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ve r zon 
• 

Si 
dı 

Ruen şehrinde 
' 150 kişi yaralandı 

"Darlıktan neş' e yaratma 
ancak genç ruhların ve 

Alman ve fngiliz 
şehirlerine de şid

detii akınlar yapıldı 
Şark cephesinde bir harb •ahned 

kuvvetli kalblerin kllrıdır,, 
"Bunu ancak sizin gibi Karadan ·zin sert da(galarile boğuşa 

boğuş~ yuğrulmuş ve yetişmiş insanlar yapabilir,, Bramen'e iki ton~uk 
bombalar atıldı, Londra 
dolaylarmda bir şehirde 
işçi evleri tahrib edildi 

Londra, 6 (A.A.) - Hava nazır 
lıiı ve Amerikan umumi kararıL. 
hının miifterek tebliii: 

a 
Stalingrad kesiminde şiddetli 

muharebeler oluyor 

Ruslara göre: Almanlar sayı üstünlüğüne 
rağmen ilerlemiye muvaff al< olamadllar 

ı rd 
Alm ula 

ge 
çek·ı ·ıe 

İngilizler Almanların 
ağır kayıblara uğra
dıklarını bildiriyoriar 

Birlqlk Amerika ordusuna men.. 
aub hafif ve aiır bomba uçakları 
dün Fransanın meıgul arubindeki 
hedeflere iki defa hücum etnılıler • 
dlr. Baston 27 tipi uçaklardan bir 
filo öğleden evvel Havr doklarını 
bombalamı,~ır. Biraz sonra uçar ka. 
lelerden mürekkeb 3 filo yüksekten 
Reçerek Ruendeki dcınhyolu depo
larına hücum etmiştir. H~def üze. 
rinde müteaddld infilAklar ıörül • Karadenizde 4 Sovyet vapuru batırıldı Kahire, 6 (A.A.) _ inıiliz 
tnüştür. 

Yaralananlar Berlin, 6 (A. bütün yarım ada Orta§ark tebliği: 
ViJi 6 (A.A) - Dün Sl\at 11.30 A.) - Alman Alman ve Sovyet elimize geçmiı • 4/6 Eylul 1tecesi ketif kolları· 

da R tehrine l<•,.,.1 İngilizlerin baş kumandan • tir. Birçok esir mız cephenin ıimal kesiminde 
yap~ıkb~ı hava ~;nında tüccar lığının tebliği: tebliğleri akiığunız gibi faaliyetlerine devam etmiştir. 
:nın.hslla•erine 100 kadar bombanın Tam n yanm 37 hafif ve ağır Dün ccnub kesiminde düşman 
a•ıldı~ı öğrenibnektedir. Yaralı ade adasınd aüratli baskınlar yapıl top znptettik. sayyar kollarmızın ve lopçumu· 
di 150 yi bulmu61ur. Bunların bü. mıştır. Düımamn gerisine yapı- Novorosiak önünde Alman ve zun şiddetli baskısı altında bah 
yük bir kısmı kadın ve çocuktur. lan bu baskınlar, cenuba doğru Romen kıt'alnrı şehrin pek ye.ki· istikametinde geri çekilmesine 

Bremen üzerinde tevcih edlimiş ve düşmanın son nindeki kuvvetle tahkim edilmi§ devam etmiştir. Düşmanın esas 
Londra, 6 (A.A.) _ Dün ye• mukavemeti kırılmıştır. O suret- mevzilere yaklaşmnkt ve bu- toplukları 30/31 Ağustos ıeceai 

niden Almanya her iki taraftan te ki Kerç boğazının farkındaki [Devamı 5 inci sayfada] yeniden ilerlemeie. bn§lndığı 
bombardımana uğramı~tır. mayin tarlalarımızın bntıamda 

aş e il 1 
s·z ço

c ğ n akım 
masrafını 

der te et ·i 
Trabzon, 6 (A.A.) - Evvelisı 

alqam ıehrimize gelen Bnşvekil 
Şükrü Saracoğlu dün saat 10,~0 
da vilayeti, komutanlıgı, Pnrtiyi 
ve kız enstitüsünü ziyaret etnıİ§ 
lerdir. 

(Devamı 5 inci syfada) 

.. 

Ba~ııekil nutuk aöylerken 

arttı 

ııs l~ 
ı n litre 

f z a r k ·çildi lngiliz uçakları Bremen ,eh· ı:: A k A • t ::ı bulunmaktadır. O zamandanbe-
rine taarruz etmişlerdir. Deniz- s er. 1 vazıye ri Alman Afrika kıt'alarından, 

ı "hl 15 inci ve 21 inci zırhb tümen-
• tı tez~~c::::~; ;;;i :~;,:J:~· lerden 19 uncu hafif tümeninden İnhisarlar İdaresinin hazırlattığı Geçen sene 7 milyon litre ol"n ra. 

o Kara ahkı·matı sayesı·nde ve İtalyan zırhlı ve .cyyar un- istatistiklere göre bütün memleket kı istihlaki bu sene 9milyon mreyi 

Ç l 1 
surlardan mürekkeb olarak bu dahilindeki rakı istihlaki geçen ae- bulmu~tur. Son günlerde görülen 

İn İ erin İ eri kesimde faaliyette bulunan dü~- nelere nisbetle ziyadeıile •rtml§tır. (Devamı 2 nci nyfocia) 
man kuvetleri kara kuvvetlerimı 

hareketleri ovorosiskide mndaf aa ::?:;:::;:.;~;~:~;t~r.?~ 
devam ediyor t b . d d ·ı b ·ı k gayretlerine raimen hiçbir yer-a 1 e 1 e 1 e C e mı• '· de eaas müdafaa sistemimize sir 
Çungking, 6 (A.A.) - Çin mefe muvaffak olamamıştır. 

yüksek kumandanlığının Pazar [Devamı 6 ınci aaylada] 
ak,amı neşrettiği tebliğ: 

1 Çckyang eyaletinde Çin kuv
'1'etleri Tungyang tehrinin mahal 
lerine varmışlardır. Kinhwa ve 
Lançi şehirlerine karşı )'apılmak 
ta olan Çin taaruzları artım bir 
tiddetle devam etmektedir. 

Şansi eyaletinin cenub batı
sında bir Çin birliği düşmana ·a
iır kayıplar verdirerek Hoichin 
şehrine girmi,tir. 

Tungyan şehri Kinhua'nın 50 
kilometre kadar şimal doğuaun
da bulunmaktadır. ç;n tcJarruzu
nun hedefi Kinwa çevrerıinde bu 
lunan Japon kuvetlerini sarmnk
tır. 

Amerikalılar 
Girid adasını 
bombaladılar 

Kahire 6 (A.A.) - Ortaşarkta 
l>ulunnn Amerikan kuvvetlerinin u. 
nıumi karargahı bildiriyor: 

5 Eylülde Amerikan ağır bomba 
Uçakları muvaffııkiyetJc Girid kör. 
fezinde deniz tesislerine. ve bfr e -
lektrik snn~ralına taarruz ctmiıfer. 
dir. Elektrik santrahnın l§lemez bir 
hale getirildiği söylenmektedir, An
trepolarda ve doklarda tam isabeL 
ler r.örülmü~ür. Doklar mıntaka -
sınd. y ngınlar çıkarılmıttır. Bü -
tün Amcrıkan 11c'llkları salimen in • 
ferine dönmü~lcrdlr Bu taarruz es. 
n ında İngiliz hava kuvve!lerine 
lllensub bomba uçakları Giritl körfe 
;ti dolaylarında bulunan bir hava 
•lanına muvaffı\klyctle taarrux et
llli§lerd İr. 

Yazan : Emekli General K. o. 
1 - Şark cephesinde: 1 Ierindekl hareketlerine dev11nı ede. 
Dünkü Alman resmi tebliği Ta - rek yeniden 9000 küsur tonluk Sov. 

man yarımadasındaki Sovyet mu • yet nakliye cemiıi batırdrldarını, 
kavemetlnin süratle i<ırılarak Kerç l Novorosiskl önünde Ah11an ve Ru· 
boğazı fAri< aahilinln tamami)e ele,men kıt'alarının birçok Bunkerlerl 
ceçirildiğinl. Alman seri hücumbot.. zaptettiklerini ve Stalingradın HP· 
larının Karadeniz ıiınaJ doğu sahil· ( DcıJamı 5 inci oyfada) 

W'lkie bugo 
A karaya 

saat 14 te 
ve iy 

Willlic, Nevyorhta sark ve c aro cemiyetinın rertrb cttıği (Hind· 
Çin doatluğu) gününde 10 ycısıarında bir Hindli ve bir Çinli 

krz çocul le beraber 

Ankara, 6 (Hunusi) - Ame· (bugün) saat 14 de bir Pan Ame 
rika Cümhurrcisi M. Ruzvelt'in ı rikan yolcu tayynreııile şehrimize 
ıahat mümessili Willtie yarın (Devamı 5 inci •ylada) 

" 

Doktor, Eczacı, Ebe, 
Dişçi ve Sıhhat 

memurları arasında 
yapılan tayinler 

Ankara (Hususi) - Sıhhat ve içti. 
ma.i • ıua.venet. VeJdUeU:nin merkez ve 

şra teşkfliı;tındaki doı.."'i<>r, ebe, sıhhat 
memuru ve henısirclcrle cM::ıcı ve diş. 
çiler arasında yaptıtı bazı nakil ve tıı. 

ylnlcri bildiriyor. 

Doktorlar 
An1akya hastane opera.törü llııyri Se. 
ran srhhat ,.e lçtlmai muavenet ınüfef. 

(Devamı 2 nci 11a)lcı.daj ---o---
Vekillerin 
tetkikleri 

İktısad Vekili Sırrı Day bera
berinde iktuıad Vekaleti Muste
ıarı, Maden Tetkik Umum Mi.i· 
dürü olduğu halde Cumartesi gü 
nü saat 6,20 de trenle Ankara· 
dnn Karabüke gelmiştir. 

Vekil iatasyond Demir Çeiik 
fabrikası erkim taraf andan kar· 
şılanmıştır. Vekil istasyondan 
doğruca fabrikalara gitmiş ve sa 
at 12 ye kndar tetkiklerde bulun 
muştur. Öğleden sonra ,ehrin 
göriilmeğe değer yerlerini aezcn 
Vekil Türk lclübünde şereflerine 
verilen ziyafette hazır bulun • 

fDevamı 4/2 de) 

Futbol ınevsimi dün 
büyük törenle açıldı 

Yukarıda: Futbol mevsıminin açrlrfınclan br,. görünuf, altta .Maa
rif Vekili muhtelit takımlar m:ırının ba ınua topcı vuruı ken 

[Yazısı anyfe. 3/1 dedir! 



, ok tor, Eczacı, Ebe, 
iş · e at 

ıne~ ur arı ar sında 
yapı an tayin er 

[Ba., taralı 1 inci :ylatla] 
t liğl.Qe 80 lira ma.aşb blrlncı sınıf ola. ' 
rak, Ağrı sıhhat ve içUma.i muavenel 

Tcı~lr- 1 '3Ch 
F&Ulı h ... .,·_... .... 

bld be o 
ıncz.unlarından olup frengi kursunu Jk. 
m 1 eden l\IiUuıt Özdemlr Slhhat 
k e.zl ta b ib llğ , J1a.lkı Toltallı , 

1 
"\ .... 

uifn, Akif Eı:m.n IBaira fren i m · eadele J ~:::ı;:;::::=:=:=:.....-;. 
bb.bllğfne, ftı:S1n lilI)'Um<'u~II Ayıın. t 
crğa., Cemil Ö:zturk Bafra~-a yeniden ta-ı 
yın, Beş'1tt:?,i lıüki:ıınd tnblhJ DllıuJ 

Akkoyunln \'" 11::1 • tabl::ı ••• ~ 
IRl' koz hiıkfımet bbibl Galip l'hı<:ov 

'n.Yert', Grnç hti ·ümt't t.ııbıtıı Bıth:ı 

Tanalay Sullı t hiikfmıpt U!J 

SON POSTA 

Son çare 

Eylül 7 

&b htan S<>b ha: 

Jicaret iş erir-de ne 
Tedb:r allnsa yarım 
Ka u. kalmas;. d:ı 
Tabiidir 

\...,. ___ Burb3n Ca'h1Cl 

üyük iktisadi hareketler, . 

llikmrt Senh~ ~ lrii· • J1Xt ta _ 
b!bUğine, P...e~d ye lıükfıme~ tab'b" Sa
bııJı:ı1Un Erelnl.'!' Gtilı:anrm:&, ÇC'I"ı Ik 
hilküm"i 'l · E. men { ım 
rnva. 1 l;ı hiikllm•t tablb" rm. ı D rk 

Harb i/c";n eden &ir decıletin neşrettiği beyannamede hiç de- dtntl.ağım kud.r.ıasına, yalıad ela bir MJ-'tlft:l ~ değiftirme-
jjipniycrck o.sırkrcfanberi tekerTiir eden bir cümle vardır.: taa!liik daz ımeulcler aktı~ ~ ce bu ır:ıe:;ddı:rin lıal· 

.. .. küçük ticaret işleri doğru. 
durust yürümek :için süku -
?e~ ister, emniyet i tCT Para ;çin 
aktısad aleminin koyduğu ana 
kanun da budur. Para., .kendini 
tehliJ,eli gördüğü yerden kaçar 
ve gizli aynak!ar.dan, saman al
tından su gibi -emniyetli ahala
ıra aka:. Böyle <lünya harbi gibi 
beş kıt ayJ .saran bir .devirde ise 
kaça~ Yer bulamaz, her 1hti -
male karşı sı~ndığı dde hamı -
mağa çalışır. işte buhran denilen 
hastalığın mikrobu budur. 

- lhtiU:lın • 1i i · 6'if8ıa miirccaat etmekten b ha çare ledilcmiyeoeğ biT fekİ1 aldıJd.an g~t!iiğü z;aımm yapdcu:a'k FY 
k matlı, Jem1ir. O clakf.ka için 'bu cümlede ileri sürülen iddia ilıti~ o fıtada brrakmahtan ibar ir. Zira dökülen .lzım bir 

Devletler böyle buhran1 za _ 
manlanla halkı korumak için her 
çareye baş vururlar. Gıda ve eş· 
ya maddelerinde spekülasvon 
yaptrrmak için tedbirler alı;lar. 
İhtikarı ~n~.iyece'k kanunlar çıka
Tırlar. Billiin bunlar flastah~ın 
hızını almak, ateşini indinnek 
için verilen teskin edici iladar -
<:lır. Mikrobun faaliyetine k"irşı 
esaslı ve şafi deva değiUt-rchr. 
Çünkü, rnevcud malı piyasaya 
yetecek kadar çıkarmak. .elden 
ele geçmesine. fiatlarm artması
na engel olmak imkanı yo1c.tuT. 
Gıda ve eşya maddelerinde alım 
satım müvazenesi kurmak icin 
piyasa denilen alış veriş pazarını 
ortadan kaldırmak ve iğneden 

elueri~ ~ ur. Faktrt o dakika .. Otu:z: saniye aonra geçe- daha damara girme::.. Bozulan llostluk bir .daha yapılnıa:z:, fa-
cektir... kat yarın doğacak bir fikrin ihtilôlı sulh yolu ile hallelmiye İnı· 

Millerlı!:r arass.ada döfıiil mesme, ferdler arasında bir han vemıai miimk - uliir. 
·--...... - • ._ • ..._ ____ ............... _._ .. ____ ...... _._... ............ ---··-... ··-----·-·---··-· ... ---..... ·-· ••••••• p 

Trah vapuru tarafından gürülen 
hadınla erkek kurtarılarak 

fehrimi:z:e getirildiler 

~~ 'Evv~i akşam Mudanyndan ti • 
l~ u _ • 

1 
manmııza gchnEkte olan Trnk va. 

redae ~ ',,.~ahri Kaim 10 ·v"'- puru ıc~p~nnı Hayırsızada açık1nrın-
l i!lyc tab bll!ıne, 940 meıunların:l n d b" nd 1 • · ı d b. •--a ~ 
İbr:ı.h m Kooı!ürk an 'Srtm:ı mii. b~ ır ~- 8: ~çedrJs: e 

1
!

1
r ~ .~n n 

c:1dell! mm':ık:ı":ı tııtribil~ne. 94!1 mto • ~~r:egm lstiın au ett g m gor -

Geçen seneye nisbetle bu yıl l milyon 
lib·e· faz· a rak\ içildi 

[Ba41 tarulı 1 inci &ayfada] ııdetli darlık meydana getirecek bir 
darlığın biricik sebebi olarak bu is. :sebeb yoi<tur. Alakadarlnr bu ha • 
t:iJQk fazlal-ıjf österilın~eciir.. Bu J li. bazı klındsln fırs t~ ~tifade 
vaziyet 'kar§lsında İnhisarlar idaresi, -ederek gayrimeşru l<ar mn1ıs:ıdiie 
yeni· ~•·! mev:slmi ıiÇiıı • i ·un rekete eeçmderine vcmıcktedir-
10 mllyoıı litr.eY.e çıluırılnuw i;i;ı ld". Zira ba ~! bak~~ ~ıdılc
hazırlı'k'lara ~laınıştır. Bu cüm1e- larıru veya ltımad et;ıklerı k?1'scle. 

d la -·•- p---'--h o· b re. 5-10 kuruş açıktım para ıle her en o rW\ ·~ çc ve ıyar a. . -•· • __ ııı.. • ..ı• __ ı R 
ı- ,,,,._,_. & f L...!.1 __ 1 t ,._ nevı rlHl'I i~ın etnıetn culner. a.. 

