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Mısır muharebesi 
İngilizler dün yeniden 

ilerlediklerini bildiriyorlar 
Bablrer·e gire ı •aommeı amaml bir 

rl'cat bareketlae tia,ıamıttır,, 
'Alman tebliği: "Alman - ltalyan zırhh ordusu şiddetli 
bir savaş esnasında düşman hücumunu püskürtmüştür 

( Şark cephesi ) 

Sovyetler 
Kafkasyada 
çekiliyorlar 

Valinin riyasetindeki 
lo plantılarda verilen 

mühim kararlar 
Spekülô.sgon yapanlar, 

bugün adliyeye veriliyorlar 
48 saat zarfında bütün halk birlikleri kontrölden 
geçirilecek, ahnan raporlara göre hareket edilecek 

Tacirler ne diyorlar? 
---· .. ---

"Milli Şef in nutkundan sonra 
piyasada başhyan salah devam 

ediyor, devam edecek., 
ri çok &f&D bir pabalıhk be
li.aı .• ıı diye tavaif ve taıvir 
bu,.urdukları piyasa hare _ 
ketleri fU aon birkaç ıün 
içinde bir hayli deii,iklik 
seçirmiftir. 

Nutkun piyaaadaki akia -

lerliı Slıllllflffl teıiz- Suikasd d~y~:;· ~ün .:ı.:.f.:-E-r::.:1 v·ıA . u··ç tebıı·gı"'. 
1111 y1,ıl•ıi111 H•iriy1r tekrar QOrUldU !:ı~~.:'ır:'. 1 ayetin __ 

M -"- a -r ..a:...... ._ DeW. Lidl Klalar be-
oa-.ovay go e W*,..ıe ~ ,._ ötleden .,.... Lokanta, birahane ve emsali yerlerde müıte-

taarruzlar tardedildi Dosye keskin an.r·ceza mahke- ._.,.. "..,. IUlt zı • beis ritere kame mukabilinde dahi ekmek verit-
~· -... eden lıllr t.oplmtıp rl1uet • ı, h k k v • • b• •• •• k 

~"i'.: !!;'"~tın~~;; mesinde tedkik edilecek ::tu~::nı ~u:: mıyeceAt er es e megını ızzat goturece 
&Mı ~ n Terek keti. elim ...._ da wa,.ue bir toplontı l.uınbul VAiJetkMI• ı.blit ecllll lmnla, hirab.ne, au'no ".I .....a 

nlincle ~ m..-.ebd.ar devam .Ad m,, 4 (A.A.) -Almu Bü- w "umliine mU..llılı: 3 .-.&- J'apıbıftır. mlıtllr: sıdıa m.clcleleri ..... aıüe11ee~lnr 
•lhlbecllr. Saftlıf tarnredleri Ta· ,. EIÇa.ine lıartı yapıı.n 111ikud den dola,.ı -.ı .....-. .,._iin ~ 8a topl.nttieN Vali Mua.lnl, ~a bulunan bllümpm Jo. (Devamı 6 inci .oyfada) 

apee lim•ına tenlrl hücumlar ,..._ ..._ ... .M Aoılr.a .tır cm mala aWm tüşır.llae betleND11tır. beWt,oe rela mm..w.t, belediye ~-=-=-5-55·5~;:=55555555555555---nı ...... ır. lııılm•lnce tlldhu olunu -...ın (Deoanu eayla .f/I ti•) hftit...,... ft ~ıwl müdürlerile iiii ..... ~~=~-== r Askeri vazı·ye·t :ı ;t_~.!!~;!;!.~ Yeni t1'rihl tefrikamı• '-le mulııavemet .-...t. buL.men L.... • A • 

~:.:--=e::·..:: . Mıllı Şefın Akile Hanım ve 
~"€-~~: Mı~ırda lngiliz taarruzu A,;;!~:;;osu Sultan (Genç) Osman 
:::.. ~:.. ~ ,.:;: · agır basmıya basladı -~!~.:. t:'~ Yazan: (Patrona Halil) in muharriri 
.._ lca)41 an·....... I..._ ftcl IMıııurmut olduld.ı nu. 

Don cep1ı ı ıt.l.e Mecar 1utaı.ı l fk WE ,....._, .....,,...,_. ,...kı. 
(o..,.,,.. ı inci •yladaJ Alman ar şark cephesinde Velidi Ka ası 1er .,_.wmoıkla c1..am ediyor. 

kolaylıkla düı:ürebilirlerse Grazni ve Hazer ......._ ,..._. 1na .-... bu ••· 
F b h B "kt T ka IMıMI enaa eclerek clemiftlr 1111: ener a çe - eşı aş sahilindeki Mahaç - Kale petrol şehirleri - ıw.a;mı. .. natku Vllhelm 

muhteliti Sofyaya t ht•k d"· ki S..-'de dllıbtle takih ednmı,a1 ... . . e ı eye uşece er 8 ..__ nutulıiıta bitaraff•i• kart• 
devet edıldı Yazan: Emekli General K. D. cötterü.ı u.mi dikbt üzerinde 

Bulsar Leviaki takımı Kanu • ı - Şarlı cephe.inde: la miMellllletlhün taarruzları chw· ~etle .~ulmuttur. lnönü-
buevvel ayı içinde Fenerbahçe • P...u.i sGnii lnlİflw edea aon macl.n clıevMn etmlt, yeni, .. i ve n.~ dalllli ~\1f11lanlar baldundekl 
lletiktat muhtelitini Sofyaya da - yuanı•lıaoılıııeri ıukarı Terek neh.. çcıll ebelQl,.di ılınldpflar söater. ~deri ele intiibela: .uyandı~mıttır. 
~ etmiatir. ..,. ... m.....,.·~a Alm.nlar· miftir. (Deoamı 1 inci uylada Şt~-~adar S.lihJ)'etllL~ •i•a 

~•.-.vurguncu "4 ~zen. 
cinWne tımıu eden biçhir .az aö1. 
lenmemiftl. ----o-o--
Korkun~ 

bir cinayet 
Metrea elinden alınan 6ir W7llJ 
ralıi6i iJe ra•6inin h6cuını 

mtra ile param ~ edip 
öbliinlii 

~ (Huaaui) - K&. 
zam•• baiJı Parlasan köyiitıd.e tüy. 
ler iirpelt'lcıi Mr clna1et if'cmnJftlr. 

1 Bu iıöYdım Ratit otlu Şükrünün 
mebwinıi yine ayni 'köyden N~ 
~ Mebrnecl adınde birıi lifal ede"* bçınnıt. kendi evine ıötünniit 
tür. a..d• muiber olan Şilnii 
flnel kollMnai'e '"'1amlt ve Meh· 
mecBe ....,... Nurinla ÜZ.Ja .,..._ 
,.. ~lderi 'bir sün atla aıtraı. .... 
... ,.d.-.lr ~W.lll.I üaerlerine ho· 
fdnılftw. K.lltl 8- ldüai ııh ,._ 

(DefNlmı 1 inci •7'•l•) 

Cihangir olmak isteyen genç ve sai bir 
padişah, etrafındaki bozuk adamlar ve inti
rikalarla tarihimizin en buhranlı bir safha-
sını teşkil eden b.üyük ve feci bir ihtilal 
1031 • 1121 ihtililiıiı İCYİZI: ( Türklük - lrabllk ) 

•r•••ııı~ısıııı ııtice~eri 
Pek yakında başlıyoruz 
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Hergün 
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Afmanya ile 
İsviçre arasındaki 

1 Basın hôdisesi 
\._ Eltrem Uşaklıgil _.} 

T arafsız görmek, tarafsız dü 
şünmek ve taraf sız eöyle • 

mek ... 
Alman ha..-icjyesi İsviçre lba~ 

smmdaın ıbunu istemiş ... 
Tarafsız görmek, tarafsız dü· 

şünmek ve tara.kız söylemek 
mümkündür. Fakat. 

Hayatını ortaya koyarak ta • 
raf alrnıış olana tarafsızın taraf
sız görüp düşünüp söylediği~ 
inandırması çok güçtür. 

Almanya ile lsviçre arasında 
çıkan basın hadisesi gösteriyor, 
ki !bu güçlük lbazan yenilmiye • 
cdk kadar çe.tin de olaibilir. 

* . Alman ba$ını levicre basınını 
muharebenin daha ilk haftala • 
rında ele aklı. Bazan FranslZ, 
bazan lngiliz ta.rafdarlığı ile, he
men daima da Alman düşman· 
lığı ile itham etti. Bu itham ve 
muvahazeleri bir hadise haline 
getiren şey üç hafta kadar ovvel 
Alman hariciyesinin de işe kan.ş 
mış olmasıdır. 

Alman 'hariciyesi Almanyada 
bulunan tarafsız gazetecileri haf 
taıda 'bir defa toplıyarak günün 
meseleleri ile ilgili Alman görüş
leri hakkında aydınlatmayı adet 
edinmişltir. 

Alman ihariciyesinin Alman 

RESiMLi MAKALE; 

SON POSTA 

Saadet tutulmıyan kuştur === = 

Saadet aranmakla bulunmaz, gelecekse kendiliğinden gelir, gi. 
decehse gene kendiliğinden gider. Ve ek•eriyetle mes'ud edeni 

Bir C(•aad•t mÜ•abakan>> açılsa •aadeti arayıp bulmak için 
yola çıkılsa, aylarca, yıllarca kofulup uğra§ıl•a büyük mükôf at 
gene sahibsiz kalır. bulur, bedbaht edenin elinden kaçar. ....... .-....._.. ____ . ...._....._ ..... _ .. _..,. .......... _______ .. ······--·''---·-··---·-··~···-··-··-··---------------

( Şe~·r aber 

"~1~~'3nv~~~~~:fıf · l, "Ya~~ kaldırım tası,_, soyadlı 
kaçak eşya UÇ bakır . hemşıremn 

yaptıkları marifetler 

-er1. "" J 
Mahrukat ofisi 
odun ve kömür 

fiatlar1nı artınyor 
Vapurda yapılan araflırma ne • 
tice•inde meharetle aaklanmı§ 
radyelar, sofra takımları, fo
toğraf malzemen, çıvı oeşaire 

, .. --.. ···---............ ------··-· .... - ............. _ ............ , Oduna çeki basına bir lira, 
kömürün de kilosuna 

bulundu 

Sabahtan Sabaha: 

Geçen harbin 
Vurguncuları nası1 
Kazandılar ve nasıl 

1 Kül oldular 
~ Burhan Cahid 

B izim nesil iki büyük har• 
bi de gören nesildir. En he· 

yecanlı çağımızda geçen Büyük 
Harlb ba.şlamı~tı. Yılların tecrü· 

besinden inkilahlarıın çemberin • 
den geçtik. Bugün yeni dünya 

harbinin gidişini sükun ve tem
kinle takib ediyoruz. 

Geçen Büyük Harbde biz si· 
lah 1baışına giderken harb devir-
lerinin bulanık havası memleke· 
ti kaplamıştı. Gençlik vatan kay 
ğısı ile cepheden cepheye k°.lu· 

yordu. Fakat cephe gerisinde bir 
yeni zümrenin peyda olduğunu 
işitiyor, görüyorduk . 

Tesadüflerden ve halk ızjıra· 
hından sızan dedikodulardan öğ
reniyordu'k ki hu harb zengini 
grubu umumj sefalet ve mahru· 

miyet üzerinde vur patla'Sın, çal 
oynasın havası ile zevk ve ~afa· 
ya dalmıştır. 

Ömürlerin.de adi 'bakkal hesa
bı tutmamış in-sanların büyük ti· 

caret işlerinde aıkıllan durdura • 
cak servet kazandıkları hakikat-
ti. 

ve İsviçre basınları arasında öte- Bu',.arlstanın Burgaz limanından 
denberi devam e.de gelen müna· ' aldığı ~ıh~ etyUını Kunıçepne 
k~alarda yer alması işte bu top-

1 
antreposuna çık~an KUkavan Z&de 

lantılardan birinde ve doktor lwınıpanıymına a.id 2048 ~onluk Me-

ş. · f 1 te vap1U'Ullda evveLkli gün OOi bir 

6 aylık kirayı peıin aldıkları kiracılarını evden çıkarmaia : 
kalkmıılar, çıkmayınca kadınla çocuğu yaralamıflar, poli•~ : 2 kurus zam var 
hakaret edip, ıahidlere yalancılık ianadında bulunmuflar, ~ 
mahkemeye girince de, hakim için: «- Ayol hemf<ıe, yaban- : Belediye mahrukat otiai u. 

cı değil bi%im Zehranın kardefil» dediler i mum müdürü Zeki istıfa et • 
~ . 
-.. .............. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· .,; miş, yerine emekli general • 

Miloviç adındaki Viyana aışif· 
tesinin sigarasmı yüz liralık 
banlknotla yakanlar, bu c;apda 
yos:maların çıplak vücudünü şam 
panya ile yıkayanlar, Avrupa 
seyclıatlerinde tekmil bir oteli 

kapayıp misafirlerine kahve ye• 
rine şampanya ikram edenler, 
kapatmasının keyfi için gece ya· 
rısmdan sonra motörler . işletip 
T okatliyandan Büyükadaya don 
durma getirenler vesaire vesaire 
vardı. Bunlar da birer hakikat • 

ımıt tara ından yapı mıştır. ara,.tırm ..... ılmı•tır 
O d L ş· . . .,. a Y-r ı-- • 

Dün adliyeye vak'a kadar phıs-ı şlreler zorla evden çıkarılarak zabı- lerden Seyfi tayin oiunmuf -
ları da C"ariıb olan bir hi.d.ise ak.set- taya teslim edümitlerair. tur. gün OKıtor ımıtın masa- Bu arada anbarların altında.Sd 

sının üzerinde lsviçre gazetele- ızhgaraJ.arıa içine saklamnıt iki bü. 
rinden k~ilmiş birçok makale I yük •ndık dlıklt ijne&i, baca arala· 
ve fıkralardan mürekkeb bir yı· rına s!!&'amnıı radyolar, yine an.. 

mı.tir. SultıanLmedde Kasapocnan r Dün cürmümeıJıud mahkemeıün. Diğer taraftan Mahrukat 

gın varmış. 

._~ _.ı ah il halk de lan d mal ofisi evvelce te•bit ve ilan e-so-....sınua oturan ve m a e ı . yapı uru~ arı ~ pek ga-
ta:-afından «Üç bakire bemtirelerıı rib olınUJ ve suçlular mahkeme sa.. dilen fiatlarla bugün odun 
adi:e anılan Safılye, Halide Adile !onuna girer arlrmcz reisi tanıdıkla· ve kömür satmanın ağır mas-

, ld'.ı'- etın · J ' -unl d Adil rafları mucib oldu~unu göz adında 3 kız kard- ki soyad,_rı da rın.-~ ~ .llf er, u ar an e 
...,.. Mll d - ı__ _ _ıı önünde bulundurarak odun 

soyadı 0 aribeleri Ust.-. lnın' "'n 0··nu"n. ıger .K:arueşıne: Doktor Şimit: 
- Gazeteciler 

barların kenar ve 11lzli yer~r.lnıe 
meharelle sakl:anmı, külliyetlı mik 
tıııırda lüküs lambası. gaz yağı, ma-

toplantısmın ruıgoz aletleri, h'aş makineleri, sof 
verdiği imkandan i:ıtifade ede· ra takımları, demir menteşe ve 
rek J.sviçre ibaısının bir kısmına rnv.htdif olm çiviler ve pek çok fo. 
çok ciddi bir ihtarda bulunmak' l'oğraf malzeınesJ meydana çıkarı
isterim 1 Cümlesile söze başla - larak müsadere edilmiş.tir. TaltkL 

.. .. d _ı ~ d 1 kata ehemmiyetle devam edlimek-

• "" .. ı ve kömür fiatlarına bir mik. 
de gelir: Yayakaldırımta§I. .• Bu cı- A!.o hemşire bak, reis ya. 
45-50 ya" arasında ta.hmin edilen bancı degıl blfziını Zebranın karde- tar zam yapmağa karc.r VCT· 

.,. · .ıı·ı .. ı · .ı. • b · af miştir. Nakliye ve an.ele üc-
3 bekar kız kani ev'-rlne em· §l ıı u!ıye soyJemrAen mı..i. aşır t~ in 

n k' '-- e§, • &e Y dan susturu1muştur. retlerinin artması yüzünden 
tafı an ıracıı.aıa-ı Fecıreden 6 aylık E bü ü.k1 • '-- Saf" ı_· oduna çeki başma bir lira, 
n-.in e~ L~o•ını almı-1-r ve u'·ç ııriin n y en oıan ıy~, re. mm: k .ı O 'k' 
..._,.. •• -- !l"« •-· K d ? al ömüre ue 6 paıa veya ı t 
sonra da evden çıkarmıya l<alkıt- <<- aç ~aşın asın.··· su ıne: k•,rııs zom yapılncr.ılttır. Bu 

tir1er. Geçen harb hal1kın derin 
ıztırabı ve ıbu zümrenin taşkın 
sefaihati içinde nihayet l;>u1du. 

