedir. Sovye': tayy rclc~·i tır ı Eyl-ld R ~t .... en 1
4 ~ı mıt-

d d Al b d . u e us ayyare en muh-
urma an man ava mey an· telif kesimlerde 20 den fll:da dü 

)arını bombala11ınktadırlnr. man tankını hl b ş • C bd Al ve zır ı otomo ilini 
[Baş tarafı 1 inci sayfada] • k en~ 9: rn~:O~~r kNod~olro- tahn"b etm·~ veya hasara uğratıl • 

sıs uzerıne yurume te ır er. mış bir ..nk topları t .. 

R h d R lar d
.. h .. um1ar • vcstıı keıtif faaliyeti olmu ... h.ir B ı· d b li "d ,..... &us urmu~ nıu Vişi 4 (A.A.) - us cep e • a us uınıan uc ının en faa hatlarınrla gedik açtıklarını ve 0· .. b"I ,.. "' • er ın ra yo u u manın 41 

• himın:ı.t d ı · 
sind n ıı.1 nan haberler, Stalin • §ldd tllsi kal'JISlna kahramanca mü Rusların geri çekildiklerini bildir- un ın1 ;ı harcl .. at e nMmc!a dctle bombalnndığım bildirmek· 3 ;;e '; ıt epo ar:nı 

. k f ld daf--L-da bul•n .... -'~adırlar. Al- mektedır" • zayi olmuı ol n 1ngiH.ı: tn.ıık)an- ted: • ayrıca a arı . avaya uçurınuftur. 
, .. r dda va ıyetın Ç

0

0 ena o •. U• öCUAr ... ~llA~ - Novoro:ıı k t 
lb R mn ndcdi elli bire çıkmıştır. Al· Al ,., t bl·~· 8 e aarru::: 
RU u i rmektedır. us r.:ıus • mnnlar, zny· tlarına bakmadan üç Rjev kalesine kıırfı olan Rus ta. 1 m n e ıgı Mo o 3 (AA) B · 
t hkem no ln arı birer birer Al· gün evvel açılan ged"·i gcnİfletmek arruxu har a~ı hakkında yeni bir man ve talyan v uçakları dUxı Beı lin 3 (AA ) - :l\.lmnn m ld ı · d. J- elti §ı -
man k tle inin cliı e geç ek· için b .. yük bir gayret sarfelmekte. havadis yoktur. 21 fngiliz u gun duşürmüşler· orduları' umumi 

0

kar rgiıbmın il U.: · :P 1i 8;,. ~ı:ıktyısından 
tedir. Ru ı rm yaptıl.ları bütün d. 1 R 1 1 1 dir. Bır Alm n uçac.ı iıssüne don- tebliği· - Er n ° Cn_1 r an ordusu ır er. us nr kendi üzer erine sa. LONDRA 4 (A.A.) memi lir A • • Sovyetb rl e e 1 ış tlıca de 
kaT'fl taarruzlar aknnıele uğra • dıran zırhlı kuvvetlerle büyük blı Stalingradın ccnub balıaında, •5.!-',~- J nappanm cenub dogu:ıunda niz - ı~ın.den biri olan Novorn • • 

1 
&ULUnCt curesr tepelcrd b l b" k ·· mıılır. • . . cesaretle çarpışmaldadırlar. Dün ıehrin 'nıüdafan saha ına nüfuz Lo d 3 (A.A ) _ R yt : • e • u un?.o ırço ın~- J:e hücum etınektedi~. Kıı:ılyıldız 

Aşa ı Kubanda, Kııraaenız lı· gece yarısı n u-cdilcn Sovye! tcLı:~i ctnıiyc muvaff ... k olan du·· .. manla n rn, . . o er. hım mevzıler bucumla zaptedıl· azrtesi _.ı .dd ti' 
,.. UU& ... ~ 1rsır cepbeısmd~ v.ukuu .e:eldı·. mi•t;r. c . ey n ı;,.-u n Ç '1 " ı 

mana r'ovorosiak için tehlike art- Rus hatlarını yarıp ar larına mren Rus tank ve piyadesı· carpıc.m•~ l h b ı dd l ... muharebe"& haber -'- So et • d" ... • ,.... •• .,. ği evve ce n er J/e ı en şı et ı N · k" .. .. d b" .1 vererıca vy 
mıştır. Touııpae limanı da şım 1 Alman tan'darına Rusların durma- tır. Bir kesimde Ruslar 3 Alman · b" ·· ovorosıs ın onun e ır mrıyn kuvvelerin" b' k · :l · 
Alman tehdidi altına ginni•tir. dan hu'"cum ettiklen·nı bı·•.ı.; ... dikt- savaşlardan sonra ycnı r :u· tarayıcısı ile b" 1 b t ın r mm ~ yenı 

,.. -n .... hücumunu püskürtmüşlerdir. 5 kunet devresi hasıi ~ımu~ ve bu 1 h u sa apurya a 1
• mevzilere çekildiklerini :SOylemek. 

• .Diğer ~nrafta.n ~nzer denizi aonra Kletskayana bir Alman hü- Alman tcnkı ynkılmı~ ve 8 i ha· d h "k" f rı mış r. tedir 
ıstıkametınde ıl.erlıyen Alman c··-unun tardedı"klıgm•w• 1• biı·-'ı"rmı"c..._ devre emasın ~ .. eı: :. 

