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( Şark cephesi J 
Almanlar 
Bostola 

iç koldan 
blCDID 
ettiler 

Milli Şef Sivrihisarda 
çiftçilerle görüştüler, 

iiahat aldılar 

Şehir alevler Roıtofun Ruslar tarafından faffrcladı ııraıında atınmı, Mr reama 

içinde yanıyor IAlmularm lr- .. .. .. -.. ·-·:---:-

1 

Turk gazetecılerı 
Daha şimalde Alman IDIStakllel Berlinde hararetle 
. o~dusu ~enu~ do!" barekAtl I karşılandılar 
ııtıkametınde ılerlıgor •• 

Don ü;;rindeki ileri sürülen i TURK ·ALMAN 
köprüler ihtimaller DOSTLU~U 

. tahrib edildi En kuvvetli ihtimal : Samimi nutuk
lar söylendi 

Orta Anadoluda tet1cik ~ Çl1can Milli Şef A"1caradan aynlırlarke1t. 

- . • Kafkasyayı çekilmiş olan 
Moalıooa1a sör~ Voroneı '*7 bllfllk Rus kuvvetleri 
rlan ma/aarehai ddlllll .Oqor 

-> _ A.Jmaıı ar • Uzerinde netice aramak.. "iki millet hayatlarının 

~ 21 (A.A.) - Aziz ~ varol aaclaları ve liin*li al -ıçiftçneI'i ıkabul buyurarak kendile. 
:Mili Şefimiz 1mnet İnönü bugün kıflerla luqılamnışlardtr. Hükll • rillden bzamn zirai durumu hak. 
saat 10 da kazamııı fl!l"eftendir • met babQesiııe tnen büyük misafi. kında i'zahat aldılctan sonra köy 
mif1er ve btılerce halk tarafından riıniz yanlarına köy mlfıtarını ve (l>enml S inci sayfada) 

Beırltn M (A.A. bl· .11r· - • 

dulaıu başılromutanıığının te ·a
1

: : vas flar 1 d · N. 
Rus ~in dolu kısmında :Aııbm 21 (Radyo gazetesi) -, : 1 1 ~un~ !r. ızam 

Alman ve ımmtefik. 'kıt'alar Rcs. ~ oıtlUBUllun Don ha~ın • 18 mıhJ IRZlbat 
ıtıofa ;ta.ışı ba1;ıda:n ıımalden ve ce. d8ki barek:Mı tamamlanmak uze .. '7t 
ımptan toplu taarruz halinde bu • redir. Alman kuıvvetlerinin müs • --
bıuyor'lar, şehir al~E!'t' içmd.edir. takıbel ~~tı .. ha~~nda ıu fütı • • ccffiç bir zaman diipnan 
Don il~ köprüler tahrib e. mailer i!kıri suııılebilırı 1 olarak luırp luırpya reç-
d'llmtfUr. 1 - ~ BIY1:~ _?la~ Sovyet i memiı olan Alman ve Türlı 

lllıırda 
ıaau,et 
darda 

1 Meyva ve sebze satşlarında 
\ fatura usulünün tatbikine 

dünden itibaren başlandı ~ ı inci ..,fada) ordularının her ilkısi uzennde ne. 1 .11 tl • • L. d tl L L-
tice aramak. • mı e erını uır oı UR IHI• Kahire 2 t (A.A) - Ortap:rk 

İnailiz .... , 
imh etmek. - "a'ii .. $,1 

3 - Cenubda, K~ya çe. Betilin 21 (AA.) - Alman. ..,, fa~eline İllll~r etmiatir. Bi.. 

Al.allla-- ki!lmirş ol'an ~ Rua kuvvetleri J8 bırrici~ nazırlı~ı basın dai- := ~ı~~ Wli :.ı~ ~~ 
A ... ÜIZell .. netice aramak. resi şe;fj aıta etçi Dr. Schmidt a - 7 M"e lllıfY n 1 

• 
Bu aon Hmıal liaba kuvvetli gö. bıgütn Almanyayı ziy•et eden rine yapa!q .-it 6~iicle bir taar.. 

