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Milli~ 
~sef 

( ŞARK CE.PHESi J, lkie lnkarada 
Stalingradda , 

Lüleburgazdan 
Edirneya hareket 

buyu;dular 
-

Lüleburgaz 7 ( A.A.) -
Bugün buraya selen Milli. Şef 
lnönü, buradaki köy enstitü • 
.. .. __ .J!l.&cn sonra aaat 16 sunu e~-' 

da Edlrneye müteveccihen ha. 
reket buyunnutlardır. 

Bommel 
·eski yerine 

çekildi· 
Londra: "Sekizinci 
ordu muharebeyi 

kazandı, fakat Alman
lar tekrar taarruz 
edecekler,, diyor 

Almanlar yeni 
arazi kazandılar 
Novorosisk'ln zaptında 
pek çok ganalm alındı 
Rus:ar, Stalingrad cephesinde mevzilerin 
sağlamlaştırıldığını, Almanların birkaç 

meskun yerden çıkarıldığını bildiriyorlar 

Almanlara göre:\~ 
Berlin, 7 (A.A.) - Almanı Molkova 7 (A.A.) - Bu sabah

ordulan batkomutanhğının teb- ld Sovyet tebliği: 
liii: Gece kıt'alarınıız Staliqrad'ın 

Huıusi bir tebliile daha ev- fİmal batı ve cenub batısında ve 
velce de bildirilmis olunduğu gİ· Novoroclsk ile Mozdok çevrelerin
bi Sivastopolun zaptından ıonra de d~anla muharebe etmltlerdir. 
K~radenizde Rus filosunun barı· . Cephenin diğer kesimlerinde ö • 
nabileceii ıon harb limanı olan nemli bir değlfikllk olrnamıttır. 

Romrnel'in maksadı Kafka:syada· Novoroıiskin kara ve deniz kale· Gece )'aF'lst tebliği 
ki Alman kuJJveılerilc irtibat leleri Alman kıl'aları tarafından Moskova 7 (A.A.) - Gece ya. 

tesi• etmelı imiı iısal edilmittir. rıaıntla ne§l'edilen Sovyet tebliği: 
' Rumen süvarileri ile işbirliği 6 Eylulde kıt'alarımız Stalin • 

Kahire 7 (A.A.) - Reuter a • yapan Vürtemourg, Bnb, Fran· gradın tfmal batı ve Leningrad'ın 
jansının hususi muhabiri bildiri • [Devamı 5 inci sa.>lada] (Devamı 5 ınci sayfada] 
yor: 

Sekizinci ordunun aeyyar kolla -
rı tarafından arasız taklb edilen 
Rommel ku~eri bundnn bir haf • 
ta önı:ıe Nil vadisine doğru ilerle • 
ruek üzere hareket ettiği mevzilere 
dün aktaın dönmüı bulunuyordu. 
Düımanın baflıc~ zırhlı kolları ka. 
ra ve hava kuvvetlerimizin devamlı 
ateJi altında müttefik mayn sahası. 
nın batısına çekilmişlerdir. Şimdi 
Rommelln ordmunda ciddi boıluk.. 
lar hası 1 obnUf bulunuyor, 

ı: Askeri va iy t :J 
-

Novorosiskinin sukutu 
neden ehemmiyetlidir? 

Yazan: Emekli General K. O. 

Ruzveltin şahsi mümessilinin 
"Son Posta,, ya beyanatı -

Amerikanın ikinci mühiın ve meşhur siması: "Anıerikalılar 
harbi kazanacaklarından emindirler!,, diyor 

Sureti rnahsusada Ankaraya giden arkadasımız bi'.d riyor 

Wilkie layyare aeyanarterinaen birinde karaya a)'ak basarlum 

Anknra 7 (Hususı suw-ctt"' gi- nunda, yüze yakın resmi zevat, ufuklarını taramalı:tadırl r. ]ki 

d kad'aıı.ımız M. Koç telefon· ga~eteci ve foto muhabiri ko· gündenberi artık birbirleri ile İ· 
en ar ... k • k .. . l tt, k la bildiriyor) _ D vlet linva yol- nu~makta, §a :uaşma ti\ ve go~- yıce t nışmı_ş ve. ?~ a aynat· 

larınm çok irin bekleme aalo• lerıl Ankaranın pıırl k ve temız (Devamı 5 ıncı aylada) 

Benzin t1hd.datı 
temdid dildi Londra 7 (A.A.) - Reuter a • 

jansının sekizinci ordu nezdindeki Sovyetlerln Karadeniule Sıvas.. varileri tarafından da yardım gö. Ankara, 7._ (A.~). -. Bl\fVC· 
muhabirinden: ıtıopoldan sonra ikinci ehemmiyetli ren Alman kuvvetleri tarafından kalett~n teblıg ed l~~~br: • 'b 

!Başvekilin T rabzonda 
yaptığı tetkikler 

Rommel gitti. Bugünkü Pazar gü harb limanları olan Novorosiski, evvelki gün aabahleyil! :ı.apt ve İf • 9 Eylu~ 1941 ~arıhdnden b1.~ a: 
nü cenubdıııki mayn tarlalarımızın denize karı• olduğu kadar karaya gal olunmuJtur. ren benzm tev ııal:u~ a tat 1 

•• e 
kenarında ancak gayet hafif bir karfl da tahklın edilmit bir halde Bb hi.dlaeyl haber veren dünkü dilmekte olan tn.h~ı~at ·ı~ Bı~~
lank savar top duvarı !'8lmııtır. bulunduğunun tahakkuk etmesine Ahnan resmi tebliğinin üsera ve ga. ci!c rin 1941 luzlun i~~d:n ge ~i: 
Sekizinci ordu .. nhtuharebkcyı klian • raimen dünkü yazımızda bahislnaiın ha1&:ında henüz hiç bir fCY ~ış .ola~ es:;~~ t:~~hine kadar 
nııa.tır, buna fUP e yo tur. ınan t . ld w n1u fevkala· so"y•'--enııy' -,,,.gwlnl de ·ııa·ve etJn rmcıte~rm 

:r 1 d ) mevzuu e miJ o ugu z • ı.en .......... e • d d kt' 
_ _:_<D_e_va_m_ı_6_ın_c_ı_•_a_v_a_a __ deliği &Österemeınl2 ve Rumen sü • (Devamı 6 ıncı aa;ylada) evam e ece ır. --• 

PETROL. 

HAZER 
DENİZİ 

Şark cephesinin cenub fuammı bütün tafsil~tile ~öaterır luı&artma bi r harit• 

Münakalat Vekili Malatyada, lktısad Vekili 
Zonguldakta, Ziraat Vekili de Adapazarında 

fabrikaları, müesseseleri geziyor, 
halkın ihtiyaçlarını dinliyorlar 

" 
Trabzon, 7 (A.A.) - Bnıve· dan fereflerine bir ziyafet veril· 

1 

kilimiz dün öğleden evvel ika· mİ§tir. Batvekilimiz yarın Baı
rnetgahlarında çalışarak bazı zİ· kaleye hareket edeceklerdir. 
yaretleri kabul etmişler, öğleden Münakalat Vekili Malatyada 

~ sonra aakeri, mülki müesseseleri Malatya, 7 (A.A.) _ Müna-
ve bazı imalathaneleri gezmiş· kalat Veltili Amiral Fahri Engin 
lerdir. Başvekilimiz, . ~ilahnre dün şehrimize gelmiş ve ba§t~ 
Akça bad kazasına gıtmışler ve vali olmak üzere, vilayet ve Par" 
kesif bir halk kütlesi teraf ından ti erkanı tarafından luırşılan
karşılanmışlardır. Başvekilimiz mışllr. 

Belediye parkın giderek bir Münakalat Vekili, resmi ziya· 
müddet kalmışlar, ve halk ile retlerden sonra bez fabrikası ile 
konuşmu lardır. demiryolları işletmeye tesislerini 

Gece Umumi Mü.fetti, tarafın· evamı 5 inci aylada) 

Bu kalabalık ne, bir kaza mı olmuf? 
Yok canım, kiracmın biri oturduğu apartımandan 

yor/ 



• 

1 2 Sayfa SON POSTA Eylul 8 

r Hergün ~-----------------------------------------------------------------------Resimli :makale : Göze çarpmak Vazifssini suiistiın 
eden bir mahkem 
katibi yakalandı 

Wende! Wilkie 
An karada 

,_ ___ Ekrem U,ü.hcil_J 

If.[r Wendel ~'ilkie misafiri· 
mizdir, bize ne derece dost. 

ne derece samimi hislerle geli· 
yorsa bizde de o derece dpst, sa
mimi hislerle karşılık görecektir. 

Bu harbin başladığı gündenbe 
ri yurdumuz hakkında geniş bir 
teveccüh eseri göstermiş olan bir 
devletin şahsi mümessiline hoş 
geldi temennisinde bulunmak 
borcumuzdur. 

Mr. \Vendel 'Wilkie bu uzun 
seyal:mtini memleketi hesabına 
tetkiklerde bulunmak, uğradığı 
memleketlere de Ameı ikanın 
harbe giriştiği günden~ri harbe 

= 

Dün llMJ!bud auçlar kanununa t 
fikan adliyeye bir M1iiatiınal hid' 
si in~I etmit, suçlusu bulunan 
mahkeme kitibl ~u miite 
akıb tevkif eclilmiftir. 

Maznun, Fatih sulh ceza 
Dlesi katiblerlnden :Berat adındp bi 
memurdur. Hakkındaki iddiaya 
tahkikat evraİcına nazaran suçlu 
tlb, Fa1ih sulh ceza mahkemesi 
tevdi olunan bazı evrak üzerind 
taraflar lebinde bir takırn tahrif 
,.apntlf, ve bu arada kendi kendi 
kararlar yazarak bunların al~ı 
nıahkenıe mühürüniı ve h:!kim 1 
imzasını da atmııtır. 

hazırlanma sahasında elde etmiş B "ll ı 1..• d k ö - .. d k ncl' hal'nd azı 6U er ıuı.z köıelerde açar, o güzel kokuları İnsanların ••z Pir yer e YClfClmO , 6 ze6orunmc en e ı ı e )'il • 
olduğu başarıları ve harbden son b §ayıp gitmek bir in•an için de en büyük kayıblardandır. Yafa -

Suçlu k&tib dii~ bu fekı1de bir 
dumıa karar tanzim ederken cür. 
Jnünıeşhud halinde yakalanmı 
baidcında zlll>Jt varakuı tanzim e. 
dllmi(.lr. 

rası için takib c:tmekte bulundu- urnuna değmeden 60t yerlerde kaybolup gider. Tabiat çiçek· dığımız asır mücadele ue canlılık a.rulır. Göz.e çarpmazsak ek· 

ğu gayeleri anlatmak üzere ya· .. '.!."! .. !~:.~!~?i herkes göraün diye yaratmıftır. •ik flir hayat aürüyoruz: demektir. 

Dün bu ~ndann dolayı mev 
cuden Möcldeiumumi1iğe oradan d 
3 indi sulh ceza hakiminin buzu .. 
IUlla çıkarılan mazının kitib, ken. 
disioe i111ad olunan bu suçu inkir 
l!bniftlr. 