1
f tol~n m Seri Alman hücumbotları Ka· ·------------

k 
il ff ki 1 ld ....... ı<U ,,.. aarn uğratılmıştır. hava ku vetlen onenh\ :ıa ıyet- radenizde ikı" t l . . ·1 H ~ nrı. muva a yet er e e et • tir. Tebliğ Kafkasyada Rusların bir Novorosiskin şimal batısında .. · · pe ro gemısı 1 e h..arar U asasıdır 

mılerdır. dıntnkada geriye çekildiklerini bil· da Alman kuvvetleı·i ile çarpı~ • lcr J~~ter;ırır. h t ın iki vnpuır ve bir kafiicye mcnsub İhtikflr 
RJ'ev'de Rus tanrruzlnrı piis • dır' mı· ... :.. d • • a_ı Y e eg.ra. P • ga~e esın olan altı büyült gemiyi de batır· 

t 
,._. malar evam etmişbr. Ruslar ye- k h b dd ti h 942/370 

kürtülmüştür.. ki ,ıünde l_tuslar ı Stalin~rad için tehlike arttığı nis. ni mevzilere çekilmef!e mccbUT as erı mu a ırı, şı c 
1 

mu ~- mışlardır. Bunların tonajı l\IUlı korunma k.wuııunıa muhalde'. 
burada 109 tank kaybctmı;?ler • bette Novoroslsk'e karfl dahi teh- r~b~lerden aon~a muvakkat bır 15.400 e baliğ olmaktadır. 
dir. .• like artmaktadır. Gece yarısı tebliğe olm~!~ı;;-!rbölgesinde nehir ge • suk~net devresı hası\• olmuş .ol- Stalingrad önünd(:' Alman ve ~ a::~ı~;~tı~~u~!:~ ... ~G ;~.:o:~ 

Mo$kovaya gore ek olarnk çıkarılan diğer bir Rus çidleri için çarpışmalar devam dugunu, · ~a.k t ~sker: ~ekata Rumen kıt'aları düşmam son de- oğiu Pcıro P.cılri Kllnofolos JıaA<kında 
Mo kova, 4 (A.A.J - .. Ro~~r 1 tebliğinde Almanların Rus müda. ,.tm ... !t edir. tekrar gll'ı.plmesme mtızar et· rece kuvvetle mHdnfnn edilmek- İstanbul milli konaunu mahkemesinde 

muhabirinin bildirdlğme gore dun • mek akicabdetmekte bulunduğunu te olan mevzilerden çıkarmışlar· cereyan eden muh:ı.keınesı oeUct'Sl-... e 

ba 
nd "::ld ıli • ~azın ta ır. dır. Dü4manın yapmış oldug-u Jru 

Stalingrad cenub tısı a p e A ık B d 1 • ı 1 ı 9 t General Rommel, knrşısmda kar,.ılık taauu:z.lar p·· 1 .• t 1 ~luomı filli sabit o\du:'lllldan mUli 
müdafaaçıırpı .. maJar• yapılmıştır. m r a 11S"ır a g1 iZ errıc a ..... bkl d·~·b···k b. s usturu·konmınakanunuııun3'>59/l -~-' ..... s l al d ntç c eme ıgı uyu ır mu- müştiir. Alman tayyareleri Sta- .., ~ 
Almanların 4 hücumu top ve m lr O ' kavemet bulmuştu~. Bu scbeb· lingradın a&keri tc'sislP. • leri muclb!:nce 5 lira ı>ara cezası ~mr.. 

yb~ı·rzkacst~unidiele~::d~~!~~~nı~: tt• ve t d,rde bu k t'anın el en den dolayw pl"'nlrm• dcği~tlrme· Volgn üezrindeki bnhri·~:~ef~~ sine ve yedi gun miiddf'Ue de dükkanı.. 
~ilere çekilmitlerdir. g ;ı si ihAlmnntimal dahkillindedih" rk·k· b" re şiddetli hücumlar· yapmışlar- :.ı:a:ıre~:aıu: ::~m!a.ı·~~; 

Novorosldd'de müdafaa savaıla- lAn arı, a 
1 

\ ır a· dır. kıva.r hü:las:ısınıo So11 Po ta gazete in. 
teş bar jı içine girmişlerse de ni Kaluganın c~mıb batısında ,.e 

rı yapılmaktadır. h" bo g. v QI kana t11ı n e hayet mevzilerimize girmeğe ve Medykin "mat batısında düşma- de neşredilmesine 17.C.912 tarlhlnde ka_ 
Doğu Kafltiı$yada bir ne ır • kl 1 raT verildi. (9562) lm bizim tan arımız a temasa geç· nm yapmış oHt:i;u birçok hü-

yunda savaşlıır yapı ıştır. meg~ e muvaffak olmuc.lard1r. cumlar kırılmıc.lır. rt Londraya gere ~ " ZA - ~t1a. nüfus mcm rlu.. 
Londra. 4 (A.A.) _ Stalmgrad ltalyan tcblil;i Rjev bölget:nde dü~manm ğunda.n nüfus kağıdımı c ter. 

_ _, -- Vişi 4 (A.A.) - Nevyorktanjyük mevkileri terkelmeksi<t:in ar· Roma, 3 (A.A.) - İtalyan or. yapmış olduğu tiddetli hücumlar hls ~ llt'Yi yenllerinl ıı:a. 
bildirildiğine göre; Birleşik Ame tık ric'at cdemiyeceğini, binaen· dul rı umu\'li karargahının 890 nu· i ak mete u~ramı.,.tır. Bu böl- in h · ti ~ 'ur. 
riknn askeri ve siyasi mahfille • aleyh müdafoadn bulunmak ve maralı teb~i: gede Sovyetlcrı.ı 100 tankı lah- 13B do· umln 
rince Rommelin Mısırda girişti- Almnnlar tarafından açılmış o • Bütün Mısır cephesinde hava kuv nb ed;lmiştir. ed iln lbmza Toker 
ği son hareketin bir keşif faali- lan gediği kapatmak için bütün vetlerlnln ço?i mühim faaliyeti gö. 
yetinden daha üstün olduğu be- gayretlerini aarfetmesi lazım rühn- ür. Dünkü tebliğde zikredi. 
lirti)mektedir. geldiğini yazmaktadıTlar. len sava~!ar esnasında düpnanın 

"Almanya sarsı\mıya 
baş!adı, İtalya ise 

harbi çoktan kaybet
t.gıne inanıyor,, 

Londra 4 ( A.A.) - Hindi.sta· 
na hitaben söylediği bir nutukta 
General V avel demiştir ki: 