eılDde riinınelcltıecU. Çünkü tah8'k:la* et. ı Türkbasmı bq yazarlari:le Tüdt ruz ~· Tam ~ kaycle. 
"ttli takıdiMe Almanlara birQOk fay. 1 matibu:aıt umum mMürü Selim cRmit, Swlllf mn..-da hu haJyan 
dalar 4ıemin eder: l Sarper şel'efine bir kabul res. (0..... 1 inci...,.._) 

a - K.dltasyadaki petrol kay • mi ~tr. 
Berlin, lngiliz ve 
Sovyet iddialannı 

tekzib ediyor 

nakl:aruu ele ~mıek. (Devuaı 1 1 ... ..,,...., 

<Denm• ! inci.,,....> \ ................... - .. -== Son s en 
Japonya 3 hafta Almanlar 4 gUlide guzel tarihi remamı 

Bertin 21 c~ - Resmi teb - içinde Sib~ryaya muttefiklerin 16 I ...._ 
lijt· ~ ve Sovyet ba • h 
;:arı::t~ v0:~a~ Ucum, edecekmiş gemisini batırdılar 
Yılan habeı'lsr baŞtan aşağı uyd~ Beıme m. (A.A.) - Ofi: Berlin ıı (AA.) - Hususi bi:r 
llladır. Bu kıesiımde harbeden tü • Lond:nmın Siyasi mahfellerinde ıtElblil)le den.ili,or ki: 
lbenlerilı üsleri ile muvasalası 'ke. &ÖY'~e li)re üç hatta ~inde Alman deairıaltı gemfleri Asor 
dmediii gjhi bu tümenler Don\Lll S~a bir Japon hilcumuntın açıldannda ~n 38 bin 
beri taafma da çek.itmıyortar. ~ balflamaaı mümköndür. ll* ,.D gemı ba.ttm1J4]:aıdır. Kuv. 
1naıım bedıeıf tuttuju voronej kop. Bu mai~ veıen Basıer -1i bir hbve altmda ;e,nıden 
~ Voronej wehrl Alman kıt'a. N~ &-.tea!nin ~ w tmıfieröen btr taneli mtıbtm • 
:Se.nnın •füwltd\lr. Sovy.{!tierin bU • m~ tunları ilave ediyor:- maıt ~ teli. Bundan başka .Al • 
Aılkı taaruzılılı'n dütqian için xanlı LonıclNda. Japon ta&truzunuıı mm .... " temller! Salnt..o J.,au.. 
~lar?.a pWlkürtülmüş1iir. Voro. an! bir hücum '8klhıde olacafı sa. nnt ba1icfDe giıweıt tOpyekGn: 15 
~ ~ durumu ~en rı*n+tadır. Böyle bir ib.tfm&l bu. om ton11* ilç «'8mi ~· 
bai1lt& Alnım basını tarafından rada a (JOk endife UYllhdıimaktan A,yrıca Ameı1Ua Mhillerl açılın. 
'lllt~ b&i1blmı.lor· Çünkü Uzaktaıtiaki da altı yQk gam.tat batırılmıştır. Bu 

"" • Rm kuvvetlterirıfn önemi haldun • he 1+. IÖl'9 dü"118n dört gün için. 

Aw11pada 
l lacl ceplle 
meıeleıı 

Bir milyon Amerikalı 
ikinci cephenin 

•çılnı ... için Ruzvelte 
nıektuh eönderdi -Zehirli gaz maelesi 

Yeniden ortaya atıldı 

ıa.ı!8l._~n 21 (A.A.) - Sendika.. 
""- "'"'511 bir ımi!lyan k' · Ru~lte 
~ mdkıtUb gQııdererek :~...:-- · b' ~ • .&A.W.cl r 
-~ıenın ~asını istemjŞbir. Bu 
~ ikmci cephe açılmasının r:11z ~tk: milTeıtlerfn davası 
d~ b at Anieıribrun mil

(0-... • lııd ..,,..) 

da biç btr malllma.t Yok.tur. de 11opye'k6n 104 bin tonluk.on altı 
(.,.._. 1 1De1 _,,..) 8l!llli kaJl>eılmi4 bulunuyor. 

r- Ankarada askerlik kampını bitiren 1 
'-- 1übek tahail s•nçleri 

arada askerlik kamp'le.rını b tiren yübSk tahsil ~ençlerl Ata.. 
tıfıidt anıdına merasimle çelenk koymuşlar, bunu müteaklb bir ;ıeçid 
namı ,.~ardır. Resm1'miz bu geçid resmini gösteriyor. 