? 
I(arakola nı ..:racaat 

e&e.:ı vatandaşa 
l~o ayiu~ gösterilir 

İsim ve adre3i bizde mah
lu.z; tir olw:.ıucanw.z, matba
amıza kadar gderek, alaka
daruıruı aık::at n~uıa ar
:utn • J: ııçin, baıcna gdeıı 
bir Juidiscyi anlath. 

:rnnlıırmcl 1 hsln Akçay Seyh'lD sıt. 
Bamın üzerin~ hemen emi dur 

m:ı müc-:ıdele ım!lt.llknsı tabtb'it c • 
a.rmtan tııb1b T~hlr B<> ı Kocaeli sıtm~ ın ve 15 <!akml bir nıe-

.tı0.ır mUL.':1ırn:ı. aunıuı. artna yen 11n.. kı . bl · · •~-.1 -L • • • 

l •tA edil LL d" -· .gcr.çı nııcı p.ıımuıı aı?'!'t\'mıye ı 
zan ar ı ııve ı me.tt.l;e "'· ~yrıcn l>I ihti .ınadd · de!!ild" Fltk t ı 
ralı.1 iç1n en lözmnla bir mndde o ·ıh r f yaç :51 

" ırki:ld la 

Bu vatandaı, birkaç gün 
cvoel, bir İfinİ tahib etmek 
üzere :Bcyhoza gitmiş, fakat 
so '1açr.sru küçırmlflır. Y csa
it temini ıniımkiin olmadığın
dan, latanbula gelcmipeocğ'i
ni anUJ'an olıuyucwnuz, Be)'· 
kozda otel ara.ştunuş, bula-

lipliğe 'kadar devlet inhisanna al
mak lazımdır. Hatta bu bile mak 
sadı temin etmez. Çünkii piyasa
nm bir de dı dünya piyasmnna 
ba~ı kotları vardır. Bunları da 
ve bunlarla beraber toprak mah
sullerini piyasaya .getiren kolları 
da.bu teşkilAta sokmak İcab eder. 
Yani topyekun bütün tica,.cti 

mtıeadele mm nınsı tab.bU ne. Adn a. b dalla· 
rn:ın t.r. hum lııı.,.hnesı ut a.ssıs t.a.bl. rib ber.ıber gı:miye .alı~ ~ehrL 
bi Rrı: !\Iur:ul Ma din tralnım h t ne. ·:.e getirr.n1lf!crdir. 
si ıll.,.panscr mıi chıı ıs tab bllğlne, l\la.. Devi t DemlryoUan fdaresi mc-

• er ıNOilan gnyrımeıro §C ~ s.. 
lan •1soına ?~tihııa~ artırmak mak.. tifadeyi gözdenl .. rin bu hareke!kri 
t..adi.e !znıırde yenı bir fabrika ku - esaslı bir ~kayet mevzuu olmuı -
rulncııkiır. tur. Bir taraftan beledi3c &tıs d mü 

Diğer ta1'&ftaıı :şclırimim bak- diirl~ bir t.olr.ilian da .iaıhisnrlar 
kallarda ve mü~at .satan yerlerde idırresl bu hmu kon~ollar yap - 1 ~ tr.ıhum rniı.rıade!e ıı-. l.ane-;I b:ış ta. murlarııulan o•.duğu anlıııdan bu 

l/b° Krnnl Tel" • ~ı tya tr.aJmm crl;;: < evvelki - snn.t 14 de yanın.. 
nıü<11ılele ıır ıınns.:Y t.ab • da r-enç ir it dm ol ğ halde bir. 
!lğlne. Ankan • ·unıunr hıı.sf.atM'Si imla'< ll~e Kıırbağalı~ereden bir sandal 
ıwf l:tnı blrlnci sınıf mııte ı Bl"flr! k ral ynrak Gleru~e açdmışlar, fakat 

l:ılçbir c:esaee~ ro.kı unnaktacm • 1nhlsıırkr idar · bu 
tadır. ~ · aüknda.-iart ~diii gibi ba_yilere bu!ıdan böyle mal :ver. · 

:m.aymaz., sokakt.a gecelemek 
te; Ük • :e karşı kCTakoÜJ 
münu:aat e:tmiftir. Ba müra
caati tabii ıbclmah lCzım I 
Muztar nreoki.t:Ie hal.an bir 
uatancl<:;~m karakola otq vur
masından daha tabii ne ola
bı1ir. Şimdi, ilk a la gelen, 
Jlaraholan bu oatanda§la a
Uikadar olması, elinde olan 
Jmkünlar nisbctinde kendisi
ne kola)ıfık göst.ermc8idir de
ğil mi? /4 büsbiit- alu:ine, 
sanki vapuru kaçırmak, ka
rakola aş ınırmah bir auç
maş g • i, memanm biri bu 
vatandaşı adamakıllı hatfı
yor. Vatandaş bu hnkarctlen 
çok mii.teeuir4ir. Afci1ıadar• 
lann mesele ile me gaf ola
caklarına ,ilphcmi:r. yok. An· 
caiz fıdka en lziiçükten en bü
yüğe kadar bütün memurla
rın hizmet oazifo.ile miikel
lel ofdağunu hir defo tl.a1ıa 
f:ot...ff%fmak flize <ıcr geliyor. 

1
devletle . tirm~k gerektir. Buna 
ne d~v)et kadrosu yeter ne her
hangi memlt-ket11'l iktisadi bün • 
yesi takat getirir. Bu olmı)-•acak 
bir iş olduğuna ve pivasa denilen 
alım satım pazarı bozulamıyaca· 
ğma göre burada kaymyan ha· 
reketleri 'bastırmak buhram ya -
tısttrmalk. ihtikarın kökünü kır· 
mak imlıanı da yoktur. Ne tedhir 
alınsa geçicidir ve nihayet hafif
leticidir. Bütün Tesrni gayretler 
bundan ilerisine gidemez. 

:nWicnata g~ ortada bu kedar pd. miyeoddir. 

~OV:lJl D yar'lr.ı.'ur ıwmııne h'ilsunr.61 l deniz sert -0ld • ndan dt·lgalara ç CJkhrı kurlar \ urdu 
kurak miifchıı ıs1ı ır.:ı.. n:ıseki hııs1nn,.. ~yanam~y.a:r.. Hauırsı:rı:ı.dnyıı sü-
s\ eski çoru~ as'l!-11111 birinci Mftlf müte- " l~~ır. lal.ı: ve tini geniş letEC :k 
b ıı; 11 n n :itti ,. Geceyi Hayıraıu-' oı kuytu bir y. öy Çoaıkları Kurtarma 
f':vl ~ıik nnitt-h:ı • ma. l'cb. nf. köfeı:indc gcçlren ı;evgİlile.r geri Yurdu ida~ heyetl. dün Mıınrif Mü. 
ft!rl esı i mııdtir :mu~rini Ha· ı dö.nm içla tekr,ı,r çdml§lar, Pd. dürü Wn Binaltn TeU ·-· u. 
Şmı Rerpnuuuıı hiı"l!Sl bı!lecll. detli "r fırtınaya tululdWrtan ı&en. mumi bir top'lımtı yapmtftu'. 
3 e ta.blbılğiııe. açıktan b:ı3c'lrn,ol': Et - rl\ Trak t.&r foı4an kur.tarılmıilar - G~ ytl yurd n muh~e if be-
ht'm Babu.:a.n Jl:ı~cla.-r-3';" cmra7.ı sıırl)e dır. leri •rastna iliı.ve ed en marangoz. ----n·---~ınsia~I b:ıktrriloı:.ıuJI. • Uotu mıT- I• ve deımircı1ik kunlarmd da 
k~ lboo"l<"-1° :e ~,..,. '\" R~ in Kl. Sirk~ti Ha, f. amel lef ne bu yıl ~ müibet neticdcr alın -
Us bı*divp f:ıblblil!:'ne. t\ kiııln bP'e. mt;fır. 

lı ·n1m11ara ıa·ehe 1rav1ma 
bu sa ah ras'an~ı 

İlkol..-ul1ara alınacak' o1an tai~
nin iuu'Jd :ve Jı:abuliiııe bu sabahlan 
itibaren ba.~lanm~. Y J1ıın uıii
racaatların tamam knr,ılanabTI -
mesi için bnf.öğrehncnlerden, ihti • 
yaç tlerl sorubnu}b.ır. Netice 

aLikadnrlarca incelenecek ve lüzum 

go .se bazı okullardaki tube a -

dedi artrrılaciktır. 
(!iye W>'bl Şii'u·ü Alıcan tclı ·ıte Sl'Vk aöır işç; karna~i veri memiş Maarif Miil!ürii Ma1ısin Bin 1 ynr 
edllıli!i. Beyoğlu be!tJily~ talı· ı trran Şirketi Hayriye Umnm Miidiir. dun önümüzdeki yıllarda d ha r1lz. 
1'enc'hwiiç ı\:>kVa b~led•v"" t blbliğhıc lüğü Belediye lk~ısad tldürlüğü • la ln'ki?ftnı temin içio tedbirler Diğer taraftan bu sene Yıldızda.. 
~rf'ian. Sa.n er b•le:ll.re b'l t2b lrl Sa.. ~ müncn.a.t eder.ek Ocnizyolları iı- alınacağını alikadnr.lara bildirmi,. ki yatılı ilkokula ve pansiyonlu köy 
dık Alom &!!• belediye ~ L • - • ı · -'1.ı:ı:.ı w··. -•-uıı ·· k f . " • qır ıg esı vcn•l.U,I; O'.tl arına muracaat sayısı pc az-

n11.1;;uu~ ~~ hald• di müeuesesl mfutahdcm tadır. Kadrolar muayyen olduğun -
ım e veribnediilni ileri &Cncl"ı ve Be~ed· e meclisi Az" 1armın aan 'bu okullara tercihan .IWl·lii ço. 
'VaDyelln ita cd"lmeüııi IStrmit- • • • h · , • 1 
tir. Bu miliacan~ tdki:l edllın e. S0ÇH1 1 z,rJl • arı c:uklar~ kabul ~dir. 
<lir. lıcare! Vekaletinin baıurladığı 1 lstanbul BeL"iliyesl ltntUDli ıınec.. ---o--

? ' ı · !!e mikin~ atefÇi, lisinde çalışnca1< azaların seçimi İ • p ı· ..,'I k 1 · 
1> 

Piyasanın ferahlaması dünya
nın sükun ve emniyetine; fiat
ların düşmesi de serbest ırckabe· 
te bağlıdır. iç pivasa, dış piyasa 
hep ayrü dava dosya~!! içindedir. 
Dünya muharebesi sona erince· 
ye itadar hükumederce alınacak 
tedbirler ancak Cordial cinsi ha
fifletici, ateşi indirici ilaclardır. 

Harb nihayet bulup cihan pi
yasasına emniyet geldiği ve iç pi 
yasalar cslci müvazenesini temin 
eden rekabete kavu~luğu anda r 

l _) pıv.ar malla dolar ve fiatlaT ken· 
'---------·---"" di ken<Jine düşer. O zamana kayağcı v.esair gibi gem; Cx:ilerl a~•r çln yapı1malc"..a. ol ~rl~klar de. ar 1 OCcu< On ... re arı 

-1~ &ddedı.,cU-lni!en h."'tJ::ad Müd5r- vam etmdl.."'!cdır. Belediye hodud • B!...'-- .. d ·b . d . ek t 
la dahil. d · h-ı.ı. h · ınıoaç gun en erı evam eun 

IEğ- - bu busustıJ. müod bir lca.. rı ın c seçun 11Klilnı aız 
rar ve -· tabmiu cdibne!rtedlr. vataru!Cl§ların füteiı )'arın butün ka., te olan C. H. P. ocak kongrelerine 

cceg1 o- - -- zalarda 11sılmı11 o1acııldır. Lis~e1er dün 4e devam edilmiştir. o·· İ&tan. 

All erlin iş ·erı 

Şubeye davet 
edilenler 

dar ne yapıls:ı, ne söylense fay
dasızdır. Fiilen ıharb icindeki bii
yülc teşkilatlı devletlerin duru • 
mu da gözönöndediT. Almanya, 
tn~iltere, Amerika gibi devletler 
bile kara borsa ile pençe!esiyor-iki k~dm van .rd n 

eıize düştü 
Dün a!qanı Haydarp.ap iskelesi.. 

ne vapur yanapnad:m çıknuk is!e
yeo Hııtlce •e Nuriye isminde iki 
genç kadın denize cliifm:- erdir. 
K;,..,lıonın m~areti r.aycsinde vapur. 
la 1 •L? anısında feci rette ezil -

?~~!;!1 •• ~!!~ı:~'-!!!!~~~:.-····-··--· 

TAKVlM Eylül 

.,_umi noo 7 A,..ı,ı • 110 

1s:>8 
Pazartesi 

Jfl51 -Af:u os Resm• sette Hıur 

ll> 1942 125 

Şahan 
!MSAK 
s. D-

b 5 Hi 

1k ndi 

s. o. s. u S. D. S. ü. 

ı9 ısa 21 09 fj 
ı" - ı ı 84 

v. ln 12 16 49 
c. ~ 88 9 16 

~·ı tebnk el 

Yeninesiı ort""oku!u ıs gün sonra kaldırılacaktır. Bu bul vilayet hududları dahilinde A
müddet zarfında listede adı olmı. • dalar, &ktrköy, BeVoğla, Enünö -

aç·fı Or yanlar veya • yanlış olarak -~eçmıı nü, Fatih ve Oôüdar kawnrına ba 
x,,,._.:ı·-- • .. u__ bulunanlar alakadarlara nıuracaat ah" 1 • y 1 s·ı· . k 
~ıgunıze Z0!"1: OD Y~IWID • d ..:ı. _, __ &..-· . .... k zı n ıye erın ve a ova ı ıvrı a. 

~i N • uh. inde k e erCö gcrcı=u uuuımı yap.ıraca • 
• 1i~~!e_ı:1 it,, . çoN lardır. Bu müddet bittikten sonra

1 
zalannın koncreled tamamlanmıı-

'Ve'llll llN.r ~ ~ıpn • enı e- edle ilA d'l ,_ . t u1 i bu yıl yüksek bir ta.. n&nız r a_n_e_ı_ece_H._t_ır_. _____ ı_r_. ____________ _ 
heyeti • yan!ımile orta kımıı (. 

açılacaktır. [STER 1 A )1, 

ANMA! r--..... A-0 .................... :T is T E , 
Bir arkada.pmu: anlattı: 

PAYAR'N:Sİ 7/S/IM! 
a ra.n. 7,'SZ: Yucuılumı:zu 

al ':,4 : A;iaas b&berleri., 7,5!:>/ 
8.tt: n..iyo alau orkcstr.w, 12.U: Saat 
iU'211. JJ'l,.13: ~ Pf'O&T&m (Pi.), 

~~: ,\j3D6 habeıricrl, 13il!.SD: Şarkı 
tü.rkiı?ı&,, l : sut aran. 18,93: Fasıl 

lil,45: Radyo d:uıs orkeQ:ısı, 

ı .ıc: Saai ayan ajans hnbctlerl. 
· 19,55: yye 

- Asmaaltına bir ahbabla 
beraber gittik oe bir yağa bi
:u ccnefU» Jıaydilc bir yo w gös 
tadi: 350 kuTUflan.. Bizim 
ar.kcultq da te§11İk c:tti, ben 10 
'1t~ arıka.dGJ da 6 kilo aldık, 
evlerimiz.e gel.dik. F,t!l:at o ~e
ce d~ :içinde gör.dük hi yağ 
acıdır, lezuıdır, kötünün kötii· 
.cidür. · 

Ne yapacağa? Acaba ötür 

aek geri alır mı?. 
Ba teredllüdle yağcıya f{it

tim, ağzıma geleni söykmeğe 
bafladım. Yağcı· dinledi, .dinle
di. Sonra e'limde'kiyağı tal"fh, 
bir kenar.a koy.da: 

- Bayarım paranı.:ı.. ıiyi ki 
getirdiniz., .s!ttacak ~ 'lmf. 
mamıştı, bugün liatlar dünden 
da1ıa yüksek! .• 

Ve bana yağın paTasmı ge
ri verdi.n 

c.ı:::Lu:ı.r,. % ,l!i: Badyo &Ue. 

tn;i. ZQ,45: ir 11~ öfTvılyomz _ Bı»-
• 11: (G"• .. rl). !MS: JSTER 1 AN, 

Keman mlo'l:trı. 21.RO: (Kita.b .-ı.nler 

saati), zı 4S: Jtı>.ıılyo .senlonl orkestrası.. s TER 1 NAN MAi 
=~Saat ayarı. aJıua hııbcrlerl, ve ..,..., __ ,,_....,........,

4
....,......,.__....._,_,, ____________ ™"""""",,.,...,,cs:"'""zc,..,w~• J) 

'· 

ne,ııoa., ~erlik Ş~t5tndcn: A~:;_ı. lar. Fakat muvaffak oluvorlar 
da lslmleri ya.ı.ılı subayların Z4 saat zar mı, İmkanı yok. ihtikar denilen 
f 'lmincaıı..Uarı. cürrnii hatta bir ktsım maddeleri 

e b&kbnnds 1076 kenrlileri satan devlF•tler bife iş· 
sayılı bıumun mai1ı1ei ma 1:0. liyoilar. lsl miye ecbur olu -
re namele PPilacatı llio olunur. vorlar. inhisar maddelerinin va• 

~ TPD. A ir Oi. Nadir ziyeti bunun misalidir. Bu da 
5086' · pek tabiidir. Velhn.;•] her şey 

T ltımlbet "Oğ. lstiııa.n sulha ve sükuna bağlıdır vesse .. 
~ ss1s lam. 