F aıkat bu servetler ne oldu? 
Bulgurpalaslar ne oldu, şeker 

milyonerleri nıe hale düştü, bir • 
birini kovalıyan hadiseler içinde 
her şeyi affeden Türk gururu, 
Türk necalbeti 'bu akPbeti araştır .. 

mı 1 bat":. _11. 1 .. • <<- Heuııırem Hatıce benden 
?1', wa evvıı:.aa gun. ik' k" !!.'- d . husustaki karar birkaç güne 

Y 
. : _ _ıı,1-_ ı ya§ uçua ona sorun» emıı. 

mı~ ve onun e auran yıgın an tedl 
bir kağıd çekerek hazır bu]u - ..•... ~· •..••.••••••••..•.•.•.....•••.••...•.•.•••.•• 
nanlara göstermiş ... 

Adını ilk defa işittik, lsviçre
nin ltalyance. konuşan kısmın -
da Libera Starnpa. isminde bir 
ga7ete çıkıyormuş. 

Doktor Şimit'in gazetecilere 
gösterdiği parça bu gazeteden 
kesi1miş bir makaledir, bu maka 
lede İse: 

- «Yeni Avrupa fazla evlad 
isıklısı bir Cüldani hükümda -
rı»ma 'benzetilmektedir. 

Doktor Şimit söyle demiştir· 
- Tarafsızlığın haldan var -

dır, fakat vazifeleri de vardır. 
Oyuna girmiyen partiye karı -
şaımaz_ 

Dün gece gelen telgrafla.rdan 
anlıyoruz, ki hadise A1man ba -
sın şefinin müıdahalesi ile biraz 
daha genişlemiş ve Alman ga· 
zetelerinden ·günün mevzuu ha
lini almı'Ştır. 

1-sviçre tarafsız bir tiükfünet· 
tir ve tarafsız kalacaktır. lsviçre 
basınının sesi ısıe mahduddur. 
Esasen malltdud okla da olmasa 
da ~sviçre basınının sesinden 
müteessir olarak Almanya aley
hindP. 'haxbe müdallale edecdc. 
hiikumet Avrupada kalmamış • 

(<- arm evl1ll~ muhakkak Hat! · k k" '"- bl ak kadar ilan olunacaktır. ceıseço uç~ rr am, 
çıka~.ınj yoksa. bafına gelece~t'J'İ söyliyerek: "-------------.. 
•:n düfün.» §ıC'klı~e bir de c=- «- 22 y94ımdayımf» demiftir, Bir çocuk tramvay 

Askeri durumları tesbit matom veorimılerıdr.. Suç!ular yaptıklarını kimllen in. 

Asker•ik ,şleri 
mağa bile lüzum görmedi. Fa· 
kaıt ibiz gazeteci ruhunun hakkı 

d f k b Feolre i.e tabii bu vaziyete aldı. lqr etmitler ve dinlenen phldler altında parçalandı 
e • ece SU ay ve rıı etmenıl,.e de dün iiç bemı-lrelu Fçi.n de: olan tecessüsle bu neticeyi ara• 

memurlar w:'nl<:ının odıaşm.a gi..-.1işl.cr:: ((- Para ile tutumıat yalal".CI Dün öğle üzeri Kadıköyiinde bir dık, ıbulduk. Ve gördük ki bu 
Eminönü Aa. Şube•İnden: <~- ~en bala evden .. ~!kmadın şahiılJerdir.:ı diyerek bir suç daha ıkifhıin ölüımlJıe neticelenen feci bil' zümreye lkatışanların bepsi milli 
Ş.ubemilde mukıılye,ı emeldi. ;yedek mı. ıı dıyes-ek kadının ustune çu:ı.- lşleml~lerıdır. tnımvoy kaııası olmu§'tur. ıztırabclan çahnmış servetin kı • 

IAlb.l.y ve- As. mem.urlıa.nn sdıhi ıdurıım lan:mııfar ve küçii'ık çıocuğu Yıldızı Neticede mahkeme heyeti ÜÇ ba- Vatman Haımdln.in ıdaresindekl l lb'l ld k 
la.rı teı.bit edilmek ii7Jere bildirilen ı;ün: j da baıınıd.~n ağır surette yara~a~ış. kh-~ hemşılrel .. erden Hatice ile Safi. 37 1 rıntı arını ı e e e tutarnıvara 
lerde ~ııbeye miiracaat.ı.J.rı iıau olunur. lardıt", MıMakiben yapılan şikayet yeyı 50 ter ,-un bapae ve 31 et' lira Züı:;~luı lTMDVay Kızıltoprakta sefaletin en korkunç sahnelerin .. 

3/11/942 dıen 13/11/942 ye IJ.t'lar: iizetıine gelen poı:• m'!murla.. para cezasına, Adileyi de 3. ~n -.. 16 yqında İsmete de can ~rmislerclir. 
piyade, 111111942 d~ 161111912 ye ka. rına da ~e bul&ırıan üç hem. müddetle hapse rnabkUın etmıştır. ÇM'parak ağır surette yaralamıştır. rµ · / c / 
dar· Topçu, 1'1/ll/9~ı den 25/llnıtt - Çocuk biraz sonra kaldırıldığı has- UJut!han ahid 
ye kadu: Süvari Te ha.va, 26/11/94:? Orta öğretim müdürleri Karagümrük oda okulu tanede öhnüştür. ~iumumilik. .................................................... . 

!::ııa~:r~~191~212~;4:a:~~: 1~<;;~~~~~ ;; dün bir toplantı yaptılar lise olacak :. .. ~~~~~.~::~~ .. ~~~~~~:... R A D Y O 1 
Oıi:a ö~ müdürleri kız I.Jee.. B~ yıl _.Mlmizde yeniden orta _ 

kadar: L•. Ja.ndll'ına. Dnıy. ve ?\1ı:., gı-.a:rıu !"""'"' Teşekku'. r 
111121942 den 201121942 ye Udu: sinde Maarif Müdür vekili ve Hay- oku.l açıhnıyacaktır. Ancak setntin PERŞEMBE, 5/11/19-&% 

Tbb., ctişei, e~ı ve veıteriner, 21/12/ darpap lisesi müdürü Necmettin civıw llaı.elere olan m~fe1 ve nak
1 
il ıBüyük oetwn Necdeün Büyukaı;la sa- 7,30: Sa.at o.ya.rı, 7.32: "iücudumuzd 

942 den 31/12/942 ye kadar: Muh1e:if Bora'n.ın rcis1iğinde bir toplantı vasıtaları gözönünde ou unduru a. na.'ocyomwıda ve pek ;e•ı.: yaJı.ı.ıd.a. ve. çal!ft.ra.lmı., 7,40: Aja.ns naber:eırt, 7.551 
sınıflar. ·yapmıtlardır. rak Karagümriik orta ~unun lise fa.ta miinasebetile allece diiçar -0ld:uğu. Karışık program tPLJ, lı,30: Saat aya. 

Şubeye davet Müdürler, bu toplantıda, okulla.. hal!ıne gıeıirilmesl etra a tetkik- .,ıuz büyük k-edlere lşt.irUc ederelt ıı::~··ek rıı, tı,33: Karışık program (l'I.), ız,45: 
Fatih aakerlik şubcs1nden: rın derse bqlama saatlermi aörüş- lerde bulunulnwJdadır. eena.ze Wrenlndıe bu~u.nma.k, g-.:rek biz .. Ajıms ha.be11llel'l, 13: Ka.nşık mak:.lmlar .. 

Vbe as'ittllk Ş\ibe9i mınl'ak.Mından m.İif ve diğer okul 1'1eri ehafınd~ zat ziyaret ederek veya mt>Uub ve tel. da.n şaıiula.r, 18: sa.at l.Yarı.. 18.03: çırt.e 
Fatih ask'Crld.k şu1ırsı mınta.k.ısın;ı. nak. bazı kararlar almı§la.nlır. Kız okul. Şüph~Iİ bir Öf'İm paf gön~l'ek taDye '~ tatyJp .tii.t,.. fasıl, 19: KonU11-ma c7ira.at s.:ı.a.U). 19,15: 
len gelerek Fai.:J~ O~IU~t!.'U yokuşu. Şeh-ı larının 15 dakika evvel derslet"c Balatta otunuı Orhan lsm'.rule fündıe bnluna.n «adın, ~"'8« bü.tGaı doı.i. Dans müziii lPI.), 19,30: Saat ayan .e 
remini nuh:ı.ıı ~ Huseyln_, Rem1ll sok.ak &Oll ver.meler! uygun görül~ür. hir zatın 1 yaşındaki çocuğu Öcel, l:armıı:ıa ~k.mi! ailece tetekkürlıerimizi ajans haberleri, 19,45: Serbest 10 ~
No. 83 ek otımdıutunu soyliyen Te ~ j Diğer taraftan, yak&ın lise ve orta birdenbire bastalanmıt ve hastane. takdim ederiz. Meriı•ıınwn !ııwia.lltı )ıa., 19.55:: Şaıtca ve türküler, 20,15: 
lMlres'e buluna.mayv.n pt..sade Asteirnenı oıkul!a:-ın da ders malzem.elerini ye kaldırılırken yolda öhnüftür. Ce ~mda hiımmeıt ve ya.rJı.nılanııı e- Radyo ga~. 20,15: Doruthy J..:ımour 
Zfya otlu Ktımal 113~971 nin hem:" blrbiriet-ine vet"mdc suretile talebe- sedl muayene eden adliye tabibi slrgeımlyen dıokl.'or arkoulıı.şıar:wnua. a.y_ ve Deanna Dıırtıin'ln plikla.n, 21: <Eviıı 
~ müracUJıi, mıürı\.eaat etmf'd•g~ ilin faydala.nması karar altına alın.. ölümü fi.iPheli gönnüı ve morga nca. şülııran borcumu aney;erlm. sa.a.UJ, 21,15: Müzik sııhbetıeı, ıus: 
(M.d~ 1076 suılı M.nunan ına.dl:Ieı mıftır. kaJdwılmıpır. E~i birinci \'e altıncı, ordu Radyo senfoni orkestrası, 2'!,3t: Saat ,,.. 
b...una l'Öl'e hattlmda muaırıele ıa. - kumandant emck!i renıeral yarı, ajans haberleri ve ·borsalar. 
pıbCll~t ilin ohmur. Ali ihsan Sabis 
== 
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mümkün iken hidclet göstermiş 
olmasının sebebi nedir? 

Ckre11ı Üşa.k/1,q// ..................................................... 
Tophanede çöken ev 

Evvelki rece sabaha kartı 'fopha 
nede Boğazkesen yokU§unda kasab 
Nawna aid 3 katlı ev birdenbire 
çökmüftür. 

Bu ev evvelce duvarlıı.rı sakat 
görüldüğünden tahliye edllnıi.ş oldu f\ 
iundan ft o ...ate 110kakta kimse 
eeçm.ediilndaı nöf.uaça :uyİa.t ol- .. 

HHabi olma.ile maruf bir 
arkadafrmız anlattı: 

«Gazetelerin birinde bir mu· 
harrir iki sütuniuk koskoca 
bir yazı yazmlf. Serlevl,a:n 
fÖyle: 

«Hem rahat, hem bcdcıva», 
uBugün için en iyi nakil va. 

.ıta•ı nedir?» 
Merak eltim, Üfenmeden, 

yorulmadan bütün yazıyı oku
dum, vardığı neticeye ~~~hm: 

Meğer•e bugünün en ıyı, 

en rahat, ·hem de bedava na. 
kil vaaıtaaı yaya yürümekm~I 

Belki rahat, belki iyi, fakat 
niçin bedava? Acaba f'atih • 
ten Harbiyeye yaya yürü)·en 
bir yolcunun pabuçları bu pa· 
halılıkta ayni meaafe için ödi· 
yeceği bef kuruf tramvay pa. 

raaından daha a% mı atını -
yor?» 

iSTER İNAN, 
iSTER INANMAf . 

~ 

Koca.eli meb'usu Sut>hJ Arterin rerJ .. 4/ll/94Z aç.ılJŞ • ~nış fj.a.t.ları 

kası, is:.anbuı Üıüversite,;i doçeırtlerin • i==---===-=-===-===-====""I 
den Tank Ar~in. Efdl.I Artel'in v.ı 
tstanıbul Ticaret ve Sa.na.yi oı'Llat me. 
mwla.rında.n l\Iellh .\riel'in a.nnele~ 

Emine Emriye Artel 

vefaıt etml!jli.ir. 
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öğle namazını milteaJı.lb kılına.c.Ak ve 
oem.ze Feriköy meza.rııtın:\ &"ööiriilüp 
ddnohınacakıtr. Merh11111e mubtUnd:e 
mnumi hü.nnet W: muharbb&t ku.inmr.ı. 
tJ. Ölümü U(FiaAltanchr. Kederli a.ile -
sine teessüır ve 1azl:yelerinılıl hild'irirfı.. 

Esham ve TshvllAt 

% '1 Biıtncl t.ertl:>"' Mlıli 

Müdafa.a. l&Ukraa:t 
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Geçid resmini seyrederken: 

Harb ma ô leri v eski m ha( ıer A ılıanya nekadar pet ol 
sarfediyor ve bunu 
nereden buluyor? 

Yazan: Seyfi Kurtbek 
C ümburiyet Bayramı ge-

çis resminde harb malül
lerinin ve eski muhariblerin en 
başta toplu olarak geçtiğini gör
dük. Hiçbir merasim tabloııu se
yirciler üstünde bu kadar derin 
bu kadar dokunaklı bir tesir ya: 
pa.maz. Vatan uğuı·unda, cephe. 

"Son Posta,, nm ( İkt1sadl Bahisler ) muharriri yazıyor lerde dövü,müş, yara almış, bir 
uzvunu kaybetmiş, ızhrab çek-

- 1 - • rinin elinde 1600 tank, 6400 tay- 1914 den 1934 yılına kadar miş olan bu kahramanlaı genç 

P etrol, geçen dünya bar - ya.re, 280,000 otomobil bulunma· bütün Almanyada petrol muha· nesillerin, çocuklarmın önünde, 
binde olduğu gibi bu ikin sına karşılık Almanyanm elinde fazasına mahsus ceman 782 bin tıpkı yıllarca önce ürıif CJrma al

ci dünya harbinde de strateji.k e- ancak 3500 tayyare ve 82,000 o· ton hasminde 70 rezervuar ya- tmda yapbkları gibi, uygun a. 
hernnıiyeti olan İptidai maddele- tomobil bulwımakta idi. Tan1$:ı pılmıştı. Bunlardan ceman 350 dımlarla yürüdüler, ba~larmı 
rUı en bB.§ında gelmektedir. Or- ise biç yoktu. bin ton hacminde olan 31 tanesi sertçe çevirdiler, şelanıladılar ve 
d~ların bugüne nazaraıı ölçüle- Almaoya normal zamanlarda Kiyel şehrinde, ceman 208 bin geçtiler. 

can verdikleri milletin bayramı
na gelemediler. Fakat onların su 
önümüzden geçen harb malull~
ri ve eski muhariblerin yanında 
idiler. 

Harb malulleri ve eski muha. 
riblerle yüz binlerce fehid bera· 
her geçti. Bu en büyük bir kah
ramanlık ordusu idi. 

Millet onları çok içten gelen 
bir coşkunlukla, minnet, şükran 
ve saygı ile alkışladı. 

* Harb malulleri ve eıki muha-

ribler kahramanlık ve fedakar 
lık meşalesini nesilden nesile gf' 
çiren ellerdir. Onlar bir tarit
kapamaz, ondaki an'aneleri g< 

len yeni ı&esillere devı eder. Gen 
lik onları Örnek tutmah, onlr 
kadar yapmalı ve mutlaka daJ.. 
çok yapmak ıçın ç lışmalıd· 
Onlara gösterilen .. evgi ve say" 
yalnn: manevi sabada te:ıahi. 
etmemelidir. Harb malullerin 
ve e!lkİ muhariblere her yerde ,. 
her %Aman yardım ve hizl\let e' 

(Deı•amı aayfa 4/1 de) 

~Posta .. nın bulm~crn : te -_ (16) J ~ıyecek derecede çok az motö. petrol ihtiyacım kısmen Birleşik ton istiab hacminde olan 22 ta· İçlerinde aksayftn bacaklar, 
l"tze olduğu 1914-1918 dünya Amerika ile orta ve cenubi Ame- nesi de Hamburg _şehrinde ya- selam vermek için b.ımıldayaına· 
harbinde bile petrol fevkalade rikadan, kısmen de Romanyadan pılmı,tı. Almanya bu muazzam yan kollar vardı. Ç~vrilen başlar 
tniihinı bir rol oynamıttı. temin etmekte idi. Fakat bit- harb petrol tesisatım, İngiliz hava içind~, bir daha açılmF,mak Üze· Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yolhyan ob.-uyucuta-

Geçen dünya harbi İngiltere vukuunda denizaınrı memleket - kuvvetlerinin menzili dahilinde re kapanmış gözler vardı. nmızdan 80 kitiye hoşlanna gidecek hediyeler vereceğiz. 
"e müttefikleri tarafından kaza· lerden petrol getiremiyeceğini yaparken, her halde çok nikbin Gözler kapanır, kollar, bacak- Soldıın saI:a dol l 2 llıld,ktan sonra, Lord Gürzon bir takdir eden Almanya, bilhaua davranmıt ve buralarının her lar sakatlanabilir. Fakat bu yi- ru: 3 4 5 6 1 8 9 1 1 

llt~r:.aaebetle şunları söylemitti: Hitlerin iktidar makamma geç.i • hang~ bir_.h~va. taarruzuna ui- ğitlerde hiç değismeyen, hiçbir 1 - Pek h!Grı 1 O:' ı ı ı !!' ---~ 
·vıuttefikltıır, petrol daJcralarile ~inden sonra, petrolunu iç kay - rıyabılecegını hıç tahmin etme- s • d - · t' d. - · b" {6) • 

1 
-~ f ., ... • I k _eyın egış ıreme ıgı ır Ş'"Y var: 1 d:.:r kıyılarına ulaşabilmitler - ~:..~;:d~:, ~~nu:etmek içiu her ~·~:k:~~ ;;:Oanyanın, pey.o\ ih- ~:c~•::::ıa:~:;~;m:aı~:~:da :~: ~i~ ::~::tti~~~ ~ -----------ı -----

t 
Filhakika da bu böyle olmu•- a) Hanover, Baden, Türingen, tıyacını ıç kaynaklardan temin 1 duğu gibi çarpıyor. hiı l gemil .. "'t'm sığuMi':k. ------ -------- il 

~ 52 k h nd h.. .. . va an, h · ay süren 1914-1918 dünya Şle:ı:vig · Holştayn gibi "l'leınleket e~e ~susu a .utün gayret- bir millet, bir mefkun:e için hiç lan l~• (5J. 