. rona 
'!41.:.iLIN 
~9',IBETI 

(Patrona Halil) 1 
okuyanlar içia obun 
de•amı, J•ni bqlıya· 
caklar için tamamen 

müstakil bir eser -
Gıae••tnde (Pa1ırona Halil) i 

tıılkib eden blrç* .abi;ıettar ze. 
•tı, bunun a>n aenererde nep • 

dDesı en gilzal ve şayam dikkat 
tart» roman olduğunda müttafik. 
tıirlm Bugün biten bu eserin yeri. 
ne yanndan .lıtibaren zeylini n~ 
başlıyacağıız. (Patrona Halilin 8. 
kilbett), (Patırona) yı okiıyanlar 
~ onun devamı, okumayıp yeni. 
den başlıyacalklar iç n tamamen 
müstakil bilr eser olacaktır. 

Yarın başllyoruz 

Dün manavlar ve sebzecilerle konupuk: 
''Ömrümüzde bu derece pahalılık görme· 
dik. Sinek avlıyoruz,, diyerek paha.ılıj'ın 

sebeblerini anlabyorlar 

- Şu domafeılere bak. nanl lmarnntl•··· 
- Görii,oram, ijatlerine konan liattan atanm11 olaccılı .. 

lardır • ••• 
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~trı~~tiiılPATRo~A llALiL · E;k;;{iik~dı o = roıo:·,::ı.... Ort~~r""öte: hayv..,a aUadı. •• fa - Bir da: dönmeyecek=? N~l::r~~;A eofKUM iYaratı 
meydanında koca davullar blrd~:1-' c.Alksaray • Beyazıd> yıolu üze. llit:.iyar gözlerini gökyüzüne kal. 
bire gümbürıdem~ğe başladı, Sııa- riınde.ki evin ard sokağında bekL- dırdı, ceva1b vıermedi. 
hını kapan y efüçerı.cr meydan ye~ yen araıba yanına geldiler. Arabacı - Benim !bubam beni !bırakacak Göıılerine inanamıyorıdu. Kırpış. - Aç perdey.i!... Hilkımet allkışlar arasında sahne .. 
r.ne ugru~orlardı. Mestan !hayvanların sırtını cgeb- mısız? tıraraık ;teıkrar b~ı. Evet, yanıl.. Perde ıkıpll'dadı. Hikmet onu e. den çe!k.HJ.yıor. 
HalıL cami <>nündeki musalla ta. re> Uy.ordu. cBaş.ını dÖ'ndürüp si.. - Gel lber~ber gidei.im Halil. mayoııdu, onun ve kızının isiımleri, linden tutarak sahnenın ortasına Balıkondalki kadın, bu ismi ışitlı' 

§ı üzerine çıkı.ı, elinde yalın palayı rem etmek istedi: Halil sustu, cevab veırmedi. A- Derin hh· heyecanla sarsıldı. Ha. getiıımiştı!. A'lkı~ bir gök gürüılwsı.i · 'tmez şiddetli bi-r heyecanın snr'a 
havaya ka4dırara:k gök gıbi gürle~ - Çok g€ıÇ kaldunuz efendi. raba sarsılaraık. hareket etti. Patro. yatının en J:ııö.yük se·vinci ... Elile halini almıştı. Hayır, an.ti'aklarda, lan arasıında ti1ıreımiştir. Kendisine 
d.1: Abdü1l~ani efendi ışaşkın ~ ;ı~l· ,ıı na 'boş IOOyıgiTl'eıxkn biriıne atladı, kalbini bastırıyordu. Ooh, demek piyanosunrun baçına yıorgun v:. ü~- Ltl.haf ediı1en eser çahnac3'k... O, 

_ Hey .. , Yoldaşlnr. bakan oğlwıun kulağına eğilerek yanları sı:ra giıtımeğe ba§ladı. gel:m.işleııdi. gün . dönen adam . d~~ı ~.dı, kucağında gönderoi.Jderi buketle 
Yeniçeriler ihtılnl başının bu.. fısıldaıd.ı: T-0pkapıy'a gel.diler. Güneş sur. l\1€serret.inden, odada bulunan şi:md1 çılkan canlı, hareketh, yuwn. görü1dıü~ zam.an, kızı sewnçle: 

ıunduğu tarafa koş~tular. Patro.. - Şimili anlal'\SUZ. lar ü~rine vuruyO'r, u<:Suz bucak.. ları kucalklaımama.k cMes'udum! den neş'e fışkıran bir insandı. Hal- - Baik anne, bizım buket! 
na palasıle ila·vada bır ıki daire Yürüdüler. Bahçe kapısından e- sız ımezarlılktafkr servHer aydmlo.. o da geldi ve beni• dinledi, muvaf. kı selamlarken gözle~rile salonu do. Diyıe ellerini çırparak haykır. 
çııdi: ve giı'diler. Elif b~ıyı yuka~ı~_a my°'r~u. ~aba durdu. A~d.ülgani fakıyıetimi, eserini görclli> diye ba. laşıyıor, onu bulmaga çalı~_:yo~~· m.r.%ı. 