Amerikan matbuab bu cep • Müttefiklerce bu cephede ya· zayia.ı, 51 tankla 20 zırhlı otomo. 
hedeki harbin ~hemmiyetini te· pılacak bir ric'at hareketinin bu bilden ibarettir. 
barüz ettirdikten sonra lnRiliz lat'anın elden çıkmasmı mucib --- oo---
ordusunun Rommele askeri bü- olacağı da ilave edilmektedir. 

cYakm zamanlarda yapılmı§ 
olan Moekova ve Kahire görü~ • 
melerine iştirak ettim. Bu görii§.
nıelerde esen hava itimad ve ce· 
aaret havası idi. Hazi:-an ayında 
uğradıklan mağlübiyetlere rai· 
men Ortn§arktaki ordularımızın 
taarruz kabiliyeti artını§ bulu • 

Türk parası kıymetini koruma 
hakkındaki kararn menin 

Ru3 haberler biirosu şefi 
müttef kleri tenl<id ediyor 

[Baf taralı 1 inci saylacla] 
vayn hiçbir fycla temin etmem8t~
dir 

Makale sahibi mültdik milletle. 
ri belli belirsiz örtülü &Özlerle tid • 
detll suretle tcnkid etmekte bunl~ 
rın bol bol yetecek kuvvde SAhib 
oldukları halde prab"k neticesi ol • 
mayan gonu gelmez nold~ nazar te
atil rile vakit kaybettildeı ini söyle. 
mektedir. 

8 inci maddesi değiştirildi 
Ankara, 3 (Hususi) - Türk 

nuyor.ı> parası kıymetini koruma hakkın· 
General Vavel Mo-skova gö • daki kararnamenin S inci mad· 

rUpnelerden bahsetmiş, . Çör : desinde deiişiklik yapılmışt.r. 
çil ve Stalinin bir adım bıle eerı Bu deiiıikliie göre bankalar 
atmıyacaklarını söylem~ ve şun· Türk parası olıu·al' yapılan te\·· 
la.rı ilave etmiştir: • diatı ınüaaadeıiz hiçbir sur<'tle 

«Almanya birkaç muvaffaki· ecnebi parasına tahvil edemez· 
yet elde etti, fakat şimdi de sar• ler. İkametgahı Türkiye dı~ında 
aılmaya baıladı. Bütün elde et • bulunan hakiki veya hükmi ~·
tiklerine rağmen Almanlar sul • hasların Türkiyedeki mallarımn 
ha kavuşamazlar. Hiç bir millet iradları ve satıt bedell<"rİ, Eerma
onların yalan dolu viıdlerine tea· ye ve İştirak hi elerin;n ~elirle-
lim olmıya hazır değildir. hal • rİ ve Türk pare.sile olan her nevi 
yanlar ise harbi çoktan kaybet • mevcudlan ve alacaktan ve yer
tiklerine ~~~~tadırlar.n li ve ecnebi menkul laymetlt-.ri 

blokedir. 

Başvekilimiz 
Erzurum. 4 ( A.A.) - Bqve.. 

kil Şükrü Saracoielu, refikaları ve 
Orgeneral Kazım Orbay dün sabah 
saat 1 O da Karslan hareket elmiş· 
lerdir. Yolda köylülerle görüştükten 
aonra buraya ge!mitlerdir. Yem~
ten sonra Hasan Kaleye gltmi,Ier 
ve oraya saat 18 de varmışlardır. 
Halkın dileklerini dinledikten sonra 

Türkiyedeki hakiki ve Jıükmi 

Ruzveltin istediği 
ikinci cephe Belçika 

Kongosunda mı? 
Roma 4 (Radyo) - Belçika 

Kongoıuna Amerika askerlerinin 
gelmesi keyfiyeti Ruuzveltin is • 

saat 20 de dönmüşlerdir. 
Başvekilimiz gece yarısı 

ye hareket etmiJlerdir. 

tili planının birinci safhasının 
Akkale- tahakkuku olarak telnkki edil • 

--o--
Japonlarm b"r kruvazörile 

dör: gemis batırıldı 
Londra 4 (A.A.) - Vaşing -

tondan bildirildiğine göre Ame
rikan deniz.altdarı bir Japon ha
fif kruvazörü ile bir aarnıç gc • 
ıniaini v~ diğer üç 1remisinj ba
tınnıılardır., 

mektedir. Ruzveltin istediği ikin
ci cephe budur denilmektedir. 

---n----
Hayfa bombalandı 
Londra, 4 (A.A.) - Dün Hayfa 

düşman tayyarelerinin taarnız1Jna 

uiramıf(ır. Şehir haricinde bazJ bu 
susi binalarda eherwttniyetsiz zarar. 

lar 'Rlkubulmuştur 

ıahıslar tarafından Tfırkiye bR· 
ricinde bulunan hakiki ve hükmi 
ıahıalar lehine Türk liruı ihe· 
rinden kredi açtlama}acağı gibi 
tevdiat ta yap&lanıaz ve Türki
yede bulunan ecnebilere hiçbir 
suretle Türk paraııile ikrazatta 
bulunulamaz. Bazı istisnai ve 
huauai hallerde bu c..ekilde kredi 
kütadı ve ikraz yapılması Mali
ye Vekaletinin ve tevdiah ic.rllsı 

da kambiyo müraknbe mercile
rinin mezuniye~ine bağhdır. Blo
ke para ve menkul kıymetlerin 
Türkiye dahilinde istimal ıekil· 

leri Maliye Vekaletince bir tali· 
matname ile taviu olunur. 

Makale fÖyle bitiyor: 
EJer pratik ve lüzumlu bütün ted 

birler alınmazsa ve elde nıevcud bü 
tün vasıtalar kullanılmazsa en gü • 
zel ve en üstün gaye hakikat ola -
madan kalacaktır. 