[~'~hinde İngiltere ve müttefik- içindeki petrol kaynaklannın Ü- len~e ragmen t8:tb_ıkatta .. bu?u sönmeyen, söndürülcıney~n bir 3 - İslanbutda 
~~\ 28 milyon ton petrol sarfet· tihsalatım son haddine çıkardı. realı:ı:e etmek, gıttıkçe guçle41 - heyecan ile çarpıyor Onlar seref blr sem: (-tJ, Diş 
İç~' erdi. Halbuki ayni müddet (1937 de yılda 495 bin ton). yordu. Çün.kü l933 yılan~anbe~i meydanlarında çarp:şlılAY, ·kal" ı-eçır "l). 
-~rtde Almanya ve müttefikleri b) kömürden ve diğer bazı hummalı bır harb hazırlıgın~ gl. döktüler ve kurtardılar. Bugün 1 - Bir 

emir 
tu'Zlll. 

5 

bi.ıea~ 8,200,000 ton petrol bula- maddelerden sun'i petrol istih • riten Almany8:! her. şeyden once önümüzden geçerken dediler ki: ııı. Ralık 
İçi fllt~lerdi. Geçen dört harb yıla sal etmek için muazzam bir kim· ordusunu m~t~rleştırmek v.t; ha- Bu vatan bir gün ,_?ene istersf" ması m · 
'tı~de Almanya ve müttefikleri, ya sanayii kurdu. va kuvvetlerını artırma~ luzu • gene gelecekler, ayni heyecan, 5 - Kıı.ya. par. ; 
Cak deki petrol ihtiyaçlar.anın an.. 1937 yılında Almanyada pet- munu hissetmi~ti. Bu vazıyet pet- ayni kuvvetle çarpışacaklar. Vü- ça&& f:iJ. 
b · o/o 20 sini tahnin edebilecek rol ve müştaklarını tasfiyeye rol sarfiyatını bütün tahminlerin cudlarından kalanı yıllarca önce 6 Geniştık h 
li~lbtne~ki,de bulunma~ta idiler. mahsus 38 fabrika mevcuddu. Bu fevkine çıkarmıştı. Alman iktı • nasıl sakınmadan, çekinmeden (%), Ila.ı'1C# (6), 

lett ~kı huna karşılık itilaf dev- fabrikaların istihsal kabiliyeti sadcılanndan Ştaynberger, daha vatan hizmetine koydu~arsa gene 7 
- - B ir azarnt7. 

tttı el'ı sulhdeki petrol ihtiyaçla- 2,240,000 ton petroldu. Bu 38 fab 1936 yılında Alman ordusunun öylece feda edecekleıd~r! (4l. Bir hıuf (2). 
ki 17 o/o 185 ini tatmin etmek im· rikadan 6 fabrikası dahilde iı. • yıllık petrol ihtiyacmı 12,650,000 Harb mali'dleri ve e~ki muha- ~ - Bir din a. 

~=.rını ':~de edebil~~şlerdir. tihsal edilen petrolü ve petrol ton olarak hesablamı.ştı. Bu mik ribler, geçid resminde tl\.ı ihimL da.mı rn. Bir nr.vı 
tta. d-Ç~n dunya harbının sonları· müştaklarını tasfiyeye ınahsu.ı - tar petrol, Alman ordusunun 27~ zin canh sayfalarını gecirdiler. halı IS). 1 5 - Seı;en Oı. Blr b.nt (2). 
1~· ogru Almanya ve müttefik. tu. (495 bin ton). Almanyanın piyade, 20 motörl~, 1~-~üvarı On!ara ba~~nlar, bu yiğitler 9- 'l'üy l3J. İstanbDldlı !ur semt 16). 6 - :Se sıt'.ıı"kı ne so:Uk ( ;&). Aı~h. 
le• 1 0 derece petrol sıkıntısı çe- ithal ettiği petrolün o/o 61 ini e- fırkasından terekkub ettıg1 esaı kıt asanın ıçmde :.onsuz ordular ıe - Otıırınak (6), N<.~'eli (3), m.aıı da.lresıl (3). 
tıi'"o.rla~dı .. ki, ordularını yeni ye- linden geçiren Hamburg, ayni üzerine hesablanmıştı. Bu hesab· gördüler: Onların uzaklarda, Yuk.ı.n.dan aşai'ı.ya. do(ru: '1 - Şart ifade edl"r (3). Kib:ır c4 ı. 
illl~o~?rlu vasıtalarla techiz et- zamanda Almanyanın petrol sa- da Alman bava kuvvetleri de dağlar Üstünde, karlar altında, 1 - Es!;.1 Rı.; lmııaraAıı>rit;ıe:li (6), Bir 8 - Amirin \"enliği (4J, Hayvan ö1.ii_ 

tltc>t•· ş~yle dursun, elde mevcud nayiinin en mühim merkezlerin- 9000 tayyare, deniz kuvvetleri ovalarda yeşil çayırlar ahında, ı.ayı (3). sü (3). 

~ or]u vasıtaları bile kullana- den biri idi. Yılda t,400,000 ton ise 500-600 bin ton olarak naza- engin denizlerde dalg~lar altın- 2 - Ami:ra.Ueriınhıden "birinin rııoyac11 9 - Ark'l (3), .l\rnl lı.a.rt-ket.i birckn 
l'\l 2 bir hale gelmi4lerdi. 1918 petrol tasfiye eden 9 büyük pet- rı itibara alanmıstı. da uyuyan yüz binlerce arkadaş· (4), Bir isim (5). fa.zla ~·ap (5). 
ı..,.~?ın Ağustos ayında garb cep- rol fabrikası HamburJtda bulun- Fakat 1940 yılında garb cep· ları var ki dü,.tükleri ~e~ef mey. 3 - Ha.ng-i şalıb (3\, Bir emir (&). 10 G n' 0 1:•. (.,) .... (., q.,., d J " • - ~ '?,.. • , .a.t"nıtk w), Dıaa. 

n e na-iltere •o müttefikle· makta idi.' (Devamı Mvla 4/1 de) danlarmda yatıyorlar. Uiurunda l - Salt.at insan (8). ıla.n sonra ttöyle:ml' (!). 
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ccSoo Potta» nm tarihi tefrikuı : 184 

Göremiyordu. Bir şey göremiyor
du. Birdenbire ellerini uzatarak 
boiuk boğuk bağırdı: 

- Halil. . . 
<<Gitmen Halil ıı diy~ekti. Bo. 

ğazı kmldı. 

Patro7İa tam oradan geçiyor· 
du. ııHalilıı diye bir ses geldiği· 
ni duyunca duralamak istedi. 
Urlu hemen koltuğuna geçti: 

- İ~te serdar olursuz. Bizi da. 
hi unutman. 

- !. .. 
Patrona ya çekti. Şimdi kala

balık saraya giden yolda ağır a. 
ğır yÜrÜyordu 

Kethüda Mustafa Bey Sadra· 
zam Mehmed Paşaya sokularak 
yavaşça sordu: 

- Serdengeçtiler bunda mı 

kalacaklar? 
- Yok, anları Soğukçeşme 

kapısından gizlice saraya ithal 
eylen. 

- Sarayın neresine sultanım? 
-Sofa köşkü behçisi odasına. 

- Anda mı beklcsünler? 
- Beli, anda mahzur yoktur, 

İşareti beklesünler. 
K e thüda tel.aşla gerıye dön· 

dü. 
.... .... .................. , ........ . 
·· ···· ·· ···················· ...... . 
Kızlarağası Be§ir ağanın etek

leri gülüyordu. Babü-ssuade de
mirke.pıları çevrilip küldür kül. 
dür kapanınca, Patrona, Muslu, 
Kahveci Ali, Y eniçcri ağası Sa. 
raç Mehıned ve Urlu yapyalmz 
kaldılar. Yeniçeri ocağından bir 
kaç ihtilalci az gerilerinde duru
yordu. Sadrazam Mehmed Pa,a 
Beşir ağaya doğru ilerleyerk bir 
göz işareti ettikten sonra ardına 
dönüp gösterdi: 

Bunlar ümmeti Muhamme· 

din göz bebeği ve paditahımızın 
sevgili ve has kulları Patrona 
ağa ve yolda~Jarıdır. Hemen 
uRevan» kö~künde izaz eylen. 

Beşir ağa Patronayı Etmey -
danında tanıdığı için ıırıtarak 

sokuldu: 

- Buyurun arslanım. 
Patrona sallana sallana yuru

yordu. İkinci derecedeki arka -
daşları ardından gitmeğe davra· 
nınca sadrazam seslendi: 

2 i ki nci ~ın 
lieşldesme ıorılan 

!kr.ıın :yeler : 

1 a.deL 1000 lira.h l; 

l » 500 » 
z » 2'.>0 » 

» 100 • 
)t 50 • 
» zs » 

_ -·- ~·-__ - .-.-'rlP'.. ~e&IIIUllil' mmla:nJ :A-c:fl ~ 11 - - -· 
n~ac • 

SON POSTA 

, 

- Kapıcı ba~ı ağa, ıu ağaları l 
dahi «Arslanhane» de izaz ey -
len. Anlar dahi şevketlii efendi
miz huzuru şeriflerinde hıl'at gi
yeceklerdir! 

Şehir dram· tiyatrosunda: 

Kapıcı başı Ali ağa seğirtti: 
- Buyurun ağalar. 
- Nereye? 
- Arslanhaneyc. 
- Ya Patrona yoldaş? 

(Arkası var) 

N'DD 
Yazan: Nusret Safa Coşkun 

insanlar, ahlaksızlaştılar, ha
ris, kavgacı, isyankar oldular, 
Cenabıhak, insanı yarattığına 
nadim oldu - belki bugün de böy. 
ledir • ve dedi ki: [ *] (<- Ya.. 
rattığım adamı ve hayvanları, 
sürünenleri, göklerin ku~larını, 
toprağın yüzü üzerinden silece
ğim, çünkü onları yaptığıma na. 
dimim! » 

Malum Nuh efsanesi: Tufan 
ve yeniden başlıyan dünya .• 

Şehir dram tiyatrosunda, An. 
dre Obey'in, senenin ikinci t.-m
sili olarak sahneye konulım 
« Nuh )ı isimli eseri bize hu hadi-

Eser ve müellif: 
((Nuh» u yazan Andre Obey

dir, J>a§ka memleketierde rağbet 
görmÜ§lÜrı eıerde derin manalar 
bulanlar olmuştur, diye hükmü
mü verirken hiç te muhteri.ı.: dav. 
ranmak niyetinde değilim. 

Adem oğlunun, nankörlüğü, 
isyanı, ahlaksızlaşan cemiyetin 
mukadder akıbeti gibi, Nuhun 
çağını bugünle birleştiren görüş 
bir tarafa bırakıhrsa, Bay AnM 
dre, bize pek fevkalade bir şey
ler söylemiyor, bilakis birçok 
yerlerde Nuh ve tufan efsanesi
ni tahrif ederek, sadece nev'i 
şahall'ia münhasır b i.r e ser koyu
yor ortaya.. Bazıları bu müellifi 
hu eserile tam bir p apas hüviye
tinde görüyorlar. Ben bilakis ak. 
si kanaatteyim. Halkın dini hi :ı 
ve inançlarına rencide etmemek 
için, Bayan Mübeccel Yarar, ter. 
cüme sırasında, bazı yerleri çı
karmış veya tahfif etmi~tir. Mu
harrir, iskolastik bir -ı:ihniyetten 
ziyade, sinsi bir maksad takib et-

miş gibi görünüyor. Biz, bu su
retle eserde bazı hususiyetler te
vehhüm ediyor, mazi realiteye 
rampa ettirilmiş, İnce buluşlar 
var, sanıyoruz. Haddi zatındıt, 
muharrir, İn~an tezahürlerini, ki 
o çağda, ruhi yapılış itibarile, 
insan ne ise, bugün gene odur, 
«Tufan ıı hadisesi ile bugüne tat
bik etmeğe çalışmış gibi görünü
yor. İsyanile, nankörlüğile, top
rak kavgasile, menfaatperestHği
le, kablettarih insanla bugünkü 
İnsam ayni olarak, sahneden nak 
len kafamızın içinde buluyoruz. 
M.uharrir, kimbilir ne nıaksadla, 
Nu'h zamanında, b ize .. heS3.b 
makinesi» nden, «anaya babaya 
riayet diplomasrn ndan, "kilo
metre hesahı ıı ndan, rrsporti dan. 
ıı imdli:zce n den bahsediyor. Son. 
ra Nuh gemisinde 40 gün kalın· 
mıs olmas•na ravmen, hang1 ~ün
de bulunulduğunu tesbit ettire· 
miyor. 

Tercüme: 

uzuo cümleler konuıtluğu zamaı 
san'atım gösterebilir, diyenler• 
hak vermem. Bazan bir kelime 
nin musikisi, insana muvaffal 
jestler, mimikler yapmak imkS.. 
nını verir. (( Nuhıı ta cümlele' 
pek kutadır. «Nuh ıı müstesna, di 
ğer şahısların iki ~ümleyi go?ç~' 
konuşmaları pek nadirdir. fa· 
kat, piyesin havasına girebilen i1' 
hlr san'ı>ıtkar, p e kala kmdirı 
gösterebilir. İşte, böyle bazı pi 
yesler vardır ki, nankördür, üs· 
tünde sıkı durmayan aktörü ye· 
re çarpar. MaamaCih, kimseYİ 
muahaze etmiyeceğim. Zir" 
ıı Nuh ıı sahnemiz için apayrı ka 
rakterde yeni bir eserdir. Gel\~ 
kadro için, ilk tecrübedir. 