3ii835 .................................................... 
ECDeJ T&m. AJ1i3k K.uTuyan IUG8 ~--..
Top Tğm. lliiseYln Ot. Remzi U%07 !İldnci dunya ıiıi ortay" biikmü 

of. Lütll.. 50794 k&t'i 1>1r d. atm~: ~ı obbfl 
mek ancak pk~rde yenilmem n lll'

nn:ı. varan milletlerin ·la4ır. 

Bu diistumn g~eJdittnl, ~ im. 
bklarımra. ç~n 1,ta.bcrlerde declct 'Ve 

subaylar yaş hııddlııe uğrayanlar h&rjc onlu Bdam!armm a.tcş lçtndc elde 

olmak üzere 2 şer aded toi.otrıı.!l:ı. blr- mlş tecriibclere d!Q'l!.nan - den 
likte a7Jlmi '1 /9/9iZ gününe kadar ge. lıs iyi bvnırken Türk il n twnıo:nııma 

hıclerl getJrmjycnlcr hakkında 1076 ı:üeütnih;ün YettllİI ika r n.rdnn ec!e,, 

gyılı kıı.nun maı'ideyJ m:ılısus:ısma göre Um. 
mu.-ımelc ya.pıls.c:ı!ı llan otunut. 

• 
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Çeviren~ Sadi Irmak 
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1942 - 43 menimi futbol maç Mevsim başı olduğu için layı· 
lannın açılışı dün Fenerbahçe kile formda olmıyan oyuncuların 
stadında kendi halinde bir prog· hareketlerinde aksaklık da fazla 
ramla yapıldı. Uzun müddet mu· idi. İlk golü yemit olmaı;ma rağ· 
bitte futbol lafı edilmediği için men Sabih takımı mutlak suret
stadyomlardan bir hayli zaman te iki sayı kaçırdı. Oyunun mÜ· 
çekilmit olan meraJdılardan pek hiın kısmını daha hakim oyna
çoğu mevsimin bu ilk hareketine yan Sabih takımından Melih 
gelmediklerinden dünkü toplantı 33 Üncü dakikada beraberlik aa· 

_ 9 - bir nevi boş durma ikrami)·eei mupk bir hamur haline getiril· pek kalabalık olmadı. yunnı yaptı. Hücumlarında daha 

R afız Pa? aşağıda küçük gibidir. dikten sonra ateş üzerine gtıliri- Maçlarda Maarif Vekili Ha- fazla canlı olan Sabih takımı 
bir tepeden harbi seyre- Türk kıt'alarının bu k:.içük len saçta omlet gibi pitiriliyor, san Ali Yücel de bulundu. 38 inci dakikada Melihin vurup· 

diyordu. Ganimetler ve esirler harb hareketine iftirak edeliden- bu tertibat nadirdir. Unutmaya- Merasime 15.34 de bahriye le ikinci bir d kika sonra da 
onun yanına getirildi. Kanayan beri Türklere güvenım arttı. E-ı lırn ki e•kİ iaşe depoları usulün • bandosunun iştirakile başlandı. Nacinin vuruşile üçncü golü yap· 
Yaralar İçerisinde erkekler ve ka ğer hepsi bu iki alay gibi ise ne de en cesur kumandaniar bile Birinci ve ikinci lige dahil 16 ta- tı. Devre 3-1 Sabih takımının ga· 
dınlar, her yatda çocultlar, ke . ala. 811 askerler aralanlar gibi a· ancak beş yürüyüşlük mesaCeyi kımın arkasında eski milli takım l libiyetile bitti. Leblebi takımının 
ailrniş kafa ve kulaklar. Bunlar· tefe atıldılar. Tabiidir ki bu iş • göze alabilirlerdi. Çünkü fırın • oyuncularının bulunduğu g<.•çid. müdafaası pek zayıftı. Bu yüz. 
dan her birini getirene elli • yü:l: lerde z&fa ugramayan bir fala· cıların talebini hesaba katmaya resmi çok zevkli oldu. den mühacimlerine yardım ede
kuruş ikramiye veriliyordu. Mül- lizm ve ganimet ihtirası cesaret· mecburdurlar. Gıdamız çok bol- İstiklal Marşından sonra Vefa memiş ve daimi bir baskı altında 
hah elinden geldiği kadar esirle- lerinin kuvvetli manivelalandır. dur. Arkamızdan büyük koyun Klübünden Muhteşem "Futbolcü kalmıştır. 
l"in yarasını sarıyordu. Kürdle • Çünkü hasımları Yezididirler ve ve keçi sürüleri getiriliyor. De • ler namına, memleket sporuna İkinci devrede Leblebi Meh· 

· zengindirler. Techizatımız fenl!l· veler pirinç ve un ta•ıyorlar. As· h;zmet etm .... ;;.1• ve Tu"rk merdHai rned takımında .u. fak bir dcg~ i•İk· rın kederli susutları, kadınların ~ "'-"' " Y 

hıçkırıkları yürek parçalıyan bir dır. Faknt hava iyi gidiyor. Ka· k.erlerin sıhhati fevkaladc:dir .• ~e 1 ile çarpuımak için and icı-riz ! ,, lik yapılmıştı .. Uçüncü dak!kad~ 
d ya patikaları Üzerinden ve bir şıd Pa~ zamanında hır Kurd .:ıedı'. ve "''•'nu'"n merasimi böylece Şchab Leblebı takımının ıklncı lllanzara veriyordu. Fakat dağ a k 0 '"' 

bir dahili muharebeyi böyle fe- sürü ırma lardan aşan yolumuzu köyünün 3-4 bin kişinin hayatına l 'hitmis oldu. golünü kaydetti. 
bizim livanın askerleri ayakka- rnalolduğu halde biz:m kıt'ada M llAı takıın ha'·e11ler maçı Artık iki taraf için de müsavi 

caatlere meydan vermeden nasıl bılarını ellerine alarak çıplak o· hastalık baş göst .. rmedi. Sen bu· bir şekil almağa batlayan oyu· 
Yo.pmalı? Bizim zayiatımu: da \arak katettiler. Neferler harb nun sebebini c,...ı ... ıa .. .ı,. buluyo- İki takım arasındnki oyun ya· ı nun 25 inci dakikasında Şlikrü 
eBhemmiyeuiz değildi. Mehmed esnuında bütün giyim e4ynlarını .,..,_ Bu çadır güzel bir şeyd".. rım saat oynandı. ilk golü Milli üçüncü ve beraberlik sayısını 

ey ve Mehmed Pasayı hücum ·ı b b k ı 3 3 paltoları e era er alçalarının Yarım milyonluk bir ""°"'U ile Re· takımdan Alaeddin yaptı. Oyu· yaptı. Oyun da bu surete · 
nı.üfrezesri'iıı ıönünde gördi.im. üstüne sarıyorlar ki fena bir a· fere r·lcılmadığı takd:rdt! bizim nun son dakikasında hakern.ler berabere bitti. 
Mehmed Patanın atı vuruldu. kıl değildir. Silahlar fenadır. fsa- orduda da çadır usulünü ihdas beraberliği temin ettiler. r.ı:m Dünkü maçın mevsimin ilk O· 

Ertesi gün İstirahat ettik. Da· beti ri zayıftır. Askerler nişan etmek ivi ol f"Dk. C\inkii açıl< ka- takımda kaleci Hamid, müdnfi yunu olması dolayısile büyük bir 
ha sonra dağlarn doğru hnreket· almadan atıyorlar. B;r köyü mu- '""""P"ah için ,.1,.; ........ j,.: 1-ıAv" ister. Burhan, Yaşar, muavin hattınd~ kıymeti vardı demek veya bu 
lerimize devnm ett"k ve bir ııürü hasara ederken bir ÇllVU\IU., hn· Rövle hava.J,. .. A" bile hi<ttm aı; • Şekib, hücum hattında Leblebı mnçta böyle bir kanaat besle· 
esir daha nldık. Ben artık kıt'a· vaya attığını görünce arkadl\ş kerlPr aül!c dallarınden «'.ok S!Ü· Mehrned, Alneddin ve Bedri cok mck şüphesiz doğru değildir. 
Yt takib edemez olmuştum. Son dedim nereye atıyorsun? Şu ce- 'Zel barftk!llar vaoıvorl~r. Çadır muvaffak oldular. Milli takım Bir arada toplanmış olan yirmi 
kuvvetimi harcayarak dağla~m vabı v~rdi: Znrar yok babam İn· ovada askeri güne~in ~ıcoğından oyuncuları pek çok incelikler iki oyuncu daha yüksek bir kabi 
kenal"ındaki karargaha paşanm şallah vurmuştur. Nefer bunu ve gecenin ı\Vn'Zmdan knrur. !\u yaptılar.. liyet gösterecek bir topluluktu. 
atile geldim. Ve burada dört gün söylerken ayni istikamete bir da· kadar var ci çadır yiikümUzi.i Maçın hakemliğini avukat Ab Bir buçuk saatlik oyun içinde 
ağır hastalık geçirdim. Fakat bu ha atış ediyordu. Şurası da mu- erttırıvor. FaJcat cadır snvrPİnde dullah yaptı.. Şlikrü, Küçük Fikret, Murad, E· 
aralık harb bitti. Herkes af dile- hakke.ktır ki yaralılarımız Ç"'ğU asker cla:ma harbe hl\Zll" bul:~ . iki muhtelit arasm 1"'ki m1ç sad, ve N!1ci me:"'si'!'e oldukça 
lllektcdir. kendi kurşunlarımızla yarnlan · nuvor, hır katır rahat r"h"t r!nrt <l hazır vazıyette gırmış oldukla-
h KUrd iııyanını hakiki membaı mış bulunuyorlardı. Bu kur-şun· cadır taınyabilivor. Ve bi.r tabu- Dün karşılaşnn muhtelit takım rını ispat edecek derecede bir 
Unların uzun bir askerlik müd- lar arkadan atılan kurşunlardı. l"tı1'\ çadırını 16-2'> katır •M1va - larm maçına saat 14,55 de Maa- varlık göstermişlerdir. 

detin den korkmalarıdır. Redif Türklerin karargah nizamları biliyor, develı-.. çok daf a fnz)a r~f Vekilinin vurutile başlandı. Mevsim maçları için klüpleri
k&kerini bile tam bir muhafaza da bizimkine uymaz. Aslter f.!e • ıt\se v~rarlar. Rı.ı mübarek h y .. İki takımdan birine Leblebi Meh mize muvaffakıyet diler, hazırla 
Bıt'aaı olarak vnsıflandıramayız. lince evvela matı-asını doldu . '"'"'Arın i41 +..nesi bir taburun med, diğerine Sabih ismi veril- nan bu günden dolayı da İstan-
Unların mürettebatı üçde bir ruyor, su ıçıyor ve bulab;lirse ,,i.u,.;inP knflr:lir. s,,n zıunıın1ıu-· mişti. Oyunun ikinci dakih:asın- bul bölgesini tebrik ederiz. 

Sayfa 3/1 

• dün 
rad, Muammer - Ömer E ... 
Kadri - Gazanfer, Kadir Me 
lih, Mükerrem, Naci. ' 

Hakem: Doktor Nihad. 
Ômu Be•i,. 

Dünkü at yarışları 
İstanbul Vilayeti koşusu dis 

Veliefendi yarıı mahallinde ya 
pıldı. Dünkü yarıılar çok kalalM 
lık oldu ve bahsi müttereklet 
dolgun para verdi. 

Birinci koıu: İki yaşmda 1n 
giliz taylarına mahsus 1200 me' 
relik yanşta. 

1 - Yıldırım, 2 - Cürısoy. 
Ganyan 110 kuruı verdi. 

lhinci kofu: Oç yaşında Ara\ 
taylarına mahsus 1200 metrela 
kazanç yarııı idi. 

1 - Hızır, 2 - Dabi, 3 - Y• 
cıze. 

Ganyan 100, plase 100, 150 
ikili bahis 180 kurut verdı. 

Üçüncü hofu: Oç ve daha yu 
kan yaşında yerli İngiliz atlan 
arasında 1800 metrelik yanstı. 

1 - Davalaciro, 2 - Denk 
3 - Heybeli. 

Ganyan 10,50 lira, plase 270 
120 ikili bahis 20.50 lira, çif~ 
bahis 875 kuruş verdi. 

Dördüncü kofu: Üç ve chl.ıı 
yukarı yaşta yarım kan f ngİIİJ 
at ve kısrakları arasında 2 üO 
metrelik, bir mesafe dahilinc:U 
yapıldı. 

l -·Meneviş, 2 - Al CeylU. 
3 - Tiryaki. 
Ganyan 150, ikili bahis 24tl 

kuruş verdi. 
Beş_inci koşu: Dört ve dahe 

yukarı yasta saf kan Arah ab 
ve kısraklarına mahsus 2200 
metrelik yarı~tı. 

1 - Tarzan, 2 - Bora, 3 -
Kuruş. 

Ganyan 125. plase 100 kur-. 
[Devamı 4/1 del 

maaşla ve gayri muayyen bir za· terli terli suya giriyor. Sonra bir .:ı,. Are bl11,.f1"n hirkac vüz ~,.ve da Şükrü Leblebi takımının ilk Leblebi Mehmed takımı: Oıı-

~aeırılınayan rediflerin maası çadırının yanına bir çukuı· ka • -be l"lu ... ~a bunlıu çoh isimize culardan bazıları gelr.neJ;ği İçin ref, Tarık, Bahadır Şükrü Bulmacamız 
(Bugün sayfa 5 tecHr) 

tna~n İçin terhis ed"liyor. Askere iki saat uyuyor. Güneş hatme iP.-tinam ettik. hir dahR ?'11ıh" • ..avısını yaptı. Davet edilen oyun man - Enver, Muhteşem - E~- 1 
h evlet için büyUk bir yilk olduğu 'Zarak ekmeğini ve yemeğini pi • yarav,,.cak. takımlar niabeten zayıf tertib e- Şeref, Hakkı, Arif, Fikret. 

alde ferd için kifayetsizdir ve ıiriyor. Aakere verilen un yu • (De1Jamı 6 ıncı •cıy/cıcla) dilmiıti. , Sabih takımı: Cihad - Mwt- -------------
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uS"n Po•IAJJ ı:m ttaTIM telrilz.tuı: 46 «Son Posta,> nın edebi romans: 100 

Halil pehlivan l:.aı:;ını eğdi: 
- Beli, baş c.dılemez! 
Mu&tafa Bey vez·r snr. yımı 

dönerken e.,ırci Şüı a Ç l hiyi de 
beraber nim k istiyordu: Sadra
zamın vereceği cevabı k ndiıi 
get emezse esirci gdirmiş ola • 
Ci ktı. 

Esircinin evi önüı~dc ki b:nek 
ta ından atlara atladılnr. Kona
ğın karşı tnrnfma düşen kahve 
penceresinden köse biı adamın 
haktığmı farhettiler. Şüca Çele· 
hi o tarafa baktığını belli etme· 
mek için kapı önünde duran se· 
yise rnnnasız bir takım emirler 
verdikten sonra hayvanını Siliv· 
r(kııpıya giden yola çevirdi. Ket· 
hüda Mustafa Bey bu hareket -
t n bir ~ey a.nlıy madığt iı;in a· 
tını tepip ardından yeti~l\: 

- Silivrikapuya mı cidersiz? 
Esirci gülümsedi: 

Yok, kö§cden dön=oek ge -
rck. 