-- .. -Q;---
Wendetl Wilkie Pazar 
günü Ankaraya geliyor 
[Baf taralı 1 inci myfacla] 

Memleketimizde bulunan bir 
çok Amerikalı ve lngili gaz.ete· 
cileri, Wilkieyi kartılamak Üze
re şimdiden Ankaraya ve Ada· 
naya gelmiş bulunmnktııdırlar. 

Is tan bul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
İhale günü: 8/9/9!2 

M. X. N. Kile gnm 

224 1 150 

209 47 ılOOO 

2G70 43 OOıl 

194 92 000 
229 6 20il 

2%07 l 740 
195 47 000 
76 29 000 

90 '7 :ıoo 

92 1 -:oo 

68 4.0 

188 00 
13!1 00 
286 00 
50 l".4 
95 5% 

348 03 
:,;; 52 

%50 9t 

İçi lfl&'"tildl &\fi ipekten kadın 

eaııiaaı 
Fofeir-1.I resim 
Kiil!'rt fototrar resbn 
Fo'ofraf r«!Slm 
Dert ba.nıl 
Safi ipek perde 
Bagallt metre mahial.llsı 
Pamuk )-:t.bk ve :rorg,n 

İı>dtli ııamu:khı pe:'de ' m:ı 

örtüsıi 

Anban 

el 
1 
3 
1 
J) 

D 

3 
1 

• 
91 60 İpekli yfüılii yorgan » 

Yubrıda. :mül'rcılı.tı yazılı eşya 1549 S3.) ıh kanun muciblnre 8/9/9tı: de sa. 
at 13.30 da dahile ve harice açık arıtır.na usulu ll s:ı:tıl:ı.• :ı.ktır. Sah tan üç 
tiln evvrl sa.at. 9.12 ar.ı. ıııtla eşya ımbarlarıııda görulcb lir. Sa't~ Sirkeci Re. 
~diye o:ı.d;leslıu!ek.i Sı.tış ı:rnaürlüğü:-ıdecllr. ranımi vesiktl:ı.nn fbr:m ve te. 
mlnatın satış gunü fan::. lt ye kadar y:ıtınlmn• ı ail.zınıdrr. (9ti7.!) 

Münakalat Vekaletinden: 
Devlet Denizyolları Umum Müdürlüğünden: 

İzmir ulıe mulıasebesinıle 120 lira aylık ücretli btr mcmurlak ~ıklır. 
Mohasebe işlerinde çııl1ŞJnış w: lw'em dtteoest uygun ve as!terlıkle illş!;i 

kabnn.mıs W blerhı veslkalsrfle bll'Jikie Denhyollın 7..a.t İşleri :madürlütüne 
miiraaatlan. (9566J 

Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikaları 
müessesesinden: 

l\tüessesemlze bntlı fabrlkal:udaki mllnlıallere müs:ıbaka imtihanı ile me. 
mur aluıaeaktı.r. Tallblcıı.n aşaCııla yazılı e\-salı hak olmalar liwııdır. 

ı - En a.z orta mt'Jttcb mC'Zunu olma.k. «Lise mC2.unu olauw tercih c:dUe-
celııilr. 

2 - Fıli askerlik nizmetinl J&PmJŞ ltntnnmak. 
3 - Çalışmasına mSnt &ıhlıi Wr ı.ali obnamak. 
4 - llüsniıhal sahibi bulunmak. 

5 - ller hanci bir ~ede çalıpnlar için 

IDU\ a.fa~a.t J.st.ihsal et.mok. 
bulundllklan miie.~en 

Tayiin edileceklere 3659 sayılı barem kanunu IDe\-zua.tına .-öre m:ıaş ver!,. 
lecektlr. 

İmtibıın 19 E:rlfıl 942 Cumaıiesı giinu sa.at H de Ankarada. Yenişehir ismet 
İnönü ca.dduıl No. 15 müesses mcıirczlnde ve istanbulda ayni ı.arilıte JbkırJWy, 
Gl'nıUkte Gamlik fabıika.lanmrda Y:\Pdacakhr. 

imUhıın n~ticeslne ı:örr tayin hakkı m~lze racldir. (l949'7ıı 

IZMIR DEFTERDARLIGINDAN: 
1 - Kapab ıJırf nsullle 10/8/942 tarihinde mün:ıkas:ıya konulan İrmir bü. 

kümet kon:ı.fn ta.mira.tına tıülıb çıkma ıtuıdan 10 gun temdld edılm!ş ve 
21/8/9f2 tarihlııde tekrar yapılan eıtsiUıncye yine ls'.ekll çıkm1dı!ınd:ın 22/8/ 
942 ta:ihlnden it."baren bir ay zarfında cldltmcn.hı p.uarlıkb yapılmasına 

kw'ar nrllmişt.ir. 

2 - Keşif bedeli 18188 füa 54 kurustur. 
3 - Mın'akkat. taliııM akçesi 1865 lin. •lup Hıalrden sonra llmle bedeU ü_ 

zerinden C1ı 15 e ibliğ edilecektir. 
4 - Pazarlık ve ihale iımlrde Dcfterılarlık bbı:ısın~ Mllli F.mlik l\ludur. 

lüiündc yııpıla.ca.kt.ır. 

5 - fstekJJlcr ke ır ~v:rnkını Ankara. İstanbul le lmılr Defterdarlılia.rı 
ımm Eınlilk Miidürlükleriııde göreb~Hrler. 