Hadi, " Nuh •> rolünde ı>e~ 
gençti. Unutm,amak lazımdır 1'11 

Nuh, Tufan hadisesinde tam 60~ 
yaşında bulunuyordu. Biz., 60 
yasına basmış insanın ne hale 
geleceğini bilmiyoruz amma, J-J~: 
diden 60 yaşında bir ihtiyarlı" 
isteriz. Yan beline kadar u:ııı· 

Bayan Mübeccel y nrara, b I nan bembeyaz sakalma rı:.ğıne~ı 
.. . . . u Hadi, 20 yaşında bir delikall ' 

tercumesınde, (( Bır ana ıı ya nıs- k d d ' 'k IAkt" "'er· 
1 d h ff 1 b ıd _ a ar, ınamı ve ça a. ı. .1 • 

bete a a muva a c u ugumu d k Ik k )& t'k t .,.jbl .. ı ı · · E k k en a ar en, as ı op " soy eme ıyım. ser, ço ısa ve 1 d 8 . d h "ht' r "le 
muhtelif manalara çekilebilen zıp ıyor u: .. _ıraz . a ıa:ı. 1 t;'a Ve·· 

·· ı ı d ·· k d k t k yorgun gorunmesı <ızım. cum e er en, tur çe epe e ar b"lh d' 1 · · k k JcO" 
şılığı bulunamayan kelimı!lerden 1 asskat şu 1~ erını sı , a sıt 8 JJB' 

.. kk"ld" B • B nuşma an vazgeçmesı sar .. 
muteşe ı ır. una rngmen, a. k ı· 1 · d l ·k llau• • .. 1 y zı e ıme erı e yan ış u • 
yan Mubecce arat'. (1 Kıs MI\- D h t d l Jcalbıı> 

d ld _ .b. k 1 ki yor, « eş şu §e ve o u .,. 
salı ,, n a o ugu i'l ı u a an d - •1 k • h k de ·- b. ... egı, (( arnı » , sıya yapra • 
ıgnelemeyen ır tercume yapmış, - .1 • k b k t Şıı , . h. .. k k il gı , << sıya ayra » ır. 
t~mtz ır tur çe u enmışhr. · · ı·· d «K ,.. Masl'• 

zıyeyı, ana ro un e, ı .. 
Tem)İI: h ı• ndan daha az ,arldı buldı.ıf11' 

Zaman zaman, komedi tiyatr'"" 
sunda Çerkes taklidi yaptığı ı3~ 
manı hatırhyor, acayih bir lr~~· 
ile konuşuyordu. Son perdede .~ 
tiyarlığını unuttu galibaki, ('I dı 

Gene birçoklarını kızdıraca
ğım. Allah taksiratımı affetsin, 
vakıa eser de nankör amma, tem
sili pek te beğenmediğimi söyle
mek ıztırarındayım. <•San'atkarı) (Devamı •ayla 4/2 Je) 



' 

Tacirler ne diyorlar? 
( Baf taralı 1 ind S{Jylado) ı para kazanmak hwailc mai sak

lerini yakinen takib etmek üzere lamak sevdasına düten fı~sattçı. 
dün gittiiiın Ticaret ve Zahwe lara asla aman vermemeliyiz. 
boraaaında birçok gıda madde. ithalat e~yalannın yükselme -
leri aatıılarında ez'--iimle, fasul- sinde hiç bir iktıaadi sebeb yok
ye, nohud ve mercimek alımla - tur. Normal &enelerdcn çok da· 
rında 5 le 7 kurut araamda le- ha fazla mal ithal ettiğimize na
n e zzüllere ıahid oldum. zaran, fiatların alabilc!iğine yük-

Bu mevzuda görü~tüğüm ala- aelmeaine sebeb, vurgunculuk 
kadar tüccarların kUTI"Ctle temin zihniyetidir. 
ettiklerine göre toprak >Te hay. Fırsatçılar, ~etirdik1eri h~ 
van mahaullerimi:ıia fiatları da- nevi ithalat evaaınl, gelinlikle.. 
ha da düfeGCktİr. ri nisbet dairesinde piyasaya ar-

Tanınmış ithalat ve ihracat zetmiyorlar, saklıyorlar. Onlara 
tüccarlanmızdan Melnned Al: hu imkanı vermemek, çektikleri 
ve oğulları mÜeHoeesi aabibi Ab- malları en kiiçük ze.-resim~ ka -
dürrahman Yaıin diyor ki: dar kontrola tabi tutmak lazım-

cı- Billaaua ithalat em.tiasile, dır. 
yerli mah..Ulerinüz Ü.zerinde ka- Bu esaa yerli toprak n hay -
zanmak bu-aile hareket ~denle:- Tan mo.hsullerimize df" ttsmil o-
vardır. Yüce Şefimizin itaret bu- lu .. malıdır. ıı Ferdi Ôner 
yurdukları l'ibi memleketimizde? 
fuunuzca bir ticaret havası ya
ratılmak iatenmi,Or. En büyü. 
ğümüzün İrşad ve i•areli denile· 
bilir ki, bu fınıtçıl . .u-an çanma 
ot tıkamıftır. Bona ile alakal• 
simsarlardan ve admlanmızdan 
Öğrendiğimize röre, p

0

yasada 
bir dütüklük ve cev,eklik baf -
lamıştır. Eskiden ltüyük l.ir ' hırs· 
la mal almaia kalkıtanlar, bu. 
gün ellerindeki m&lluı çıkarmak 
yolunu tutmustardır. Bu pİya -
&aya arz tehalükünü müstahsil 
de ayni nisbette 'henimaene kı. 
aa bir zamnda her teY düzelir. 

Bu vaziyet ithalat maddelerin 
de de "nazara çarpmaktadır. Me
sela, mamul eşyalar bu arada kü 
rek ve çivi gibi maddeler üze -
l'"İnde herkeste bir olde1t çıkarma 
hevesi görülüyor. 

Piyasada istikrer temin ede • 
ceğine asla şüphemiz bulunmı -
Yan bu halin devam edeceğine 
kat'iyen emin bulunuyoru:z. >ı 

Ş hrimizin maruf ticari l>İir 
firınaıı olan Şakİ!' Kınacı mücs-
acaesi sahiblerinden Nazım Kı • 

Geçid resm:oi seyredertgn 
( B•• tarafı 3/ 1 J.e) 

mek yeni nesillerin mukaddes 
bir vazifesidir. Onlar, kahraman. 
lıklarının, fedakarlıklarının kar
sıhğını beklemiyecek kadar 1'ü
yük ruhludurlar. Onlaı-, fedakar. 
lığı, karşılığı olmayan Ye hiçbir 
seyle ödenemeyen kahramanlık
larını yalnız vatan sevgi&il,. yap. 
tılar. Fakat gençlik onları hiçbir 
zaman gözönünden ayırmamalı, 
onlann darda, sıkıntıda kalm"· 
11\nna asla meydan vel'memeli
dir. 

H rl> rıaliilleri ve eıık1 muha. 
rib1er vo.\.'\n sin,.."ltnd"' f'., sav~ı 
tif'b"'"• en kıymetli mukaddes bil' 
varlıktır. 

~------""t 
( Yeni neşriyat J 

ÇOC(TK ştiRLEn.l - J<Aer, Mehmed 
Necati y ttınfandan y&7.ılm~. 
~ MI B Kl~I Vll61bslle 
~ 50 ~ iiıdh 'ı!m3lctMlır. 

-' ............................................ "' 
itizar 

JON POSTA. 
Sayfa 111 

İktisadi tetkikler Bulmacalar1mız Suikasd davası dün 
( Ba• taralı 3/ 1 de) " 

heıinde cereyan eden askeri ha. t k • • • • ı d • • 14 üncü devre bulmacalarım 
rekat, Alman iktıaadcıamm yap- e ra r g o r u u doğru hallledip hediye kazanan 
tığı heaablann hakikate pek de j okuyucularunızın isimleri 
tevafuk etmediğini söaterdi. Fil-
hakika, yapılan heıablara naza- (B . • ) de ı...~L~ •• ı_...1 1 B' d 
ran, garb cephesinde ı&skeri ha- • Of taralı 1 ıncı sayfada .....:. ...... ~,·t--".alr. ı ırer not elteri kaz.ananlar 
rekatın devam ettiii 45 gün Riyaeet makanunda Sabri Yol Pavlıol ise Temyiz kararının ba- ı [Dünkü nüshadan devam] 
içinde Alman ordusunun 1,5 mil. dıııt, U.lık meVkllerlnd~ de Repd :ı:ı noktalarına uyulması ve bazı 72 - Kadıköy: llalııı.riye AUne .1.PaL 

yon ton petrol istihlak ettiii tes- 8ayN111<>ğlu ile Eml:n Böke bulunu. noktalar~na ka~ıı. da. aksi kanaatle tunanı kat 4, i:Uıa.n Alkan, 

bit edilmi§tir. Franaa, Belçika ve yorlardı. bulundugunu. bil~n;tti.ftlr, . 73 - Ba.lcırt;.ôy: Yenimalıalle xo. 11 
Holandaya kartı yapılan bu ha- idd.ıa m.akamını do Ankara Cüm Reddr hakım talebı Riza Aluıcan, 
rekat esnasında Almanlann aa- bur~ Miiddelumumia.i Cemil Al- . Reis Sabrol Y~aı Pavlof'a Tem- 74 _ G~: Ciftclıavuı:Jıa.r, Tepe.. 
dece 135 piyade, 10-12 motörize tay ye Ba,muavinl Kemal Bora 19- Yız lararının munakll§a mevzuu oL ıoz soJaUı; :So, 12 Gavsı 'IUnı, 
fırka ile 5000 uçak kullandıkla. ıal ~ klı1er. mıyacağuıı hatu~ıa.tmııtır. Pav:of 75 _ Tıb !Fa.kultesi 

4012 
Abdua.la 

rını nazarı itibara alırsak, he- Celsenin açıhnAaını nkitee.kib bun<!~ sonra bazı itlraz1arı oldugu. 
men hemen bütün Alman kuvvet Temyiz mahkemesi birinci ceza da.. ~~- sodylenılı ~fha IH< ta~~ ge. ea_;::ı:::_ Sakna.cac-.ı No, 

12 
CBu obn-

. ı .. tt file. ) llıre&nin -ıd.ldl cihetlere da n:z \mlfnla sa sında tddıa ma-Ic:rıle Ad mıanykanın mi u. e. ı ı oh ~dn --"- n~~ ..t..~-..~ yanan bnıae hakimler Myetlnin bitaraf CDmal ismini bHdirmernlşl.ir), 
dığer ev et uvvet ~nnın ta şı ._ız w.ıaı ..,_..,,"""""". bareltıet ebnediklerlnl il . .. k 77 - Kab31ta.ş: jnhıeaı-lar u.rp.. 
edildiii şark cephesınde Alman- t - Alman Büyük Elçslnin Ha. b b·-·-- d .-.ı w en kta~urerela Setımtü No. 36 Kamil, 

.. f·kı • • 1 k . ı_ı la. u ._..._ a,,-.... ıgı no rın 
ya ve mutte ı enrun ayı pet- l'idye Vekaletine bi.dis~ye aru o Komilof ı•- L~1n.... h lad ki '18 - l\~: Hamam 90lııM 

1 • ihl"k. · t k ·b ., .1 , ac ua ıtU:e azır ı arı , . 
ro ıstı a mın a rı en .• mı - rek ym.dıf ı ınektubda vak a arun- tahJ'iri iddialarında '7ah edlldıiğinl No, 14 I. Şengöz., 
y~n t~~·b~J~k~ıiını kolaylıkla tah. da hususi katibesi matmazeı1 Roza- bildirerek uReddi hikim» talebi.ne 79 - Caialıotlu Erk.ek orC.a. oktıkı ııc 
mın eue ı ırız. nın bulunduğu ve vak'anın talyan lltJhak eylemlF. 1 Enloian Ar111, 

.. Bu~~a:a ~·~ında . Al'7a~ya ile Büyük Elçlllği kapıcısı. t~af ~:' Süleyman Sağol, bu talebini cere- 80 - Beylt-r.beyi: Yalılar eaddc<ıi N•, 
~u~~~ ı 

1 
e~mın v~ ~~a ~ u~d~- görübüf olduğu blld!rildikl e yan et.mi§ olan duru'}ma esnasında ı 57 ?o.1ynzi Aksoy, 

ı fottc.ek1erı.n sınaı. tıyaç ar. ıçın bunların dlnlermıemeaı. Komlbl da bu husu~a aid cihetleri 81 - Kadıköy: Y~ldeğirmenl Ali beır 
aar e ı erı aagar~ p~trol m!kta- 2 _ Polis EMtitüsü möital>ıwısı izah ederek Pavlof ~ibl <ıRedcl!' h8.. o.pıır.tmıanı No. 25 daire 5 Alp l'a~m 
rını da yukarı?aki mıktara ılive t.aroafından tanzJm edllPn raporla, kim» kararı vcrilnıesini istemi§tir 1'4•klu, 
etm.ek zarureti vanlır. Almanya p vlof tarafuıdan okunrnaaı istenen Abdta'Tah S bu h 1 · 82 - Ga:ıa.tasa.raş liRSi tdatt i.n*f 
İtalya Ye Ohlara tabi nıemleket- alu Abdurrahmanın huırlık tab. 'd bl ~~· ~~-~~andınğ cblldet.e. NUl'fddıin At.it, 
ı · · · A • • - SUÇ re aıı r 11'leg1 uwuna ı ını ır. erın :nra.ı Te sınaı aatıhıala.tında ldkalına aid ifadeıs1nln okunması. m.esine nıUkabı1 Süleyman Sağol 83 - l-'üksftı: Ticaret ~bi 'Z3l Ö-
kullanı~an .yıllık petrol mıktarı 3 _ Cereyan eden tahkikata ve <rReddi bakim» talebine iltihak ey· mer Yahnothı. 
en qa.cı bı: rakamla 14 milyon . del il.ere p I . 84 - Nuri Sanea (Adrwııfnt bildir--. 
ton olarak heaablaıımaktadır. Bu elde ~K--11"-~ ~ ÖnazaranT kavt,-1 ~· .. . mlşür), 
rakam, bu memleketlerin nor • lıoi'~:"'._- un ..ut m

1 
er 0 ad 'ı Mütaleaaı sorula~1 n~u~_dedı·~- .: 85 _ Nurvosmantye eaddal 

mal :aamanlahla lwijandıkları IUÇ ..,......,e ~~mı 1 veya sa e- m~i maznunların ı en sur ugu 33..55 bozacı Slnıuı taltuı Mem:. 
petrolün (1939 yıhnd 24 .1 te,vik ve t:ahr.ik et:m~ı olup ohna-ı iddıaları ceza uıul muhakeme· Ön.salı, 
yon ton) ancak o/c GO a n:'.1 

" dlklarının ve hadisede Pavlof ile teri kanununa göre de reddi ha-
vidir. Ordu ihtiy:çl tına ı~sa- Kor.rBof lçhı B%Jllettİrmek hali ka.. kimi mucib aebeblerden olmadı- 86 - Beyoğlu: Tarla.ba$1. Karabina 

arının mute- L . .J _.ııldi~' _ı_.ı:_.ı n·rk ka. k d k b 1 u usta ~k No. 37 Nazmi Dlnmez, 
madiyen artııı karıısında zirai uw cıuı gı t~e ul 1 cer::.! 1 ğını ayı ~e anbc!'- k u ı & 'I 8 c,fl 'l" Halim 
ve aınai aah d k 11 1 nunun 64 üncü mad~5 n n ıwunc tetkik mercıınce ır arar verı e. 7 - S:ı:rııyer: '1': UTa a a u anı an pet • ~..,_, __ .. lı . _. . d d Gtil>ml 
rolün asgari bir h bl d fıkraılının ayrıca nazan l'MAHA'e " n bılecegını ermeyan ve osyanın ' · 

csn a ay a · .. d ·ı k ·· 88 - Ustribbr: 3 üncll orta ok'lll ımmı 
500 bin tona (yılda 6 milyon ton) ması. •. • b~_dmde~cıe ~ol'~ erı md~ • ut:zelrcb 2, lll 'l"a.Jçın Erşahin, 
indirildiğini kabul edersek bu • Nakız ilamının okunnuuyuluı uzen- mu . ~ıumumı ıge tev ıını a e 89 - rertevnipl l!:l5eS 5/C !105 Ka4ri 
gün Almanya ve rnüttef'kl • • ne reis Temyiz kararına u p u- etmıştır. Tu-a...s.ıu, 

ı erının nd ldd. ak ı B .. . 1 rın "'MOVl!i cephe ve cephe gerisi a 1 k t yubnaması ha~ı a ıa m am unun uzerıne mazm~n a Kadirler o': ETO K. 
rol ihtiyacı en a•ag· 1 bi; ~es:bel~ nın mütaleaaını sor'Jl\Uf ve Ankar~ I ilen sür~ü~ü. red se_b~blcrı . ka _- 90 

- Y mşu 1 ~ 
2 5 milyon ton C:-ı..rak h hl Cünıhut'İyet nıüdde1umumlsl Cemil nunen hakimın reddmı mucı~ se. 00~ No~~==~'l~~e üzenct 
~aldadır. csa an- Altay, uyuhnasım lstemi~tir. j beblerden de~ilse de bu cıhe~ 92 - Anadoıluhlsar: Setüııt.ü, Pazar. 

Bu miktar yılda 25 30 ·ı ~iım!ıa!'dan Abdurrahman 1 tetkik edip bır karat' kvermf. e yanı sokak No, 11 S. l:' ablr, 
. - mı • ile ~:~•-- d • t 1 b t tk'k erciine aid b\r ey ıyet 

yon tc;>~a balığ olm cktadır. • Sayman ~,,.man a aynı a c - ed~-u :betle bu talebin Jınllin- 9S - l ' üksek İkt.'s:ıd ve Ticaret mm. 
İngılız kaynakları hcıaba ka- dol g dosyanın müddeiumu. teb1 730 Adnan 'Üren. 

t l kllzm lld 180 ·ı t ·· emı·z lazımdır en aonra ı ma . . y a ~m Y?'° on gormem . .. . . miliğe tevdiine ve duı-u,manın 18 94 - Pend k : ?ıtut~ka.itl ıtinnl'\lk :me. 
petrol ıstıhsal eden Bırlc~ık A • Peki, Almanya ve muttefıklerı 

5 
t . bırakılmasına karar munı All Radm en ııe Al!eddln oloQ, 

nacı da Reiıicümhurumuzun nut 
kundan sonra piyasamızda beli
ren salahı memnuniyetle kaydet
tikten sonra bana tunları söyle
di: 

Ost.ıd Halit Ziya Upldıgll'ln 
(U:.lc hıatır.lar) hlkiyesılnhı 
1 O uncu parçasf bugün ınimde
receıt ç.olJuiundıuı konamaınıı
ar. Özür dileriz. 

merikanın, günün birinde petrol bugünkü harb ,era!tinde aylı~ 0~1e'~
1t'!e 95 - Plyer..Lotı o:ıdılcsi Dotan ot.ar. 

1 
k k . 'h . r k ve yıllık petrol ihtıyacını ~angı verı mış ır. aı. ıdn~cısı çe m.~sı ı lıml a. ''!eh •,.r§ı 1 t ögr· endig·imize göre bu do&ya- No. 4 S, Öge. 

a t t kaynaklıt.rdan ve nası ernın e· 

«- Cıda maddelerinde lenez
zul vardır. Bu tezahür ilerisi 
İçin ünıid vericidir. Fakat çok \-.. ....... ·----··-·.,...,,·······--..! 