..... - ....... -.... - ................................ -----· .. -·-··-----·- .............. ..... 
pıyor. r----------~~ .... ------~--~~~~..;.;...;.;.111m111..;.;...;.;.~..;.;.!"1'"9 ................................................................................. "'] 

ri!~~n~~ ~hls~~tb~::;:nm~~;;: [ R e h i r B a b ·e r 1 e r i 
neceği kendisinin hakkımızda _ .,,. _ 

Berat bu sora-usunu müteakıb 
sulh c:ea bakimi tarafından tevkif 
edibnlf, tahkikat evrakı müddeiu • 
mumlliie iade ohınm:aftur. 

evvelce edinmiş olacağı kanaati 

anH=.~~nk~~r.:ı:d;~~t~. yahud Bir· genç kadın! Gıda maddeleri fi atlarını 1000 fakir aileye 

;~;,~g:~:~?2~·~:r::~.~ y~~i!de!ez!r~~se artırmak için el altından bu kış yiylc~k ve 
Ey.Ol devr2si mezuniyet 

imtihan arı başa ~ı 

te olduğu hareket hattında en --· çalışanlar varmış yEminak. ôa'ncü'akHalkevevrillelOcleyakl küçük bir değişiklik yapmamış, Sorltıntddl ettiji lt.d"""-a yiis 
bundan sonra da yapmıyacağı bulam•yınca hıçalrlayflll. yalra· 
kanaatini her iki tarafa müsavi lamağa 6elen memurlara ela ate§ yardım şubesi 15 bin lira ile 

Birkaç günden' ni devam e.. 
den liaelerin bütünleme imtihan• 
lan dün aona ermi,tir. Bu sabah 
bütün reaıoi li.elerde Eylul dev· 
resi mezuniyet imtihanlarına 
bqlanmıttır. Bitirme imtibantan 
her okulda Maarif Müdürlüğü· 
nün tenaibi ile teşekkül eden ko· 
miayonlarm huzurunda 21 Eylul 
Pazarteai gününe kadar devam 
edecektir. Bilahare Salı günü 
\mtihanlann neticeleri hakkında 
talebeye malumat verildikten 
aonra 24 E lul Perşembe sabahı 
gene resmi okullarda devlet ol..
gunluk imtihantanna başlana~ 
caktır. Diğer taraftan orta okul
larda bir müddetenberi devam 
eden bütünleme imtihanlan d~ 
ı ugiin sona erecektir. 

surette vermek kudretini fazlasi· eden lriiatahın iiurinde ayrıca Batta ıtda maddeleri obmık U • I tüğüne yapılan müracaatlar ve fa. bizzat evlerine kadar götür· 

1 b 1 
.... bıçalr ue o/yon tla bulundu sere biliımwn zaruri ihtiyaç madde. hl§ fiatla ıallf ihbarları ıün ıeç:ik. 

e ~ m~'i .. ur. - leri üi.erinddd flat yükselmeleri! çe artmaktadır. Öyle ki bu&ün Be. mek suretile fakirlere yar-
Hıç kımscden tek karış toprak E~l Olküdard çak ıünden ..am.. utmaktadır. Bu ar • lediye .lktısad Müdürlüğü memur az dımda bulunacak 

. . h' k' k k ıece· a ·--ıstemıyen, ıç ıms~ye le ar_ış cür'etkirane bir vak'a cereyan et • tip .biç bir makul aebeb ıörül _ lığı y~nden bu ınüra~atlara ınüs 
toprak borcu olmıyan, harbın m~ bir küs!.ah renç bir kadını bı. medijinden bazı khn.aelerin pİya • be'l b\rer cevab veremıyecek vazl -
sonundan hiç bir kar bekl~mi. - çakla y~ıktau sonra kendisini aayı el altından karııtırmağa çalıt- y~te .!"~İftir. Bcledi)Ce İktısad M.~: 
yen, harbin sonunda da hıç bır yak .la:nak iatlyen uhıta memurla~ tıldart ve her ne pahasına olursa durtupnun J!ly~ayı k?.nt~o! ve.ı~uı 
ziyana yazı olmıyan Türkiye için rma klll"fı da ailih kullanınıftır. olMm fiatları yülueltmeğe kaldlk. ~&~ teşkilatı 1§1 bugun açm b.rın. 

.. · 1 1 Bu lôiltab, Otıküdarcb Solalul • .. • "' cı planda gelen bir mesele olmuş -
d~ınya facıası k~rşısında tutu a: nan mahallesinde Hancı aokajında larJ 90ylenmektedır •.. Bu v~lye., tur. Bu husus alakadarların da na • 
bıle~ek ancak hır yol vardı, kı 9 numar.ıı evde oturan HulUsi a • clotrudan doinıya, müıtehliki za • zarı dikkatini cclbetmirtlr. 
o da 20 asrın yı:ıptı<7ını 20 gün· dıncla ibiridtr. Hulusi, evvelki gece nu-a ve sıkıntıya sokmaktadır. Bu Piyaaaıun en sıkı kontrol altın. 
de yıkan fırtına önünde büyük ayni semtte Külhan aokağında o • pyrit&bli vaziyetin en büyük delili da hulmıduruhnası !lizım gelen bir 
tees"tirler du) makl:ı beraber sc· turan Fahna adında genÇ bir ka • olar~ Belediye İk!ııad Müdürlü • zamanda kadronun takvly~ t!i 
virci kalarak hırsfo,.ın nihayet dının pt!§lne takılmı~; kadına kar. ğün~ yapılan ~ayetlerin sayısı gös. üzerinde ehemmiyetle duruhnakta. 
· l kc k ·ı -· .. ·· b "..-le fi sadtıntılıkta bu1unmnğa hafla • 1 terllcbitü-. Belediye lktısad Müdür· dır. 
yoru ara e ~ı ecegı gunu e,. F....ıı--~ ı--d H 1" • 'b · mııtır ~ genç - ın u usıye 
mekten ı ::ı.rettı. ·· .:_emi• kendi ini takibde de. 

B h b b. . h b' . d yuz v"'.... :s-• 
u ar ızım ~r muz ,.. - vam ederse zabıtaya müracaat e • 

ğildi, olmayınca da bitaraf kal· deeeğinl söylemlttir. 
d•k, fakat en uzak ihtima~ler.i ~i- J F~ın bu ı_.aı:zda mub~lesi. 
le düşünerek, güya harbın ıçın- ne .. mrlenen Hulusı bu defa lfl da· 
deymişiz gibi çalışarak, hergün ha ileriye vardınnış, genç kadının 
b. d h k ] · ~ kolundan yakalıyarak onu sokak or. 

araz n a uvvet enmıye ugra- tas nda ürükl - baflaınıı'lır. 
şarak, elde silahla bitaraf kaldık, Fa;ma ~ ihar=~~e miıni olmak 
Baş-vekilimizin r.ok veciz bır şe· i!'teyince Hulusi bu sefer bıçağını 
kilde ifade etmiş olduğu gibi ç~:Ş. zavallı kadıncağıza gelifi. 
durgun ve mütevekkil değil, fa· giizel saplamıf{ır. 
al bir şekilde bitaraf kaldık:. 1 Taarruza uğrıyan Fatmanın fer· 

E- hiç bir tecavüze maTuz yadına kopn memurlar, ~u sır~da 
ger k k' k~.ımak:a olan carlbln pef!ne duş· 

ikelmıyacak olursn • nete ım mÜ~r. kendisini takib elmeğe baş.. 
yakın ve uzak ufuklarda buna lamıılardır. Zabıta tarafından ya. 
d"ir hiç bir belirti yoktur • harb kelanacağını anlıyan cür'etkar a • 
bizi bu halde bu)du;- u gibi sulh dam, bu defa tabancasını çekm~.ı. 
d b halde bulacaktır. atkutndan gelen memurların ÜZeTİ· 

e u . h b h ne a· etmqtir Fakat polis memur. 
Amerıkamn mu are eye a • ·~ " b · lar r"'ömen •~•it 

d b ·· k ları bütun un a ...., 
zırlanmak sahasın ;ı ugune a· caribi hi .. dar so.kA!!rta sı • 
clar ,.\de etmis olduğu başarıla:.a kı!lırt: =~amış.la dır. Karako'a 
gelince. biz bu başarıların en bu- getin1.erı suçlunun üzerinde 13 san
yük delilini bizzat muhterem mi tim uzunl-Jğunc!a bir bıçakh 7 gra.:n 
safirimizin kendi şahsında görü· 1 Wycn bulu:ınnıttur. 

Fatma. huhne,-e ı ... t.1ırı\mıı, 
yoruz. d k • _,_.,. t b 

Mr. Wendel \Vi1kie 942 yı - Juç.lu hakkın • anunı taJUMa a ı:ş.. 
h · ı·-· · lan"'"'~'ır lında Amerika cum urreıs ıgı ı· =====·========== 

çin cumhurivetcil~rin namzedi Iarın bir delili ı:le Mister \.Vilkie· 
olarak Mr. Rooseveltin en kuv·lden sonra bizzat Amerika halkı· 
vetli .rakibiydi. Fakat seçimdelnın hislerinde görülen değişik • 

J liktir. · yenilince, biraz sonra da apon-

Ye ıi Part Müfettişi E•11inönü Halkev nde 

Eminöniin ilalkeoindeki toplantıda bulunanlaı 

Eminönü Halkevinde dün, ye-1 dan, Evin muhtelif kollarına 
ni Part!. idare heyeti reisi Suad menaub Üyeleri Parti reisine tak· 
Hayri Urgüplü ile bir tenııma dim etmq ve çalışmalar hakkın
toplantıs tertib edilmiftir. Top- da izahat vermqtir. Parti reiıi 
lanttda Vali ve Belediye Reisi bu izahatı ve Halkevi laaliyet;ni 
Dr. Liıtfi. Kırd~r, .~arti ~eis~. Su· memnuniyetle kartılamıı, çalı,. 
ad Hayrı Ürguplu, fa.rtı müfet· malara daha fazla hız verilme· 
tişlerindcn Hasan Reşid Tankut: si İç.İn İcab eden yardnnlarda bu· 
Agah Sırrı Levend ve Halkevı lunacağını vadetmiştir. 
men:ıublan hazır b~ılunmu,lar· Bundan J10nra toplanbda bw· 
dır. lunanlar hazırlanan büfede izaz 

Halkevi :re;si Dr. Ya-vu.: Aba· olunmuılardır. 

Amerika halkı harb başladığı ( 

za~an ?arbin ~~şında kalmak is· 15 TE ]ot 1 NA~. 
ya Amerikava saldırınca Mr. 
\Vendel Wilkie ga\ibinin en bü· 
yük clostu oldu, bugiin Mister 
Rooseveltin ~abs1 mümessilidir. 

Amerikanın harbe hazırlan -
mak sahasında kazandığ1 başan· .................................................... 

TAKVlM • Eylül 

Rumi ••• 8 Arabi ftno 

lli>8 ııIB1 - S.lı -Atuatoa R•ın• ıeac 
Hır.ar 

26 1942 126 

GÜNEŞ Şaban 
İMSAK 

s. D. s. D· 
6 !ı 26 ' rıo 

11 01 • 18 

Or-ıe tbııdi 1 Alcşam Yat•• 

s. D. D. s. u. 
v. ır. 12 lG '8 19 81 21 07 

tedı, mıhve.r d~şmanlarını~ ;ge· 1 i c TER 
niş yayım ımkanlarından ıstıfa· ı u INANMAI 
de ederek yapt1kları propaganda 
laTa rağmen kararında uzun 

1 
müddet se'bat etti? Japon saldırı
sının hemen arifesinde yapılmış 
olan bir yoklamada b;le oldukça. 
büyük bir ekseriyet · bitaraflığı 
istiyenlerin 8afmda toplanıyor

du. 

Size bf16Ünkü harbin tuİr· 
lerile huıl olmuf garib hadi· 
selerden birini anlatalım: 

Üç arluulq Cumartesı günü 
Karalröyade bir birahanede 
hoJÇG vakit geçirirlerken Bo
ğaza İfliyen oapurlarını kaçı· 
nyorlar. Ne yapanlar?. Bitta· 
bi birkaç Hat beltlemek la
zım. Halbuki bir an evud 
Kireç burnuna gitmeli mecba• 
riyetindedirler. Nihayet hir O• 

tomoı.iUe gitmek istiyorlar. 
Şolör pauaazca 25 lira İdi· 
tor. Bunun üı;erine orkadaflar 

1 Talı.ime Çtkıp oradan otomo-
1.ilc biıunek kararını veriyor· 
lar. Tak.üne çıkıyorlar, IJÜÇ· 
liilıle llir otomobil buluyorlar, 
pazarlıfa ba,Zıyorlar. Şoför: 

- iki lcifi daha alırNm, a· 
%i on liraya götiiriirüml diyor. 