6 - Paz.arlıb iştirw edecek olanlar 2490 sa.yılı k1lnunun 2 ve S üncii 
maddelerinde yazılı cv>.ı.fl haiz blllund'uk.brmı göst.erlr vesikaLMını ibra& et.. 
meke meoburdurlar. (9427) 

Ya1 ova Askeri Satınalma Komisyonundan: 
B!r dcmlrcl. bir m:ırangoz, bir saraç ustası hlı:mete alınacaktır. Battm ita. 

nununun 10 uncu maddesine gore ücretleri verileceğinden talfblcrfn bu lşiere 
&a ehliyet n dc~erinl riisierir ftSfkalarile birlikte Yalovatb Alken aıailn 
abna .tomsyonuna. gelmeleri. d03b «959b 

Toprak mahsulleri ofisi lstanbul şubesi mDdUrlUg ünden: 
orislmk iMIJ'k'.1 için otn ıded kam.yon karollerlıııl IUU'fıhklı pacgarbk ._ 

rctUe )aptınl:ıcaktır. Pazıırhk 7 Eylül 9-12 pıı.z:u-t~ saat U de 1Jmaıı Hanın. 

tblıi Ofi blnasınc'l:ı yap.bcır.ğmdan blib olantarın me*ir &'Ün v~ saaUe fU· 
bMnWle hnzır buhımn:ıla.rı vc şa.rlnıuaf')'I görmek lısteyenlerlıı p.ızarlık sin.iin.. 
dıen end Ofise mirac:ıatları Ui.a ~ar. (9564} 



6 Sayta 

Tokat Dokumacılar kooperatifi 
Ana mukavelenamesi 

FASIL·I 
KURULUŞ 0 MEVZU VE GAYE· MERKEZ. MODDET 
KU/lULUŞ: 
Madde - 1 - Adlıı.n,. MıJ"Mlları Ye aclresled aşağıda ya.zıh ulap lşbıı Sbtil.. 

fi. kabul ve imza eden ortaklaria mündıenıc&tuu eonradan kabul eclecek olan. 
la.r arasında mahdııd me.s'ııllyeW bir ldl~ük An'M kooperaUl ş~U k~ • 
ınııştllr. 

MEVZU VE GAYESi: 
l\ladde - ! - Koopcn.ilfin n»tesl ..-iıda ;ruılı malcaaıllarlll talıakkuk11 
~ Seb cdır.n t.edblrlerin kcndlslne ald elanlanıu 7apm&k n • Juıruldutu tak_ 

dirl.Ie • meMUb olduh birtiie &ld elanlaı'A hakSunda da Jtlrlltın cılrekt!fleriııe 
ıu;rarak çalışmaktır. Bıı makaadlar: 

A) Oriaklannm mesleki Jh~y~lanm ~ edat ber Clirlil lptlılai madde. 
leri t.emia ~ 

iB) Ortalcları &arafuulaa lınal ı;hmaa eşya;rJ •*ma. ve ba e.p'&nı• en el. 
ftl'JŞli IRr eetilcle revaom& tenııa e&-* m""9Ml"e lo ~ dıe plJ&aalarda ma.b,. 
reçler aramak.. 

C) Ortaldanna, teellm ..uklerf ataf D~ ft lrooperaUfla mali lmlııbla. 
riJe m~lb avanslM' ft!'Dlek. 

C> İhtiy84: n tmklnlan nl6beUnt)e, l1a.t 'M im» tııakım\ann.daD, pi1ualar. 
da nbım!* ftZllestnl ;rapmek. 

Dl Ortak maDamun k:ıllteslnl ISlall Stanc!anilzaqonaa• t.emla etmek, ilı. 
zar, ambalaJ, ve "vı.. usull~itıl ıslah n tensik etmda. 

El Koopera.tltin menuuna teşkil eden ııan•atta. asri lnklşa.f v tekemmülleri 
tak.lb ed~. buıılarclan ortaklann fafdelmebilmeled için lüzumla tecıblrlezfl 

almak ve ioab «len makineleri ve malzemeyi temin etımek. 
F) M~ bnaat.ııa.nel~ veya yardımcı ateıyeter vesaire açmat. 
Bfilisa., umumi surette. ~ük sn'ıı.tk!r mesleki ~y~b.nnı el !bldftl le 

Jcar.sıbma.k ve bD san•atuı inlrişaf ve iekemmülıinü temin etmektir 

UNVAN: 
Madde - 3 - Şirkıetiu fr.dı (Tokat dokuma-Otlar küçük san•at Kooperatif) 

sf rUdl-:llr. 
MERKEZi: 

Madde - 4 - Şiı1cetin mmte"&i ITobt) cı ... Şirketin faaliyet salı116ı mer. 
kez ve nahiye ve köylt>rldlr. 

KooPf'ratır icabında l)ıLbe açabilir. Ancak bu taJtc)irde TlC1Lret n htısad '-·e. 
kileUerlne malima.t verecek.Ur. 

MODDET: 
Madde - 5 - Şl~etlta müddet.& 131) senedir. Bu mticlılet ıamunal heyet ka. 

ran ile ma.tıbbilir. 

ORTAK ADEDi: 

FASIL·ll 
ORTAKLAR 

Madde - 6 - Koo.oeratifin ortak adedi laadudsualur. Ortaktık ılfa.t M 

ldnıku şallSlıdılr Ancak kurıı~ en as oııtak aded.l 1edlclir, 

ORTAKLIK VASIFLARI: 
Maıilde - '1 - A$aiı4& 1aulı evsa.tı ha.111 laer n&a.adaş Jtoo~ile oriak 

ol&bHlr. 
A) Kanuni ye medcai eJıllyet a.JıM,lolmak, 
B> Kooperatifin lşticat. mevzuuRu kendisine b!UIU 91A'M J.Uilıaıı: e4mdt, " 

IDoopern.tHln iş bölcesi daklliııde Dtamet e~. 
C) Kooperatifin lştlı'al mewUUDa teskil eden lptiıda.i Ye mamal ~er 

ihıerlnde ticuet ve kom.1>yoncaluk yapmamak. 