,ım ı en _un ı pe ro ıs ı sa ıne yı tetkik edecek olan tetkih mer. 96 - Beyot1'ı: Kumbaracı >o1nıı9a 
b d - h b k t k d~bilmektedir? 
Aalş vur ugun~kr es~-. a • abaraal b izaha cii Knkia -Cı.rce:aa nıahkeıueıi- No, 126 NUSN4 Tacal, 
manyanın zı ettigımız u yı • Gelecek yazımızda · una c!' ( Arkaa uar) 

lak petrol ıarfiyatuıı h.iç de çok çal&fllıCaiız. - ır. ~ 

2 
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TİYATRO 

ı ı .......... .-.............. --······ ........ ~ 1 

! Gemlik iskelesi ı 
1 esaslı bir tamire 

Erzincanda 

_ (Baf taralı 3ayfa 3/2 de) 
dik merdivenden, gençlerden da
ha süratli, daha rahat iniverdi. 
Mahmud, İnsan karakterini gü. 
zel canlandırdı. Fakat sevimli 
san'atkar, o çağın iri yarı daha 
vah~i görünüşlü insanlarının ço
cuğu kadardı. Böyle ufak, tefek, 
zayıf, nahif insandan, Nuhun Ar· 
kasındaki kafilenin nasıl korka
bileceğine akıl erdirmek güç. 

llelecliye ireçimi nihayetlendi, 
a•li ve yedek azala,. seçildi, 
e.ki belediye rei.t yeniden 

rei•llğe intihab olundu i muhtac 
~'lJüp {Hus_w.i) - Kazamız.~ ,. Gemlikten ya,1;ıl:yor: Ge-

WA .ty1 e -~:-!_,~ıu~iİ 1 edili)miJtiAk lir. 1 çen yel on bir bin lira gib; e· 
91 aza.ıı~ııara •il' 11na ı ı, • h · l' b · · Kas Ö Rlfat ç -ıu Mua ; emmıyet ı ır para sarfıle 

.. _L •nMı üft" ~~L. Klmıu;:f 'M _ J tamir edilen Gemlik i•keleai, 
S&I& UOg'IU, U, U:S ff ~ıl k [ • •• t f taf ~:.ı..:~~ vı Bekd K M iT yı l maga )'U.Z u mu,. 1 

•
8

.,..._ ... ~L~ _-' 11/;..:~ı.. oz.aH~~ uln. tur. l•kelenin fimul bölümün· : 
&a afer, .l"UKDeO ·~...-, u•ey d h' el' kle b · 
atılgan, Cevher Kaya, Ali f.sen. İb- e ı ıre kr tamk qıne~.k ~- ! 
ah• A ·- n _._1 T · · ıu Y----..1. mlf Ve mer ez ıamı ço muf ı r mı '"'1"'1'ı, .oen: r erzıog ; uauı • b l ı_ d y • 

r _ M--'--L y.ı_ vaZtyette u unma.-:ta ır. a- İ 
~ç ve u;ıııuua ~in, 'dd tl' b' -' · · t ı 

yedek aıalıklara da Ali Yüksek. rın fi e ~ ır. ~enız rır ına- : 
•-- S b" E._,_ C f Yıld aında oldugu gıbı yok oluver· l 
-ya, a it: ı.&&an, a er ız, 1 . ht l b l . b : 
1. :ı T MeL- d x _ 1 men mu eme u ı;nan u • 
anıaıı eııcan, -ne V3&S an, • · k l · b' l · · 
Tevf.:ık Erenler, Tevfik En.eğili, Alıı· i r~ e enrn rr an evve t~mı· ~ 

d T rd
. R At 5..... : rıne baflanma1ı çok y•rınde : 

ıne anrıve ı, ı:za ef, w - • l : 
man Ödemlt, Mehmed Altıncı, Mu- i 0 

ur. 1. 
sa Kavaklı, Süln1an Dayı, Mab'" ........................... , .... ,. ................. . 

111vd Çöke](, İıımail Kandemir ve lzmirde yabani ZIYfİDIE. f 
Ali İbit seçtın>ı.le"rdfr. Bunlardan 
İeınail Akıllının rllsliie seçilmesi köylüye dağttthyor 
qçın kazada umumi bir arzu Wkim
di ve bu arzuya gÖl'e gene kmall 
Akıllı on 1\c.i senedr kazamız bele. 
dlye reiı.liğlnl iyi bqarmtt oldu • 
P.dan yeni reül?ee de bu ark.adat 
memnuniyetle seçllmlttlr. 

Ürğübde çittçiye tobumlık 
veriliyor 

Ürgüp (Hususi) - Kazamı~ 
zın muhtaç çiftçilerine ihtiyaçla
rı miktarında tohumluk verilme
sine kazamız Ziraat Bankası 
batlamıftır. Bu hususta çiftçile. 
rimiz sevinç içindedir. 

Çorlunun kurtuluş yıldönümü 
Çorlu, (Hususi) - Çorlunun 

kurtuluşunun 20 inci dönüm yılı 
ltu sene de büyük coşku.oluklar i 
çinde kutlandı. Bugünün büyük
lüiü Azmi Seli.t tara!mdan kolol' 
du merkezi kartısında söylenen 
ltir nutukla belirtilmit, meTa~iıne 
ukeri birlikler, okullar i•tirak 
etmif, gece de bir fener alayı ka. 
sabada bir ııık dalcaıı halinde 
.. ım11br• 

İzmir (Hususi) - Yabani zey 
tin ağaçlarının halka tevzii için 
ba,Iıyan tetkikler ilerleınekt~dir. 
Şimdiye kadar yapılan inceleme
ler üzerine Kuşadası, Tire, Ke
malpa~ ve Ödemiş kazalarında. 
ki yabani zeytin ağaçlartmn he
men köylüye tevzii emrolunmuş -
tur. 

Torbah, Menemen, Foça, Ber
gama ve Dikili kazaları.1daki a· 
ğaçlar da yakında tevzi oluna • 
caktır. 

Zeytincilik mütehassısı Na • 
zım Kılıç, bu işle yakından ala
kadar olmakta ve mülhakattaki 
yabani zeytin ağaçlarının mik -
tarını tesbit etmekle meşgul bu
lunmaktadır. Nazım Kıhç, ayni 
zamanda bu sene temiz mahsul 
temin edilmesi için de küylüye 
öğiidler vererek, bu buııulla yol 
gÖ•termektedir. 
Yağan yaimurlar, zeytin mah 

sulü için çok faydalı olduğundan 
bu sene fazla zeytinyağı iıtihH! 
-4iloceii iimicl ol&m\Q'w. 

Fırat üurinde yeni ve büyük /;ir 
köprü kıırulmaaı, köylerin elek. 
triğe kaVufturulması t'lsavvur 

ediliyor 

Erzincan (HusUBİ) - Erzincan Vakıa, o münkir, faziletsiz bir 
ve civarında 40 günlük bir tetkik insanın sembolidi. Ne olursa ol. 
seyahati yapan meb'usumuz Abdül. sun hu role iri kıyım bir san'at. 
bak Fıt·at yeni faaliyetler hakkında kar çıkmalıydı. 
fu nıütemmlm izahatı vermittir: Nuhun çocuklarını, Zihni, Ka-

- Fırat üzerinde yeni bir köp. ni ve Avni oynadılar. Zihni, c 
rünün İDf&slna tiddetle ihtiyaç var- çağ İn&a.nına has kontrolsuz ha
dır. Bu da yeni ,ebiı-lc kartı köy. reketi itibarile, diğerlerine faik
leriın irtibattnı daha kısa bir yol ti. Fakat baza.n hareketleri öyle 
dan temin etmek maksadile Ct.nci- keskinleşiyordu ki, kollarını dai 
g:e ve Cimin nahlyelerii karfJsında ına gülle kaldırır gibi tutması, 
ve Çermik rnev'klinde olacaktır.Bu bacaklarını fazla açarak, dizleri. 
köpriinün kuruhnasile Erzlncan.Plo ni kırması, muttasıl tekl arlandı
mer yolu da kilometrelerce kısal ğı için, gayri tabii göıünüyordu. 
mi' bulunacaktır Bu ı b b Kızları, Samiye, Sültriye Bora· 

. nun a era er h D'U' ·1 . . 
Cenclge ve Cimin nahiyelerine bağ. tap, Neza et ı ıgı temsıl ettı-
lı otuz kı&: parça köy halkı bu 1er. Kız grupu..", erkeklerden da-
,_~ .. ıt ıı- k'I t I ha canlı oldugunu kabul etmek 
111UpAI vas u &\: na ı vasi a arını • • d • y 1 
d ....-.ı etml laca.ki .ı Bu mecburıyetm eyız. a nız hazan 

a L..,. .. n f o aruır. ..1 .. .. k 1 "b lA w d 
k •. rüd d-"- ühl :_..•f -' 1 o çuyu açırıyor ar, mu n ~g,,_ a 

op en lil:DA ın ırn ...... ı a-uenı z h dd' • k l d B'I 
Kir'- y-•- 1~1 __ •1 d • t'hsal a ı azamıye çı ıyor ar ı. ı _ 

ııe ve ea fe141~ n en ıs ı .. l' • d 
edilecek olan elektrik hatlarının bu h~--~ 0 "1""40 ,...,Pc •:ın e .. 
kQprij üzerinden geçirilmesi suret1. Sahneye konuş. 
le o civardaki köylere elektrik ııığı Tufan sahnesinin biraz daha 
ve.-ilm• lmkanJarmm bulunması _ gürültülü olması ~ayanı temen. 
dw. Yapılaciııık olan Çermik köprü.. nidi. Bundan başka işaret edece-
sü yanına Mr de fİmendlfer lstas- ğim bir tey yok. Gemi, lilkseauar, 
yonu açmak gayes.ile müracaatlar ı ıklar üzeldi hayvanlar, ka . 
yapılacaktır. Bu arzumuza ımuvaf. ş .. g 'b · ı d ~ 
f ak ald w takdi d zak lan mustesna, enzıyor ar ı. Bu 

ugum?z Th e ~sen u de, gemiye dayanan merdivenin 
olan. ve bul~~ ha ın ısptlfade eit.. biraz daha kaba, meseli, budak
mesme az :ıuır.anw veren ezvan s- lı, çıkıntılı, ağaç dalından olması 
tasyonuna gehnege mecbur olan . b d d' 
C , c· ahi I . havi ıca e er ı. 

<"nmge ımen n ·ye erıne g ı fftıf"ıce· 
köylü1er da.ha yakın bir noktadan il • 

mahsulat ve mezruatını nakil ve 
sevketmek bahtiyarlığına kavuşacak 
lardır. 

Driübde f aydall yajmnrlar 
Ürgüp (Hususi) - Kazamız 

çevresinde son günlerde çok be· 
reketli yağmurlar yağmaktadır. 
Köylümüz hararetli güzlü" mah. 
sul zeriyatına başlam~ştır. Diğer 
taraftan havalar birdenbire SO• 

ğumaia bqlamıt olduğundan 
kaı:a halkı kıtlık ot&un teminine 
ele hararetle çalqm•ktacl&r. 

Piyesin, bi:ıde pek bilinen bir 
hadiseyi anlatması, hareketli ve 
yeni bir tarzda oluşu, bh de er· 
ken biterek vesaiti nakliye der
dini düşündürmeyi~i gibi, üç a. 
vantajı var ki, beni ömrü he.k· 
kında . kehanette bulunmaktan 
meneJiyor. 

Nuaret Sala Cotkun 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Heldm)' 

l>tna)'olunda 104 No. da ı...aa 
hana kabul edn. 

3'.W-. JI04 ... ZJBI 
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«Son Posta» nın SPOC' tefrikası: 143 

EftK;ıraAhnıtJ.t 
Güreş berabere mi bitecek ? 

Bu, haller, güreşi hareketsiz kılı
yordu, Ustalıklı oyunlar yoktu. 
Hep kırıcı ve, zorlayıcı oyunlar
dı. 

Güreş dediğin altüat olmak, O• 

yundan oyuna geçmek, oyunlar
dan ustalıkla kurtulmak, tehli -
kelerden tehlikeye geçmekti. Böy 
le bir güreş seyircilerini costurur. 
du. Bu sebeble ahali bağı~mağa 
başladılar: 

- Berabere bırakın 1. 
- Berabere!. 
Bu, tezahürat çok fena idi. 

Bilhassa Ahmedin aleyhinde o
luyordu. Eğer güreş beYabere ay
rılırsa Ahmed, kozu kaybedecek 
ti. Büyük ortayı kurtaramadall 
Dramalıyı mağliıb edemeden or
tadan çıkacakta. Seyirciierin ba
zıları durmadan bağırıyordu: 

- Berabere!. 
Hakem heyeti de yavaş yava~ 

seyircilerin fikrine yana~mış olu· 
yordu. Onlar da bu tatsız güreşe 
nihayet vermek arzusuna ve ka. 
rarına varmağa başlamtşlardJ. 
İsmail ağa sinirleniyordu. Oldu
ğu yerden avazı çıkhğı kadar ba
ğırıyordu: 

- Berabere yok!. Güreş kıran 
kıranadır!. 

Hergelci de güreşin ~erbere 
olarak ayrılmasına taraftar de -
ğildi, çünkü Ahmed, iyi bh· güreş 
çıkaramamakla beraber hasmını 
beş saatlik bir boğutmadan ı.on
ra yenecek hale girmişti. Drama. 
bda hal kalmadığı &,ikardı. Böy 
le bir vaziyet kar,ısında güreşi 
berabere bırakmak haks1zbk o
lurdu. Hiç olmazsa güreş biraz 
daha uzamalı idi. Çünkü iki peh
livan denk bir halde değillerdi. 
Hergeleci, vaziyetin kötü olacağ\ 
nı anladı. Hakem heyeti kararını 
vermeden gidip onlarla konuş.. 
mağı münasib buldu. Umumi va
ziyet berabere doğru gidiyordu. 
lesmail ağa, yanında oturduğu 
cazgıra: 

-Usta! Berabere ayırmak 
baksızbk olur .. Ahmed, ıüreti kı 
Yanıuıa J(etirmit hulunuo.r. 

- Evet!. Nihayet gürc1 denk 
değildir. 

- Hakem heyeti ırüreşi bera
bere bırakırsa!. 

- Yok.. Ben, itiraz ederim •• 
Derken Hergeleci İbrahimia 

yerindn kalkarak hakem heyeti
ne d:lğru yürüdüğü görüldü.Bunu 
gören cazgır, İsmail ağaya: 

-Ağa, hak Hergeleci, hakenı 
heyetine geldi. 
_- Ahmed, için olsa gerek!. 

- Muhakkak. 
- Haydi sen de git b-tri ... O-

labilir aksi bir karttr verirler ... 
Cazgır, olduğu yerden fırladı. 

Hakem heyetine gidincey .. k"dar 
Hergeleci, lafa hatlamıt bulunu· 
yordu: 

- Ustalar, gÜ\·e!İ berabere 
bırakmak olmaz. 

Deyir 'e, hakem heyeti nrtm1. 
na söz söyliyen ihtiyar pehlivan• 
lardan İsmail ağa: 

- Artık yeti,iY, çocukların 
gÜreşi. . . 

Diyerek, Hergelecinin lafım 
makasladı. Bunun üzerine Her
geleci: 

- Usta!. İyi amma .• Kara Ah· 
med, güreşe hakim. SonrA Dra. 
malıyı bitirdi. Tutar yerini bırak· 
madı. Bu vaziyette güre~ bera
bere ayırmak hakıı.ızhk olur. 

(,1rkası rar) 

(TİYATROLAR) 
İstanbul BeiediyesI ş,.hl.r 'l'i7ıa.trol4ft 

Bu akşam .at 20.30 da 
Dram K.tm111 

NUH 
Yar.an: ~ ObeJ 

TürkQe9i: Mübe<-cel YM'M' 

Komecll Kısmı 

ASRlLF.şEN B A B A 
Ya.mn: Splro lUcl&s 
'l'üı1qıesi: A. Haı;oP11los 

~ ve Pauır rililıed -- t5,30 .. 
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( T'elgra..-, Telef"on Ve Telsiz llaberleri J 
BU SABAHKi HABERLER l Şark I= Askeri vaziyet :J 

ceph~S~n~e (Baı tartılı 1 in·.:ı ş,,3,f-:u:ia) yaptıktan sonra 31 Birinclt~srln 1 
........................................................ 

Londraya göre mihver ordulan 
Mısırda perişan bir- halde 

ric'at ediyorlar 

<f!a~ taTafı. ~ mcı sayrud~) G~, Almanlarla müttefik· lldncitetıiine bağlayan gece zarfında 
~hn geçm.~k ıçın yapılıı.n mütead- leri Nalçlık ,ebtin.in mptettikten çok çok ıiddetli bir topçu hazırlı
~ teıebbü.slere .• m~I olmuflu ."!'e sonı·41 herhalde o sabada mevcud ğından sonra 1 İkinclteşrlo $-ıtbahı 
dUJm.anlD mevzu hucunılMıı11 pus. Sovyet kovvetl.erini tiddetli bir su. büyük bava tuık e · ad b. lik 

·· a..-:w__.ı:.. "'"'' S tı:e b--L- ' v pıy E: u -kı.ru·~-·. olr OVJ~~.~v-:!_~ re ... __ ul§ olacaklardır, ki lerile Elakmeyn cephesinin orta ve 
pu v~ civarında ıoııus gogıı;ıe cenub doğu b:tlikamet.iooe adeta bir bilhaasa şimal kısımlarına karşı ta
~~ blT sav&§tan IOllta yok edil- ~lb barel.ıetini andır1r ~ süratle amazlıwma tSnır befJemalarile an_ 
mqtir. ~ bu IW)'m .,_.rinci günü lafıJ.nııftır. 