!. .. 
Beş on adım gittikten şonra 

döndüler, Şüca Çelebinin mnk • 
sadı hayvanı tam knhve önün • 
den geçirn1cl·ti. Kahve onune 
geldikleri znman alhndı:ıki hey
cirin başını çek""r•!k yana eğildi, 
sol özengiyi muaven° ed·yormuş 
cibi yaptı, h klknltc ltahvc pen
ceresi ardında otur n kô e ada-ı 
m• göz huyruğu ile tetkik edi -
yordu. İçerideki köse de yan 
yan o tarnfa bak'Y l"du. ~uca Çe: l 
lehi ( d yel) kadının tarıf e:tt 0c 
1 ösemen adamın bu oJdugune. 

rtsk ş:' p ı etmiyordu. 
Fakat, bu • yo'-,a7. • kılıklı a • 

,1 m kimdi? Necl •n konak dra • 
fmdn dolaş,,.ıştı? Sl)nra ned n ve 
ne m k dla h • b. buralarda bu
lu~ııyordu? 

Şüca Çelebi V" ir sarnymft kıı· 
d r köse adamla. m ~gul oldu, 
f knt sadrnzam Mchmcd Pa,,a • 
nın karııama çıkt•klan zaman 
zi"'nindel i endişeli istifhnml.ır 
ı;ilinrnişti. Mehmed Pa~ kcthüd 
Mustaf Beye acele acele sordu: 

- Pehlivanı szözlcrinizlc &Ör· 
dünüz mü? 

Kcthüd sadrazamın eteğini 
öptükten M>nra ı göı düğünü» söy 
ledi: 

- Pehlivan maslahata kolay
lıkla bitirecegi.ni aöyler idi aul· 
tamm. Cenabı şcrifin1.ı:i görmek 
istediğini dahi söyledi. 

Oraya varamıyacuğnmzı 
söylemediniz mi? 

- Dedük ben 'm efendim, la
kin ısrar eder idi, ruberu diye· 
ce • i varmış! 

Sadrazam az dü~ündükten 
sonra bir daha &ordu: 

- Anın bu işin uhdesinden 
gelebileceğine innnur mısın? 

- fnnnurız sultnnım. 
- Ya anı nasıl görelim der • 

aiz? 
- !. .. 

Anı dnhi temin ederüz sul
tnnım. 

- Ya nasıl? 
- Pehlivana buraya, huzuru 

şerifinize gtıtüririz: 
- Buraya, vezir sn\"ayın mı 

demek istersiz '! 
- izni şerifiniz olur ise? 
- !. .. 
Üç ad m başlarını önlerine e· 

ğip düşünmege b.ışlcdılar. Bir 
-defa Halil pehlivan tmunmı~ bir 
adamdı, vezir sarayına gelmesi 
dikk ti hemen çc ~cbilirdi. Hay
di bu ne ise ne, fakat pehlivan 
ihtilalciler tarafmdnn idama 
rnnhkUm edilmiş bit· adamdı da .. 
Evet, böyle bir adamın vezir sa -
rayına celercl< doğrudan <loğ • 
ruyn veziriazam Mehmed Paşa 
ile ağız ağı C:lt wylepnesir.e her 

Şüca Çelebi dikkatli dikkatli tarafta ne mena verit lerdi '! Pnt
dinliyordu. Sadrazamın Halillrono ve arkadaşlnrı "fırantı ga.
pchlivanla gör~miye yanaşdığı- nimet bilüp ı bir daha Ryaklıın· 
nı ititince l·kırdıy.:ı ka.rışl~: mazlar mıydı~ (Aıkast t•ar) 

İzm·r Nafia Mü--lürlüğün .Jen: 
D!k'Ddc yopıtu'.:t!> liman binası lnşutı 24510 lira 36 kuruş keşif bcdeU ü. 

t:erindnt 7.9.1942 t.arlblndrn itibaren 20 C'L:n mL'ddeUc kapalı ek iltmc.Yc ko • 
m::lmu tur. \ 

EkS'.'.tme 2!!.Evlül.1942 Paz!!.l1e 1 cünü at 11 de İzmir ı\"afla l\luclhrlü • 

1 

m~ıere, proJ", 1 
bir d'C be ye f ıl 

günü a 15 d" d mi ene mend .. y pıl c.ıntır. T:ı blerbı ilk temlna.!., makbuz 
' Ya mektu"'lın fhale tarlb nılen E cu l rvv. 1 'b ~lh fen ~ rl ruuc1urluğtrn ... 
murac:ıııtl.\ alacaklıırı fenn· etıllyct, fmulı ~n m• \l' :ı rr ve kctnunen lb. 
T ı 1:\zrm grl~n d ıtcr v lk;ıl:ırlle .,ıS!}O •n lu kanunun Uırlf lı \ l'\ re lııdn lıa. 
rırla) wla.rı teldir mcktubla.nnı ihale gilniı s:ıa• 14 e ıuıda.r dauııı encum ne 
~ermelttl lhlm4ır. (9110) 

Acaba siz, bir an be· 
ni aklınıza getirecek: «- Acnb 
Füsun ne yapıyor?ı> diyecek mi· 
siniz. 

Bir heykel gibi duruyorum 
Kaslmtıyım. Fakat, muslugu açıl 
mış bir ıztırab çeşmezı içimi dol· 
duruyor. Merhametle ihtirasın, 
ruhumda, kafamda, sinirlerimde 
birbirlerile çarpıştığım, yarıştı • 
ğını duyuyorum. Ne garib ! Ba • 
zan merhamet de ihtirasları tu· 
tuşlurahiliyor demek! Hayır gÜ· 
lüııç bir iddia.. ihtirası merhamel 
hiç b!.r zaman tutuşturmaz. Ask· 
ta, ~eh,;eUe yeeane rolü olnuy~n 
şey merhamettir. Merhamet, bi
lakis aşkın katilidir. Ya ihtirns· 
larm?. Elbette.. Şüphe mi var? .. 
Şu dakikada beni yakan, ziıfa 
d~üren merhamet değildir. Bu 
genç TÜcuddc.n fıakıran hayat, 
taptaze hislerdir. Fakat merhn · 
met, burada dn sinsi rolüni.i oynı· 
yor. Hn}ır, niçin sinsi? Bilakİ! 
ülvi rolünü oynıyarak hislerime 
gem vuruı•or. 

- Hep ausuyoraunuz Vedad 
bey! B na söyliyecek hiç bir şe· 
yiniz yok mu~ Hatta naaihatiniz, 
bir kelime r.öylcyin! Yalnız bir 
kelime .. gözleriniz sabit bir nok 
tada.. Hiç kıpırdamıyorsunuz, 
tat gibisiniz. 

- Fü.un!. 
- Oh, en gili:el kelimeyi 

ooylediniz v cdad bey! Ahenk . 
dar sesinizde ismimin ne kadar 
h rikuludal~tiğini b:r bilM>ni:z:. 
Füsun!.. Oh, ııe güzel tel.ffu2 
ediyorsunuz. Dudaldnrmızla de· 
{;il, kalbinizle konuıuyorsunu"L 
'anıyorum. Bu gülünç xan yegİl· 
ne tesellimdir, benimle eğlcnm~· 

Benim ayni hareketsizliği de· 
vnm ettirdiğimi görünce, S<izüniı 
yiiriittü: 

1 
- Sizden, Mc-scrret ablam · 

dan, köyden, çok sevd:ğim bu 
1 köakten ayrılmnk bana çok zot 
1 gelecek! Hepipizi özliyeccğinı 
J Samsunda çok sıkılacağımı tala · 
min ediyorum. Acaba Mescrr~t 

ablamın bana yazacağı mektuh 
hırda bir ~elarnmızı olsun göre· 
bilecek miyim? Cevab vermiyor· 
aunuz~ Bırakalım bunları Vcdad 
Bey! En çok neye üzülüyorum 
biliyor musunuz? Konserinizde 
bulunamıyncagıma ... Halbuki ne 
kadar dinlemek İslet"d;m ~izi. 

Artık konuşmam ı · zım ! Ha • 
raretten ikavrulan dud ldnrınu 
kıpırdatmalıyım biraz. 

- Konserden sonra git! 
Dedim. 

bestledi çe u 'ble~ "yor, cazib • 
leştakçe beni tesiri altına al yor· 
du. Salondaki saat 3 Ü vurdu. 

Gecenin sükütu içinde b yü • 
yen sa tin çalışını dinledikteıa 
t><>nra: 

- Oo ... Çok geç olmuş. 
uykusuz l; raktım, dedi .. 

Ayaga kalkmıştı. 
- Otur! 

Sizı 

Demek iatiyorum; korkuyo • 
rum. Susarsam, gidecek. Gitmesi 
bayırlı, f alcat gitmesini istemiyo· 

Acı aCJ başını salladı: rum. 
- İmk·nsız! Konserden son· 

rn daha çok tesiriniz altında ka 
lncnğım. Belki o zaman gİtm ı. 

Ayakta, mütereddid < gitme! n 
dememi bekler vaziyette. . . Ge • 

kararını da tatbik edemem. ~~t ~z:un, m nasız, 
- MutJaka gitmek mi İstiyor· Ne 

sıkıcı bir sÜ· 

sun? 
istiyonız, ne düşiinÜ· 

vonız, ikimiz de farkında de· 
Gözlerimin içine baktı. 
- Ba~ka çarem vnnm 

Bey! 

ğiliz. Hiç fÜphcsiz, d\işündi.ikle· 
Vedad rimiz, istediklerim·z pek ço! A· 

r larında belki mahiyet farkları 
var. B'rle~tigimi nokta şu ki, ne 
o, y nımdan ayrılmal< istiyor, ne 
ben onun gitme.5ini arzuluyorum. 
Cesaretsiz ve titrek bir sesle: 

Fakat, s;z niçin hain ~yakta· 
ısınız. Yorulacaksınız. 

Elimi tuttu. Baştan aşıığl tit 
redim. Beni tekrar karyolanın 
yanına. kadar sürükledi. 

Yerlerimize oturdulc. 
- Ateşiniz var! Kendinize hi~ 

dikkat emiyorsunuz. Beni Sam · 
'\unda en çok üzecek olan da bu· 
dur. Bana sıhhatinize dikkat Pdc: 
c:Pınize dair söz verirseniz, 
mi;sterih giderim. 

Hayır, bir genç kız dc:-ğil, ol · 
yun lıir kndın gibi k"mıtuvor 

- Sizden bir ricam var! 
Dedi. 
- Söyle Füsun! • 
Batını çevirdi, parmaldorını 

gene "~ucl rı içind ~İyoffi,.. 
-. Soylescnc ne isfyorsun ya'lı 

rucagım! 
Bu Yavrucağım! h •t bil• 

baştan 8.fa ~ ı sanıldı h. set· 
tim. ını 

Konustukça serbestliy._o_r_, _'3_e_r_·--------~(:.A:.:_r:l<:a_:•:_:v:a~r==)~ 

I\.1ünakalat v~kaleti devle limanları 
iş~etme umun1 müd "rlüğ.inde'l: 

Kııptan, ç:ııt:çı for, ::ıatcı, gemici, akşçl alı~ ıı.tl ralU h'\lz 

()• ·nb.nn G a.t ıb ıd.ır.! t::ı ~xintlckl baş etl!:~ktörıu : ub 
... ~ mun:c:u lsrı ı .in 

-0tunur. ıes99) 

İstanbul Deniz Komutan'ı7ında • 
<V :l. 

Yaşı SZ d n ra.zl:l o mam:ık w:cre Yed sub ) la. 
1 ı d iz ;ı ka.bu lmtlh ındn muvaffak olanhrdan Y nn en or_.. u n lıesa.b 

>dişttrl.!mek ili.ere Alıııac:ı.ktır. Z4 E)lıil 94_ ta hl.llt' k ~ ınuıuııclo mem nı 
liıımdV'. isteklilerin kayıd ve kabul şartJa:ı b kkında acı:ır tmır ~ edilmesi 
ltomııı!anlıiııruu ınürlıl\U.tb'"I. •932b llUJılnıa.t alm:lk mı 
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geldiğine nna lisanile söylenmi1 
olmasını delil sayarak bayılıyor· 
du; deJ?::ck oyununu pe beğen
mişti!.. Bununla kalınndı, kız 
daha b"r co~ktmlukla gene Rum· 
ca olarak Apopsa. me sena tluı 
playnso diy minldandı. D mek 
onunla yatmak İstiyordu. O za· 

çıldırdı. C ete: ir oyun 

Sayfa 4/1 

söyleyerek bir ninni ç..a.lmai'a 
batladı: 

c Ninni derim gülume ninni 
Burada güftcde ufak bir deği-

şiklik yaptı. 
' Rakı v~rdim eline ninnı 1 ... 
Uyusun da büyüsün 
tıpış tıpıf yürüsün 

Y~zan: Halid Ziya Uşaklzgil 

Salim ve Cemal, kızlardan bir 
ikiai de söyleyerek Hicazdan bir 
kaç farkı okundu: kısa bir fa· 
aıla verilerek Cevdete: Haydi, 
bakalım, bir iki kadeh de sen 
parlat! •• > teklifi yapıldıktan son 
ra bir de Nihavend fatılı başlndı; 
Tabimi muteakib < Hiç seni sev· 
meycni sevmede lezzet mi olur~ ı 
şarkısı okundu; Yllhudi kızı Zi
ta'nın güzel bir eeai vardı, bu şar
kıyi pek iyi söyledi, hep gözleri 
Po.?a Tcvfike dikil rek . . Tina 
bunu f arketmiyor değ.i di mma 
kıskançlığa m hal yoktu. Genç 
adamın hiçbir zaman vi aline 
nail olacağına ihtimal vermemi~

huası daha!_ diye hay rrdı. 

Bo ikinci oyun belki binı is"nden 
daha iyi old • 

Bu da bitince yemeğe kalktı· 
Iar. Yemek de bitince he.r çift 
birer birer odalarına çekildiler, 
a:rbk İhsanın yanından nynlmı
yan Rika'da onun koltuğuna gi
rere,k odaRna çıkma - a davren· 
dı. 

İhsan dinleyor ve İçhıd n: 
«Hep uyuy uyuya büyüdum! •. 
So.ıra dünyac!a tıp !I bpı~ değil 
hep koşa ko~ yü üdüm!.. Son· 
a? Bunun sonrası vnr mı?, di· 

yoreu. Çok geçn:ıed;~ ikisi de ma
saya k panarak uyu!! lar -4-

p la Tevfikle arkadatları Salim 
ve Cemal hemen her vakit De
miryolu mahallesinde en güzel 
ve genİf e• sahibi olan Katinaya 
giderlerdi. Kırkını "tkın ve epey 
ce geçkin olan bu kadm feleğin 
her türlü çenberinden geçtikten 
EOnra nihayet böyle bir ev işlet
meğe karar vermiş idi. Ona say
gı ile hitab edenler Keraçe Kati· 
na derler, teklifsizce söz söyle
yenler •adoce Tina derlerdi. O 
isminin böyle ikiye böUlnüp yal· 
nız son parçasile ııöylenmesin· 
den, sanki yaşının da yarısı sili· 
niyormu,çaaına mah:ı:uz olurdu. 
Evdeki kızlar da ona Çaça der· 
lerdi, o da bunlara hakikaten bir 
teyze şefkatile davranırdı. Her 
hangi bir mütteriye çıkmak iste· 
miyen kızı icbar etmez, misafiri 
de bot çevirmemek için yakın ev 
lerden birinden başka bir kız 
celbederdi. 