ORTAKU(;A KABUL: 
Madde - 8 - Koopera.tl! ortaldlima kabul edilebilmek kin: 
A) 7 lnd maddede yazılı vasıflan hab olmak. 
B) Kunıhışb. bir Statliyiı imzalamak ve sonradan clıişte de bu Sf.a.tü bü. 

kiimlt"!inl kabul eyled.iğ'İne dair Noterden tasdikli bir ta.ahhüd uıektubu vermek. 
C) Ş!ritete ılrerken taıı.hhüd ettıtı •'irak hissesinin dortte birini peşin 

olarak tedlye etmek lhımdır. 
iKooperatlıfe kabul idare meclisi lıaran ile tama.men olur. KooperaJJfe kabul 

e4il.meyen kiınselerin kooperatif mürakiplerlne veya. ortaklar umumi beyeU. 
ne, bura.lan\G.n red cevabı alınırsa T icaret Vekiletine miiracaat hakları vardU". 

Vekaletin yereeetı karar kat'i olııp her iti taraf için ele kablll q c.a~ki 

mecl>oTldir. 

ORTA.KLARIN VAZiFE VE TA.A.TTÜDLERI: 
Madde - 9 - Ortakların koopera.tlfe karısı vazife Ye t.aaııhüdleri şunlanhr: 
A) işbu Staıii ile taahhııJ eıtl&lrri bilimıımı haınıslan 1.ama.mcıı rL&.yet et • 

mcık. 

Bl SanMiarnnn fcrut l~a l'Ci91Ullln bilümaaı makeme ,ıe tpUclai ma.ddeJert 
ltoopen.titten alma.k. 

C) Satılmak mere yapdmı.ş olan biUimaın ıma.Ua.nm kooııeratir vaıııt.aslle 

sa.tm.a.k. 

SON POSTA Eylül 4 

Hergün 
(Baı taralı 2 nci sayfada) 

rupanın lngiltere hesabına harb· 
den evvelki vaziyetlerine döne· 
ceklerine inanmak İcab eder, iti· 
raf edelim Jci, biz bu fikirde de • 
ğiliz. 

1 

Bir alem yıkılırsa yerine di .. 
ğeri geçer ve görüyoruz ki A • 
merika, Rusya, Çin mevcudi· 
yetlerinden şüphe bi~ edilmiyen 
hududları ôlçülemez birer kuv • 
vet halinde belirmişlerdir. Ümid 
ettikleri zafer tahakkuk ederse, 
azçok tahakkuk ederse kaynak
larının ve nüfuslarının tüken· 
mezliklerile en büyük Alman .. 
yayı gölgede b~akacak birer haş
met derecesine varacaklardır.Bu 
müşahedeye esir ve yarım esir 
milletlerin vınlıklarındn göze 
carpan ufak büyük değişiklikleri 
de ilave edecek olursak harble 1 

geçen her günün bizi eski du • 
rumdan biraz daha uzaklaştır • 
makta olduğunu anlarız. 

Almanya aleyhinde beslenen 
his haklı olabilir. flk günün şid
detini muhafaza edebilir, fakat 
Almanyanın yıkılmasından u - •••• 
mulan menfaat i.iç harb yılından J BiR HAKiKATi 
soma menfaat olmaktan çıkmıc:-
tır, yarın mutlak bir zarar hali -
ne gelecektir. 

Almanya ile bir uzlaşma sul· 
hü yapılamıyacağı hakkında res· 
mi demeçlerde ne kadar ısrar e-
dilirse edilsin Avrupa kıt'asında 
bir uzlaşma sulhünün zafer sul· 
hü bekliyenler iCjİn zafer sul -
hünden daha karlı olacağını an
lamak zamanı gelecektir. J3elki 
bu yolda düşünenler, İC'ten içe 
düşünenler şimdiden başlamış -
tır. Temenni edelim ki. bütün 
dünya ve tercihan ~iinyanın 
Avrupa sakinleri muharebeyi 
liizumundRn fazla devam ettir -
diklerini çok geç anlamasınlar. 

G-k6~HC ZL.,aklı.91.l .................................................... 
Kö ,.Ur bey~nnamesini 

kayıt ettirilen'er:n 
nazarı dikkat' ne 

Beyu:ııl Yençerller 13'l numarada Ha. 
lıb Baydar ltömür bayiliğine kok .l'Ö. 

mürü almalı: üzere bt>yanna.melerlni kav. 
det!Wmiş elııııa muh~em ha.lkm beyan. 
nameılerfnl a.oele cetlrmeleri fl\n olunur. 

Bayi: Halil Haydar 

.. ~!:d~~~~;ım 
kapıdaki nwayenehanesln.Je 

ef'KÜn basta kabul ve tedavi 

" edet'. , . .................................................. . 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile s t N G E a SA A T ı demektir. Çüntl: 
P.ırlııı.nOıJı ve elm.a.51l saa.tlerln bütün hakikl evs:ıfı meşhuru llem olan SİNGER saa.tJerinde · toptanm!ftU, 

Bunun için: Saat alacağınız zaman. tereddüdsüz SİNGER saati aı.maıı.suıız. Ve saatin üzerindeJd IÔNGD 
markasına, müessesemizin adresine dikkat etmenız l!zı.mdır. 
Modayı ta'kib eden her asrt kadın için kıY" etli taşlarile ve netıs i.flemeaüe hatikaten nazarı dikkati ~ 

den böyle bir harikullde SİNGER saati.ne sahıb olmak ldeta bir saadettir. 

SİN GER SAA Ti M~kb~ı <t~eE:kc~~el HEDİYELİ KTi R 
No. 62 • D. Elmaelı ve 11 pırlantalı 600 illa 

No. 62 • C. Elmaslı ve ortadaki !büyük olmak üzere 1 1 pır1antıılh 700 lira 
No. 62 • E. Elmaslı ve ortadaki ile kenarındaki ibüyült olmak Üzere 11 pıl'lantı-1 • il'"' 1 

No. 62 - H. Elmaslı ve ortadalki ile kenarındaki daha büyüık olmak üzere 11 pidantali 980 Iİll 
EMSALLERİ GİBi 15 SENE GARANTtLlDIR. 