Ladop röüıde Alm.an uçakl&rı AJagir fdn'inJ dahi almağa muvaf. .SeJdıZİıadi f _ __,,._,__ d 
··..ı1-·· '-- -.ı ;:.:_...ı 'd ik'ı f k bn lard N ıA k. K u..-ı; or mu zaten ta-roımo-.T'Korier yCQe5m~en gı en a o uı ır. a"rı ın 70 . .arruzun ilk dev ind b k 1ar 

S&Vll§ ka(lil.esini ve bir yük gemisini kadar cenub doğusun.da ve Tere&ı: ' kMJısıoda biraa ~ l~u ıs~m 

1 S k 1 d batıımtt'ardır. nehrini refklt eden mubt(>l:f · dere· larda yerleşeblbn~ 8 ~e ::-
Alman genera i trum ma tu üştü, 9.000 esir, 270 Birkaç eu bloltu zaptedildi ~ birhıln üz~e ~ulunan bu nızunun bu ş:mdiki 0 saf"ıı:n~~ i~ 

1 d b d 1 
Bedin, 4 (A.A.) - D. N. B. nin ıehı~ Daryal. geçı.diııi i•'™ll yarısı. gÜDÜod~ ~ni fimal kısmmda 

top 0 in 11 260 tank, 300 tayyare tahri e İ di öğrendiğine göre Staliugraddakl :• 1~•. ~ ":;
11 T~: nıf~ eh«nmıyoetlice bir ilerleme daha 

Alman taarruzu n~ticesindc dün ye ~ u-~~k·~. e ~--~,1:eçı in v',!1d1~ 1 kaydederek bu kısmın ileri mevzi-
• "d ·• ff · 1 ld- agıı:hıııua. aın VT~N:UllZe .aa ı. leıtnti tutan bazı Alman kuvvet~ 

Berll"n lngı•ıi!ızlerı•n u"stu"nlu''g"u''nu" ı•ıı•raf edı•yor ::.bn~~v:ııı~lınu~aist~ıy:erk~e kafkas şehrinin de ancak 30-K. ha- irile asıl mihver mevzii arasına gi: 

Londra, 5 (A.A.) - Mısırda 

batı çölünde 8 inci ordu bozgun ı·ngı"l"ız kral ının 
bir lialde çekilen Mihver kuvvet- , 
lerini takib etmektedir. Binlerce 

esir alınmıştır. A ·~ tebrik telgrafı 
Hu•uaı teblıg J 

Londra, 5 (A.A.) - Dün gece --
ceç vakit Kahirede neşredilen tahrib edilmiştir. 270 top alınmış 
hususi bir tebliie göre !\1\hver veya tahrib edilmiştir. 300 düş
kuvvetleri tam bir ri<..'at halinde- man uçağı tabrib edilmiş veya 
dirler. Hava kuvvetlerinin bom. dütürülmüıtür. Yeı·de dahi ayni 
bardımanlarıatlan &orıra Mihvet- miktarda uçak tahrib edilmittiı. 
cilere merlıametsi:ece hücum e- Denizlerde 50,000 tonluk ge· 
dilmektedir. mi batırılmış ve bir o kadar da 

General Sturm ölmüştür. Şim- hasara uğratılmıttır. 
diye kadar 9000 e.lr ahnmı,tır. Sekizinci ortılu iledemeıine de-
Di.i!ımanın zayiatı fevkalade yük. vam ediyor. 
sektir. Kralın tebriki 

2SO Alrnıtn ve İtalran tankı Londra, S (A.A.) - Kral se. 
--·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kizinci ordu kumandanı General 

Stalingradda Alexandere kazanmış olduğu bü. 
yük zaferden dolayı hararetli bir 

Son Vaz·•ıyet tebrik t&lırafı göadermiştir. 
Bir Amerikalı ga%elcciye göre 

Lonclra, 5 ( A.A.) - Mısır cep. 
be.inde bulunan bir Amerikan 
harb muhabiri şunlıırı bildirmek.. 
tedir. 

Londra, 5 (A.A.) - Staliıı
l'radda en 'büyük Alman taarru 
zu tardedilmiştir. Sovyet tebliği 
bir kere daha Alman hücumları• 
nın tardedilmiş olduiuuu 'bildir. 
nıittir. 

İngiliz radyo servisini.'I Mos
kova muhabirinin bildirdiğine 
1töre Alma~lar daha a ·.ı kuvvet· 
lerle hücumlarda bulunmakta. 
dnlar. Rus avcı uçakları büy!.ik 
bir faaliye t göstermektedirler. 

Mozdokta Alman hücumunun 
yavaşlamış olduğu kanaati hi

' kimdir. 
Garbi Kafkasyada bazı yer-

lerde Almanlar geri atılmı~lardır. 

Çörçil Avam 
Kamarasında 

nutuk söyliyecek 

Rommelin harb ordusu en 
merhametsiz hir :surett~ ezilmiı
tir. Ric'at etmekte olan Mihver
ciler dumıadan bombalanmakta. 
dır. Şimdiye kadar *imali Afri. 
kada ric'at olmuştu. Fakat bu 
defa ric'at edenler Almanlardır. 

Bu zaferin şerefini kazanan 
geçen Ağusto.ta sekizinci ordu 
kumandanlığına tayiu edilen Ge
neral Montgomerryidir. 

Berline göre 
Bertin, 5 (A.A.) - Salahiyet

li askeri mahfiller Mıı:.ırda C'e.. 
reyaa eden muharebeler hakkın.. 
da şunları bildirmektedirl~r: 

İn&ilizler taarruza geçtikle
rinden 8 gün sonra General Mont 
gomerry elinde bulunan bütün 
kuvvetlerle ıimalde hücuma geç
mi,tir. 

Gece yarısı Alman ve İtalyan 
lıatları 6 saat müddetle çok kesif 
topçu ateşi altına alınmıştır. Bu 
topçu ateıi İnıiliz kuvvetlerinin 
hücumlarına yol ilçacak idi. fn. 

h-~!.... "r'ırt. i ilrnlr ev la lnb~. ~~- ı tısındadır ve Almanlarla müttefik • . rebilınıeğe ve bu Ahnan kuvvetleri. 
<UGJe ge r f o n ıı llWlÇ ev ı · ı At--· •· tik 

bloL -:....ld tl' kak h b . erın n ~ır ı zaıptet ten sonra ni k•"atab.lmeg- e ve bu eı.nada -'""a a.u ~ e 1 so mu are eınn ··ı . . -... ' ""• 
·ı· l t d So tt--1 1· d al yan ve geri ennı Kafkaslara karşı ! kısırn.daki m'hver mevzilerine kar&I gı 12 er az sonra aan-uza ge,... en sonra vye .--. n e ın en ın.. l d k · :r 

~ · temı n etmeği e unutmama sure. da bir parça daha :yaklaşıuag-a mu-
mişlerdir. Fakat -;ok kanla kayıb. llltftlr. til 'n.=>.dlm- fk ·· 1 ··b et 

k .. ··ı . l d. S bl. -. e Y.... "a as uzer ne l2veccu v.affak olu~tur 
larla püs urtu muş er ır. o~et le 1111 nıiş olmaları çok tabii oMuğundan l t-_

11
• • 1 · • 

Bir kesimde tankla&sn himaye· M<>Wova, 4 (A.A.) - Sovyet Ç d - d-•..! --hkl ku .ııng 12 ınerlbalanndan kmcıteı-. . 1 eçen e.gın -l ...,. ınat ve v. · · "-~- ..r •• .. · ı ı b ı sinde düşman biraz ilerleıneğe teblığı: eti le h cih I d I d' rmın J1UI1u, gunu veri en ıa e r er 
muvaffak olmuşlardır. Minveı:- Staligrad bölgesinde Savyet kıta l ~- .ı er idcdept e; et •affeıkl ~tlm ·ı~~ kuşatıhn ş olan Alman kuvvetleri-

•• 1__ : ._,_.. &tK1ar f e ve rnuv a iye e nıu. 1 • tl · · tl - cd • 
kuvvetlerinin bu kesimdeki geri ları d°'111a!1 taarruz.wu-.ını .. pu-.uı:- dafaa edlmiş olan GrouıLVli.clikaf n.n vazry. ı:~.ını ta.manı e. uını sız 
çekilmelerini müdafannın elastiki meğe devam etmlflerdır. Duşman .ıın •--- L-L d T'f bır halde gosteımekte ldıler. Her 

• _ IUQ mın~aaının son gana ı ve ı hald b k • ı · ok 
yetinde aramak İcab eder. san ve malzeı~ece agır bhyıp~a;:,~g lise yanıi Kafkas dağları~ın cenU: dldd~ 

1
u kıt ~d:U-ıkin_ va~ıyk~:ıeArıJ ç 

Amerikan ağır tankları dahi ramıştır Stal'll1g'radın at• sıa e bundak' h K hri b ı o aca ı ı, o gun u mar 
hücuma geçmişlerdir. Alman ve Sovyet kıtaları mev&Herini sailct • , 

1 meDş ur 
1 

ura .dn~ 
1 

·~; haberleri de üstün İngiliz kuvvetle 
. _ . . sına men arya ~eçl tn n ,ımil.l 1 · b. Al b · 
ltalyan tanksavar topçuları bun- m.aga devaın etmltlerdır. Nal~ık ın - bugün} d cidd. b' hdld r nın ır man ta unmun ınevzı 
lara kartı şiddetli bir ateş açmış· doğu Ct!111Uıhunda büyük müdafaa sa :rı 1 1 

erde ekti 1 ır te lı!ır:ıne g'rıneğe muvaffak oldukları 
lar, on bir tank talırib etmişler- vqları olmaktadır. Tuap~~(n do- tına g nn f ~ r. • . nı fakat kaqı taarruztacla vaziyetin 
dir. ğu ılimalinde kıtal.arımız düşmanı Abnanılarlıa mut.~~~.ler~ Vladikaf tekraır ısh~ınıa tefeıb.büs ediJd iğini 

Alman ve İtalyan bombacıla. ınevzileııinden çıkamııt!ardır. klası koılaylıldıa dUfU"lebıllrler illi, bildirmekte zaruret ııörmüştiıler. 
ı . . Bu suale cevab vennelı: pek o ka.. 3 4 lhll '--·ı· h b L..11 rı nııiliz tanklarına karşı muvaf. Souyetler çeltılıyo:·lar d .. d ~ıtd' Sa 1 _ 1 bu ve tar .ı.ngl iz a ern:ııı 

f k . 1 h'. d b 1 ar guç eg sr ve vyeber n İngil' t b .. ük. b. ·ı 
a ıyet e ucum 11 u unmuş· Moekova, 4 (A.A.) _ Sayıca kadar mübi'ın bir :tehri talıklnıatsız. • ız aarr~nun uy ır ener.r 

}ardır. ~:...~ Ahnan kuvvetleri Nalçikın ce b~'---- ~-oakla b b ıle devanı ettagl, taarruzun bnılangı _ ...,,_.u ını&u.ı.anılf oa rını ve u ta • d b · h • 1 
Ay~.ıca haber .. al.~ndı~ına g?~e nubu f&l'klsinde mwıtaqınan iler. kiııı&ta lstinad ederek belki bura. cın an el'ı cep enın 'mıll kısmın. 

Cebeluttarıkta buyuk hır İngılıs le..-ek Ordzıeniklbıe'yi Kafkasya. d d bl 00. af f kt·d-•=~ı da 20 K. ye kadar yakın bir ler-
f"l l B . J- a a r m aa ev a 'C'Mg 1 . dlld:::r. . b' ok 
ı oksu top .an6mbı.~tı~.k k u fıl~. 3 U· df!n cenubundıaki zengin bölgeloeı-in göstereceklerini dÜflinmek, blrblri· e1;11he t~ ~ l 'i9ı''nı l vnde w ırçb'J 

ça gemısı, uyu ruvazor, 26 yolunu ve Grozni petrol sahalarına .. . b' ok derel 1 kesil< mı ver il3&6l"In n es r a ı ıgıııı ı 
muhrib ve diğer lıarb gemileri .....ıc1en .. imendffu- hattını rehdKI et- ~ metuvazıi .._! __ ır ç ı...ı__ eı e k drdideri halde kutatıhnıı olan AL 
il f k ki. .1 • 5 '' ,. ~ ç n Dil' araz.~ ıreçme nıec ._ ____ .. ,__,1 • ~,_ '--•ind balı 

e re a at ve na ıye gemı erın. rnektedılrler huri eti-..ı b 1 Al 1 b ınan M;uvveuerı n111 aalue.. .en 
d .. kk'ld" · y ıu:ıe u unan man arın u ~:-ı-..:1ı A -'-- M l 

en m';'tete ı ır. . . Öğle üzeri netredilerı Sovyet teb ,ebri pek 0 kadar kolaylıkla dütü- setm~~ .. r. caucı, areta 
~:~lın,1'5 b'(T. P~ - :erlını~ liğinde müdafaa kuvvetlerinin je· remiye~lerini kabul Qlınek •İçin Roımnılıeelı:ı_~ • İtalyan~ ~hlı 

d
saki8: ~yhet ı ır mbea1:a~1ın kaned9:tı.. çıen baltadanberi yediınci defa ola.. kanafttmıizce kafi gelir. ordusl . ~~ taarruzunrd ~ u k u urt • 

e ususat ırtı me t ır: rak bllr miktar geriledikleri .itiraf Fa:k h b .. . 1 h d mak içm uı;uıat yaptı ıgı arıı a.. 
M h b · · 'k' · f . . at, ar surprız er s.ı ası ır, 

ısır mu are eınmn ı ıncı sa - ~ID'. Cepheden gel~ teL düsturunu tekrar hat-.Jıar v Alın • ruzlar ayni samanda bu Alman kuv 
hası son had noktasma varmıştır. paflarda mellkUn bir mahaUın diif.. h'4a m:iltıefı.Yderiniın Vlad'i~ :; vetlerinlin h&ç olmaaa büyük bir 
Hücumlar anudane bir surette tüğü bi.ld!Wilme.kted~r. bi bir sürat ve kolaylıkln c1k:.ın: kısmını da kurt.arabllııniı mK!Jr? 
batlıca Avustralyalı ve Yeni Ze· l l · Belk' d y 1 bu b .. ı d h. ı 
landalı kıtaat tarafmdan yapıl- A man arın yem taarruzu ıreç.irer~lecekler ini velev bir an iç!'.n ı e: anız.'. oy e a ı o -

Moskova 4 (A.A. ) - Rö-.·te r bir ihtimal olarak gözününe alınak sa sek.l~i İngiliz ?rdusunur. de: 
maktadır. Bu kıtaat çok iyi tec. . h A h b' . b:ld' Alm . h ek .ıı vaın ettımıekte oldugu taarruzdaki 
h . d'l · ··ke l t l 'm aJansının ususı mu a ır1 ı ı- o zaınan an çevırme ar eı:ı • ~ w • • _ A • • 

ız e ı mış ve mu mme a ı nin daha seri inkfaa.flar göstererek agırlıgt değıştıımege kifı gelemı. 
görmüş olan askerleıden mürek- riyor: :r- _, .... :.... t--ı·ı· d • · - ~ 

d Salı gu"nu", Stalı'ng~ad ,,e'- .. ı'n•.'n ".nkın bir atide Groznl ile birlikte yecCK~. ug·I ız taarruzun aıu agır. kebdir ve mühim nıikdar a top • " " J • ih 
ve tank silahlarına nıaliktir. Mu- sanayi mahallelerine karşı Al - Ku:er dsôzl sat.ilindeki Mahaç ka.. lığı kırabU.ecek en esaslı. ı~~m m • 

· d manların y .. ptıkl!l,.ı •aarruz, lE le petrol "'ehrinin ve Bakuye ... ~den ver kartı taarruzunun 1ng,Uz kuv· harebenin bugünkü vaziyetın e, ... • " .. lı--t-- d H lbuki 
ceplıenin durumu bakkında tam İlkteşrindenberi yapılan dördün. Hazer yolunun dahi ağır tehdldlff vederiaıi. ••ı--na&I ır. a ' 
bir malumat verilemezse de, müt cü taarruzdur. Almanlar tara -ve tehlikeler akta ~eklerini ıim henüz blznt mi'bver dahi bunu blL 
tefiklerin tecavüzünün umumi- fından ileri sürülen kuvvetler" diden kaydetmek yerinde olur. diremenıiştlr. Hatta, bunun aksine 
yetle tardedildiği iddia edile. taze 4 tümenden ibarettir. 2 - Mmr cephe•inde: olarlık 4 tarihli Alman remti tebll. 
bilir. fng(lHzlerln Fommel ord0$Un& ği: <•İnılii~in ea fada üstün kuv 

İddialarına ~öre, İngilizlerin Korkunç bir cinayet brıı bu defa bqlamı, o)dukıarı vetlerle cephenin o.imal lı:t91Dlnda 
hava üstünlüğünü elde ettikleri- büyük taarruzun talil hakkında bü. taarruzlarını flddetle devam ettir. 
nin ne derece doğru olduğu sua· (Baf tarafı 1 İn<:İ ıa;,-fo.da) küm verebilmek için bit'kaç gün da dllklerıini, fakat, bütün bu tuınız· 

rala:yıp yere serdikten '2nra baba ha intizar edilmesi lcab e<lecegylne ların Abnan - İtalyan zırhlı ordusu line kartı, İngilizlerin son za. 