Arkadaılar bu liata razı ol
malı iizere iken birdenbire fO
f ör canlanıyor, elile arkadaıla· 
nn arkalarındaki )'Olu göde· 
raelı bağırıyor: 

- Hah, İ.fle Büyükdae oto· 
bün'i geldi, onunla git.eni% da· 
ha iyi ederainU; I 

Eminönü Halkeui -.yal 
yardım ıubui öni.iıniizdeki 
kış mevsiminde fakirlere er· 
~k ve mahrukat dajıtmak 
üz.ere faaliyete 11eçmiflir. 
Holkevi Antigone tems:U, 
milli oyunlar lutivali ve muh· 
telif kaynaklardan temin edi· 
len JS bin liraya yakın bir 
para ve bundan sonra lemin 
edilecekler ile kış mevsimin· 
de 1000 Fakire devamlı ı1uret0 

te yiyecek oe yakacak oer· 
n ek •urctile yardımda bulu· 
nacaktır. 

Hal#ıevi yakacall temini i
fİn mahrukat olüile anlaımıı 
ue muhtelif iatila.al merlrez· 
lerine yiyecek maddeleri şİ· 
parifinde bulunmuftUT. 

Fakirlere kıt meu•iminin 
devamınca yardımda bulunu· 
lacaktır. Halkevi, fakirlere 
yardımlarını bi.ı;.ı;at evlerinde 
yapacaktır. Her mıntahadaki 
fakirler tes'bit olunacak, yi .. 
)'ecek ve mahrukat evlerine 
kadar götüriilere'k kendileri· 
ne verilece1ftir. 

'--------------J 
Bir muhtekir ve 

yalanc1 şahidleri dün 
tevkif edildiler 

Y emqte ticarethanesi bulu· 
nan Hamayak Torikoilu ismin· 
de biri 23 kurd§tan satılması li· 
zım gelen mazotu 100 kuruta "e 
67 kurup satılması lizım gelen 

" icra memuruyuz,, diye 
bir kadm1 dolandırmışlar 

Faiz ve Niyazi iaminde iki ki· 
ıi kendilerine icra memuru &Ü$Ü 
vererek Hamide Koçer adında 
bir kadını dolandırarak 150 lira 
paraaını almıtlardır. 

Dün 7 foci asliye ceza mahke· 
meainde yapılan duruımuı .o
nunda auçlulardan Faiz 3 ay müd 
detle hapse mahkUm edilmif, di· 
ieri beraet etmiJtir. 

Sehi r Meclisi intihab 
' h z:rlıkları 

Şehir Meclisi intihabına aid 
hazırlıklara devam olunmakta• 
dır. Hazırlanan defterler dün a· 
1.Akadarlara teslim olunmuıtur· 
Bu defterler 10 EylCıle kadar 
mahallelerde aaıb kalacakbr. 
intibah faaliyet Birincitqrin İ• 
çinde bitirilecektir. 

"Dumlupinar,, döndü 
Yunanistana aon defa olmak 

üzere yardım maddeleri gölür· 
müt olan Dumlupınar vapuru 
dün ~hrimize dönmüıtiır. 

2 inci sınıf makine yağını da 250 
kurup sattıiından yakalanmı,t
br. Dün 1 inci milli korunma 
mahkemesinde durupıaana bat-

1 lanan bu davada auçlu ve yalan 
teJıadette bulunan lbrabim, Mua ''"· ---

işleri 1 Askerlik 
tafa, tzzet isminde 3 kİfİ de tev- Şubeye çag"' nlan.ar 
kif edibniftir. 

------ Fınlnönii Yerli As. 8. dm: 

J;ftik tacirlerinin bir talebi 
veklletçe re1dedildi 

Ve~«tner tlaı&im. Salamon Ot. İJ)'& 
(IZl_M.!O) Ue Vdertner Üst.tın. Ha. 

71111 Ot. Mlton <H'49) mı acele QUlle-

Tiftik ihracat birliiiade din ..................... ·-········----·-····· 
bir toplanb yapılmıtbr. Tiicc:ar- (. yeni neşriyat ""\ 
lar. bundan bir müddet önceli· _ .J 
caret Vekaletine müracaat ede- ._ .. Jllalula - 88 lııc1 Mfllı iWt
rek ihracattan fon alınmamHını ....-. k1a41ıe p.eı nslmler ftl'dll'. Fb,t.ı 
iatemitlerdi. Dün yapılan toplan- 11 aıqt•. 
tı, Vekaletin bu müracaati reci· 
detmeai üzerine yapılmıt ve tüc· 
carların dilekleri tesbit edilmİf" 

* Var1* - ııs 1111eu ~ ~um!ffs. 
Fi.u 15~. 

tir. 
r··········ı-··················-············, 

Yeni. he'~iye mUfetlişi Cumartesi i 
Belediye münıkı'blarından ve es- i 

ki pzetıeCİ ~ Baha Ki •• R , 
mil Gö:r.ıiim terfian belediye mü : g unu amazan 
fe1tifliğfne tayia edilmittir. 

Baha Kimli Edebiyat ve Hiıkuk l•tanbul Müftülüğünden: 
Fllkültelerinden mezundur, beledi • 12/EylUI/942 Cumartesi gi. 

,, l:'.. 5 40 

s.

1 

u. s. 

9 17 12 - l 84 

Bugün infiradcılar da dahil I 
olmak üzere biitün Amerika 
Mister Roosevelt'in etrafında 
toplanmıştır. Vaziyet böyle o· 
lunca Amerika gibi kaynakları 
hududsuz bir memleketin ayda 
5 bin tayyare ftl kadar bin tank 
yapmış. Dünyanın dört tarafına 
az ç<>k !kuvvet göndermiye başla 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA! i

yede birçok lalmıetlerl nrdır. Ar- nü Ramazanı Şerifin iptiduı oJ. 
kadafnnıza yemi ifiade ibaprılar dl. duiu :ilim Olunar • . - ('Devr.mı 6 ıncı aaylaJ.a) lıeriz ~ . 

.... ._ ... .._, ""'?T_.,.._ ... - • • "-•U••••••a•aeaaaa----•-••••• .. a-...ae•aaa-"' 

• 





ll!e n ıgone cm:r: ı, 
milli oyu.nlar /ati.vali ve muh· 

cakhr. Diğer taraftan orta okul
larda bir müddetenberi devam 

'J/2 Say~ SON POSTA EylW 8 

•Son ,..._ ..,. WiAI tehlltoaı: 47 

PATRONA. 
Mehmed Pata başını 

menfi aallıyarak: 
- Müşküldür Çelebi! 
Di,ye esircinin yüzüne baktı. 
Kethüda Mustafa Bey verile· 

cek kararı bekliyot"du. 
Şıica Çelebi tereddiıd etmeden 

sadrazama teminıt.t verdi: 
- Pehlivanı kımeaoeler far • 

kına varmadın bu gece huzuru 
terıfinize aelimetle iıal eyliye • 
l:,ilüriz efendim. 

Mehmed Pata ıı.lay etti: 
- Avret kılığına mı sokacak· 

sız? Hatırlu olur Çelebi! 
Esirci kaılarmı kavislendirdi: 
- Yok b~nim efendim, kat'a 

elem çekmen. Göz öni.indl'} ka • 
palu «kupa» ile getiirmeyi üze • 
rimize alurız. 

- Ya, göriirler iae? 
- Anlann sözü önünde sulta· 

nım. 

Mehmed Pata eairciyi takdirle 
ar zi!yordu. 

- Hiimmam aahioi [1] a • 
d~""' imis~h: ,Celebi! (Gülüm· 
aedi] görelim imdi naıııl ideni:ı.? 

Veziriazamın cevahı artık hal· 
!edilecek meaele bırakmıyor, 
Halil pehlivanın lfegl araba ile 
ve2ir sarayına setiribnesin~ mu· 
vafakat ettiiini aıö.tedyordu. 

Esirci ile kethüda Mustafa Bey 
yer öpüp çıktılar, Şüca Çelebi 
doğru Kocamuatafapaıayaa git

ti. 
Vakit erkendi, daha ikindi o

kunmasına bile bh· saat kadar 
bir ıey vardı. 

Esirci ev kapıaında hayvan • 
dan atlarken, kanıki kahvede o
tnran ıözlüklü köaey1 hatarlıya· 
rak irkildi. tıHala orada mı a • 
caba?> diye batını çevirip bak· 
ta: Hayır, eözlüklü köae pence· 
rede değildi. Şüca Çelebi içinden 
1rüliim&ecli: «Da ye o kadının da, 
kendinin de yok yere vesveae • 
ye ka1111-aı olduklarını d\ifün • 
müştü: Bir adam 1Mr .,, önünden 
bir iki defa geçemH mi, canıla· 

ra, pencerelere dikkatli bakamaz 
mıydı? Nihayet lıir kahve pen • 
ceresi önünde oturup bir k~hve, 
bir çay içerek nargile ~eki§tire 
çek.ittire etrafına seyı·edemez 
miydi? 

Omuzlannı kaldırıp dudağını 
ltükerek bayvanmı al yanaklı 
((ay-.raza» verdi, doğru Halil peb· 
livanın yanma koft41: 

- Hazır1an111 karmdaşım, bu 
gece aahibi devlet ha:z:retlerile 
görüteceksiz. 

Dedi, Halil pehlivan sevindi: 
- Kendülerile görüş tiniz mi? 
- S&yleımem~ olaa idik, ı ha-

zır bulunuırn diyebilür mi idik? 
- Ya, ne vasıta ile gidebilü· 

riz diye dü,ünüraiz? 
Eairci Şüca Çelebi gülümsedi: 
- Anı düşünmen Halil ağa, 

bize bırajın. 
- Esbab ve vesailini cenabı • 

nız mı ihzar eyliyec ekaiz? 
- Şimdi sorman sultanım. 

vakit ve zamanı geldikte elbet 
anlaraız. 

İki adam bakıaıp tebeaaüm et• 

tiler. Şüca Çelebi konakta daha 
ziyade kalmak istemiyordu. Va
kit geç idi, bir iki saat sonra ak· 
faıR olacağı için vaktile hazırhk 
görmek lazımdı: 

- Akıama kadar bize intizar 
eylemen, olabilür daha er gelü
rüz. Biraderiniz Ali ağanın dahi 
gelmek ihtimali vardır. Şayed 
biz yoğiken gelürlerse bekleme· 
lerini söylen karındaşım. 

Diye, odadan çaldı, sof ada 
«daye» kadına cariyeler hakkın
da ufak tefek talimat verdikten 
sonra ahıra ko,tu, hazır duran 
hayvanlardan b•rini çektirip yal· 
naz batına üzerine athyarak 

kahve köşesini büküldü. 
Esirci Şüca kestirme Topkapı 

yoluna çıkıyordu. Oradan Aksa· 
raya doğru kırdı, Muradpa.şa ca
mii kötesinden Horhora, oradan 
da Saraçhaneye vurdu. Şıkkıev· 
vel defterdan Ali Beyin konağı 
önüne gelince hayvanının batınl 
çekti. 

(Arkası "01") 

İsta 'bu1 sıhhi müessese' er arttırma ve 
eksi" t ne ko nisyonundan: 

Leyli Tıb Talebe Yuırda talebelerine ıı.1d 600 ad.eıl flldtko.s fanl!A ile 600 
1116fll fi141lmıı don açık ek~l rn ye konulmuş'ur. 

ı - Eksiltme 23/9/942 Carı,a.mb1 giinu 14,30 ela Sıhhat ve İçtimai Muave. 
n5 Miidliirlüğ'ü blnuında topla un ko -nisyonıla. Y9Pdacaktır. 

2 - Muhammen fiat b1!her ad'ed fild kos f&ni'!i için 134 ve beher a4ed 
fi1dıltos don i4ılP de 1%6 kuruştur. 