Bu kadının bir de dostu var· 
di ki Baamahane civarında Er· 
meni mahallesinde bir meyhane, 
hatta meyhanenin arka tarafın
da gİ:r:li bir kumarhane işleten 
f zmirin palikaryalık aleminde 
Sarı Petri diye hususi bir şö!ıre· 
tc malik olan ellisine yaklafmı' 
bir <>ski çapkındı. O, ~ecelerini 
meyhenen:n Ü&tünde bir odada 
geçirir, haftada bir iki defa de 
Tina'nın evine uğrardı. Onun 
İçin kadının dostu değil, kocası
dır diyenler vardı, aralarında lıa 
sı) olan bir anlqma üzerine Löy 
lece yafBmağa karar vermişler· 
dir rivayeti kat'i bir şekilde tek· 
zib olunamamıştı. Lakin evdeki
ler bilirlerdi ki Tina'nm gözü 
Pala Tcvfiktedir. Kendisine nis· 
'betle çok genç olan bu adamın 
gürbüzlüjü, yararlıiı kadının 
Pek hoşuna gider ve ne zaman 
ondan bir haber ııelae ona evin· 
de pek iyi bir rakı alemi tcrtilt 

·. ti ki kıskansın .. 
Güzel f hsamn gözleri 'bir yan 

dan rakının, 'bir yandl\u arkıltı.-

H. Z Ufaklı il 

mevsimi dün b y ·k 
tören~e açıl~ı 

rın ne ... 'esile süzülerek hep Rika- Vakta ki odada yalnız kaldı-
"" l kt k. fh (B~ to:ralı 3/1 J~) ya dor.ru nlnyordu. Kız anlamak ar, ve a ı san soyunm:!ga 
" b ı .:ı old l · k. 22.SO lira, ikili bahis 240, ç •fte ta gec"kmedi ve bu çirkin ndam aı auı; ne u, nas• :ır a ı-

k.a • ·· h d ntl lı ~ bahis 240 kuru~ verdi. taraiınd n gelebilecek olan tek· ti muşa e e uya t 1 oyu· 
lifi önıcmeı.: için bir rabk 0 ge- nun s;hrinden gelen füsunu 1t:ız. Ye,ke.1 b · n _ likleri 

• ce dostunu beklediğinden bah- dan ıelbdii, bunu İzah etmek İstanbul ye ken yan,ları birin 
•etti. Şu halde diğer i.ç kız Pala zordur. Kız birden bu adamın cili!'!i dün Moda koyu da yapıl· 
Tevfikt:. Salime ve ~cmnle ka· kollan ~as;nd b~ılunmak n:ı:ı;· ımıfbr. Sıkı bir mücadeleden .:.on
lıncn Guzel İhsan yıne tek başı- bını peş·~ o rak c;uydu ve b!1" j ra Det irapordan Feyyaz ı .ııtıe· 
na rakı masasında sabahlayacak bah~ne ile od.ad • fu~•u!ı. bır ı ten eski bir tekn ile lstcır.bul 
demek oluyordu. ı daluka sonra tela b. guerek ,.c ı birinci:\i olmu tur. Galat.as ay· 

Bir aralık İçlerinden bir-i, ona: bu def& yarun türkç.esile &Cy • dan Nedim ikinci, Galat s ay-
•llaydi, fhııan! •. B;r oyun kıvı~lyerek: İhsan! Dcdit benim d&D Mahmud da üç"ncü olrn:JŞ• 
da odalarımıza çekilelim ... ,, De-' dost geln1i~. Bilirsin, ne fena bir brdır. 
di. Tina müdahale ettj: 'Daha adamdır o, Ne :zaman seni gö
~~el ye~ii1.ixi. yerı.i.~i:z. Sizin rccek, maraza çıkaca!c .. , dedi. 
•çın pek guze) bır yemek hazır· (hsıuıın çıkardığı e]b:aeleri kol· 

81 ii<Je ı yar1şı 

• !attım. Hele pek çok aratarak larının arauna tıkarak ı Ligora! 
ederdi. O l'CCe ona ve Hrkadatla· 1 sevinç aahnesiıM İftiri.k ediyor· dil balıkları aldırdım. İhsan Bey Ligora! 11 ihtarile onu kapı d ~arı 
nna bütün sermayelerini serbeat du. oyunu oynarken bahldar da ta- etti. 
bırakırdı. Ufak tefek şakalardım sonra v~da kızarır, yemek çılc.~ı: ! . ı> İhsan bu rüyanın d" 'boşa çrk-

Aralarma güzel lhsllnın katıl- rakı masasının etrafında topla· dıyordu. Kadının bahsclt g• ba- mı, c~maşı acısife ve oldukçn bir 
dığı gecede de gündüz gelen bir nıldı. Onlar Kordonda ancak iki- lıld&r 1zm.iriu mcşhuı· dil balığı kork-u i c yemek odasına öyle p . 
hl\ber üezrine evin dört aerma· ter kadehle iktifa ed rck bütün idi ki onun pişQ.tl.ş lezzet.ile hep- rİ!'lttn bir halde indi k i bir 1 ~ a e_ 
yesi onların emrine ;imade bulu· iştihalannı buraya saklamrşlar-1 :-.inin ağzı sulandı. da meze b };:iyele • · tif" t" ~-
nuyordu. Kemancı kıpti Cevdet I dr. A~çı Agopla h•zmctçi Aspas- 1 Kıpti Cevdet bir oyun havası ki rıne 1

• • a e 
de hazırdı, evin en gen;s yeri o· yn olanca hünerlerini göster<'rek 

1 
tutturdu, Güzel fh,an C('kctini me e m.esgul t>l;n ktpt; Cevdet 

lan yemek odasında aşçı Agobun her türlü çerezle dolu bir rakı ' bir tarafa atarak aynğn kalktı. :;ıace0rnyı tamamı~ ~ e~ amu ol 
ihtimamile en gÜzel mezelerden rnasaaı ha:urlamı lardı; hattn Masalar sandalyeler k~ ıara çc- u. zaman samımr brr. ~.h'ıı
mürekkeb bir rakı masası da mi- dörde bölünmüş lop yumurtala· kiler k odanın ortası ~~t kal· metle: «İh n Bey! Dedı; 40yle 
salirlerin vüruduna muntazırdı. rın üzeri bezelye e%meM!e kap· dı ve kemanın şakr k n ğmc- k~rtıma otur. Gam yeme! •. S~nıı 

Balıkesir, 6 (A.A.) Y rışı 
takib eden hususi muhabin .• niz 
bildiriyor: 

M. Kemalpaşa - Balıkesir eta
bının koşulmasına ba,l.mmı ~ r. 
Saat 9 da başlayan koşu 11, • de 
Orhamn ve onu takiben l ;er 
kotucuların Bahkesire sirnı .le 
sona ermiştir. 

Yarın Balıkesir-Ayvalık etabı 
koşulacaktır. Mustafa K1:ma pa· 
tıı - Balıkesir konnğmın teknik 
neticesi şudur: 

1 - Orhan Suda <<f,nkeraı> 
2 saat 47 dakika 13 S. 

2 - Muzaffer 1 İstanbul ve 
Osman «Eski ehir 2 S. 47. 53. 

Bu dört kız da ev sah.binin !anarak bir nebze kırmızı biber· leril her vakitten zİ) de C'o .. a- bır kadeh. r kı daha v re m, 
usulünü tstbik ederek isimlerini le aüslenmq bir meze gözleri rak İhsan bu gec ~ile\ h atı- b de bır tane daha parl tn
;k:ye bölm\işler, Mariko, Rika c.ezbetm kte idi ki bunun Tina t nın en iyi oyununu O)'namağa yım... Kartı kar41p otur hm, 
Eftimyıı, Timya, Evredikya, Dik rafından hazırlanmı, olacağı bi- başladı. O kadar iyi oyn dı k" sana bir ninni çalayım ve söyli- HER Çf~iT KliŞf.LERİNIZI 
··ıı. Yahudi olduğu zannedilen linirdi. Bir kenarda ayrıca bir bir arnlık dinlenmek irin · kam- yeyim ... Yavaf yavas uyku ha~ 'l 
Kozita'dn sadece Zita olmuştu. küçük masada kıpti Cevdet bile lesine oturunca biraz evvel o ge- ıın, uyuyup derdlerimhi unuta· i ST AN BU L 

Paln Tevfikin landosu evin unutulmamıştı. cP dostunu beklcdiginden bahse- hm ... » 
öniinde durunca 'bu dört misnfir Kızlar ve misafirler, ara sıra den Rika onun yanma okuldu İhsan senem sersem dinledi, l{Ll $EH A r ES i 
sevinç çığ ıklarilc knrtıı1andı, bir Tina' da i tirak ederek re.kı mt\· ve bu çirkin adamın 3üxel Q}"U-' itaat etti., Cevdetin uzattığı rakı 
kenarda sil:nerck belcleyen k•-oti saınnın etrafında toplnnıldı, kıp- nun,ı:lan hasıl olma bir coşkunluk 

1 
kadehini aldı, avucunun içinde A!IKAl?A Cl.J. Cl.CAlG6l YOKUŞ 

Cevdet bile gecenin sonunda ti Cevdete de «Bir Hicaz taksi- la Rumca olar k onun kul ~ma f sıktı. Cevdet de kemanının tE"lle- · · · 
kendisine muntazır olan bahsiş- mi isteriz .. )) denildi. Taksimden Kale! ti orega horf'vyis dedi, Gü rine tarağını geçirerek aletinin J UCl!Z.ÇABUk_T_E_M~!IR $EKllDf Y • 
Jerin neiveıile rülümıiyerek bu sonra küçük mikyaata sesi olan zcl İhaan bu cümlenin candan sesini körletti ve pest l»ir sesle MŞffA Si , lf RI StJPAr. /. 61J1tf)ff; 

~~;_;_...;....~~~~--~~......ı 
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Kız Enmtüm yeni binasına ta- «Güzel EminO'f> yi kurşunla 
ıınmağa başladt, bina Fevkalade öldürüp c:esedi11i hela çukuruna 

bir §ekilde in§a .edilmiş atan ana • oğulun muhakemesi 
bulunu;ıor yapılıyor 

İzmir (Hususi) - Göztepedeki 
Cümhuriyet Kız Enstitüsü Kültür
park civarında infa edilen yeni ve 
modem binasına yakında ta§ınacak 
tır. NaklJ için teknik tedrisa~ umum 
müdürlüğünün vereceği emre inti.. 
:zar edilmektedir. 

Belediyemizin metre murabbaı 
25 kuruşa Maarif Vekaletine verdi.. 
ği arsa üzermde 150 bin lira sarfL 
le inıa edilen bu yeni bina Frama
nın Vizille Jehrİndf'kİ Kız enstitii. 
sü binasının aynıdır. Enstitüye ya
tılı talebe kabul '!dilecek tertibat 
il.ive edihnifSr. Binanın alt kısmın. 
da siparlı atölyesi bulunacak ve si. 
parişler kabul edilecektir. 

Enstitü içın lüzumlu yeni ders sı. 
raları. müdür muavin ve muallim 
odaları mobil~aları erkek san'at o
kulunda imal edilmi,tir. Okulun 
bodrum katı elektrik tesiwtının ya
pılması bu hafta ihale edilecektir. 
Bunun için ]i.zım olan 2323 liralık 
tahsisat Maarif Vekil.etinden gönde
rilmiştir. 

Ayrıca 11 bin lira sa.rfae stbhi 
tahsisat da gönderiJmittiı·. 

Ed:rneda dağıtılan basma 
Edirne, (Hususi) Yerli 

Mallar Pazarı Edirne me.ğazası 
merkez köylerile kaz.ılara da 
mühim miktarda basma tevzi et· 
melctedir. 

Bugüne kadar paza~ tarafın
dan şehir dahilinde bulunan hal. 
ka 120.0CO, kazalara 15 000, 
köylere de 5000 metre b..<smn 
verilmiştir. ---.e.----
Trakya p.,ncar sevkiyatı 

izmir ( Huwsi ) - Sinekllde 
gayrimeşru bir hayat sürdüğü ve 
beraber yaşadığı Emine ismindeki 
genç ve güzel kadını tabanca kur • 
funlle öldürüp ~vin hela. çukuruna 
almak4-JUl maznun Abdülazimle Ha
nifenin muhakemelerine ağ1r ceza 
mahkemesine batlanmıştır .. 

Maznunlann hüviyetleri tesbit e
dildiktea 90llra bunlardan Abdü18.. 
zimtn annesi Harıife vak'ayı anlat. 
mıt ve bu ciiıayeti yalnız batına İf
led1ğini söylemiştir. Hanjfe cinayet 
sebebini fÖyle izah etmif!lr: 

«- Oğlumun ev İme gelin diye 
getirdiği Emine il~ iyi geçiniyordu. 
Hadise günü benden ödünç para is.. 
tedi. Emine, bir genç hanıma ya • 
kıtmıyacak tarzda muamelelere 
kalkıştı ve eline geçen bir zeytin 
aopa....Ue beni dövdü. 

Anasına el kaldıran bu kızın ha
reke::! asabımı bozmuş.lu. Yan oda... 
da.ki sandıkta saklı bulunan beyaz 
saplı tabancayı alarak fanila örmL 

ye koyulan Em !neye ateş ettim. Kur 
tun Eminenin sol memesinden gi
rerek onu hemen öldünnü~lü. ÖL 
düğüne kani olunca kendisini heia 
çukuruna sürükleyip attım ve Mal~ 
karaya gitmek üzere İzmirden ay • 
rıldım. Bu cinayette oğlum Abdül 
a:ri:nin alakası ynktur.n 

Hanife konuşurken, dinliyenlerde 
sanki Hanlfenin oğlu AbdüLlıimln 
cinayetini üzerine alml\k ve oğlunu 
kurtarmak istediği gibi hir intiba 
hMıl olmuJhı. Bu itbarladır ki Ab -
dülazimin vereceği tfade daha bü -
yük bir alakayla bekleniyordu. 

Abdülazim kısaca cinayetle ala. 
kası ohnadığını söylemi§ ve kendi. 
sine atfedilen cürmü reddeylemi, -
tir. Ancak Abdülazimin ifadeleri 

Edime ( Huımi ) - Yeni yıl 
kampanyasına başlıyan Alpullu şe. 
ker fabrikası için Trakyanın birçok 
yerlerinden ve bu arada Edimeıniz- arasında mübayenet okluğu nazara 
deki müstahsilin yet~iği pancar çarpıyordu. Muhakeme bazı şahid. 
mahsulü 

SON POSTA 

Tosu ye er ne er· 
han.gi memleketin iktisadi bün • 

Eylw 1 

Yeni güreşler karşısında 
tarihli bilmecem izde 

kazanan okuyucul.&runızın Lsin:ıJeri a.. 
pf1da ya:ulıdır. Ist.lnbtılda buhınan o. 
kuyucufarımızuı ııcdJyelNlni Paurit'sl, 
Perşembe gi.ınlerl ôileden ı;onra bluaı 
idarebanemlzden ;Wnııları lhımdır. 
l'aşr-.&da bulunanların hediyeleri posta 
Ue adft5lerine cönderıllr. 

. Bir şife kolonya 
İ.Sl.aınbuıl pm;!a bava.le -;efi Sezaı ruı. 

, ............................................... "\ Ahmed, hasmını, yavaş 

Küçük okuyucularımıza 'yavas bükerek nihayet aç-
tı ve, mağlüb etti. Ahme ·-

Gazetemize gönderilen bilmece din canı yandıgı için lıasmmı y~-
mektublarının üzerine bebeme. rı yamalak yenmiş olmamak için 
hal (Bilmece) kelimesinin ve iyiden iyiye çevirdi. Ve, hakem 
bilmecenin çıktığı tarihin ya. heyetine doğru baktı. Ahmed, 
zılması lazımdır. Bu Kayıdlııra hasmını bırakmıyordu. Şunu söy 
riayet edilmeden gönderilen lemek İsteyordu: 

cu o~lu Necdoet Pulcu. ! · mektublar kur' aya sokulma • - Oldu mu? Sonra gene mı· 
Bir Atatürk tablosu : maktad : zıkçılık yapmayınız ... • ır. : 

Ay-::_n:;:!!~ tııcı okul talebeı.inden 339 "-............................................. ) _E_tr~:;:. bağırıyorlardı: 
Bir el isi kasteli 1 m:ılha.lllc Reyhan sok.a.k ıso. 96 Haeer - Bırak oldu Ahmed r. 

~ kw: ı>rt-a. ~okulu yardicııkl-Orıi ı\ktotay, Ahmed, nihayet hasmmı bı-
Renıırıi yanında Sevim Erö:ı. Kokulu ıabun raktı. Olduğu yerden ayağa kalk 

Miirekkebli kalem (Son Poita Hatıralı) tı ve, galib temennasini bash. 
(Son Posta Hatıralı) S~a.s Kl'pc.nek caddesi 37 ıınınarad:ı. Memonun gık diyecek hali kal-

Kırkb.reli Cüm.huriyet cııdd<'sl 36 nu. Rüşdü Altınıştk.. Ankara "Ma.a.rif Vrku. mamıştı. Hasmı onu, tam gıcırı 
ınar:ub l\lehmed Ali Aksulu, İs!a.nbul letı hususi ka.lemde ııa..vd.u- kızı Gökçen bükme mağlub etmişti. 
ildnei ilk okul sınıf 4/B den 283 Şc!ika, llıdı.r, t ... taııbul Ciba.li 63 üncü ilk t> - Kara Ahmed, mağrurane bir 
IİSfanbuıl birinci ilk orkul sınıf 4 den kuldan 47 Şadi Agun. surette meydanı çiğneyerek İs· 

tJlkü İpek. Alüminyom bardak mail ağanan yanma geldi. İsmail 
Diş lırçaft. (Son Posta Hatıralı) ağaya çıkt,ıyordu: 

- Yahu, hakkımı yediniz ne-
( Son Posta Hatıralı l Dü:rıee huktlk tıakimi oğlu .'ılazun cı. den yendiğim halde olmadı diye, 

~an hususi muha..cıcbe tah.c;il ker, Hayra.bolu Hisar mahallesi Şadır. tekrar tutturdunuz. 
memuru Alae:Jdin k121 Sevim. Bnrs.a ftııl ç.ııltgı,ı::ı soka.k 4 numanda. Gdzm Her ne hal ise Kara Ahmed, 
Ça.bkmr• Veloedisara.y maha.llesi Tekke Çaın'llJll.ya, htanbul Beylerbeyi Kiiphice 

hasmım gene hakça mağlfıb et· 
çılı:muı 19 nıunarada. Nedime İl;;.uler. eaddıeSi ;;s nwnarada Sabih öı.er. 

mİ§ oldu. Ve, hasımlarından ev· 
~ ik+nf'i ilk okul sınıf 5/ A da.n A yna vel güreşi bitirerek tam zamanın 
131 Bem&. (Son Posta hatıralı) da istirahate çekildi. Cünkü da-

D!f mocr.ına İstanbul Gödepe kız orta okulundan ha güreşler vardı. 
Konya hususi muhasebe müdürü ~Jıı 384 Melek Beşer, ista.nbııl Sa.ma.tya A- Zağralı Memonun Kara Ah-