K. D. 

manlarda verdikleri malumata ve oğulıaı üstlerine atılerak cebin- dair olan müıtaleamazda haklı ol- tarafından püsıkürtüldüiüuii n blldl. 
.. 1.. deki ustura He göbek, göğüs, yüz dugu- muz, sekizin<:l İngiliz QrdUIU. riıiken biraz zay'İf bir ifade bile kul nazaran, Mısırda bava ü~tun u. . 

iünün İngilizlerde ve Akdenizde kısımlarını adeta et kıyar gıbi PL nmı 29, 30 Blrlıncilıetrln günlerini knnll§tlT. Ba.kahm ft yine intizara 
iıe Mihver devletlerinde olduğu, ramparça etnı.lr. bir nevi tevaldrufla geçirdikten ve devam eddllın. 

Katil suçu müte.klb yakalanml!. bu esnada bel'hMde yeni hazırlıklar 
cevabı verilmi,tir. 

ti!'. 

Londra, 5 (A.A.) - Haber a
lmdığına göre Çörçil yakında A· 
Yam Kamarasında müteaddid 
nutuklar ıöyliyecektir. Mısır se. 
feri hakkında tam izahat vere . 
cektir. 8elki de esirle-in :ziftcİ1"
lenm8$i meselesi hakkında dahi 
&Öz söyliyecektir. Mısır muharebesi Beden terbiyesi isti

şare heyeti toplanıyor 

Valinin riyasetindeki 
ıa,ıantılarda veri:eı 

Vilayetin uç tebliği 
( JJ.aftarafı 1 inci ı>a;> fada) Dahili meselelerden de bahse· 

decektir. 

Hitler garb 
istihkamlannı 
teftiş ettiriyor 

mühim kararlar ve seyyar satıcıler mü,terilerıne kar 
( ... taralı 1 inci .aylada) ı kıt'alarının lnadlı mukavemeti ve Bedhen ~etiyeai yü;•t :t~~ (Baı tarafı 1 irı.cı sayfada) ne muıkabaind~ olı.a dahi ekmek 

düflDllD Sldl AWurT.Junan.dau tar yenilmez yararlıiı diipuaoıu zırhlı ~r: e;etıM u"~·r~ k~· ~z ". Vali Lutfi Kırdar toplantıda, ~. ~atandaflar ~ 

Beri in, 5 ( A.A.) - Hitler is
tihkamlar ve fenni kıt'alar mü
f~ttişi umumisi General Jakob'u 
Warb cephesindeki istihkamları 
t~ftişe memur etmistir. General 
refakatinde General Şeter oldu
iu halde Manş müstahkem hat. 
bnı gezmiştir. 

dedıtlmqtiT. ı bıvvet yıimlarUe ve Hıyy<arclerle n a.ra a aarı ~ 1 m~n rı ~ halk birliklerinde yaptığı teftişlerde gibi yed~ elcmeiini bizzat gett. 
Cen.ıb keııılmıiode düıman Dey. yaptığı fidd·etli ve mükerl'er hücum yasetı altında fevkalade hır top• gördüğü aıksaldıkları ve bilhassa bir receldt!l'dir. Abi hareket edenler 

relangar, MenaıMb ve Hlmeyr.att~i l lardaıı dün de herhnngi bir netice lantı yapacaktır. Jiklerln kayıdlarının düzgünlüğü hu ) b~tnda t:ek•bat yapılacağı tebliğ 
~n·I tftetmi"Jttr. ~ ~vzı- almasına imkan verm~ı:iıtir. cephe sekizinci ordu ile Akde r susunda arzu edilen intizamın ace· olunur. * 
leJ-1 kıtalarımız itıral etıruılercl~r. Umumi bir ric'at niz arasında bulunmaktadır. Al· le temin edilebıibnesl ıçln alınnıası Memurlar için daire v~ nı.iiesae· 

Son 24 saat zarfında müttefik ta Kahire, 4 (A.A.) - Rommel, manların sahil boyunca ellerinde lazımgelen tedbirleri is.ah elmiştİI" .eler l•rafından alman ekmek kat-. 
lll"nlZU bütün tiddetile sahil .. yolu uınuni bir rica.t hareke-tine başla.. kalan dar yolu genişletmek için Bu izahat imerine birliklerin lcayı~ aelermm mahsup nıuam.ele;si tebli. 
boyunca çekilmekte olan ~uş~~ m~tır. Sol cenahı evv~la çekilmek. yaptıkları bütün gayretler boşa lan ve birliıklerin tevziat itlerini üa g~t ID\IC.~l~ur~ları l.aza, na
blrliiklerıl üzerine ~eks if edılmı,tır. tedır. Müttefnderin teb!isl, mihver gitmistir. Avustralyalılar denize ha sıkı birmürakabe altında yapabil lahiye, ~:.__.1 __ ::_r ~ve art nelfnumara. 
Hafif bomba ve av bomba uçakla· kuvetlerinin Der El an° .. r mıuna·· sib 5 O · tr l'k b" f k --'--' ·ı..ı.. . ....L. '-=-likl 1 fl' ··--1- rı go, • .,,,,,..ınnal uz.ere asn ve tas· ,.,~ t O me e ı ır mesa eye a. uıııeeen f.,-ı ı..-. uu- er te lf .uıaa.. I ~ ediıerek beyanna l I ·ı bir 
rrınız ağır ağtr haft-ket eden taJıt.. ve Himem.eiat'ta butuıwn nrevztle.. dar yaklasmı~lardır. sadile iki, üçer müfetti§lJ grupların 

1
...... lt me er .~ ~. _

1
_· 

laruı te.ı,.;1 e•dlderl mükemmel he- rlni bırakt~ı '-l?dir- _. ...... _.ı.:..... S . L 'L l - __ ... _, rf·- :ı h la.na .-.e ea ~ ayin a ıocı gunu .._ 
,.... ~ P ~-- to ... no me gore ~ ve 48 saat za m.oa azır • k dar bded'~dcl ekm* 

deflere devamlı bir baskı yapınıt- 1 Bu mevziler İngilizlet- ta .. afıııdan Stokholrn 4 (A.A.) _ Berlin. cak raporlara göre hareket edlbue. :"'Ala a tim l . 'tebıı- 1 lan:lır. fada olarak muharebe çev• ftgal edihniJtir. Mihver timalde de de~ gelen haberler~ bakılırsa sine karar vet"•lnı1iftir. . rosuna ~ 1~~ i 0 uııur. 
retli boyunca alçaktan uçan tayya- geri çekilmekred.lr. Fakat buradaki EJ.alemeyn muharebeııi Alnıanya Bundan so01-a yeni ~arnelerın t~v İst:anbul'da muvakkat karni! yal-

Garbi Makedonya re?er, düıman tekertekll vasıtaları. çeklhne Y•vat yavaş yapılmaktadır. da oldukça endi~eye sebeb ol . zıii ile İet...bulun aiinliik ekmeklı'k nız üç yerel-en ve'ilecektit·. 

R na da hücum elm.İflıerdlr. Mhver kuvvetlet'll kıyı boyunca git- maktadır. Berlinde Mtstr muha. mnmdan ne. kadar le.san'uf temin Beyıoğlu Be,lktaş tarafında otu. 
umları Almanyaya Alman tebliği ~ekte olan yıolu kullanmaktadır. rebesinin Sah günü nazik nok· edil:d!Pğl lııedak olwnnuq ve timdlye la G..ı.ta Yoku wonunılan 

gitmek istemiyorlar Berlin, 4 (A.A. ) - Resmi teb- lngiliz hava kuvvet!'!."ri, buolare ıid· tasına vardığı ve pek yakında ö- kadar günde toprak ofis.inden İsten- ;:;en~e~muvalckat kamelerini (Ga· 
liğ: 8 inci İngi.l:iz ordusu dün deldetle lııa-rruz etmektedir. nemli bir neticenin beklenmesi bulun ihtiyacı lçla alıNnakta olan lata Yolcu Salonu) Ekmek Bürosu 

Londra 4 (A.A. ) Garbi 1 Ela.lemeyn ~nde sayıca üstün Gedik genisletU~i ge.ı;ektiği kaydedi.l~ektedi~. 3200 çuval un~yerine 2700 çuv~ık Şeflll'ğ1ndeo: 
~akedonyadaki Pumları çalış - piyade ~ler'lle ve zırhlı ta~- Al~ 90n haber~ gore, ,imal lsveç gazetclerının Berhn mu. ~'t olıacagı ve bu surede aun- İstanbul tarafında otu"nlarle 
'natc üzere Ahnauyaya gönder- larla fas1lasn hücumlar yapmı,, fİd de m1h'Y'el' hatlarınd1t açtlmlf ol~ bahirleri, Almanların Rd;\m ve de 500 çuval un tasarrufu imkan al tren ve otobüsle Slri<ecıyc gelenler 
lllek için Almanlar tarafından detli bir topçu ate§I ve bava cebi, sekizinci ordu genı,ı~tmiflir. makine itibarile fngili.7. üstünlü· tına g~rıliği netlces1ne varı\mıftir. Eminönü Kayntakamlığıııdit<i S"r. 
3~rfedilen gayretler boşa gitmİ§· slılihlarını faaliyete getirmi§tir. Al- Muharebenin ala'betl fİmdi zırhlı i{ünün terazide ağır bastığım söy Bundan ~ ihtikar ~uuu keci. Yolcu Elımek Bürosu Şefliğirı-
lır. londradaki Yunan hükôme. men _ İtalyan zırhlı ordusu ıiddetli alaylara mensub ad •. ~r!f.rİn ' elinde ledikierine işaret ediyoı-lar. ele al1n1nıt ~ muhtelif eıda m~.d- chn. 
tine gelen haberlere göre yalnız bir savaı esnaaında düpnan hüc~ bulunmaktadır. Kahlrede olduğu Bir muhabir şöyl'! diyor: deleri iiıreftnde !Mi~. yapan tuc.. Kadıköy, Ü9kiidar ve bavaliSiade 
60 i"çi AJmanyaya gitmiye razı Al hafif ı_..ı Lo d d _ _ı__ uf.._.. tdkik; cdti~l .. Llr 

1 '" munu püskörtmü,tür. men ıı:Mıar n ra a, fazla eyiınter ol Alman hariciyesinin bir söz • ~•n v ''""• :r • oturanlarla Anadolu demteyolu bari. 0 muştur. SllVllf uçaidac-ı Locca ve Halfu ha. mıya temayül yoktur. Herde, daha cüsü İngilizlerin Alınan mevzi • A~darla~.ın hu ~~ aklckl~~ kl ile İstanbub. gelenler muvakkat 

Amerl.,a kurvetlerı· Surı"yede va aLmlarınd.Mi t-eslskre hücum et- birç~ tiddetli rnyharebclerin ola. )erine girdikleri hakkındaki ha··ı malamat gozden g~Un~!' w millı kamelıet-mt Haydarpaşa garu..da bu 
1\ ml~'erdir. . cağı bilinmektedir. berleri ne teyit etmif, ne de ) "a.. Korunma kanun.lıa:rına gore htdr4ft· bwlr. yolcu salonu ekmek büroaun-

Londra 4 (A.A.) _Amerikan ltalyan tebliği Londra 4 (A.A.) - İngiliz lanlamı,trr. ((İngilizlerin nülu:ı rınd~ t8ibat yapıt.blleceklerln )lg... ~ •\ıar.a4danndan müracaatlarının 
kuvvetleri Suriye ve Filistine ge. Roma, 4 (A.A.) - ltaJyan or- topçusu mühim Mihver kuvvel - eden unsUTlarınt? !'üı;k~rtüldük- telerı h:8zır~xın1f'.l1t', .. ·ı bura.lan· '·aoılması tel>Ui olunur. 
lerek b d k' t T · chdarı umumi kanuıriJıın•n 892 lerinin hemen tamamile çember leri veya yok edıldıklerı ı1 g·aze · ı Zeytıayagt plnnç ve bakliyat a.. = 
larıı tukra. a 

1 tn~ı,ız dl!'(\rnHızolkn· ___ ı. t.U::.f: içine alındıD-ı cepheyi •iddetle tecilere ilk defa olarak hildiril · .ı:erlnde yaptıklıarı apelriilasyonlal gÜn adliy.ey~ verilecek, islın ve ad· 
ı u a vıye e mış er ır. a , DUIJUH'ID• -.ı•.ııg • "' • • h kir _...ılL_ ti .ı .. · · ı __ , __ ı... \ _ _, d '-- akt 1 kendilerini İYİ ka.nılamıstar. Elalenıeva cc;>heslncle mihver bombardıman etmektedir. Bu memıştır _nıu te vıuırvt r.rı.<e ıı:oru c:~ uıo• 1 r.eısn:n .: nefl"Oıunac ır. 
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kaşa I hnabilir. isim ve Markaya Dikkat. 

'· -.. . -. ·":' ... . ,· .. \ . ·_ . . . 

l stanbul Def terdariığından: Mücevherat ve Saat Meraklılarına: 
H.a.p 

N'o, 
Mıikellei'bı 

ve soyada-

ı4 Basıın Başak 

tol Has.ıa lJ.a.şa.k 

l[eft"slt. depo A.bdisuba.s, 
d'.e1·este dı:po &bdisubası 

Abdülezel 
Abdülueı 

K.Lpı Bulıı:a11. Cüz.& jhb:.ı.rna. ı. 

mi! No. 
Seueıııi 

Kaz.ant F. za..m Yekuıı 

33t.336 8.88 ı.n 

3.1t.3$6 56.03 11.21 
l .tiı> 1ı.ıs 56/~3 939 

6'7.21 56/34 !139 

0.94 7.22 55/43 939 
OH 5.46 55/39 939 

PllUndea, Altından, Pırlantalı 
Kadın, Erkek, Kol ve Ceb 

saatlerinin envai çeşidleri 
10 HILlil Og. Ahmet 
39 Hü<teytn Büsnil 

Eskici • Cezrjkası.m 
Uerber Abdülvedm 

Ba.I çıyokıuşu 
TaldJ.eci <ki ir 

1 5.23 1.05 
U 3.&6 O.'/iJ 

Kıymetli 'l aşlarıa Mlzenea Şövalyeler 
Afııak 

"· O. P. 
Ha.tip Mus 

8li .22.23 ·l.5"7 
G~~ 2.81) 0.58 

1 9 4 3 modelleri 
.. . 
uzerıne 

Yüksek zevkle yapılmıt emsalsiz ÇİÇEK ve PLAKLARIN( 
Müenesemizde Bulacağınızı müjdeleriz. 

3.Z ismaıı Pulııt 

ıs Resim Kerim 
27 Hilmi Avcı 

T.ı.t1ıct 

Aktar 
l'l'•lıncı Avctbey 

Unka.pa.m " 
Duü..şşa.Cak~ 

Binoncı Hü,. 
ı;ıeyin 

1 sAo ı.os 

Ut 31.51 53/U 939 
0.5\l 3.Pf. 56/$ 939 
0.9i' '7.45 56/2l 939 V ACHERON ve CONST ANTfN 

5 C'~a.ı Evtr:en 
197 Ömel' B..Jı~t 

6 Şeıvket &s an 
!'t Hüse-yin Musa 
Si Hüseyin Bizime?' 

18 .o\hmet KemAI 

39 Cev.iet Okur 

T. Cafer 
u . n: '\f, 

E. Cafer 
K. D. 11. 
ı~. Çf'f4'bl 

!\lan.yast 170 
ÜskiiplÜ 77 
Manyac;ızade 172 

Unka.pa.nı 122 
Cebooiba.,ı 11 

Esna.f ıorwıesl U 

ŞaJıpa.z 39/ l 

13.50 2.10 
13.97 2.79 
O SO 0.90 

%0 62 U2 
6.3'7 1.2'7 

6.ri8 l.3L 
0.8G 3.l'l' 

ı.u ıs.sa 56/ 1! 939 
?..5l 19.27 53/4d 930 
uı uı 56/13 oıro 

7.71 28.45 53/46 939 
1.1.) 8.79 56/ 3 939 

Saatlerinin Acentası 

LO Saat Mağazası 

İstanbul Eminönü meydanı. Telefon: 21128 ••••••••"' 

13 Ahmet Yij'it 

20 '.\Iacit Elçıseven 
8 Üzeyir zekeTi) a 

108 'iıı.bri Gença..ta. 
11 RttlUsi Demircile. 
16 !)erer Bizler 

rer\ikçı 

,\I.ı.nav 

JC.ı.1 t}'N 

KahY'Ccl 

'.fü'ündi 

il.ômurcii 

Tuilaca 
Fırmcı 

M~ra~ 

Berber 
Ka.14'YCI 

D~mircl 

Simitçi 
ru·ım 

Simitçi 

Mollaa..c;kl 

Güıııü~uyu 
T. Minare Vodina. 102 
Tevkilcafer Many~ 22:? 