3 - Mııva.ltka.t t mlna.tı 117 li'ra.dır. 
4 - i•tekliler şartnamesini ralı ·ıua günlerinde 1tomtsv-0nl?.l. göre-bilirler. 
5 - isftıkiler 1942 yıh Ticaret ()dası v.eslkasilıe 2490 sa.yılı kanunda va71h 

ves'..katar ve bu işe yeter muvMıkıtt -km~nat, maklıuı ,·eya bankıı rnektnlıile 
belli gün ve saatte komi ynna. relmt-ler. u9573 

Davlet Demiry~lları fşletme U. M. den: 
Muiıa.~ bl'deli (119000) lira ı>lan ıeoo l\-13 gul'll'en ku~te 23/9/11142 

Çaırşamba güniı saat 15 de kapalı u.rf wruıLü ile Arıka.r.ub idare blnasmda. 
t.eplana.n Merkez 9 unca Komisyonca salın ahnacakhr. 

a. ile &'lnDek ill~YePl.erfn (6'750} liral• mıwak.kıll temloM ile kaııwıun 
t&yln et.tiğt "t'esfkM&rı Ye tekllrlerini ayni cün Mat lf e kadar adı ıeııen ko. 
..ı.,ea reis1ifine yerme)e.rl ı&zı.mdır. 

[l] Azim •• .W..Ct ~ lıcMell arinameler l.ar llra ımaiAltilinde &Dkaıraıla MerMz ve Ba.ydıarpafada, ıra,. • 
...._ '\: ...,, .. ..........._ ...,_ oluıuar. 

&n Poıta» nın edebi romam: 101 

~t~t;:ği kadı D· _ı 
NUS"RET SP.~A eaŞ-V.Ut-\ iYaratır 
- Size bir ~ey itira.f edece • 

ğim.. Hasta olduğunuz zaman 
bir gece, sizi ben bekliyordum. 
Beyaz saçlarınız dağılmış, yü • 
zünüz sapsarı, ateşler içinde, İn· 
liyerek yatıyordunuz, bu haliniz 
le bile o kadar güzeldiniz ki .• Da 
yanamadım ve.. ellerile yüzünü 
kapıyarak arkasına döndü: 

- Sizi öpmek cesaret"nde bu· 
lu~dum. Duda.klarınızın harare· 
tiıii hiç kaybetmeden dud&l.la • 
rımda ıakhyoruıp. Ölünciye ka • 
dar da bu harareti duyacağım. 
Beni ayıblıyor, hareketimi çok 
fena buluyorsunuz değil mi? 

Haklısınız. Lakin bu anuyu 
yenmedim. Çünkü bu f ırsab bir 
daha bulamaz, sizi doya doya 
kucaklıyamazdım. Ooh, kendi 
kendimden iğreniyorum. ~azarı· 
nızda biraz daha düşmekten kor 
kuyorum. Sizden son ricam fU· 
dur V edad Bey! O gecenin ha· 
raretini dudaklarımda tazele
mek istiyorum. Samsuna götüre
ceiim yesi.ne hatıra bu olacak· 
br. 

Hayretle bakıyorum. Karşım· 
daki hakikaten Fiisun mu? Na· 
sıl konupbiliyor, neler istiyor 
ve.. nfl'ler va oıyor? .• 

Dehşet içindeyim. 
İki sebebi var bunun! 
Birincisi duyduldar1m.. İkin • 

ciai Füsunun son arzusu ... Ken· 
disini son defa öpmP-mİ iitiyor. 
Bir saniye dudaklarımı alnına 
değdirmem güç bir feY değil .• Bu 
en temiz bir ayrılık busesi olur. 
Fakat ... Korkuyorum, dudakla· 
rımın cildi üzerine değmesile 
kendimi kaybedersem? İçimdeki 
mel'un ihtiras canavarı hala diş· 
lerini gıcırdatıyor. Zayıfım; ira· 
deme hakim olamıyorum. 

Eyvah, Füsun yerinden kalk· 
tı... Aramızda bir admıhk me • 
safe var. Yakla,tı. Ben karyola· 
ya ilişmif vaziyette olduğum için, 
dileri dizlerime değiyor. Orpe • 
riyorum. Dizlerimde mevcudiye
tini hiuettiiim bacakları titri • 

fırlmaaı nefealerinde arzuların Sırsıklam oldu clllerim. Cildime 
ıslığı... değen her ılık damla, kızgın bir 

Tekrar ellerile yiizün:.i kapı • kurşun gibi derimi yakıyor. 
yor. Kollarından tutarak kaldır • 

- Beni mazur görün, ayıbla· dım, yauıma oturttum. B ~mı o· 
mayın, İğrenmeyin benden Ve • muzuma dayadı. Sakin, sessiz, 
dad Bey! Bırakın, sizi bir defa atladı, ağladı. 
d-1ıa sevdiğimi aöyliyeyim. Son ~üzüme degen aaçluı, nefes
def a dudaklarınızın hararetini lerımc karatan nefe i, vücuduma 
duy4lyım. Hiç bir sey dütünemİ· değen vücudu, harareti başıını 
yorum. Nasıl bir çılgınlık yaptı· döndüriiyor. Biraz konu malı i 
iımın farkında değilim. yım. Bu aükut, beni büsbüllin çıl· 

B!rdenbire ye're çöküyor. Kol- dırtıyor, zifa dü,ürUyor. Kendi· 
larını dizlerime, ~nı kollarına mi daha çok dinliyorum 
bırakarak, hıçkırmağa ba,hyor. y:;.u d d" 

0

y 
A ~ ı ı b. B lk" b - - n e ım.. avrum. ar asın, aça ır araz .. · e 1 " Şimdi dikkati be • d" l Sen .. la h' d l d e nı an e •• 
g~z Yat n .. ••. umanh ann ba.n daha çocuk denecek yastaaın! 
g~~_.._!ozu ~ormış yen ru kauna ır Senin yaıında genç kı.z:lar

0

, önü-
suaun venr. uuruna zanır. ı .. k ı 1 B" 
Ben de bu iraftadan kendime ne g~ ene atı 0 ur ar. ıra,; yaı 
bir yol bulur, irademin dizgin • b, bilbusa aaçl~r! beyazla~mıt 
lerini tekrar yakalayarak aela • erkeklere.. ~~~~~e 4:rke~ ola
mete çıkabilirim. rak çok aık gorduııun bır enı,ten, 

Dislerimde aanılan batını, dal bir de ~en vardım. En:şhmi se • 
gab, ipek kadar YWDUfak saçla· ve!"~z~an. Buna pe~ çok ~yler 
nnı olquyorum. ~anıdL Faka~ k~lbı~ !'e~• ç~ •• 

- Seviyorum, seviyorum. diye kınmeden. be~ımsıyebıln-dı. ~or 
inliyor. . . Bu benim kabahatim le o~dAu nıtekım. . . Bu aevgınm 
değil Veclad Bey! •• Kendinizi ba· hakıkı, andığm kadar ebedi ol· 
na zorla ıe•dird;niz. Benim ye • duğuna İnanma kızım. 9:,. gün 
rimde kim olsaydı sizi çılcınca gelecek, kendi kendine gülecek-
"vr,.,.11 Amm.11. biliyorum bu biT sin! Su vatlı, beyaz arıçh, y->r • 

cür'ettir, haddini bilmemektir .. gun yüzlü mağmum adamı auıl 
Fakat ne çare. .. Sevdiiimi:z za· beienmitim -diye ·· Yook, hayır 
man kalbim;z bizim değildir. itiraz etme ... Sözüm\i kesmeden 

Ellerimin üstünden göz yaşla· beni dinlemefüin ! 
n küçük dereler baUnde akıyor. ( Arlra.ı var) 

Kırıkkale hususi muhtelit ortaokul 
müdürlüğünden: 

1 - Okulummda 140 lira.ya kada.r ücretli Taıri21,.Coğrafyaıt Ahna.Dcau cFI •• 
• zftt.Klmya» «Maf.emJlotlkıı öğrctmenWde.ıi açlktll'. 

1 - Orıta okullaır4a öğTdımenJıt vasııflarını haiz fsteklllerln 15.9.9U gıinüne 
kadar clipJıoma, niifllll ciliıdanı. Askerlik vesikası, şlm:li7e kadar bulım. 
d1*ları vazifeleri ıöst.!rcn sıciI özii iyi imi kitıdı v 9 vesika lo otrall. 
le biTDkte dlleqelerlni · okulUJDUZ Mü11urlütüne l'Öndennelerl. 

Üniversite rektörlüğünden: 
Geçen :rıı 8*erDk ılenl deYam mtiddeUnl dMiurma.mı, ita talebe ıotn 
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SON POSTA 

Telgraf, Tele:fon Ve Telsiz Jiaberleri 

eu sAsAHKi HABERLE~ ı . Wilkie Ankarada 
Ruzveltin dün gece 
söylediği nutuk 

· "Almanyaya mutlaka Avrupada 
taarruz edeceğiz, buna kat'i 

karar verdik ve 12 yer seçtik,, 

(BQ.f taralı J inci eaylada) Ş"fah" • 
mıı olan Türk. Amerikan ve 1n- J 1 rne_ 1) j l~ı _is~; ~a1Jamba günü 1ı:r.aJla gö-
giliz gazetecileri .timdi Birl~ik WiUöe - "mesaJ geti · et" l l'iiftiiğlimu aıt,at~~~ mwabt esna.. 

• devletlerin ikinci fııhsiyeti olan med.ijİııııe dair it~ n::..ı.: ınnd~ neler ır:çtı.ııı..nı de neıre't::ller. 
Wilkieyi ııabır.sı7.lıkla beklcm~k- auaJe kal"fl taJariri a,a. r.tıe:Saj ce· Hatta bu neırıyat arasında benim 
ledirler. Wilkienin ba: ca-.b İlı· tirmediğini, fakat }"llbrKla aa- Mıslr hqveka_i~ . 1 ~nilyo_n dolar 
tikbalcilerinden başka tayyare lattajı hedef daireaDuie me1&jmı da 1ıed!ye et:J,iimt soyledıler. Şu 
meydanmıo bir kenarmda .eu.iz fİfalıea hildireceiina ııiJ'Wi .ıe ~ey~fim ~sıoda bunlar benim 
sadasız hiçbir bayat eseri gö~ ei:DJerine dewaml dedi ki: 1 ıçln guze1 bir eğlence tejl<i1 ediyor.» 

termeyen üç munzam daim de Hartt ist.fısafah 1 Harb ıe le.acar sDracM? 
yan yana sıralanm~, Witk~eyi de· Aıauika ' • ~ Gazetect1er .ard-.1ar· 
ğil, onu getiren ııml kardeşleri- "- ıeçeıı Ağustos . _ Had> d ıs · bd 
ni bekliyorlar. Bu canu2 cisiıaler ayı .zarfm.ia (3000) tayy4U"e YAP )'.aCalt fikrin' ~a ..,ne ar m1 • 

g .... _..lerde topraldanmız:a mec· b.. Bunların % GO :r bm·b tayya- R , a>· ~"-~ D':. 
-r-- eaidİJ'. .ş·-.:ı:ı_• J L • ih 1 b UEfemı.ut JamH manıena, 

buri iııit yapan Amerikan bom· r • l~1&ı .ay •• ut sa u '-- ____... "1 ce. 
merkeıdedi ya.,, ~ı. 

bardıman layyaı·elcridir. Blıllllar . r. cı- Hat'b!n ne kaıd -
şimdi Mehmedci~i..n himayesi nl- Bır. ~ &eçmedaı aylık ta~·- ha\kmcb bt>i bit· 1Nr ar ~aıı 
tındadır. Saat ikiyi 20 g~ciyor. yare imalatımıır: lO.OOO Uç.&4'• FaJaf· ~ ~ 
Ankaranın tarihi kalesı idh- varacak, harb tayyarelerinin t>a· ~d· LL! • .. fD"11 ~edeyim iri, 

1 da h _!.Le,t d- L ~ı· d "'k UQ eıDAJ Çöl hamı Mrb talihinin 
metinde ufukta beliren müteha.r- Y " u u.&:t.U ıuu ın e yu • L!- d'" --- -· • •• • 

· · seleeektir. uu;e ondaganu apaç1k ~enyor. 
l..ondra 8 (A.A.) - Birl~k lerin yardımı ile nihayet zafcı-j 1 çahşan müttefik devlet]<!rin or • l'tk bit' kara nokta yakl~tıkça Gen A ;-. f d Demeık kt Amerika™" bam iJtih. 

i t •--- nacakh büyümektedir. Bütün gözler gÖ· Mih e .1~us~~tef:~!'1 ~lr 1~ a --'I: ---1•-- -e harb --L.....'-'--Amerika cümhurreisi Ruzve ~• r. duları, bahriyeleri ve hava k .. "h . T k- vercı er 111Ut ıA ıı:emı ergen aıu1 an.ı. 11:..-- .. .......-pu-.::rerme ,-e. 
dün gec. ocak batı nu~u~ın • ~alamo~ ~daları ~aferi . izam kuvvetlerinin i§birliği ile kaza _ 

1 
e muteMveccdı tır:. · 8:YYdarcb. yka 500 bin ton batn-dılar. Buna mu· tİf~çe vaziyet m~iklerin 'ldttne 

elan birini daha vcrmı~tır. Bu edilmemelidır. Fakat Mıdway mlacaktır. aşıy~r. ey an uz.?'ın e ır aç kahil yalnu Amerikanın geçen değfır.1~e devam edecek 'fe ~onun 
nutkun ehemmiyetli parçaları .zaferi Japon tarru.zunu durdur- Bu harb dünya -•zun-deki cevelan yapıyor, gozlerden kay· A =.. • .J. l '-! • • t 600 b" da miit~ harbi kazanacaklar 

J - b ) k k k ra,&U.LOS aKJ ~mı ofD~aEI 1 lD 1 • 
§Unlardır: muştur. harblerin en çetinidir. B:z daya- 0 uyor ve ~e raı: ortaya çı at"B. tona balii oldu. Şimdiki fark 100 dır. 