S. H:ısbay, Samsun Ça~ba marılfa • ra.bku.vıısu ;l nu.marad Fa.ı·uk Yiiziişen, med tarafından mağlubiyeti ha
lıura<'.ı Mahmud Tü~cr oğlu Xeedet Tü- :istaınbul Bakırköy Yenimahalle Kına. • sımlarım şaşırtta. Çünkü onlara 
ter, İstanbul Kumkapı Ec;irkoma.1 ma. kol soka.le 18 numarada Rıza Almgan. daha hala meydan yerinde bo-
bal14:Sl 25 numarada Mehlika. Kitab ğuşuyorlardı. Dramalı Kula, 

Büyük muhtıra defteri Çapraz Hasan, hcikim bir güre§ 
:b.nıir Karantina 201 inci soka.le :: mı .. çıkarıyordu. Dıramalı'nm, Çap· 

KGnya lise- sımf 2/ A da. 338 l\1ultlddin ıınaırada. ~eri.ıııa.ıı Barbaros~ Ank:u-a. Ma. raz Hasam yeneceği aşiki.rdı. 
Yiiıksek, A,Wi.ehir belediye fen memunı mak maske fabı;kası evlerindc-n 89 ııu _ Hayrabolulu Yanık Hasan da, Se 
Ali Akgün otlu Suad Akgün, Babaeski mrada Necla, Konya Kadılar sol;ağı 54 rezli Mehnıede güreıi bindirmi§
g~·e~r bıı.,vil Ahmed Ba.md.I kızı Sa. numarada Fazıl"l Sayın, İskenderun ti. Bu çift güreıte de Yanık Ha· 
baha.t. maıhJwme b3şk.8.tibi Şe\•ki Baykal elile sanın galib geleceği görülüyor· 

Küçük muhtıra defteri İhsan Baryka.l, İ~ıbııl Beyaı.ıd, So '" du. Filibeli Mehmedle, Kılkıth 
Hayrabolu kerf.8tecl Ali oğlu Yaş.v ğana.ğa, :s'u.r SJOtkak 17 nwnat'a.<la o .. m:ı.n Alinin güreşleri denk idi. Bir ara 

Daııiiri.z, Ş~li 43 üncü ilkokul 5 lml lık yanık Hasan, hasmını çap· Sa.yg~lı, Karaman piyade alba.y Cema.. 
ledilin ôğlu Ahmed A.ta.k, İstanbul Üs • 
khda,r Suliaın'~ 61 nu.ına.rada !Hust.3.fa 
İJJı.an Dilma.ç. 

smıırt:ı.n Sevgi. 

KartJJostal 
Bozöyük İk:lrdl caddesi 20 numa.rada. 

Mu.Jısin 'Çol.a.koğlıı. Zoogulda.k met'kez 
hükümet tabibi oğlu Yaşar Avunç, is. 

razla sürerek altına aldı. Ve, 
bekletmeden kündeledi. Havalan 
dırarak abyordu. Serezli Meh· 
med, kündeyi yeyince aırtüstü ye 

vurdu. yanık Hasan, hasmını 

nık Hüseyin, Kara Ahmedin ..,. 
libiyetinden yarım saat sonra si 
reşi bitirmiı oldu. O da hemı.aı.. 
rilerinin yanına çeki*'ek iam. 
hate vardı. Şimdi ortada iki pı.
lib vardı. Biri Kara Ahmed,G
ğeri Yanık HüseYin ... Banlar Wr 
birlerine haınm olarak dinlenaıılt 
bulunuyorlardı. Diğet" çiftl ..... 
güreflerinin nihayet buhn•
bekliyorlardı. 

( A rka.sı t'ar) 

Bal ıkesirin kurtul ut 
bayramı 

Balıkesir 6 ( A.A.) - &ııı. • 
sirliler bugün kurtuluşlartntn 20 ... 
yıklönümünü kutladılar. 

Rafta Atatürk olmak üzere llW 
bugüne ulattıranlara kartı aomm 
minnet duygularını " Milli ş.'9 
lnönü'ye bağlılıklarını tebarüz et .. 
tiren nutuklar söylemlt ..,. böJilı 
bir geçici remıi y~pıbnıfbr. ---o-

Vekillerin tetkikleri 
[BQf tarafı 1 inci •aylada] 

duktan sonra beraberlerindelı;I 
zevatla birlikte saat 4 de L.o 
guldağa müteveccihen Karabülı.ı 
ten ayrılmıştır. 

Ticaret Vekili 
Ankara, 6 (A.A.) - An~ 

ve Eskişehirin kaza 'Ve köyleriaot 
de tetkiklerde bulunan Ti~ 
Vekili Dr. Behçet Uz Ankara,.ı 
dönmüştür. 

Zonguldak, 6 (A.A.) - flmo 
sad Vekili Sırrı Dny Havz~ 
tetkiklerde bulunmak üzere a-. 
sabah şehrimize gelmişrn. 

Yeni bir dUnya rekoru 
Malmoe 6 (A.A.} - COlın M ., 

kelson 3000 metreyi 12 dakib 
19 saniyede ve 500ğ ınetreyi 20 
dakika 55 saniye 8/10 da koşarak 
Jeni iki dünya rekoru teft. etnılftfr. 
Eski rekorler Norveçli Edgar Brua. 
na alddi. MorveçU atlet 3000 met. 

. 1 
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A m r o 
• 

SON POSTA 

ş eki.in T r" ZJ 
ha kına ıitabesi 

Sayfa s 

[Baf taralı 1 İnci sayfada] liz mayn tarlalarını tamamile t rl; 
[Be~ tarafı 1 inci sayfada] tını isHbdaf eden t arru:ıa ayni şld. etml .. tir. 
Sant 15 de sayın misafırlerİ· det~e devam edildiğini bildirmek - M~r 1 Rommcl, ELAleıncyn 

miz ve eşleri Kisarna maden su· tedır 1 h • d k. 
· · l B • bll~ cep csın c ı SQn taarruza 15 inci. 

yuna gılmış er ve orndaki lesi· u te g , ıarn cephesi cenub 21 inci Alman zırhlı tüme~crile 90 
$ati gö.·dükten sonra tehire döne ının~asının her iki kısmında Al- ncı Abnen hafif tümeninin de da
rcl: belediye bahçesinde Lir ge· ::ı~ ıırb ~nütı~ ikleri_nin l:ıarıürula.. hil bulunduğu sağ kanadını 30/31 
z.inti yapmıılordır. e enmege cadden layık olan gay- Ağus~s gecesi fngiliz cephesınin 

Buradan sonra yaya olıu·ak ;et ve rnuv~cİyetl rilc birlikte Kattnr bataklığına dayandıgı ce
ça.rşıdan geçen Başvckıl ve eıle- ovy:1 ask.~nnın .gene harikulade nub kısmı önündeki mııyn tnrlası 
ri hnlkın coı un tez hürleri ara· o~dugunn ~.uphe cnız olmıyan azim. Jçi;ıe sürmeslle başl mııtı v bu 
urı a bir müddet yürünıüşler ve karane ınud faa ve mukavemetini kuvvetlerin ilk h mlcdc ı 2 Knı 
bu esnada muhtelif 3 n'at ve b ir kere dnha göz1er önünde can k d ·1 l ~ 
meslek aahiblerile temasll\rda ndırı;rıken Novoro isk" ·• •· d -

8 ~r 1 er mcg muvaffak oldu la. 
B k ı d h-'L . kil sonun e rı bır sırada Rommclin, ccph sin n 

bulunmu lardır. 1 u~ ebr erhacnb a.u~~;me . e .ovyct •• nıeı*ez ve §Un l kısımlarıod:ı Ja 
Ba§ ekil yeni yapılan lise hl· ... rın u r de go tcrdıklen t:ıh a. ba 1 rcke l bbüsl 1 d b 1 l lrud til b hkl •· 1 .. • ~c er n c .. un-nasile çocuk bakım evini de gez· ma r e u ta matı surB. e ması umumi bi t . 

mi•lerdir. Çocuk bakım evinde meydana ~ınnek hu nd k" b.. r aarruzn gcçt &1 

,. .. k k b·ı·ti"~ı . h kk usdu d ı ~ r:annını husule getirmişti Sek ınci 
gördükleri intizamdan memnun yu ı ayet en a ın a o "enı t 11· d · 

bı·r f lk" k" •. ,, n.., ız or urunun bu te.arruzu cvve. olan Başvd.ilimiz bu yoldaki çıı· ır verme tccur. • 
lıo.tnalnrda mües senin dnha çoh D41ha d.. k d • la durdurmak, sonra da geriye la. 

Berlin 7 (A.A.) - Alman ııüren istihkam muharebe!eri ne·j ted"r. Moskovadan "oı'ld" ·ıd· - · 
• b · · d b b.. ·· ırı aguıe 

1 
b şkumandanhğınm hususı te • be~· n e u uyuk muvaffaki • göre, Alman kuvvetleri Terek 
Jigi: .. . 1 yetı . lcazenmışlard~~· G~nai~i vadisine uJa~mışlardır. 

Sivaatopolun dU§mesmden son tnbmm etmclt hcnuz mumkun Londraya göre St 1. d 
r·· une a r ıu umumı su- b·ı k . . b.. .. k 

faydah olma ı temennisinde bu· cıl herkesin dilinde dolaşı)·ordu: •1 nıe açın u.un arn ve hava si· 
d 1 d -·ıd· • ıngra m 

ra Karadeni~ Sovybet •· onnnmlası eı:V• •• ır7. (A A ) cenub batısında vazjyct ümidsiz-
için son mühım har ıımam o nn ışı . • - Novorosiı.k dir. 
Novorosisk knra ve deniz müs • Alman arm eline eçmiştir. Alm nlar cehrin bat h l 

ı 1 ·· ·ı· N - .!.'-" k k b h · lahlarının i birli ile ve büyüh bir unmuş ar ve mucsııesye ı veten ovor~ı ar y atJI er angı h . · . 
alınacak daha on kimsesİ'ı çocu· bir kilde t hkim edilmiı midir asıyet "e as bıyetle çalıımıı ol 
ğun bakım m srafmı deruhde ve burası da Almanların çok kuv • duğunn ve ma~·n tarlaları arosında 
bu}urrnu hırdır. vetli ve tiddetli h ml lerlne uz dunnuı olan Mıhv r c nub kanadını •. ku . . Alı K fl d" ... ı n1a n • 

tnhkem mevku su t etmıştir. . r. mayanın ğer cephe e • lelerine girmiş bulunmnkt dır 
Saat l 7 de belediye tarafın· ca müdd nıukav nı t österebi • beı r: .. n suı-t:n şiddetli t ı mu man ordusun mensub \Vu1"tcm- rındc muharebeler devam etmek Jar. 

dım haU.evinde ayın mi afirİ· lecek midir? Dünkü Alman teb _ re'belerlle oldukça hırpaladıgına bourg ve Badlı kuvvetler Rumen 
5Üvari teşkilleri ile elbirHi;i ya • 
par k çok güç topoğrafya şart
ları içinde yapılan ve sünle~e 

Stalingradda bu 
sabahki v :ziyet 

iki tarafı 1 idd ·al arı 
biribirini tut u· or J 

Londra 7 (A.A.) - Stalin .. 
cra.ddn Alman ileri hareketi dur 
durulmuştur. Şehrin şimali gar • 
biainde birçok noktnlar Sovyet 
kuvvetleri tarafından yeniden 
İ g l edilmiştir. 

Dün gece yarısı netredilen 
Sovyet tebliği Kafkasyadn, Muz• 
dokda, Novorosiakde şiddetli mu 
hnrebclerin cereynn ettiğini, di
ğer cephelerde maddi bir deği
şikl"k olmadığı bildirilmektedir. 

Novorosiakin • iş~ li haklnnda 
Alman iddiası henüz le) id edil • 
memiştir. 

Aksine olarak, Sovyct ku ~ 
mandanlığı burada şiddetli m~· 
dafaa muharebelerinin yapıl • 
makta olduğunu, fal at bir nok
tada Alman baskı&ı alımda Sov
yct kuvvetlerinin yeni mev:ı:ilere 
çekildiklerini bildirmişt;r. 

Berlin 7 (Radyo) - Stnlinarad 
da Alman kuvvetleri yeni mu • 
voff akiyetler eld,. etnıiıılrrdir. 

Şehre hakim olan 29 büyük bun· 
ker zaptedilmiştir. Ayni znman· 
d,. 8d tank tahril> edilmiştir. 

__. ... --o---

Moskova radyosu 
dün gec J Kıztl 

orduya bir hitaba 
neşretti 

Vişi 7 (Radyo) - Moskova rad 
Yosu dün Sovyet aaker -
lerinc hitaben biı· me -
saj göndermiıtir. Moskova 
radyosu ezcümle şunlat ı demiş· 
tir: «Artık gerilemek içitl ye -
rimiz kalmamııtır. Dü,manı dur· 
durmak zamanı gelmiştir. Düş • 
mana bir karıt yer vermemeliyiz. 
Vatanın emri: Sonuna kadar, Ö· 
lüme kadar mukavemettiı· Kızıl 
asker! İıitiyor musun! Geriye 
bir adım yok. Vntanm muknd • 
deratı senin elindedir. Galebe 
çalmalıyız.,, 

Mısırda Mihverciler 
hala gerileyorlarmış 

Londra 7 ( A.A.) - Batı çÖ· 
lünde 8 inci Britanya ordusu kar· 
şıaanda Mihver kuvvetleri hali 
Kerilemektedirler. Mihverciler 
büyük kayıblara uğramışlardır. 
Halen mayin tarlalarının gar • 
hinde bulunmaktadırlaı. Esas 
hatlarımızı hiç bir noktada de • 
lernemİ§lerdir. 

DüJman bir hafta evvel hare· 
ket ettiği noktaya varmış hulun· 
n1aktadır. 

Bcrlin 7 {Radyo) - Mısır • 
~an alınan haberlere göre fngi
ı2Ier Sudanda Hartum ve ha· 

"aliainde örfi idare ilim etmişler· 
dia:. 

lar m"z şerefine bir çay ziyafeti ve· llği, Novorcsl!kinin nraye k rıı şüphe yoktur. Fakat, Mihverin bu · overo• f Sf a rilmiştir. Bu mün ~ebetle beledi· olan müdaf.aa cephesi üzerinde Bun cenub kan dının böyle gayrimüsa· 
~ d . ye reisi bir nutuk ... övlcyerck Ba~ kcrler bulunduğundnn bahsetmekle id bir durwııdıın oldukça kolay bir 

apı,arın a ge j Ç vekillerini Trabzonluların al"ala bu sualin ilk kısmına bir cev b ver. ŞW'ettc eri çekilcbllmlı olması da 
nnda görmckden doğan sevinçle· miJtlr. 1 İngilizlerin bu Mihver kuvv :ne, 

[Baf taralı 1 inci sayfada] [B rini bildirmİ"- ve ho .. geldiniz de· Bu erlerin beton ve çelikten kendi mevzilerini bırakıp ih: 1 ek 
· · · h 4f taralı 1 inci saufaJaJ "' "' nun ıçm çetm mu arcbeler ver· " mi.ştir. yapıhnıı ve bugünkii silahların te. suretile yaptıkları aaldırı l ı-ıı pek 

kt d. ı K d · d Bomba ve v uçaklarımız, dün 1 me e ır er. ar enızan oiu· Ba~vekilin hitabesi sirine ka,..ı mukavemetli knpalı is. aeni" ö)-::.Je obnadıg~Jnı ao,. ırı k 
d Al • h.. b ı cenub kesiminde ric' t halı.ndekı" k"ı ·r 0 

.. ~ .. :ıun a man serı ucum ot arı Başvekil bu nutka aşağıd tin d noktaları demek olduğu ve tedir. Acaba, İnrrilİzİet' bu 
b . k "f h k · ı düşmanı hırpalnmaktn devam .. ır eşı are eh yapmış aı· ve ııözlerle muk bele etmiştir: bunların müdafna Pdilecek bir hat için böyle hare.cet ctml•lerd 1 
b h k t d d.. etmitlerdir. Dün gece, a::..r bom- A k d ı .. " u arc c esnasın a utmanın s• r a tıf nr, Kar dcni:ı:in Gcrt, veya snhanın umumi tahkimatı a. mnre«al Romn1 •• le cenub k 
9500 b r- J bn uçaklarımız Tobruk'u bomba· " 1 •• 

tonn ıg o an 4 vapurunu lnmşıtır. cesur ve kahraman çocukl rı, bu rasında serpili !>ir ıurctt;: .ve pek nı biraz daha ilerl l~"l'ek niçin İn • 
bahrmı~lardır. ra)'.a sizleri görmek, sizlerle gö- çok mıktard"a vucudc g~.mlmelerl gill:ı:lerin asıl mevzii rin~ hüc m et. 