D l K KAT: S 1 N GER saatleri lstan'bulda yalnız Eminönü meıkezindck:i mağazamızd t:al i r. 

lsıan'bulda oulbemiz yoktur. Adres SİNGER SAAT Mağazaları. fstanbu1, Eminönü, No. 8 

HER AKŞAM. MAKSİM'de 
HALK OPERETiNiN ve MEMLEKETİMİZiN TANINMIŞ SAN' ATKARLARI TARAFINDAN 

MODERN KIZLAR 
60 kişilik büııük RE V tJ 

200 kodüın - Zengin mizansen, Yazan: MAHMUD YESARi - Besteleyen: Kapoçıell -
Rejisör: SA Ti LA - Bale Şefi: MİŞEL - dekor: Zannayr 

Ayrıca 24 kişi ik memleketimizin güzide SAZ HEY t Ti. Tel: 42633 
Pek yakında PAZAR matinelerimiz baflayacaktır. 

~----•-••••• Nif&lllafl, Çınar caddesi, Huıuıi 

(Kooperaıtlf ııa.tıs &e!Jkllatını ,apmadıtı Jıallcn'le ortak .. aııa.rınt, 
aneknckte serbeııUJrf, 

piyasa.ya. Son Po•t& matbaası: ŞiŞLİ TERAKKİ LiSESİ 
Ç) staiü Te dahili taUma.tnamel« btildimlerlne tamamen rla.yet etmek. 
D} Mali taa.hhüd!erini va.k11nde yerine cel.Jnnek. 
E) Şirket aleyhinde hle bir faaliyette bulunmama.\:. 

ORTAKLIKTAN ÇIKMA: 
Madde - ıo - Her orbk dlledfil z:nna.11 lcooperatlf~n okmakt111; ııerbesutr. 

Ancak lkeyfly~U idare meclisine taakal lb!r ay evvel mekhıbla hnber vermlf 
olm ı sazt,tır. 

Şu k!War ki aşağtd.\ yazılı ve !sf.i fD) 1 mazur t:"österen sebebler bar.lelnde ve 
meşru bir ru eret. olmaJtsızın orl.ahlılctıın çıkanlar senna.ye ta..'\hhüdlerlnfn 
la~mmı odem lers" yarısmı, t:ı.mamını ödc:memlşkrse öıleml<; oldttiliın 

mtktan lsVinl:ıd cd~eı.•er. Bu para koopera.Uf'n )edl'k a.kcr u1c g('Çlr1Hr. 
Orta lık an çıkmıı.yı m:Lzıır goster n ~e bin Mtaleyh serm ye taahbtldunün 

ödenml mın tamamını zamanında i..Urda.:b h:ak veren sebebler şunbnlı.r: 
A} Koopl'~lrin m vzuunu teşk'U l'Clert san'atıa. iştigalden vazgeçmek. 
B) Kooperat.lf n iş bl;•ırnı hnrLclncle, veya. 
C) Kooperatl!l.D mcıı ııb olduğu b4rllğe dıhU veya ayni sta.tü ile faaiiyette 

bulun n b dlt"r koopc?"atlfe nakletmek. 
İd r mectlsl ortaı;:n ortaUıktan çıkmak talebini Statü hıikıimlerlne aykırı 

bulur vey ge-rek \cooper.ıtı bülge..i lıa.richıe nakletmenin. gereksi' san'atla iş. 
Dr.ıld•n vaa:reçmenin bl.r müvazaa v~ya hlleye dayandığını teSbit ederse. bu 
dllt> reddedebilir. 

Ba halde istifada L<;rar edenler hakkımla IŞba maddenin lkfncl fıkrası hiik. 
mü t-a.tblk olunıır. 

ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA: 
:ıu dele - 11 - Bir ortak a5ağıda. yazllı &ebeblenlen dola.yı lııooperaUften 

çıkarılır. 

A) 7 fncl ma<l:lede 1s.ztı eV6afı kaybet.m1ş olmak. 
B) 9 ıuncu maddede yazılı vazife Ye t.aalıhiidlerinl ıra etmrmek. 
C) Ayni nunta.ka cbhillnde aynJ malts:utla kıırubmQ diler bir kOOJ>era.tife 

ortak olmak. 
Ç) Kooperatı.fçc tewJ edilen emtaa veya yapüan a.va.ns l'"C blzmetleri t.ica.ri 

Yeva ~ekiilitir maksad\a.r' 'kullanmakı. 
D) Meşrıı iblr 9"beb olmk ızın 5 d •fa arka. arka.ya ortaklar nmııml heyetine 

asaleten veya. vekaleten tşUrak i:tmeınrk. 
Yukanda yazılı haUc-ı:üe orlaJdığm kooper.ıU.f'en cıkarlma~ı. idart> hl"yetı. 

nln ücte t ek er!~et kırarına. ve mtiraJdpler h ycUn'n tawiblne bı. lıdır. nu 
ka.r:ır mu b ·ı b'rl ı,arar d r rlne k > !l ve cr':ı.k d rterler'ne 
şerh ohmur. K tah e blldir 1 r. Hak • 
lıand::ı çıkanlm k r rı VC'rll n o k, 1· ldl ortaklık 1ı ki nm lrııvb der. 
Çık nlan orl 1 u k:ırnr.ı. azami otu gii:ı içbıdr: heyete arzedllmek üze.re ta.h. 
ritt z cd b 1 r. 

Haklnnd karar y nlect>I( orh.k hie btr şekilde müzak 1 e iştirak edl'Jlll!L 

ÇIKAN VE ÇIKARILNLARLA HESABLAŞMA: 
)fa.;idP 12 - ı bu ıstatunun 10 uncu madclesbıtı cire kooperat.ltt.en oı. 