26.33 5.27 
2.40 0.48 

15.7 tı S.15 
7.,2 ı.t3 

7.20 1.44 
40.SJ 8.13 

US 9.0'J 56/S 939 
0.13 1.l8 53/36 939 
ı.71 36.:;.ı 56/35 939 
2.83 '?1.73 56/29 939 

, 
Edebi, içtimai, coğrafi, kadın, çocuk, sinema, spor, mizah, elha;;ıl her sahada Almanyanın yüksek ni!f. 

riyatından istifade etmek lstıyen: • 
Ki.tıiıı :\l. Felhly~ 3S 
Küçük M. P. it. M. Paşa cad.118 
Atik M. Paşa Ebe (.ti 

2.SR 53/3'7 939 
1.33 10.%3 56/18 939 
1.30 9.94 56/9 939 

10.12 8.tU 61.53 U/10 9<l0 

Sayın Balk·ıtmıza Dlühim ilan 
ı\.tllt M. Paşa. neıY.E;.Zade '7ı 

Yaiıarm aa.ydıtunız neşriıyaıtl:ırda.n ~ka. giı nlük, ha.l'"a.ltk ga:ıı~Lelt'r , r t.'Sim li ha.ııb mecmuaıa.r1 n bllha8S!J. 

Hl Şert"f Hisler 
tbrahlm 

&tik M. Paşa Dervişa.cle '1:? 33.73 G.7l 8.43 (8.91 48/1 l 9t0 S 1 G N A L Almanca ilalyanca, 
Fransızca, Rumca NÜSHALARINI 

fU'Uli İbrahim Bütün bu gazete ve mecınua1arı muntazaman taklb edebilmek için ABONE ohnanızı tavsiye ederiz. 
:;ı §adık oğlu Ga. Kahvl!cl 

lip Yilı°'sek 

Topçu tar TikveşU 29 12.25 :us J.us 2.ss ıo . .ıe 55/ 19 ıMO C~c abone olnıak ve her türlü ınahimat almak için -.ağıda1d adrese müracaat edihnelidir. 1 Türkiye Umumi Mümessili: J OHAN N B A "'r ER 
ııs v eıhbl Acar KuNlun. ta. Kas'.l.Pde • 

mff'hun 
Ytşi1 tulunıba 4'7/1 5.83 1.17 J -~" 1.27 9.'7?. 4;)/1'? 9-&0 Eski Gümrük sc*ak No. 38, Galata - l&tanbul Posta K. 1580, 

167 Ma.rlb 
108 Fel'ha.t Mete 

3'7 İsm.a.il Yaşa.r 
4:; TaJM Aldtök 

Teni 
Tem 
Kôl't~ci 

Lolnnta 

TııJıia:ınlndtre 

Balat K. bıt~ 
R.ı.mı Cuma 
AlibeYkö1a 

Külha.11 28 
Deml:ı+hi.;ar 33 
Ma.Jımudlye 16 

7.39 us 
i!.1'1 1.6.J 
U7 0.89 

ı.as US 13.G!? '8/11 940 
2.ut 10.i! 21.44 47149 HO 
!.12 0.9'1 '1.43 4.i/1"! 9-tO 

Sili.htauta 3 37.39 UT 1!168 1.71 65.24 41/3 941 
0.3'J 0.33 4<l,'3 .ı 9U 7 Kadri.Ye Kudalak Kır ;;.-hv«ıP Eyil!ı • B.ı.., Balı.ırl:re 66 

h.a.riy .. 
96 Ralii Ulu.batlı Arpacı V9 i\follaa~?ti ınaJıkemealt.J !3 !.65 0.93 f..3.? 1.18 11.08 44/'?S 9"1 

soğancı 

88 $11.t .vlıt 

lM Seyfettin 
S1 İly'l." Ra.kta.na

S Ali Giirel 

Kömürcıi it. D. R. 
&undum ta. l\lollııa ıcı 

Kllllıd.ura ta. R.1.ml.Cunıa 
Kömürcü l'foıraa.'>ltl 

FilyOkl1$U 
Ma.hkem.ıl 

l\l!lhmudlye 
Paş1bama.mı 

r> • .&2 ı.oa 

1.19 Cl.U 
0.(6 1).09 
5.81 t.17 

!.71 1.38 10.59 4-1/9 9-ll 
0.59 i> 31) 2.3ı <H/21 9U 
o.u o.ıo 0.1~ •4122 9u 
2.92 1. ıs 11.-t'? 4-t/1 l 941 

lıtanbul Cümhuriyet Müddei· 
umumillğinden: 

1000 lı.ul'u.ı maaşlı piyade nıübaşil'liğı 
Cıa,hslısa.t.ile birinci ticaret. mahkemesi 
ne'Ldlnıde va.zire c-örmflk üzere ell(,"1 -
mence tayin kılınan Küçukmu.&l~ta:pa~a 

Dl.nlbiitün sokak 9 nwna.rad.1. mıtkıim 

Ha.un otıu Şdi.k Aksungltl'un üç ~ün 
~tında işine ba<sla.madı.tı •ıayahu•i ad. 
!:iye encümen loalem.iııe mÜ.'ıt..ıııa.~ et -
rnedltt t&lı.dil'de tıet'ki vıı-r.iir- e•m1$ ad
d.OOma.raok y~hıe başkasının tayin edi • 

M.~ttl 

511 Necip Nlisret 
G8 Necip Nü.s.ret 
4 Vaslt 

DtŞ doktonı 8. Çavu, 
Diş dokl•ru 11. Cavuş 

Vod.ina 138 39.0Q 10.81) 1:; OU 6UO 3/ 40 936 
3/41 9!6 
317 934 
S/8 934 
3/38 93!i 

Vodina 138 lS.96 6.0 l 7 .w 3.9-l 36.23 

- 20'7.H J>i:rlci H~ıhüsrev 

' Va.sil Deı-icı lla.cı.hüsı~v 

Tevktic:ıfer 

'!)a.v.ıkl .ı.r 

sıııva:k.ı.ı.r 

UlRlıJdf is4lıı.i içi 

IS.20 1'73.26 34.61 
1s.20 12.11 ıs.;,s - 10.i '.? 99.-t'I 

6! Kiyt'a.ko b'lı So. Tet-a 
f'iya. 

3 Terlııio 

1215 Vehbi Acar S:•ı'4ura. ta.. Kı.saı>de • Yeşil tıutumha. U.1 16.KO 3.3'1 ıt.IS !/12 HO 

ıu Hü"ll\d kw Mu. Ka.hveoı 

urrer 
ı Osma.n Mehmed 
2~ Rın11. Donna. 
ıı Roıı:1 Donna 
36 E:vü11 Ktzıltan 
;ı; :\lf'hmet Ketenci 

Tel"l.I 
ToITA 

mlrhun 
Eyüp 

ff:..1h> :lt. suıranselim 
H~mam• M. Yoğur'.na.ne 

ıfımamı M. Yoğ;ııııtha.ne 

iUolfaa<ttt Sevgili 
RaM('cı Ku.. Hisa.raltı 

~a.ahmet 

19 1751} 
11 33 Ol\ 
11 33.1)0 
23 Teı:idll 

65 2.50 

us 2.15 4/ 13 935 

un 2 63 2.u& 
- ı:: 21) 411.20 
- t3 2n "~~o 

lla.vyanıar vtrcio;.ı 

- 5.00 '1.59 

1/ 46 !136 
1/11 931 
1/ 10 !l2'l 

l/'! 942 
11'?.'.i 942 

1 
Iecetiııi pn.etenizle ilanı ri ... • oıunut. 

• 9(2/48999 

ZAYİ - Şahsi miilı.Ul'ıimü za,yt et.. 
~im., yenisini ya.p'. ınca.ğ"und.:.ı.rı eskl!Jl 
hillııümcıözdür, kimseye de bOrcum yok,. 

tur. 
Ta'Acıim Li.martin ca.ddPsf Granİ't a.. 

pa.rtmıa.nı numn•a. (2' A,pv11i Klreçclya.n 
Eyüp ma.ti:re şıı1>e9i mlike1'6flerinden yukarıda isim ve t.ica.ret=ih ıdrf'Si yazılı şahtıJar terki tıica.ratlt yeııi a;:lres. 

lerini blldlımenA9 ve t.ebtlliite sa.ıihh'el: ıı ıbir IC!ınse göstermemiş ' ya.plan a.ra.şt.ırmada <b. bulunamamış o ldukta.. 
rm.dan hiza.larmda ır~rilen yrııan &i.d kaz.ı.nç. bllhran rengUle-rinın ,. ~ ıa.nııannı havi i.bbarna.me1erin blzza.t kendi 
ı .. 11rne tebliği mümkün ob.mamışhr. 

···················································· 
Neşriyat Müdürü: H. 1!1.ı.m. Kara.1el 

SAHİBİ: A Ekrem USAKLIOt:L Ke:rfiyet 3692 sa.yoılı ltanunun 10 ve 11 inıcl madd:eleriıte tevfik.ın tıeblii' yepine ıreçme-k üzere itin olwıur. (1089) 

Türk Dls Tabiblerl Cemi etinden : 
Şlmdiye lııaAt.u' As.ti Diş Depo~ımda.n kauçuk a~ buluruı.n ıneslekdıtşla.ra. 

uçıinıcü tevzi otmak üzere yeniden üçer ku· u SELEKTRA ve onar yv.prallı: 

ASH ka~ Yi!rileoelııtir. isıtanbulda. olup ün.an tezk~ni Cemi~ete mü. 
hıulatereic vize mu.amelesini yal)tumııo olanlar, dotııııca Asri Diş DepoS'llll'a. 

miua.oaat edeoekleılıtir. Anadolucb. bulunan ve Cemiyete t.a.lıebn 

mesklkd:aı>l&nn yeniden müra.oa.a.t etmec1'en adresi.erine buçukl 

aınc ~önderen 

a.rı A.sıı Diş 

lkı>OeU tanfı:nıılan ~ ile ıönderilece~Hr. 

EKZAMiN 
EKZAMANIN HUSUSİ iLACI DIR. 

Yara. beft, ercenJik, ııi.~e ve blkütnlıe ent hastalık!a.rmda lıaıll:malır. 

YENiDEN PiYASAYA ARZEDILMIŞTIR . 

1 Devlet Demiryolları İşletme U. M • den: 
11 :iO bin ton Bir ı;ıene ı.a.rfınlb. İzmit depusu na.uuııa ı:-eleıcıek ol."\n tahmine 

mıı.chn kömiirii.mlen 3700 tonunun :imıltlie ~'e 1300 tonınnun Ada. 
mil ve tahliıye işi kapalı zarf usırJ.i üe e:.silllmeye konmUJitur. 

p~rrnda. tab. 

Eksiltme 12/11/9-12 tarihine müsadif Perşembe cünü su.ı 15 clıe Haydupa. 

pda. ı ind ~e komi.syonund.a yv.pllae.ıılct.&r. 

Beher ton kömiiTün tahmil muhammen bl'dell. 100, b.hliye muhammen 

!>fideli 7 5 Jı;ul'IJŞtur. 

Muva.klcaıt tıem.lnaıt 6~ 6 llı:-.ı. 25 lw.rus~ı.ı.r. 
"blr sa.at ev. 

Eksiltme ilanı 
Bilecik Nafıa Müdürlüğünden: 

t 'ri f-1 1 - Bmüyiik _ Kara.köy • Paza.rcık • Bursa yolunun esaslı ıı.o~ amı. "• 
<n'IJll lııe!Jlf beclell 27687 ıtra H kuruş üreriıdJen ıııava.h zar[ usulı\e eks•Hme. 

ye çJ"rıaraım~ı.r. 
2 - İhale 16.11.942 Poıurlıes.i ıruu.ü -.a.t 15 de Blle-cik vili.y~tı na.fia mü. 

clü?ılütii oda.sın.da teşekkül edecok ibıale 1Pnmj,.,yN1UTI('AI ,.a,oııaeaktı.r. 
3 - İha.1e ~vrakı şunla.rdı.r; 

A - Keşif metr.ıJı. 

B - Keşif hüli.sa.sı, 

C - Hususi şartı.u.ınıı. 

D - Mukavel~ formi.iıü. 

E - Elıısillıme ~rtna.ıu~I. 

F - Silsilei tiat oe~~!i. 
H _ Ba.ymdırlk lşlt'ı-i grnel ve fenni sa11tl\ıı.meterJ. • 

Bu evrıık 138 lcuruş muka.bllin.dc BileoUıı na.fia. müdürlüğünden aloıabi11r. 
4 - Eksm me'.\-e iştirak etmek i~ln aş.ı.ğıda ya.zıh şartla.ri haiz olmak şat'lltir . 
A _İhale tı.;i.hinden 3 gıin evveline kadar nafla müdürlüğü.ne nıüra.caat 

ı4:leTek bir ~ne zarfnda. ,m aı 10 bin lira n'sbetlııde ~'ie iru:aatı :va.pnuş ol~lu. 
(ıııı.a. ~dir ves:ıik ibraz ederl"k bu işe gireb~lmek için vılıl,yetten ehliyet vesı • 

lm.."1 a.ım.ıca.kitrr, 

B - 9<lZ yılına aid Ticırt-t oJası \'(''iikasi. 
5 - ~luvald,ıat teımina.tı 207 6 Un 56 kuru~( ur. 
6 - ihaleye riı-mek ıı:tevenırrın. z.ı90 sa.yılı kanunun tıırifatı dairPo;lnde 

Jıazıdaya.cakları urfla.rı ı nei mıtddedc yazılı vakıt,ten 1 saa.t ~,·veılne l<:ıd:q 

lro.nüsyon reisliğin.e nnkb:ıı nıu'k.ı.hilin :le vermeleri lıizımiır. 
p 0 gteaa \°11.lrn bu lae.-ı.k geclknıeleı· k •bul e-dllmtt. (1012) 

Belediye Sular İdaresinden : 
l',kı:ıiıt.meye iştirak edeceklı>ıli.n l..eklil me1cılubbnru tksllimeden 

vt-lillf! liJadıu:- kmnisyona. vern.\iş olmaları li.mndlr. 
t'.ulıa 1-hat,.. ......... e alaaılık i4ıiD illlkı~e m.ii--.at edilm.elldtr. 

Su sa,ya.<;Larmı 80ğuğ-a k:ı.r.,;ı muhafu,ıı için şimdiden tedbir atm.al"rını aa... 
t'793) ~ ,,m tıbonele~ t.a.vslYe edMi.ı, tl0951 

iRSE AL TAKiMi 
Ve 

FUTBOL TEKNiGi 
6 İkinciteşrin· Cuma günü saat 18 de 

Eminönü Halkevi Salonlannda 
Futbol oyunları ve tekniği hakkında 

Bir Sesli Film Gösterilecektir. 
Flihne alınan takım meJhur "ARSENALıı dır. Teknik ve çalıpua 

tarzı ve pek meşhur sistemi bak.kında izahat veilecektlr. 

Bütün Spor Severler Davetlidir. 

Fen memuru ve desinatör alınacak 
Ankara belediyesi imar müdürlüğünden: 

Ankara ıJChrt ima.r müdürlüğü kadroounda münhal bulunan vazifelere 36j6 
n:wnara}ı k.a.rw.n mucibiDCe ve aylık \İfret.le fen memuru ve desina.tör tayin ı 

edi ıecelo1lir. Askerliıkle ili.Hl olına~ı141 ve p!i.n ve kad:ısıtro işl.erinde mümnre • 
sesı bulunanların vesa,iktle birlikte imar müdünlütünıe müm.ca.all.:ı.rı. (9'70) 

Öksürük ve Bron,it ------... 

TURAL 
Komprimeleri derhal geçirir. 

KUTUSU 35 KURUŞTl.ıR. - 1 

Açık eksiltme ilanı 
Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikaları 

müessesesi Defterdar fabrıkası 
müdürlüğünden: 

2'7 /10/942 t.a.rlh ve 938 No. ıu ııaıumı:ı iu.eriııe fa.briı.anmıı:ı vllkııb111.a.n mil. 
ra.caatta.r usulü dairesinde ıe\.kik edileraK te,lif edilen fiall.3.r ba.ddi ıaytk':ııl 

bulımamıış olduğundan inş.a.aım 11.u:a.rhk ~ureiiıe ihal~ kararıa.,l1rılm~ır. l 'a. 

!iplerin 5/11/942 Perşembe günü saat 13 de Defterdar fabrikaoınd:ı ilyıı ~-

raitıe ya.pıilaeak pa.za.rtıia. i$tıra!tıerı ilin olcnur. (1035) 
~~~~~~~--

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
ı - 20X20 S/1'1. eb'admda 30000 :ıdct. çimen~o ' çini pa.1.arıık us11tü ite sa.tm 

a.hn.acakLır. 

2 - Pazarlık 12/11/9.ıı Per!jembl' gıiııii s<l<Li 15 de :ueıro Danının S inci 1'»

tmdaki komisyon oda..>ında. ~apıkı.caıv~ır. 

3 - Muvaldca.t temillBlt 2'10. -lirad..r. 

( _ isteklilerin parasız oLa.ra'< veııilmeillte olan şa.ıtna.mcıeri ıeva.nmdau al. 
maıa.n ve muva.kka.t temlnatıarile Ui.n edilen ~ün ve saatte komisyon~ 
ha.zır bulunmaıa.rı. (1051) 