Kafk sy da d ğ kuv.,etleri, Alman tebliği rüşmek dertlerinizi ve sevinçleri- sayesinde mudafı:.ayı teşdıd ve te-m- tirmem1ıı.tlr? 
·· ı d d h b Berlin, 6 (A.A.) - Şimali Af. ı k · · ld" d.d b' • l ,. gun erce ev m e en mu arc e- mzı pay atma ıçm ~e ım. ı e ttlllet ettiklen ma umduT. Bunun hakiki aebebln"ı lab"ıatile 

i d d.. • dl rlkada Alman ve İtalyan uçakları, D · d b · d • 1 5 ı b b nk 
er en sonra uşmanm ına ı mu fngı1iz mevzı1erlne, tank topluluk • un en erı aranız ou unuyo- ovyet er .. u •. u .e~lerden bu. harb. bilmemekle beraber f(iylc bir tah. 

kavemetine nihayet vermek için rum. Güzel memleltetinizin gÜ· d~ gaılı. olçüde ı tif.ade etınqler ·I rninde bulu-.A.ilec..::.:..: Mar,,4l!lıl 
Çok yüksek bir mevz.ij i g l et- larına ve uçak alanlarına hücum e~- zeJliklerini "'Ördüg-üm aibi Kara· dl b k ı t k k t •u.o,µ "'~"' "Y"" . l ..J!_ .. o r ve ır c;o yer erın ar ı su u • R l, b nd l Lib d 
mi§lerdir. rnış craır. deniz çocuklarından pek çoğu l bir • A ki hal" ld"· ı omıne u n evve ya a 

Tamamile hedeflerine isabet e • arınınA 1_ emrk ıva ed"Jd~el gbel 18 yaptığı büyük taarruzunda tıpkı bu Stalinçad kesimindeki ~iddet ile görüıtüm. Bu görme ve görüş· umumı oıara zann ı ıc r sı. __ t. , • lbl bi d akl .. 
li muharebeler, devam etmekte- den bombaların tesiri neticesinde menin bende uyandırdı"'ı duygu d b . --' • d h b. ··..1d t aeı-cri<ı g r ur altla goster • e ra a u ~enen e 1'\ ır mu-a e · ti f ngilid bu h kı"k• 
dir. Dün şimalden gelen mühim hir ta:~ım yangJnlar çıknııi olduğu- şudur: Türk yurdunun bu güzel müdafaa imkanını bulabihnişlmlir. nu.ıd ve k d. er n

1
u 

1 
a 1 zan. 

kuvvetlerin iıttirnkilc Sovyet u- nu mutabcde ettik. köşesi çocuklnn ile ne kadnr St il d b h & • ne erek en 1 m~vr.l er nden karşı 
:ı- ş· 1. Afrik a ngra u usus.a en son mı • . 

çnki rının ya.pmış oldulderı ta· ıma : l\llltl savaçlar çevre- mnğrur ise hu çocuklnr da yurtln ld. A'-- ,_ 1 ••tt f'kl • laarruz.a geçmek suTc.ile kanıl mn. 
1 k v l il G" id d 1 b d Al .. ıı•v. k d ~ sa 11". unanuır n mu e eTı on v .._ bb.. "-"At d' et" ed d aruz ar a amete ugrah mıştır. ıs e ır a as nın ccnu un a • rınm guze ıeme o a ar mng· .. d f zl d hr nk d .... i'e us emııııoer ı n ıc c e 

Düşmanın 84 tnnkı tnhrib edil- man ve balyan nv uçakları ve uçnk rW'dur. Buraya gelmeden ev •el ~n en : ~t v\cf klc Y ınb an fena bir vnziyet~ dü müılerdl. Rom 
mi~tir. Gece gündüz Stalingrad'ı savar batnryal rı, 20 düşman uçağ'l bnzı yerlerim"zdc olduğu ~ibi bu 

3;"1~ etm -~ 0 ~~trı ~~ikt2! mel, belki bu defa da ayni tabiye. 
ve Volganm . doğusunda uçak a· düşfüm:.işlcrdir. rada da bir ekmek darlığı bulun· yhertder Soe varurarukına et. gıh~l. t n l i ta b" elm k ve İngilideri mev. 
ı l 5 tl · · "k R l d ~ b·ı· a e vyet m aveme ı cı. e - ...!ı • d k ,_. h b an annı ve ovye erın mşe ı • oma 6 (A.A.) - tnlyan ordu ugunu ı ıyorum. dA tın t dl uıcrm en çı arıp açı~•a mu ar e. 
~al hatlarını bombarJımnn et- ları umumi karargahının 832 nu _ Daha yolda iken ve burnya ma 

1 
e e r. ye teşvik eylemek l~lemiş. cenub 

tık. maralı tebliği: vardıkt n sonra öğrendim. Bu Acr..ba, ayrıca Sovyet Karadeniz kıın dını bu makuıdla mayn tıırla-
Sovyct tebliği M h . d d.. h:-Lı d 1 k . 1 d b" t" b k fil0GW1dan yardım görmekte olan J . tla~ ~ep esın e. un "i"" r mü- ~ar ı . sız.. e; ~ ~r ız •.r~ . yn~.- Novorcaiski dahi bugün Ahnanlarla sı içinde durdum1U~. Cakat, nı:riliz 

MoSkovn 6 (A.A.) - Sovyet hun hid1SC kaydedılıuemiştir. Düş. gı degıl bılakıa sızler ıçın bır cg· omutanlı~ını bu harb hil s"le umu. 
'-! d d ·ı· ki f ı k k" miittefiklerlnin ağır tazyikleri kor -gece yarısı e..~ın c enı ıyor i. manın skenderlyenln cennb batı • ence ve şa a mevzuu teş al et· mi bir şekilde ikinci bir de'a daha 

S:alingradın batı şimalinde kıt'a. sında bulunan uçak alıınları. uçak mittir. Darlıktan neş'e yaratma ıısında çok sıkı mıs olmasın11 ve ld bn-'- • k. b '-· 
la L:....ı. k · d idd . k hl k ,. d" • • b" .. m ı i L ı· a a 11& anı cınını uıaınayıncn rımız IHnl&Ç eııın e ı etli sa· larımız tarafından §ıddetle bombar. anca genç ru aran ve uvvetıı U"mesınm 11" gun ese s name • . .. 
vaılar yapmıılardır. Tek başına bir dıman edibııi,tir. Birçok sava§lar kalblerin kô.rıdır. Ve bunu ancak gelmiş oldu&u hald"ndaki zanl:ıra Y.endı ·ı~klr te1 rtıbkit1a!a~I:mıa~b uze~c birlik oon günlı-rde takriben 3 bin esnasında İngilizlerin 16 tayyaresi sizin gibi Karadenizin sert dal- ve tahminlere rağmen bunkerlerle ş::m .1. ger çe ıncgı tercı eUnış 
Almanı yoketmi,, 19 tantila, 13 dü~ürübnilftür. gaları ile boiuta bof'uıa yoğrul· daha ziyade kuvvctlendirilmif bu - olabıhr. Bakalım. 
top tahrib emtİJ1İr. Amerikan uçaklarının C.irld ö • muş ve yetişmiş insanla?" yapa· lunan kara tahkimatı aaye~inde bu K. D. 

Stalingradın batı cenubunda düş.. zerine yapml§ oldukları bir akın te. bilir. Bu büyük ruhu hep bera• fevkadeliğl gösterecek ve müdafa • 
man tanklarile piyadesi kesif tay • febbimi .,.•nasındn Amerikan uçak- ber selamlarım.» asını temdld edebilecek ınldir? Bu. 
yare teşkillerih desteklenerek bir. Iarımlan Liberater tipinde 4 tayya. Bundan sonra muhtelif dilek· nu, önümüzdeki çok kısa bir za • 
çok §lddetli hücumlar yapmı~lardır. re tahrlb edilnıiftir. Bombardıman leri dinleyen Raıvekil bunlara manın olay1arı bize anlatncaktır. 
Sovyd birlikleri diiJmanın yeni bas- teyyuelerimiz, dün de Mikabba u. birer birer cevab verdikten sonra 2 - Mısır cephesinde: 
kısına sarsıntısız mukavemet etmİf çak alanına tahrib edici ve yangın bu dileklerin pek çoğunun hükiı· Dünkü Kahire ve Londra haber· 
1 rdir. Almanlar sayı üstünlüi;r\ine çıkartıcı hombalaT atmışlardır. U • ~etçe daha evvel düfünülen ted· lcrine göre mareşal Rommel, ev _ 
rağmen ilulemeğ~ muvaffak ola • çaldnrımızdan üçü. üsleTme dön • hırlerle karşılanmıt bulunduğu· vellci gün cephesinin cenub kısmın. 
mnmışlardır. memişlerdlr nu İzah ederek: <Görüyorsunuz daki kuvvetlerini biraz daha batı-

Novorosisklnin batı ılmalinde ö. · ki hükumetiniz ihtiyaçların1z kar ya doğru çekmi,, 0 kısımdaki fngf. 
nemli düıman kuvveleri büyük bir şısında sizin arzularınız dnhilin-

---o---
merikah l'natılar b r· gi 

reis; tsv!t i f e ildi 
Chicago, 6 (A.A.) - Ameri

kalı Almanlar birliği reisi wcrne 
ckein dün polis tarfmdan tevkif 
edilm;~tir. Werenckein eskere a· 
lınma kanununu ihlal etmekle 
su':ludur. 

topçu hazırlığından sonra ve tayya.. f ransaya şiddetli b"r de çareler de aramak yolunda· 
relerle desteklenerek bir taarruza h k ld dır. Ve hükumetiniz mümkün 
reçmitlerdir. Almanlar ancak taze • y 1 a ini yap! 1 görüldüğü niıbette bu çareleri te ( "So~ Posta,, nın bulmacısı: 21-<•4>) 
ihtiyat kuvvetleri ıetirdlkten sonra. (Baffaralı 1 inci 6aylada) min edecektir.>) Demi~tir. 
dır ki birlikleriml:.t yerai mevzilere rikalarmda yangınlar çıkarılmış· Geç vakte kadar devam eden Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 
çekllnıiflerdir. tar. Bu akın 1ngiliz uçaklarının bu samimi toplantıdan Ba~vekil okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 

Wilkie bugün 
Ankaraya geliyor 

Bremen şehrine yaptıkları 99 un halkevlcrin ve binanın etrafını Soldan sağa dol: 
cu akındır. dolduran Trabzonlulann heye • ru: 

İki tonluk bombalar saniyede canlı tezahürleri ve alkışları a· ı - 'l'auareci. 
bir tane olmak üzere şehre ahi· raııında ayrılmışlar ve ikametle· l1k (g). 

mıştar. Atış, 1800 saniye devam rine tahsis edilen köşke gitmiş· 
etmq!ir. Dmnanlar 2500 metre • lerdir. 

2 - Eııcüınenl 

danlş (7), Yemek 
[Baf taralı ~ inci ıaylada] ye kadar yükselmekte idi. Başvekilimiz ve sayın eşleri 

gelecektir. Wilkie'nin ı efakalin· Diğer taraftan Moskova rad- ordu evinde yapılan bir aile top 3 - Arabi ibir ~ 
(2). 

de Amerikan Enformasyon büro· lantısına ıercf vermişler, oyna· 
b "k yosunun bildirdiğine göre, Ru3 nan milli oyunları takdirle sey· ay (7). 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

suna mensu ı i kişi bulunmak· bomba uçnklan Koenigaberg'e retmİ••fordir. 4 - Bir is!m 
tadır. Wilkie Ankarada iki gün taarruz etmi~crdir. Burada. 24 ,.. ---~--- 14l • :;;.öz (3). u'- - il ~ ------
kalacak ve anlaşıldığına aöre bu k 1 h B R 5 u~ • b 
sabah Ankaraya dönen H"'arı"cı·y'! yangın çı arı mış r. u us uça - ...,. mı l'Y· ----.------------ ğı kayıptır. Maltaya hava akınları ramJarı:la. caddt'! - 6 Vekilimiz Numan Menenıencioğ I lerdc kuruluı· (3), 

lu ile görüşecektir. ngilterc üzerinde Londra, 6 (A.A.) Mnlta Bir eımlr (2), Bay 7 ~ ___ ._--- ---------
Miıafirimiz yarın (bugün) sa· Londra, G (A.A.) - Alman adasına dün Alman uç.aklaa·ı iki mm 12>. 

d.d A "k f uçakları dün Londra dolaylıırın· dalrra halinde taarruz efmt!llcr· 8 • at on ye ı e merı an se arct - G - Nota (21, 
binasında matbuat mümeasille- da bir şehri bombalayarak bir d"r. Bir Alman uçağı tahrib edil Btr gıda maddesi _ __ 

k b 1 d kt• sıra İ•çi evini tahrib etmişler ve mi ... tir. İkinci dalga ~ehrin Üze· '' il rini a u e ece ır. v ,.. alan (G}. v 1 * birçok kimselerin de ölmc:;ine rine varmadan kuvvctkrimiz 7 _ Tersi b1r _ _ -ı---ıı--ı 
Londra 7 (A.A.) _ ReM Roz • scbcb olmuşlardır. tarafından dağıtılmıştır. renk 121 , Bir h 

1
_10 il 

Ve .. 111• hususi mümessili Vandel ViL ... •••m•mll k ••••l'!m!!!I' ''an (2). P~ıkrln . 
H • +siM' 8 Eylul yarınki Salı A şamı - -=.aı lrmin bugün Knhireden Ankarayıı h~ılıfb"ese (4}. 3 - Yazı klitıdı (6), Beraber (3). 

hareket edeceği tahmin edilmekte • S Ü lllftl' E "E9 S İ N E A S ... 8 - .o\m.irin v.et"dılii (4), Erkek df'., 4 - İ~nderi a- cla.n (4), San'at (2). 
dlY. ~YA ~ ıılim. & ti) (5). ·s - İt! n toplulatu (7). 

Vandel Vilki dün geneı"Al Mont • Biı un seyircltcrin bıışuna gide<":l'k ve takdtr na.za.rlarilt seyttdetıck 9 - ~ !3), Twrn!lerin 1n!llı.."'ld:}1 6 - F.ılki JN ~ıT JRil~csı (G). 

gomery ile birra.ktc sekizinci ordu· OCAMI A 1 u bir maddto (4). ~ (3). 
nun karargahını ve muhar~e saha. 1D - Hem bayıll2n h~m ayı!lnıı &t: '1 :... ~ ~ ~ -ı, (3), hafi 
sını ~llftir. l~ !4), Yilz fııiarelleri (5). (llo'. 

Vandel Vilkl demiştir ki: Çok giizel filmi ile yeni m :ovsim kapılarını açıyor. l·uurıdan ~A tlolru: 8 - ~-... ..... n <•. 
Almanların hu cephe üzerinde Baş Rollerde: Sevimli Sinema artistleri ı - Mah ıllin toplsnm:ı. l121llllnı (5}, 9 - ~,--., ~- .iı.ı--·---••_. 

durduru1c1u1c1arı111 zanncdiyortıın.l JOAN BLONDELL ~~~LWYN DOU~LAS 'Kr <4>. dotao ıs> 
Birkaç gündür burada elde edilen V8 - tJ ., J 2 - Bir mık (2). ı\lit•ln r.~ı JCJ - Na:t ~ ,.._.. ~ 
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inhisarlar 

Umum Mn~nrlOğünden: 
1. - 4223 sayılı kahve ve çay inhisarı kanununun mu • 

vakkat üçüncü maddesi hükmüne tevfikan 7.10.942 
tarihinden itibaren inhisar kahve ve çayı İnhisar • 
lar idaresince yeni fiatlarla Kbfa çıkanlacak ve 

tüccar tarafından yapılagelmekte olan satıtlara niha
yet verilecektir. 

- Kahve ve çay ticaretile İftİgal edenlerle ticaret mak· 
aadile bu maddeleri ellerinde bulunduranlar 7.10. 
942 gününden itibaren 48 saat 7.&l'fmda mevcudları
nı bir beyanname ile en yakın inhisarlar İdaresine 
bildireceklerdir. 

• • 
~IZMIB BDBTDLDŞ , 
·Cam ve Şişe Fabrikası 

SADIK 
Giirtiinca 

Memleket aaıı~ilnae biiyük bir eser elan IM>rika.nuz ket' 
lürlü modern &eknilı:le ~iil ederek büyltk ibtiy.ıı;ılara 

' 

cevab venne;e ba.şlallUŞtar. 

SiPARİŞ KABUL EDİLiR 
Li.mba, Limba ş.i.-,eııl, Sür.Mai, 'K&Ya.Doz Ça.y 'ft Sn bardıl~ Ye 

ziiceaclye". Adres: İzmir Guller oıwldesl No. 212 Telefon 
Tetp-af adre.I: Iur Cam 

bilUJllum 1 
3'732,, 

Devlet Cenizyolları 

WUdürlüğü 

lşletme Umum 
ilanları 

t' 

7-9-942-12-9·942 tarihlerine kadar muhtelif . 
hatlar11n1za kalkacak vapurların isimleri ve 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Bartın Hattı 

Mudanya J.a.tıiı 

Bandırma batıı 

Kara.bip ba.Ua 

.&yvaı• ba.tt.ı 

-
- Salı t ıh (Aba) Cuma, t de (Ia.radeniz) Galata 

nhttmından. 