Ana, Uk, Orta, ve Lise - Yatılı, Y etıaız • Kız, Erkek 
Neşriyat Müdürü: M. S&ml ıu.rafd 

SAıdBİ: A. Ekrem USAKLIGİL 

Talebe kayıd itlerine beraün 9 dan 17 ye kadar bakılır. Talebem ize den saatlerine iliveten ücret· 
siz yabancı dil kurları açılacaktır. Telefon: 80547 

JQuılarJa, ıı lnct maddesi mucibince çıkarıla.n ortaklar, koopera.tirten ayrıldık. 
lan senenin bilanço ~e neUce hesablarınuı umumi bcy~e kabıılunclen bir ay 
sonra hes&Ma.n.nın tes"\-ıyeslni ltAc.} el> lirler. 

Çün orlaklanıı Jıakb.rı 10 uncu mad~e, fıkarılan ortakların ise Jl lncl 
madde hükümlerin ıore tesblt ve iade olunur. 

Ortaklıırdan çlkanl:ırla çıka.rıla.nlıınn koo.Pl'raUfln Yedek akçaları ve mU5te. 
rek hnaJaUıa.nelerl "Ç"eya. m3kiıı" ve tesf.sa.Uan ve alelümmn m.ılları üzerinde 
biç bh' haklan yokl.ur. 

ORTAKLARIN ôLOM HALiNDE VAZIYETLERJ: 
Madde 13 - Orlaklıktaıı ölilm dola.y1&ı ile a1nlanların ortaklık h1$elerl, 

ayrldıJdarı yılın bllanço:.una. ıcöre kooJl('ra.Ufe olan borçlıı.rı kapandıktan sonra. 
ıbakt ·est mirascılanniı inde olunur. 

MES'ULiYET MÜDDETi: 
l\ladde 14 - KoopcratUlen her hanıi bir şekilde olursa olsun çıkan ve 

ı;ıkanlanların orl.ıklık za.m:ı.nlarma ald u.rarlardan dolayı mes'ullyetlerı ayni,. 
dıkla.rı yıla. aid bllançonun wnumi heyetçe kabulünden başbyarak lld yıl de. 

vam eder. 
TEKRAR GiRME: 

Ma'llde 15 - Koopcra.tırten ~ıJca.n her or.ta.k kendi t:Uebl üzerine, idare 
medfslnln muvafa.ka.tı ile, tcltrar $lrkete glrebtlir. Ko<>perııUflen ~ıkardan ot'. 

ta.lıbr ise ancak çı'karılml\ sebebleri or.tacıan talktıldan sonn, idare meelısi. 
mn muvafakaU ile tekrar girebilirler. 

Ancak, lişbu statünün 10 uncu maddtSlnin (A) fıkrasile 11 lnci maddenin 
(D) fıkrası murlblnce, ortaklıktan çıkm&81 veya ~ılınış ola.nla.r )ı.oope?:ı.tiff' 
tek.Tar glremedf'.r. 

FASIL-111 
SERMA YE • HiSSE MES'ULiYET 

SERMAYE: 
Madde IG - Kooperaliriıı t;ermavesi deilşlk olup ortsklann 

etıUJddi h tuta.rlanndan ibaret.Ur. Şirketin en az sermayesi ise 

liradır. 

HiSSE SENEDLERI: 

taıılıbüd 

(7000) 

l\ladde 1'7 - Kooperatifin hisse sen dlerl oruna muharrer olup bu bir 
h e sened in kQ mcU S Turk !ırasıdır. 

Ht>r ortak kooperat.ıre girerken, tezgiih ve imalAt vahidi iklJas'i üz rbıden 
muayJen miktarda., sermaye ıı· esi taabbüd ve bunun dörtte blrlnl pe in 
olarak kdlyeye mecburdur. l\lutebaki k1Sl11l idare mccll.st ka.rarile mınyyen 

ıt.aksttlcrde tedtJ e olunacaktır. 
Bi'r orlak hfı: bir sekil ve surette 100 hhedeıı zlya.:ie tıı.ahhllda.tb buluna • 

mu: (Devamı yarınki nüahamızda) 

,.., .... .,_., il" ; ... ~ 1 ~ . r. ~ 1 ,,~ ,~ ~- 1 1 : . : 1 , - • 
,; ~ l:l• il: . " rı'• :;~. i 't ,, .. ~ H,r, ıı .. 'i! .. , ::: ' 

i .. ııa JJ '2· .'I .r ,, .. ,, ,,, ·~ " il ~ ıı· 

1 ı• .. • • J:f l3 1 •• :1 I« ' H !I .;- r ~I 

. . ,, ' .... ,_ cı il• il~ ''" 1 ı· '•"' ;: 1 i ';il .. ~ 
'r. i :tı . '.l~'H i' 1, ı,.., •ı • ·Iı\1 ' j ·~ L.-. f ;~'- il\1 .. , ; '11" il 

BURSA PAZA 1 
Hasan Hüsnü Sipahioğlu 

Sultanhamam caddesi 4 Tel. 20625 
Yatı mekteblerlne gidecek çocuklarınızın Yalak, Yorgan, Batla. 

niye, Çal}8f, Havlu, Pike örtüsü. Çaınaıır ve bilumum tuhafiye ef· 
yasını ehven fiat'arla mağazamızda b· labitfrsiniz. , __ 

lstanbul Nııanta:ıı.ıda Karakol "arıı~ında 

LİSESf IŞIK 
Ana, İlk, Orta ve L~ - yat.ıh; Ya.twız - Kıt.; Erket 

TESiS TAR Hl 1885 
Türkiyenin en e11ki hususi lisesidir. 

Eslil talebenin ıs Eylül cüniıne k:ular kay nm )en Ienm 
Ka~n i'1n her gıin ınUrac aı o un bilir. T :trnaın ı nız. 

Telefon: 8 .,79 

lizımJır. 

-
Saçımz Dökülüyorsa, Başnuzda Kepek var1a '? 

M J"I.< AÇE 
~---•Kullanınız. tesirini derhal görürs:.ınüz ____ ,. 