A h b bö·•-e·inde oaye- Mısırda .... k .. ,·ddet~· L" h b b"l k • • .. ı· . muazzam •o-.desmı ve kaXJadları b" • • ! n:er kan or·.lusu "'"1pa ar ıı.s • " ... - " '' vır ar na ı ece mıyız f sua 111ın ceva· _1.,. "ik d m tondan .ibarettir. Fakat gele· llJ 'il 
· miz AlmaııJ'•J'• kaı·.şt tarnızdur. ~lauufbr. Ehemnıiyeti çok bil· hını istikbale bn·akmamalı. He • ~· t~'l"dar ett ~ea sonr" mdey kanınb. cek lkinciki.nundau itibaren her 

Hücuma bath1ac.u.ğuw:r. en ~ağt yük olan bu harb\n neticesinden b 1i B" J otesın e topraga ter.1as e eı·~ ır b. • • Amerib 10 .~!1..-L..ı. bir mm. men ceva verme : ız ayana. . . ı_ ki L:_ d"' .. ay ar milyon tonluk gemı yapacll 1 L... _ _. ___ L..o. ··~ • 

L!r düzine yer vcırdır. Gerek A- ümidvanz. Bu harb, L-raL~ce v ! ın•• yapıyor ve aes n uu- onuş- ~~adır B.naa 4 ı-:1--u - f ue ver cagız ~ .. .. .. . iız.Mihverin bize bu }'C"tlda verdi · • ,..,~ 
merika, gerekse ng-ilt<:ı-e hazır· le, motorunu homurdatara k mey v • k _L1 k .,l k . - -'d - ltazınhr. G~ giinlerin geçnJlf 

•· t ..ı· Al Al 1 B d d d gı ayıo arı e :na ır.c..· ıçın Al ıgı· .. . 
hklannı görmuş 1'!'o!r. manya- man ara aşvekı·ıı·n Trabzon- anın tam orta5ın a uruyor. t db" 1 t" • .:! ık sinlere beaemiyeaiini bu YAD -L L--· 8 .. .. b h k d mız e ır er Q~ ıcesınc;ıe· ay ı . 
om kudreti A'tTUpa heJ'u Yıuuaft• otun u are et1er esnasm a ka b JSO b" t · k J.ıt .çlk bir feldlde göııasmJ, edil'. 
da kırılmahdır. Buı1uıı için mü- sinema ve fotograf malmeleiri i!· b yı kab!'°. o~u g;;!°ıyc:~e ' Al.an .ateli '-ftaıda ........., na 
him kararlara va~·dık. Zamaau göre da yaptıg'"' 1 tetkikler leme~te ve motörün g~tiisüau; naun~a'::ak ~ı~~rS:~ ::ıı:::ı;; sileri iktidar .mevlüiuden atmaılağı 
'

elince bunu siı: de, dii,.,ınanları· sanki rekebet etmektedir. Reamı 1 L. • d.. kt• B rut nn" a tlıWirde llarbi miile*1b ıiileceii 
IDtz da anhyacaksınt:ı:. Bu karar af taralı~- inci •ariada) (Baı ttıFalı l ÜM:İ «ıy/atlu) zevabt. veb sazebıcıl~l ~orl"Wlb. ldu " libna gelince, bu harbe girdiği- ceza a«ll' oLı~ır. 

:.- (B l · k eaımıze onece ır. a . w 

taarruza ajd hul1mmaktadır. konya ve Hes lfünenlerı çok sarp tetkik etmit v.e buradan tehre ka- tan ıta yere serı nuş ır ev mizden bugüne lfadar yaptığnnız IMr -ıe cıevabea, Wilde ~krar 
Harb istihaalitı i~in ~ir milyar arazide günlerce süren P.~?e.~li dar uzatılma•ı kararlaşbnlmı~ m9:.nzaraıı ar~eden tayyareye buut geçen Büyük Harbdr!kinİn memieketimiz hakkındaki ıiatıbala.. 
tlolarlık yeni bir tahsi~at kabul muha_rebelerden sonra bu buyu~l bulunan demiryolunun yapılma· dognı adeta hucuma ~alkışıyor- dört muline vat"mıstzr. Tank is- rma avdetle demİf!ir ld: 
edilıni ... tir. zaferı kazanmışlardır •• Ele geçı-l sına bir an evvel L--lanmasl için lar. Kapı açılıyor ve b•ra'Z sonra tih r de - d - rt k "- Amerikada Atatiirk demnia 

" "'"'9 \Vilkİe mİsafİrperYer topraklan• tı dsa ı n·- &~1~c:! .guı!~ .... a m~ • - L::.....:ı. _...J......;....J __ ,_.,ı__ b':.,: _.__,_ 
Pearl Harbour l:a3l<ınmdan 9 rilen ganimetler hakkmda şim- alakadarlara icab edt:n emirleri a ır e s an mıaıaum1z ıtt .._ uuır- ~ı..-.-.- -· _.,... 

mıza ilk adımım baaıyor. • · 
11f rtt 

1 
• k' f • tm .__.. teliıldci . ..1ıL-.-ı.ı.ec1 .. • •- ··----- de.. ay geçmiştir. Bu müddet zar • diden tahminde bulunulmaz. vermİftİr. _ w aynı vazıye e m ışa e cıue· -~ · DIGllml 

fında, harb sahnelerine geçen Stalingrad muharebesinde Al· Malatyalılar, utuyon ile şe· Yorgunluguna ragmeıı kuv· dir. Binaenaleyh 'Mihver dev1et- mına kaqı aynca bir ba7rmdtit -
1111ıwni harbde Fransaya aöndP.?' man ve Rumen kıt'al;lrJ fiddetli bir arasındaki münakaıe güçlük- vetli bir azim ifade eden çehre• ]erinin zaferi bahis mevzun ola- mtz wnltr. 1nö.iiıni.ı azim Te do. 
miş olduğum'4jE askerin üç mis· çarpışmalar sırasında yeniden a· lerini ortadan kaldıracalt olan sinde Amerikahlara lıas bir le· maz. Mihver devletlerinin "u nndifliğİne ele derin bir mefı.mi
lini ~önderdik. ra:zi kazannu,lardU". Düşman Jİ- bu karart büyük bir sevinçle kar- b~ssü~, yeşil~ çalan m~vi ~ö~t;:- harbi ka:ı:anacağını sanmak l>u- yet du,.uy?nm: Am~ T~j • 

Milyonlarca Alman bu ..-..ne maide Alman ku~atma mevzile- şılamıılardır. rmde ıse neş e ve zeka goru!u- dalalıK:br. n yenin bqÜnkii "nl:zlyeti çok iYi an. 
loş mevıimini gene Ru"ynda ge· rine karşı kuvvctU piyadP. ve iktısad Vekilinin Zonguldakta. yordu. Garlı çölünde vaziyet lıqrlmakta ve •. ~~ir edilmektedir. 
çireceklerdir. Ru.ıya müttefik - tank teşkilleri si.~rerek şiddt:·tli tetkikleri Geni~ omuzlarında kurşuni Ankarayı tıeniiz gcrem.edlm. An<:2& 

0 şaıırtma hücumlarmda bulun· Zonguldak, 7 (A.A.) _. · Hav· renkte bir ceket vardı. Misa- Bay Wilkie, garb çölü hakkın· fU pencereden gördüğüm ınanza"a 

Gros~ıy .petrol muştur. Bütün bu hücumlar püs- zamızda tetkiklerde bulunmak- Hr, evvela Amerikan &efiri daki savaılar ha'kkmda da soru- intibalar1mın çok mmbet olduğu 
J 1 kürtülmüs: ve Alman kuvv•-.tleri Şt h t f d 1~ 1 l \l ıı... i ·· _,__-..!........ıedir ... ~ ta olan lkbıad Vehili Sırrı Day ayn ors ara m an se aman· an sua ere cev.auen şun: arı ıoy• m~eunu . 

h • t h'"k d diifmana kanlı kayıblar verdire· yanındaki Vekalet müdiranı ile eh. Mütealuben istikbale~ gelmi~ ledi: banci cephe hakkında sorulan bir . şe rı e .1 e e, rek 108 tank tahrib etmişlerdir. Cumartesi günü Karabükteki de· olan İngiliz büyük elçisi, Çin el· «- Müttefik d~vletler orCluı.u suale cevaben Wi'kie '1Jnları s.C.y • 
Hava kuvvetlerimizle llÇaksa"ar . l"k . 1 . • .. d ç~i, Sovyet maslahatgüzan, Yu· çok mühim bir ::ı:aiu kazandı. lemittir: 

Al 
' 

T k b ta l h . • d ha- mır. ve. çe ı teaıs eı.·ı.nı goz en B f · f ~~ h ·• 1 man ar ere ak rtyadarının t.~ml~ye~ınde tü" geçırdıkten sonra dun Zongul- goslavya elçiııi, Norveç, Yunan d~lmemza ~ ta suali enuz neşre- kinci cephg mesefeSİ 
Te e e en mo or il pıya e • d - ı · t" maslalıatgüzan ve bu elçilikler 1 IJtir. 

h 
menleri ve tanklar bu harekita aga ge mı.ş ır. ki ·ı A "k f" • ta Mihverciler Rorrımelin llOll ta· Mısuda esuen bir ikinci cephe 

ne ri nı· geçti~er •eni& o···-üd· e : •• ; .. -ı. e ...... :.tir· • Ha- iktısad Vekili vilayeti, Parti- e~ Dl llrasa e merı a 5e ırı • b" ke ıf h ek f 1 m alddur Ben ö-.l- tahmin edl 1 ! ı .. --.- ~ ~ ·- ... -.y • 'beled" • · l • d rafından Wilkie'ye takdim edil- arruzunu ır ş ar - e 1 0 a· ev. • YllC • 
va kuvvetlerimi:ı: sehir ve civan· yı ve z 'j~~ zi[a"t ermba~ diler Hariciye Vekaleti vrotokol rak anlatıyorlar. Hatbuki elle· yanım ki; Siz Avnıpada açılması 

Moekova, 8 (A.A.) - Royterin na sündüz ve Jıec~ akınları yap· aonra ongu ası o:z uya • •· ı . · A • • • rindeki bütün kuvvetlerle ta.ar- beidenm Yr ikinci cepheden bab • 
hususi muhabir.inin bildlrdliine gÖ· mışlardır. Diier taraftan hava byacak olan dem~yol~ ü~~rı~~e ıefıh Sali.haktt;" Arb~!d~e .. haŞrı~: ruza geçtiler. Mihverin hu çesid J sed~nıunuz. Amerikan efkarı u • 
re Stalingrad elrafında son yirmi kuvvetlerimiz dün eece Yolsa· ~ılın.akta ~lan tuneli ıot"muı· ye usu~~ .a en~ .mu uru a. 1 keşif hareketleri b;rkaç defa da· nwmi,eıııi bölye bir cephenin açıl • 
dört sallt zarfında durum.da &alAh run doiusundaki uçak meydan· tur. ~a:~r hu!Wmetimtz namına Wt!· ha tekerrür eder'a'! ordul&nndan mu111a hararetle taraftardır ve bu-
vwdır. lannı bombardıman etmistir. Strrı Day havza içinde kömür k~e t ~:1;-;"'hy;;~k fi «~O? :el~•· eseT kalmıyac.<ılctır. Mihverciler au ietiyor. Likln o aocak ukeri 