- Cum'.\rtesi 18 de (Kadeş) S'rkl'ci rıhtımıncl,m. 

- l'azartesi, Sah 9 da, Çar,sa.mlıa., Peı~?m.be ve Cuma 

16 d.ı. ·Sus), Cumartesi 14 de (Trak), .Pazar 9 da 
(Su.s) Galata. nhtnnından. · 

NOT: Sah, l'erşembe ?e Cuma.rn.•r.i seferleri Gf'm. 
Jlğc kadar ııider. 

- Pa:r.artesi, Çarşa.mba ve Cuma 8 de (Trak) G:ılata 

•ıbtunmdan Ayrıca. Çarşaımba 20 de (Ça:na.kkıı.le) ve Uu 
marıesl 20 ele (Ana.farta) Toplıa.ıı.a rıhtı.Wından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Bartın) Tophane rıhtımından. 

- Ça1"'1.1.Jnba 12 de (Ülgen), Cumartesi 12 de (Antalya) 
Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 13 de ıtzm r) Perşembe 13 de (Tırhıuı) Gala.ta 
rıh ımndan. 

NOT: İkinci bir ıiş'ara kadar İZMİT ve iMRoz 
postal:ın yapılmryaealdır, 

NOT: Vapur ıeftırl•r! haklandıı. her türlU maltlmllt aşağıda tcıetou 
n.tımıe.rala.n yazılı1 acf'?lte ler!!mliv.den öğrenlld>iilinlr. 

Baş Acente Galata G1ı.la.ta rıbt.ımı LimaıılM Umum 
Mtidürlüğil bin"-;' ı''ırıcb, 42382 

Şube Acenteliği Galata Ga-~at.a. ıı.htımıı. Mıntak<ı Liman 
Re;.sli~ 'binası altmda 40i33 

Şube .Acen~llği Sirkeci Sfrrkecl. Yolcu salonu 22740 
(9670) 

Devlet DemiryoHarı lşletma U. M. den-! 

İldnd :işletme memur ve müstt.ı.bdemini için kumaşı ile :ıstar ve kazaJinJ 
idareden verilmek, teli, dügmt>, sırma. ali.mt-a farika vesalr bühin har~ \'fi 

mL"'l'aCla.n mü~hhlde ııid o'.m:ı.k iıure diktirilecek. ta&irlben 1771 takım resmi 
elbise, 910 aded palto ve 18lH ade:l kasketin lma.llyetı işi kap.\lı zarf usuli ile 
eksiltmeye konulmtL') .ıır. Eksllt.me 21 Eylül 942 tarihinde Paurtesi günü sa.a.t 
16 da Ankara istasyonunda iıritıci işletme Wn:unnda toplaııa!.'a'-\ koımsycmda 

ıya.pılacaktır. J\.luhaınmen ~eli 24914.30 yirmi Clört bin dokuz yüı. oıı dört lira. 
ot.uz kuruş \'e muva.kka.t t.enı.lna.iı 1868.58 bin aekls f'Üı. alt.mış selıiz lira elll 
ııeklz kuruştur. Bu işe ı::ınneı, l&teyt>nlf:llbı. lı:anan ve ıprtnamen.ın tayin ettiği 

Vfeailde muvakkat teminat ve teklifl-erinl ayni gün saa.t 15 e kada.r komisyon 
relıditine vermderl lazımdır. Şartname ve mukavele, projeleri .ı\nkua, bmir 
•e Silkecl lfi.etm.e JniiıılüribUerinden paraw; alıaa.bitlr. (7~34-9415) 

SON POSTA 

lıan ve beyan ederfm ki : 
CİLD GIDASI OLAN 

BU BİOCEL CİDDEN 
ŞAVANI HAYRETTİR 

Cildin ıemsl ikfitlal'lntla 
olr/11/11nu ispat e//ljor. 

Dokt.orwn, bu1 
hususi clld gı

dasında mevcut! 
olan Blocel'in bü- ı 

:yük bir itina ile: 
seçilmiş genç hay. 
vanlardan istlh- ...._...__;=:...r;.,_..ı..:...,-' 

Moltke'nin 1 

mektupl~rı 
(Baf taralı 3/ l de) 

Talim usullerine gelince bir 
defa yerleşmiş olan bir usulü, ye
rine daha iyiai konacak olaa bile, 
deği~tirmek muvafık değildir. 
Kumanda ve müdahaleleı·in tefer 
rüab bugünkü şekilde kalmalı, 
fakat basitleştirilmelidir. Bu ba
sitleştirilme işini en yüksek ma
kam emretmelidir. 

Şimdi hayalen bir an için Bo· 
ğa.ziçindeki havadar salonuma 
sokulayım ve çadırda geçen altı 
haftalık bir bükülme devrind~.n 
sonra rahatça geniş sedirine us•· 
nayım. Sana hikaye edecek bin
lerce hatıra var. Bunların bir k1s· 
mı pek güzel, bir kısmı da sıkın· 
t~lıdır. 

,_ REFİK FENMEN'in ~ 

ı 
Yeni çıkan kitabları 
PRATİK YÜKSEK 
MATEMATİK 130 kr. 

2 Şoförün Kitahı 80 '> 
3 Yeni Elektrikçi-
.k ehliyetnameye ha· 
zırlar 3 cild 290 >> 

4 - Elektroteknik 
1/1 ve 1/2 130 » 
Cild il: 140 kr. Cild 1 
111 200 J) 1 
5 - Yeni makineci-
lik 3 Cild 190 ı> 
A nkarada Akba ve 

,_ her kitabcıda # 

( TJY A 'l,BOLA il J 
RAŞİD RIZA nYATROSU 

Halide Pifkjn beraber 
Harrbiyede. Belvü bahçesinin· 
aJ.anırka k't'11'1!nd11 bu gece 

HABİBE TEYZE 
Vodvil 3 perde 

ZAYİ: Anadolu Ajansı binasında ika 

-~-~-~-.--- -- - - -- ---- - ---·~ -. ..._.~:_- ~ - ---~ 
- --- - - --- - --

• Diier mat'kalan olan üatünlüğünü daima muhafaza edea 
POKER t.raf bıçaklan f abrikau 

MemlP-ketimize bila fasıla mal gönderec 
ve hiç bir vakit stoksuz bn-akmıyacaktar. 

KIZILAV CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden: 

~TEBRİN SATIŞI 
İatanbulda Depomu:ıda satılmakta olan Atebrinlerin amba

laj fekiJlerile fiatları aşağıda gösterilmiştir. 

O, 10 .X 15 Atebrin Komprimesi ,işesi 
O, ~ 1\ X 300 AtP.br'n Komprimeıoi siaesi 

Llra 
1 

21 

Kr. 
10 

sal edildlğlnl soyledJ. Biocel cU.• 
din derinliklerine nüfuz ve genç, 
taze ve açık olmak için kendisine 
lazım olan gıdayı temin eder. 
Meşhur bir Viyana üniversitesi 
profesörü tarafından keşfedilen 

bu BİOCEL <penbe renkteki) To· 
kalon Kremi terk1blnde tam clld 
ensacını beslemek için icap eden 
miktarda mevcuttur. · Akşamlan 
yatmazdan evvel bu kremi ve sa
bahları da (beyaz renkteki> To· 
kalon Kremini kullanınız. 'Oç gün 
zarfında teninizin gayri saf mad
delerinden, yüzünüzün zayıflamış 

\'e gevşemiş adalelerinden kur
tulmaRa başladığını göreceksiniz. 
Viyana 'Oniversitesl hastanelerl· 
jnın birinde Prof. Dr. Stejskal ta· 
·rartndan 55 ne 72 yaşlarındakl 

kadınlar üzerinde yapılan tecrU
beler neticesinde yüz buruşukluk· 
lannın altı hafta zarfında kaybol· 
duğu sabit olmuştur 

mri etmekteylm. İki aylık ekmek kar. I EYRAKTEIUK y e n ı· K o 1 eı· y AKTIZJSIZ .tmı her nası.Isa. zayi olm!lştur. Keyfi. 
yeti ilin ederim. 

An:ıd'olu Ajansı tevzi memuru :iLK - ORTA - f,İsE T•lıslmcle Sıra.servi-ter 86 
Halil Özbek Hmuslyetleri: Yabancı diller ö~eümine önem verıne-x, ta.ıebı?slnln sıhha 

.................................................... ' ve inıibatlle yaJunclan ilc-ilenmekl6r. Tt'l: 41159 
Son Posta matbaası: ••••• 

Neşriyat l\liidüt·ü: M. Sa.mi Ka.rayel 
SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKJ..IGİL 

Çeva~ye satın ahnacak 
Münakalat vekaleti devlet limanları 

işletme umum müdürlüğünden: 
Yıllık ihtiyaç olarak 15000 adet Ereğll 5000 adet kok, 3000 adet. orta. pasa. 

ve ıeoo adet kiiıçill pasa çeva.lyesi sa.tın alınacaktır. Taliblerin 15/9/942 a.kşa.. 

mma. kadar nümunelerile bll'Ukte c<telle sa.rılınMt SJ))'etile b.kviye edilmi<s çe. 

va.cy-e teklifleri Cıerclha.o tetkik edilecek.Ur. Tekliflerini idıu'e merkezindeki ıe. 

vazını müdürlütiiııe tevdi etmeleri Uin olunur «9703» 

Ordu hastabakıcı ve hemşire~er okul una 
ait bazı izahat ve okula kayıt ve 

kabul şartları 
ı - ()kulumuza JıMt.ıbıı.k.ıcı ve Jıe~ yetiştirmek üzere .\nkarada 1\1..,~ • 

v. tan.rından 1939 ı,ıenesmde açılmış oıan basl.a.baılucı ve hemı;>ire okııhm.ı. bu 
sene de 45 talebe alınac~tır. Okula.. ıirmek arzu edenler buluııdukla.n wa.Wı.l. 
1ıi.n vaJili&'Uıe ve k.a.yma.arulıtına veya. askerlik şubelerine dilekoe Ut: ınür.ı.ca. 

at ed.!i!eklıerdir. 
2 - 3433 sa.yılı ka.nu.o mucibince bu olruldiwı mezun olacak!aor, memur olnp 

tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun ola.nla.&' ~ı senelik mecburi bhaneotlerlni ordu h~tahanelerin. 

de ya.}>8-0aklar, ondan sonra. arzu ederlerı;e mftllle-ketteki biitün sıhhi teşe.kkül. 

ler .kıendi~rine açık olac'\k~ r. 
t - Ta.bs&l müddeti üç sene olup bu müddet içinde okurlara. ayda beş lira 
~ vCTUece4ltlr. la.,e V" ilba.sları tama.men oknlıa aiıd olac;ı.ı..t.ır. 

5 - OkUlda.n mezun olanlar bırem kanununa göre 20 llr:ı. asli maaştan 
başlaın~ üzere ına.aş a.l:a.cakla.r, ve bu mık.tar g;tth~e çoğ·a.l.aca.kt·r. Bu za • 
min dahi taııe, ılydıirme ve bıvınma otdUYa aid ola.ca.kıtır. 

6 - Okul ıs Eytuı 94:! de tedrisata bt\şhyaeaktır. 

7 - Olmla. kayıd ve k.aıbui 19a.riluı şunlardır: 

A - Türkiye CürnhurıyeU t.ebaaS?ndan oiına.k, ve Tiiı1' ırkmda.n bulunmak 
B - Sthhaıl.i yerinde Glnıa.k ve dU1'ıımu her l'kllmde vazife &'Örmt·!!'~ müsa... 

id bulunmak. «Bwıun berhtuıd bir hasta.ha.ne sıhhi bl'yetl ra.l)Ol'•le tesbh. et. 
ti.rmek ve evraka. bağlamı\lr. ı.a-ı.,mdır,)) 

c _ Okurun talebe y.1Şı 16 dan aşağı ~ 22 den yukarı olınaya.calttır. 
D _ Kı-ndisi ana ve b:ı.ba.<1mın Ufet eıhlinde-n olmak, «bu va.ı.iyd polisçe 

tevwik e~irUenıfl: evraka ba~la.:ıacak.tır.• 
E - En a.z orta.okul tahsil mi b ' tirm!ş ol.ına.k. «Eleme imtihanlarında mu

va.ffa.lı: olmak şar:.ıtw .. ı veya. bu dere<>r La.hs!l CÖl"d-üğiinü isba.t etınek «tasdik,. 
na.me veya bunun t.ısdlkli bir sureti. l\olU~ıneLeli eVTa.luna eklen.ecektlr,,, 

F - Evl!l veya ni..,anlı bulun.munak, «evvelce evlenip bo4ana.nlıı.r'Ll kocası öl. 
mWı ola.n!al' kabul cdiılir.,, Buna aid medeni hali bildirir mü:ııbit evr:ı.k keza 

eklenece'ıtlr. 

G - Okur sıhhi .>ebebler tlı!:ınd;ı okulu kendUij,rla1de11 terk ettiği, evlenme 
ı;uretlle veya. 41ger inzıoat-i ~ebeblerle okıulda..n çı.k.ı.rılılığl, a.Jıtı senelilt mecburi 
hi&metlni yapmadıtı veya. taımı.ıulamadığı veyahud sdıhi sebebler dışında çı. 
karıldığı takdirde t.a.ha.kkuk ettirllecek mekteb masrafın.t'ıııı tama.men ödeyece
tiıne ve göst-erdlğl vesl.k.al<trm ta.ına.mett doğ'nı olduğuna. dair noterlikten bs. 
dikli ve ke-fllli bir t.a.<.ıhhüclu;:.mt' verecektir. 

8 - Yuka.rıdıa.k.1 şeral.(.I haiz olan okur okula !rntilıı&nSlll! olara.k kabul edlle. 
cektir. 

9 - YukandaJd ma.ddelt'r nıu.clb:n.ce e\·ra.lnnııı muamelesini bltiı-eu!e-rden vi. 
layet \'eya kaza. merkeı•erıude oturanlar bu makamlar veya askerlik şubeleri 

vasıta..,ııe evraklarını do;ruda.ıı doğraya Anka.ra Ordu Haslabo\kıcı Hem~lreleı 

Okulu Müdürlüğüne göudl'receklerdir. 
ıo - Müraeaa.ila.mı Ağu.-.tos 19t2 nihayetine kadar sonra erdirilmesi la. 

zamdır. 

ı ı - Okurtann kabul ediıdikleri vP mekıt.ebe ha1'ekt"t etme br•hlcri a.yn 
ma.ka.mla.r ta.rafından keııclherlne bildirlLooektir. 

12 - Kabul cdllecckl~.-in okulun bulunduğu Ankara.ya kadıLl' gf'lmek ve o
kuma. tekrar yaınbc•k Slhhl mıı.ayene neticesi hastalıkları tebeyyün edenleri• 
memlekeUıne gl!meit •ı.ıln m.:MJ1'af edecekleri yol paraları kımdllerln.c aid ola. 
~ır. c5H. 'l'SOZ-. 

Ereğli kömür havzası sağ:ık komisyonu 
başkanlığından: 

Doktor eczacı ve hemşire 
araıııyor 

1 - Sağlık teşkili.tına bağlı Zonguldak merkezinde çalışmak üzere eı.2ı5., li 
aylık ücretli bir yedek hekim ile 225 lira aylık ücretM Kilimli mınta 
için bir hekim. 

2 - Sağlı.k teşkilatı Kandilli hasta-hanesi için «300ı> lira ücretli bir dahi • 
ınü t <' hassısı. 

s - Sağlık t.eşlditı dispa..ıı<serıeri tqin 150 şer ıtra. aylık ücretli i eczacı. 

• - Satlık teşkiJi.h has.taba.nesi için bilhassa Ha.riclye, Nisa.iye ve D 
sıenı451.erlnde çalışmış, fkı dlter servisler fçln de 3 ki ceJD'an 5 he 
alınacslctu'. Aylık iiere' '70 liradır. tieretler üze-ine ayrıea. fevk.alide z 
eklenmektedir. 

Tallblerıln sıhhat sicil numar.ı.!.ı.ruıı blldirJr km. 1.erciimel ba.llerile birli 
dilekçelerlnl 15.9.942 Salı &imüne kadar Havza .Başheklmlttine ıönderme 

«9447& 

Ya· ova Askeri Satınalma Komisyon undan 
Btr demiref, bir maranl'oz, bir saraç uMası hizmete a.lm.ı.cak&ır. Barem 

nununun 19 nnmı maddesine röre ücretleri verileceğinden t.allblerln bu lşt 
aıiı:l ehliyet ve derecelerini rôsterir veslkalarile birlikte Yalovacb 
alma lromsyonuna. ıre-lmeleri. d03lu <ı9591ıı 

T. lŞ BANKA 
K. TASAKRUI 

BESAB.LAJU 
2 J.ıdnci~rln 

Ketıdeılne ~rılan 
ikramiyeler: 

ı adet i.OK llra.ltll 

ı " 500 » 
z • zst • 

14 n 100 » 
10 • 50 ., 

tO t ti # 