Ruslar Alınan aol cenahının yap- istihsali ve amele İşleri Ü-zerinde- ~ız.n .1 er. u:a. r lder._a e~ı.;- bu taarruz Mrasında en az iyi miiteılwıssı.W.1n "Yerebileceği bir ka.. 
tığı ileri hareketi püskürtmüşlerdir. R J •• ki tetkiklerde bulundu'ktAn son· de· dA~erıkanf. ~efn·ı., 0 ugu_h a - .tanld.annd.an 100 ünü kaybetmit rara b.ilıdw. 
Buna mukabil Alman s4fi cenahı u 3 ara gore ra bu akJam şehrimizden ayrıla- e ogru se ırm ı.~ametga ına b 1 1 B d •• ı.. ta A 'k 

Caktlr hareket etti. u unuyor 8:~. ~lkanh tıa.,-a : merı ama gayes1 
tazyiklnı arttırmı, bulunmaktadır. • arruza geçti .. eı-ı ı a 1ara gerı 
Cro:my'ye doğru ilerlemek istlyen (Ba11 taralı l inci aayFada) Zirao.t Vekili V/ikienin b&yanab attlmıslarclır. Diğer bir auale cevaben Wilkie, 
A.Lnanlar tank ve piyade kuvvetleri cenub batı bö~elt?rlle Novorosi~k İzmit, 7 (Hususi) - İki &ÜD· Muvıffakiye)in seheb1eri Am~ın suUı v!Mav~r~.arın~ 
i1eri sürerek Terek nehrini 1:eçme. Y~ Mozdok bölgelerinde dü~anla dür Arifiye, Adapazarı, Hendek Wilkie alqam saat 17 de &efİ· arazi ilhakı obnadıgını. bütun dun 
ie ınuvaffak olnıuılardır. Bu sıra. JK!detli muharebelere devam et • bölgelerinde tetkikler yapan Zi· rin ikametgahında, Ankaraya Bu muvaffakıyeti bilhana iki j ya ınemJeketJerlnln serbest itbirliği 
da birçok tank ve kamyonları Rus miflerdir. . . raat Vekili Şevket Hatiboğln, gelmi, olan yerli v.e ecııebi gue- sebebe atfediyonım. Birincisi. ,....,,.Jarlnl ve bütün milletlerin 
topçusu tarafından tabıib edilmiı· Stalıngraclda. vazıyet bueün tehriınize ıelmiıtir. Ve· tecileri kabul etti, GeneraI Montogomeri"nin sevk ı..klarının tuuDlllASı prentipi ha • 
tir. MOllrova 7 (A.A.) - Gec~ ~a- kil, tetlüklerine devam etmekte, Wilkie, gazeteciler tarafmdan ve idares";ndeki kudret ve kubi- kim oldujunu .öylemlıtir. M. WiJ. 

-o--· rısında netredtlen Sovyet tebliitne .ft "le 1 .• •. ktedir kendUine aorulan .aualler"e ceva· liyet, ikincisi. İna-iHz ve Ameri- ki: 

R ~: c• ~1 r e l'Orutme • ben d....-ni•tir ki: kan h...,a kuvvetlerinin ü,tün1ü- Amerikanın hu defa btiyen infı. usfar Noo~osiskivi --~ .. T Sbalnsnd1n tlmaI batlııncla Sov bir nehri apnaya muvaffak olan diit «- Bu seyahate, hakiki du· ğü ve geniş yardımı ... Amt"n°ka radç&lık yapmak istemediğJni ayrı-
geri almak İçin muka- yet ktt'llları Alman!uı birçok mes- man unsorfmile çerpıtmıtlatdır. rumu anlatmak ve en ziyade harb istihsalinin bu cephelere ye- ca tebm-üz ettİmlİftir. 
bı•I taarruza geçtı"ler kiın yerleriden çıkannıft'r. DÜflna- Birliklerimizden bir taneal, bir gün- vak'alar ve rakamlarla gittiğim tipnesi tesirini ııöstermiştir. Bu denleçi dl~enler ar.uında 

na ...... kayıblar venlirilmi,tlr. de 2 dütınan bölüğünü imha et • yerleri tenvir "tmek içih çıkmıf Cephede bulunduğum esnada A.ıtara md>'usu ve Basın BJrliği 
Vifi, 8 (A.A.) - Karadeniz .._ Mozdolıı: bölıeaılnde, lc:tt'alarımız m.i§tr. bulunuyorum. Mihver propaı:ın- genera11er ve aııkerlerle konu§• m~ idare heyeti reisi Falih Rıf. 

bili boywıça yapıhnab olan çar- dası Amerika milletinin ayrılık· tum. Maneviyat çok yüksektir. kı At.ay, Asım Us. Matbuat Umum 
P•ılllalar bütün plddet:le devanı el· 1 lar içinde olduğunu ve bilhassa Herkes vazifesini müdriktir. Ar· Müdiirii Selim Super, mnum mü-
lllcldedir. Ruslar Novol'Olff.k limanı SARlO EAylwyönümiıs"z~1· NPerteEmbeMalqAamı s ı. Amerikada harbe taraftar ol- tık Mmr tehlikeyw savu:ıtu:rmuı· dürliik IDÜ§avirl Şekib En~iner 
ili geri almak için "8nı taarruzlarda mayanlar bulunduğunu yaymak• tur ve Rommelin tekrar ilerleme- Anadolu Ajansı mümess.iDeri hazll' 
hulannuattana da hiçbir le)' yapa. tadır .Muhalefet partisinin lide- ğe teşebbüıı etmiyeccğini sanı· bııhmmuılardır. il. Koç 
hlaınttlardır. YEN 1 S l w.ı I:' M A M E V S 1M1N1 ri sıfatile bu seyshRti yapmakla yorum. Çünkü bu d~fa 270 kadar Ziyaret programı 
T Aban lmvvetlerin;n bir kısmı ,, & her şeyden önce Amerikalılar •- tankla taaıTUza geçen Rommel, 

er'4l vadWnde Hazer denizine CHARLES BOYER-JE' AN ART'UUR rasında hüküm SÜt'en ittihadın 'hu kuvvetin o/o 40 nı lntybetti. Ankara 8 (Hususi surette giden ar 
doğna 8-letneldttdlrier. .fi ıı T11hrib edilen bu tankları gö- kaciqlmızdan)- Wilkie yarın sa-

-&L: ld L.:L.:-..t.. d-L-L<> art" af·-..1 t.. kuvvetini belil"tmek istiyorum. balı s. 10 da Hariciye v...ı..!illmız" 'U.... 

--o s A•-A.._07._ E_Tr i&tGtar muEanCyaraEı n s ı• Amerikalılar, harbi kazanacak· zü,,.La t!'iM-d;\m. t:n.ı ı...-u Nevyork üzerin-!.e larma emindirler. Mlittef'iklerin K1hirede görüşmeler man M.enem~ncioğlu tarafından 
kabul edılecektir. Yarın akpm Ve-

yabancı tayyare' eri bu harbden muzaffer çıkacakla- Edelıi ~ama söre; geçen Sa- kil tarafından Wi1"ie ıereflne bir ( Türkçe Sözlü) rma kat'iyetle ~min bulunuyor· lJ aiinii ~~- ~arduıı. ~al Fa.. ziyafet verilecektir. Ç8rpmba ıü-
d ~iti 8 ~A.A.) - Nevyorkta 9' lar. rulda o pn gon>fmem lazımdı. nü İngiliz sefiri Wilkie ferefine bir 
• akika •üren J,ir hava tehlike Kuvnt:Ji. Atk, Macera ve liika filmi ile ~ıyor. TO!"kİJ8. hakk11dıki u....a Mıaıra Cuma günü gldebiL öğlen ziyafeti verecektir. Ayni gece 
ıtareti Yerilmiftir. ' ·ınlıbaları elim ve kral ie ancak o &ün göriif.. Amer..kan sefarethanesinde büyb'k 

Yarın Akşam mek mümkün oldu. Mihver radyo. blr resmi ziyafet lertib ed;Jecektn-. 

TEPEBAŞI 
Türkiyeye ilk defa geliyo· _.-••••••• 

B ı d• B AH ç Es ı• N DE rum. Bugüne kadar birçok ne§· Bu alqam bütün lstanbul halkı 
e e ıye riyalı takib ve takdir ederek ta-

nıdığım Türkiyeyi ziynrete fınat 

Bıiıy":.k Mu··sameresı· d ~ U bulduğum an dol'!lyt aon derece· 

l de memnunum. Amerik" matbu-
· Mevsimin En 

Kemani AHMET YA TM AN'in san'at hayatının !JO CU yılı atı ve Amerikan gazetecileri bi
zi Türkiye hakkında daima ay· 
dmlatmakta ve Türlciyenin kal
kınma ve ileri hamleEini Amerİ· 
ka efkarı umumiyesine IHutmak 
tadırlar. Nevyorkun en kıymetti 
avukatlarından hemşerim ve dos-

l.iitiin müzisyenlerin i§tiraklerile 1aat 3 e kadar devam ebnek üzere btlalanecMtrr. 

ALABANDA Büyük Reva 

30 kişilik kUme saz heyeti 
-..--· l.lr çcılt .,,.m.r, claml.r, varyeteler 'Ye aürprizlel'; fi.atlara zam yoktur. Tel: 42690 --••P" 

tum Mister Ştanyhartın Türkiye
de Amerikayı temail etmesinden 
de ayrıca haz duyuyorum. 

SÜMER SİNEMASINDA 
Yeni sinema mevsiminin kütad programı olan ve 

JOAN BLONDELl - MELVVN DOU~LAS 
gibi dehakir ve ideal çift tarafından yaratılan 

BOCAMI ABITOBUM 
Güzel, nükhli v~ gayet alakabah,1 fihnini takdir nazarlarile 

decek ve candan alkı§layacaktu. 

Bu aktam için yerlerlnizi evvelden aldırınız. 

seyTe -



6 Sayfa SON POST~ 

Hergün ::ı Askeri vazıret Nİfantafl, Çınar caddesi, Huıuai • 

TERAKKi LİSESİ ŞİŞLİ [ . . 
1 

. . . (Baş taralı .2 nci ır.ı)fada) 
Bat taralı 1 ıncı şayladcı] çelin qleti yapabihnek emrinde l .. .. • 

•İne bakılırsa mütearrız kuvvetlere ibraz eyledikleri nümune halindeki mış o masını tabu gormek ıcab 
niSbetle oldukça küçük olan ve No. kabiliyet ve faaliyettedir eder. 
vorosis.ki'nin kar" tahkimatı dahi. İktısadi bakımdan ol~ ebemmL Bugün Eylulün 8 idir. 

Ana, ilk, Orta, ve Lise • Y atıb, Y etısız - Kız Erkek 
Talebe kayıd i~lerine hergün 9 dan 17 ye kadar bakılır. Talebemlze de~ saatlerine ilaveten ücret-

llnde müdafaaya değil. belki bu tah yetin büyüklüğü ise, Novoroöfsklnin İkinci teşrinin 1 O uncu günii, siz yabancı Jll kurları açılacaktır. Telefon: 80547 

kiınatı imale bile kafi olmıyan Sov. Kuban buid ylarile birlikte ıimali yani şöyle böyle iki ay sonra A
yet müdafaa kuvvelinin her taraf· Kafkasyanın dij-er bir çok mahsul. merikada mümessiller meclisi 
tan kendi üzeri.ne yüklenen büyük lerlnin de büyük bir ihraç merkezi için yeni 5 • l alet 
tazyik karşısında daha fazla sebatı olmasında ve muazzam asri tahmil eçım ~apı ac _ır. 
tehlikeli .,.örerek yav .. • yavn No • ve tahliye tesislerin" ı·ht' tn ~· _ Hatırlatalım, kı Amerıkanın 

D ..,. ""% ı ava e ıe.ın ·~ 1. • d 
vorosi&kiyl tahliye etmiş ve son kı. de ve bu seheble Novoroslski'nin e. ana yasası teşrıı mec ısın evre· 
smılarını da, ifgale tekaddüm eden !inden çıkmasile Sovyet Rmyan1n sini kısalık rekoru olmak üzere 
g~~ zarfında na:1'll~e genıilıer~le h~aten ehemmiyetli bir kayıba 2 yıl olara•k tesbit etmiştir, iki 
bırlikte hal'b gemderınden dahi ıs. urranııı bulunmasındadır. yılın hitamında yeniden seçim 
tif1_~~ed~~led gerkl nlarkakd Novhoro • T~1!..~ 0yar~mad1a.sile birl!kte No. yapılı:r, bu münasebetle senato 
s -ı anıun e pe o & ar e em - vorOSUilUYt de tah iye etrn14 olan 1 ·· b · · d v • • ·ı 
ıniyetli barb ganlmeıi bırakmaınıt Sovyet bvvetJeNııln bu &0n limanın ad~. ar~bn"ınb'uçtek ır1•. de he_..gkı~tırlı • 
olduğu zaımı hasıl olmaktadır. 125 Km. daha cenub batısında bu. ıgı gı ı ırço va ı ve a ım er 

Sovyetlerin. geçen Hne Odesa • 1unan Tuapse'yi takviye etmek üze· de seçimle yenilenir. 
dan, bu sene de Sıvastopoldan ve re Luraya çıkmış olmaları tahmin Şimdiden tahmin edebiliriz, ki 
Taman yartmada11 sahillerinden edilemez. Tua.pse, ne Novo1'06iski 942 seçimi Amerika halkının 
Abnanların çok tiddetli bava ve gibi tabii bir limandır, ne de onun cumhurreisi etrafında toplandı -
kara baskıları altında bile bakim o. kadar müatabkeındlr ve Alman ve v •• • l k b" ·ı 
lan don--larını ardım'l mütt' fik 'k ~'- • • t • gını gostermıye p.ar a ır vesı e ...... _ n y ı e va· e uvv~rınm çapraz esır. . • 
purlara binip reri çekibnek husu • teri akında Sovyetlerin bugünlerde teşkıl edecektır. Eqasen yapılan 
suncla göstemtlı oldukları muvaf. hatta burasını, tahliye etmeleri bl. neşriyat şimdiden bu neticeyi 
fakiyetlerl bu defa da NovoroM.kL le beklenebilir. tahakkuk etmiş gibi göstermek • 
de tekrar etm.İf ve fehri hatta en Bahsi geçen Sovyet kuvvetleri • tedir. 
küçük bir baJ'b ganimeti itile bırak- nin. tarihi ı;ır müdafaa töhreti bu - Amerikalıların harb başarıla - rE Dr. ABABDNI ~ 
maksız.ın baatmlarına terketmif bu. htnan, NoV'oroslski Ji:manı ikadar d h b l · y lf · d .. .. .. 
lund_.ı_.ı 

1 
:ı-L 1 _,_ __ ._ bil b bal---' oln ki b b rın an sonra ar gaye erme ge· az esın en donmuıtur. Kum 1 

UIU&rln aMnJU ......,~ e u • mu ~ı ıama a era er ge. 1. k daki ban ı d 
rasının zaptı bmusundaL::i eb~mi - ne büyükçe bir limnın kenarında ı ınce: apı.. muayene ea n ~ 
yet evveli ukeri, sonra da iktisadi kain olan ve cenubi Kafkasyanın Amerikalıların Ön ayak olma- hergun hasta kabul ve tedavı M 
bakımlardan gene pek büyiiktür. ,ımaı batı ucund ade1a bir kilidini larile neşr8dilmiş olan meşhur " eder. r 

~-~ -~~ıından ola.n ehemmiyetin t~ eden Sohum'a çıkmıt ve .~e- IAtlantik deklarasyonunda bu ZAYJ - İhUyat ask.erlik terhis ttt. 
büyükluğü, Ahnan yüksek sevk ve mrbı Kafkasyada bulunan dıger gayeler sarih olarak anlatılmıs· k<ıremi ka30bettlm. Yenisini ~ıkaraca • 
idaresinin. Abnan ve müttefik kuv- 5ovyd kuvvetlerinden birazını da. t · ğanda.n esklshıln hukmü yokfor. 
vetleri Rodoftan sonra 300 iriisur ha buraya getirterek Sovye!. filosu • ı ır A "k k d" f d l Karn.blik demir ve ~tik fabrikala. • 

Belediye intibah defterleri 
bugün asıldı 

istanbul vali. ve belediye 
reisliğinden: 

İstanbul umumi meclisi azalığı için 1.TeşrinievveL1942 
tarihinde başlayacak olan seçimde rey vermek ve u.a ae -
çilmek hakkını haiz olanlar hakkında belediye şubelerinde 
müt~ekkil intihab encümenleri tarafından ayrı ayn ha.zır -
lanmıt olan intihab defterleri bugün saat 9 da İstanbul ,ehir 
h~dudu dahilinde buunan Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Bey
oglu, Beykoz, Eminönü, Eyüb, Fatih, Kadıköy, Sarıyer, Üs
küdar kazalan nahiye, köy ve mahallelerinde kaymakamlık 
nahiye müdürlüğü, köy konakları ve polis karakollan kapı· 
larına asılmıştır. Defterler 14 EylUl 1942 Pazartesi günü 
sa.at «18» e kadar asılı kalacak ~e bu saatten sonra askıdan 
indirilecektir. HP.mşerilerin bu defterlerin asılı kaldığı bu 
müddet isinde budefterleri tetkik ederek isim ve hüviyetleri 
defterlere yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç yazıhna
Dllf bulunduğu takdiı·de 14 Eyliıl 1942 Pazartesi günü saat 

18 e kadar mensub oldukan kazalann belediye şubelerinde 
mÜtefekkil intihab encümenlerine müracaat etmeleri lüzumu 
1580 sayılı Belediye Kanununun 35 inci madde ine tevfikan 
ilin olunur. {9763) , kilometre daha cenuba doj'ru yü - nun da yard•mih bir taraftan şlmal ı men a en 1 88 

tn a top va· rmda bekci AU otla 324 dolumlu 3860 
riitmeık, rutladığı birçok coğrafi ve batı istikam~lnden, diğer taraftanınanlar arasında yıldızlı bayragı· C'.a.fer AUaÇ'. 

tabii güçlüklet- arasında en biiyüfü da EJbruz tepesi istikamet.inden ge • nın altına yabancı ırk almamı~ --------------

~~~ d~~~ln f~~ ~~~~~m~~m~~kb~~ı~an~k~~ctt~~tisna~arak ~--T-l_Y_A __ T_B_ft_L--.-~. -_') ~-----------------------~ 
lusmındaki aeçldlen ve tepelerı ı rane kal"§I Sovyet7erln Kafkasyada. bir Filipioi idare ediyordu. Me- l V "" 'rt _, K 1 Z 1 L A y C E M ,. V E T ı• 
muvaffakiyetle zorlatmak. mühim! ki umumi dunımlarile ahenkli mü- ı d ,. · • • h •· b' da 
Abnan - Rumen kuvvetlerini Sov - dafaa hazırlıklarına başlanu, ol - enı .. sevıv~~~ı erP,un ıraz - RAŞİD RIZA TİYATROSU Umumi Merkezinden: 
yet Kar denlz donanmulnln ateıi ma'arı 'blz.ce en muhtemel görül , ha yukselttıgı bu ada halkına da Helide Pişkio beraber 
altındaki dar bir sahil yolundan l mektıedir. muavyen bir tariht'! isti!klal ve· Harbiyede, Belvli bahç~inin 
Novorosiskiye doğru ilerletmek ve Sovyetlerin; KnfkM dağlarının rece2'iııi senelerce evvel ilan et· alaturka k·smında bu gece 
Sovyet donannınsına raimen ~ri d1ier geçldlerinden geçmek suretile misti. Mutlak surette kaniiz ki HABiBE TEYZE 
botlardan mülSkeb küçük bir de- cenubi Kafkasya ile ittlsalinin ke • sözünü tutacaktı. Vodvll 3 perde 
nizüst.ü fliıome bu hareketi destek. silmesi müınkün olan Sohum'u ınü· A "k yıllardoobı>rİ taldh 
liyebibnck, en nihayet dağ muhare. dafaa ile uirattnaları gerçi tehlike • ~ ?'1:1 

ad d k 'b SADl TEK 11YATROSU 
Bu gece Kadıköy (SÜREYYA) 

sinemasında 

belerin.in huausfyetlcrine 1adık ka - lidlr. Fakat, bir taraftan bundan ettıg\ . un .a.n sonr~ .. a ~~ 1 

larak Kurçamı;.kaya'dan Tuapae, eonra Sovyet Karadeniz filosunu ha edecegı polıtıkanın butun dunya 
Elbruz - Çertcesk tepesi salaaaından rındıracak olan Poti ve Batum li. devletlerine model olmasını is • 
Sohum istikametlerinde ve Kafkas nıanlarını ve ayrıca Rion vadisini ter. 

SÜT KARDEŞLER 
Vodvil 3 perde 

dıığlarının fİ:mıılinde de orta Terek ileriden örtebilmek için, diğer ta - Netekim 1!ll8 yılında bile 
nehri bölg .. smden Vladikafkas ve raftan da Kafkas dağları timalilc daima insani <liisiincelerden il- faal bir rol sahibi olmadıkça dün 
G.ro:ı:nl lı~iknmetlerinde yaptırdığı Stalirıgrad çıevreslndeki mulumıbe • VI" - h 1 • lh l v 

uht 
•·f d'~ h _,_ tl 1 b har ,_ h ku tl • d b' k ham fllarak ısonun meş ur ·.t ya su unun yapı amıyacagına 

m :en ~er arace er e u e. .ıere asın1 vve erın en ır n11 • . . • . . k ·1 ·ı 
ketlerin umt~i h'"yeti üzerinde ye. tarını olsun kal'lfıJ.arında bağlamak maddelık prensıblerı tanzım et· ınanarak sulhle ya ından ı gı en 
rine göre mütekabil, yerine göre de suretile, velev uzak ve endirekt ol. miştir. m~ azmin4edir, fakat Amerika 
endirekt vev mi" .. nazır destek te. sun bir yardım yapabilmek maksa.. Rııoiin bil,. ı:ıvni prt-nqihlP.re nın insani duyguları ma'kes bula 
ıirlcr.i husule getlm1ek ve bu su - dile Sovyet kuvvetlertnin Sohum'u sadık tkalara:k HindiQ•~n~:l bulu - cak mı ve Amerika prensipleri -
retle hasmını bunaltıp ~ırtmak bir müddet müdafaaya calışrnaları nı:rn kuvvetlerine fnmli 7 1,.r ile ni dünyanın her tarafında tatbik 
h'~sun~P 1-u df'( dahi gösterdiği büsbütün de faydnsJz. bir i~ olmaz, H' dı·ı d k k h .. - tt• b"l ek imkanlarına malik 
b ·· ,,._ - -'-..!!'- • 1nıd ett Al ın 11 er arasın a çı aca a e ıre ı m 
uywı; SPVKUl'C"'V•• r e Ve • sanlrlz. d' 1 d b' f k 1 ) • 1 k ~ c•• '" •• d b } 

man ordusu birlikl·rlnln bütün bu K. D. ıse er e ıtara ama arı emrı- o aca mı ozonun e u unan 
ni vermiştir ve görünüyor ki misaller cesaret verici görünme· 

Roın:nel eski yerine çekildi benzer hadiselerde benzer hare· dikleri cihetle nazariyeler ile fiil. 
ket yolunu takib edecektir. An - lerin yekdiğerine ne derece uy-

(B 
' 

1 
. .._.,,ı cak Vilson prensiblerinin ufu-a· gun olduklarını anl::lmak ancak 

af tara ı ınci ıaylada) j av ~arı mvharebelerinde 15 v "' be d d d VAk ... h b' d .. k'" l 
A '"-lka kuvvetl·n·n'ın lt ı .ı.. • d"" .. .. 1 rd" dıgı akı t mey an a ır. a ıa ar ın sonun a mum un o a -rr ... a yan seyyar 

1

...,Uflllan uça.gını uıumıuı e ır. ~ . 
lruvvıe~erDe .cfesteklenerek bundan Korfo adasının ccnubundaki deniz Amerıka 1D18 de Avrupa ışle • caktır. 
7 gün evvel müttefik hattına taar. bölgesinde de bir dilJman tayyaresi rinden el çekmekle yaptığı hata· /;. /. '7 ı ~l ll 
ruz eMl:d~r:n· gördüJ..;_, \' sonra gene ı de düıürülmii§für. vı anlamıştır, bugijn Amerika .-- - ,.,m. Uıft:ı 1.9 
ral Mogomeri'nin k&nlrgiıhında hiç lngili:z:. gazeteleri diyor ki a1 I nacak 
kimse bundan süphe etmemektedir. Londra 7 (A.A.) - Tlmes Çevaıye . satın 
Almanların 15 inci ve 22 nci son iki zetesi diyor ki: ga • 
hü~um tümeni ve ~alyan zırhlı kuv- RU$}'a cephesile mukayese edildL Münakalat vekaleti devlet limanları 
veli gerisinden dogru Rommel tak- ği ~nan Mısır cephesinin ikinci işletme u·mum müdürlüğünden! 
r:i?en 10 l>in '!'"''.~''d.~ıı .~ir molörl~ derecede bir cephe olduğu anlaşılır. 
pıyade kuvveti sumıüştur. Bu kıt - Fakat Rommelin maksadı 1 ız 
alar n~üdafaa mevzilcrlmlzin cenub Mısırdaki İngiliz kuvvetlerinı1:u~ • 
er•,,.. '!Ul• saldırmışlardır. Fakat biç ınak~n ibaret deg~ildir Al k • 
b' t . d • •-"J 1 . man o 

ır esır yapam.a an f?C!" çellmn § • mutanı ayni zamanda Kafkasyada. 
lerdlr. Romm l n partryı kaybetnıe- 1 ki A'mıı.'1 or.dularil" ı'r• 'b \ te"'ı· _. 

0 1 •• l' b b' • d b' 0 t ! C W :!!.. <1 S Ck 
s~n. n onem ı & e erın .en ırı n- mek gayesini de takib ediyor. Bu 
cılız kurnandanını-ı bundan f'vvelkl iılbarla Mısır cephesi gerek İngll 
hat;alara tekrar dü~ceğ!~i .sabit bir tere. gerek Rusya için büyük bi; 
fikir halinde zann tmesı ıdı. Halbu. ehemntiyet kazannıakt dı 
ki Rommel aldanıyordu. Diğer bir News Cbronicle gazetes[; 
aebeb de harCkcllerc durgunluk gel R 1 h' •· h ı 'd d"•' d sek" ı · d k <ı omme ıç ıup es z yenı en 

ıgı sırn a ız ncı 0~ unun re or hücumn geçecektir. Fakat muha • 
df end1~0.ka~~r kı~ balır zaman ~ar rebcnin ilk safhasını kaybe:miş ol -
ın a Ku ıye.;aJ yenı 111 zcme lf ması bundan sonrnki safhasında da. 

oln1asıdır. . , . • . ha büyük zorluklarla karşılaşacağı. 
Romme~ln ne atı ıyı hazırlan • na delilct etmektedir.\) demekte -

mış ve lh•ıyath yapılmıştır. Alman dir. 
Afrika kuvvetleri ne ta,ıyabildi!er· Dail Ex la yazıyor~ 
•e alıp göfünnüılerdir. ~ y pres wn rı 

/ngili: reanır tebliği Japonların Ru~yaya taarruz et 
Kahire 7 (A.A.) _ Ortaprk me&i ve Rommelın tekrar harekete 

fngiliz tebliği. geç:mesi için ~ailngrad'ı? düp~ıesi 
5/6 Eylul gecesi. ~ima1 kesi.mm- beklenmektedır. Halbukı Stalın • 

de f ngiliz ketif kolları faaliyette gra~ mukavemete h~la devam edL 
bulunmu§hır. l yor. Bu_ vaziyet karşısında R~~mel 

Cenub kesimindP, seyyar kolları. dahi . zıyade beklemeden hucuma 
mız ve topçumu:r. batıya doğru ge. geçmı de püskürtülmiiftür. 
ri çekilen dÜfma~ı lz'aca d evam et- Rusy~. ve Mısır. hare~atı ara:an -
m' ve mayn tar, "tları bölgesinin d ki munns:~te~ı beJırlen. bu ga
doğusunda dÜfı••a•ıın rdcı müfre - zet:e fUnları ıl ve e1mcktedıt: 
zelerine hücum t"yl iflerdir. 5talingnaditn dii{3Tle~l Romıneb 

Muhıırebe bö' c 1 üzerinde hava uçak takviyeleri önderilnıcsini te-
faaliyeti hafif sur tt nrlmlftlr. min edecekti. Şimdi Rommel böyle 

Alm'"'" trbl"6i bir şey be!ldiyemez.)) 
Bertin 7 ( A.A.) - Resmi teb. ltalyan tebliği 

l1ğ: Roma, 7 ( A.A.) - İtalyan or. 
Mısırda ~rkez cf'pheslnde bir duları umumi karargahının 833 nu. 

dü•man hücumu püskiiriiil•11.'i·tiT.t-. maralı tebliği: 

Yıllık llıt.iyaç olarak 15000 ndet. Rreğll 5000 adet kok, 3000 ndet ort.& paşa 
\'e 1000 ıutet küç.Uk pasa pev.ılyesi satın :ıhnaeaktır. TaUbkrln 15/9/9.42 ak a... 
m n:ı. k:ı.dıtt nümunelerlle btrlikte delle sarılmak suretlle talı.yiye edilmiş çe. 

valye teklifleri tcrclhıı.n tetkik t'dllecekUr. 'J'ektıflerlnl idare merkezindeki ıe. 
va1.ım müdfufütlinc tevdi etmeleri ilan olunur •9703ıt 

KIZILAY 
HEMŞİRELER OKULU 

Dl R EK TÖRL OGÜN DEN: 
Ka.yıdla.r 15 l~ylfıle kada.r d.eva.nı edec~Ur. Ol'ta meltl.ebl blllrmlş, 18.25 

yaş a.rası, sıhlınU tcı.m olan t:ı.ılblllerhı Aksaray Haseki Cadd Ht.ınşirelcr 

Okuluna müraoaatları. Telefon: 24483 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksilt.meye 'konula.o iş: 

ı - Su işleri on altıncı şube mildıirliiiü bOlı-esı içinde bu'una.n M&navıa.t. 

ovası 501 sahil sulaması için yapılacak kanal ve ima.Jatı sına.iye ~at.ı. Ta.b. 
mln tjjlk>n Jet.şif bedeli fia.t vahidi esası Wıerl:nden «350,000.t lira •OOı• kuru ~ur. 

2 _ Eksiltmf' 28/9/9'2 tarliune rast!Aya.u Pazartesi cilnü sa..ı.t d5D de An. 
karada su işleri RclsUii binası içinde lophına.n su eksitınıe komi91onu Otla • 

smda kapalı r.arr usullle yıı1ulacaklır. 
3 - Js1ckliler eksutme sartnrunesl, muka.vele projesi, ba.yı.ndırkk işi.eri re. 

neı şartn:ım~. umumi u l:;ılcrl fenni ~i ile hususi \'e fenni şart.na • 
m leri ve projeleri d7ı> lira <<50 > kuruş ka.rşdığmda. su lşlm reisliğinden ala. 

bilirler. 
4 _ Eksiltnıeye girebilmek için islcklileıiu a:17.750. liralık munkkat temi. 

nat vermesi ve eksilt.menin yapılacağı günden en a.z üç gün evvel bir dilekçe 
ııe Nafia \'clililetlnc mUracut ederek bu işe mahsus olmak Ü7ere vesika alma. 
ları 'c bu '-es!kayı göstermeleri şarttil". 

Bu müddet içimle vesika lste~nde buluıuua.yan1:ır eksiltmeye giremezler. 
5 - iste'klllcrut teklif mok'ubbrını lldncl maddede yazılı saatten bir saat 

&noeslne kad r su işleri relsllğinc makbuz karşılığında. yermclcrl lazımdır. 
Postad:ı olan gecikmeler kııbuı edilmez. '7220» «9329ıı ..................................................... ···-............... -........ ' ........... -· --·-· 

Son Posta Matbansı: Ne~riyat Müdürü: M. S mi Karayel 

Pike bon.ıb • ur 1•
1

" ı dün lngT:z Mısır cephesinin merJcez çevre -
too mevzılerı!e tn.Y V" kamyon top sinde dün bir sıı.vaş yapılmı, ve bu 
1 lu3darını Arnbistan körfezinde bir sava, esnasında düımana hlssolu • 
uçak meydanını müessir bir su,.et • nur derecede mühim zayia~ verdi. SAHiBi: A. Elaem UŞAKUGlL 
te bombvdınıan etmiştir. Alman rilmiaür. 

ATEBRİN SATIŞI 
lııtanbulda Depomuzda satılmakta olan Atebrinlerin amba

laj şekillerile fiatlan aşağıda gösterilmiştir. 

O, 10 X 15 Atebrin Komprimesi şişesi 
O, 1 O X 300 Atebrin Komprimeııi sisesi 

Lira 
1 

21 

Nafıa Vekaletindeı;: 
Eksillemcye konulan iş: 

Kr. 
10 

ı. - Su işleri sekizinci :şube müdürlüğü bölge 1 içlndc Ca.r amba b:ıiak,. 

• hkla.rı isl!ıh işlerinden Kıaı.lı • Turgut.la dereıeri arasındaki b:ıtaüıiın kA. 
na.'ulm.ası ft derclerlu l.slahı işleri. 

Tahmin edilen kcşlf bedeli fıııt \"o.h.ldl esası üz.erinden d793.44b Ura c 1• 
kuruştur. 

Z. - ~itme 16/9/9U tarihine rastla.yan Çarşamba g-ünü sa&& «15" ele 
Aııktıradn Su İştc.-n ret IUti bina ı içinde topla.nan su eksllt.mr. komisyon• 
odasında. kapalı l'.arf usulilc yaptlae:ılı:tır. 

3. - isttklllcr eksiltme prtnnmesi. mukavele pro,Jcsf, b:lyındırhk '81erl re. 
Ml şarinıı.me i, umumi su işleri ienni umumi su işleri ı.cnrti tııut~ ile 
hususi ve fenni şa.rinamelerl ve projeleri c5tı> Jlra karşılığında bikri refll. 
lltinden ala.bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için fs(eklllerln «67 5530 lira «2h lnırDşluk ma.. 
vakkat temin t vemıc~i vr eksiltmenin yapılacağı cünun rn nz uç Ktin ~ 
bir dilekçe ne NDfljl. \'clcitletlrıc müracaat ederek bu fşe m:ı.h u olmak mere 
vesika almaları ve bu vesikayı gö~rmeffri p.rttır. Bu mlldıleı lçinıle Vf'fdka 
~eğinde bulunm:ı -.ıııla.r eksiltmeye giremezler. 

5 - iskklileıin leltlıf mektublanm ikinci ma.ddede yazılı saatten bJT SM1& 
önefSfııe kadar su ısı•::-1 rel Uğlne makbuz karşılığında vermeleri IAzımdır. 

POJı".ad olıı.n ;-,clkmel<!r luıbul edllm"- «6750• •8892• 

T. iŞ BANKA;:) ! 
K. TASARltUF 

UGSABLARI 
2 -:iklncil.cıtrl n 

Kcşıdcsinc ~lan 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralık 
1 D 500 1t 

2 ,. 250 • 
D 

10 • 

'° • 
100 • 

H • 
H ' 