_ Baka ~"lldaşlar. Millet1n kam. eofada !bulldular. K<>ı>e adam ili.ı. efenıdıi aşagıya atladı, Halılın ya. ğınma:mak için kendini .güç zapte. Bir !kısım halk ayakta oldu.gu ıçın 
0 

dak.'ika, kafüi sanki yerinden 
nı emen eülüıkler yatağı ve ateş o. yar kadı.nın yanağını okşayarak nına g"'!Jtt: cliıyordu, Ablasma elile buketi gOO.. bu simsiyailı insan y"ığını arasında kopara'k, gırtlağına takılmıştı. Bo
cağı JcöŞkler yıktırılacaktır. İmdi sordu: .. . - Gel reraıber gid~im. Bunda terdi; zaten Meserret Hanım, sah. onu gö.rmclk ne mümkün .. · şamnamalk için kend;ni güc tutu. 
durman kamıa ve kürek üşliş.tı.i. - Yulkltıe hafıf pahada ağır nes. sen: sağ kcınaz1ar! neden odaya taşınan sepetlerle bu. Buıketi, piyanonun üstüne "koya. :-y"'OI"du. Bu ne ıztırablı lbir saadetti. 
rü,p taş' üstü.ne taş koman! neler haZliI" mı bacı? Dedi, a't~an at1ıyan oğilunun eJ!. ketılerin üze-rlerini birer ıbker o. rak neş'e içinde, oturdu. Taburada · h 

YeniçerılCıl' bngırdılar: Kadm başını ,5aıJladı: . ni tutltıt. Ileridcn, vezir balı~esi i. ku)'ıorıdu. Kardeşinin işaret ettiği fr: u telklerini düzelt'irı'ken göz Tekniğı, avasJ, mefodileri itibari .. 
_ Yağımaıya dahi izin var ml - Beli efendi, anları bır araya çinde'ki c!kö.Şkih yakan yeniçerilc. bu!kete eğildi. Göz göze ;ge:ldiler. u:fe~.~d~ci !kat localara Qcrkıyor. le çaldığı diğe-r eserlerden çok 

y-0ldaşırn? denk eyledhlc. rin ikeyifl~ ıkeyifli naralarını duy. Meserret Hanını, en içli bir şef. du. Hayır, orada da yok... cGeç :faI'kh olan bu parça halkı daha çok 
Patrona' yümnU buruşturdu: - Ya, Nigar nası!dır? dular. Paıtrona baı;ını vezir bahce. katle dolu bakışla: kaldılaT, mutlaka arka sırararda o.. sarmıştı. LBunda Türk musikisinin 
_ Yolk yağma yok yoldaşım. Kadın baş nı eğ<lı: sine doğru çe:viırdi: _ Gözün aydın! lacak1ar!:ıı diye dfü~ündü. Faı_"l{at u. rengi, lkakusu vardı. 

Ya~acı değili.ık! - Bildüğünüz g'b'dir. - Anı dalhd hcdmederler! D.i:yordu. zun uzun düşünecek halde değildi. Vedad, saçlan aılnına düşmüş, 

Binl~~~e ihtilalci: cAllah Allah ... 
illallailı! .... diye meydanı titrettı. 
ler. . 

Gani efendi oğlunun koluna gır. 
di: • .. 

- Haydin, son sular iş!m~zi gor. 
ın ğe .gidel'm. 

- Benı nereye götürmek ister. 
süz buba? 

ihtiyar adam genç adamın yağız 
yüzüne siltemli sıtemli baktı: 

- Ya, kız karındaşın .Nigarı b'.r 
daıhi göranek ist<!mez mısın? 

İhtilal şefin!n yüzü sarardı: 
- Kız karında~ım. 
- Beli oğ'luın, kız karmdaşın! 
Patrona :·yarın kolunu çeltti: 
- Benim bubacığrm. 

1 

Dmi.~ı ağzına gelmışlerdi. P~t: 
rona b:r yrniçcrinin yedektt> ıkı 
atı götürd.Uğıünü ~rünce durdu, 
seslendi: 

d t .. 1 
_Bre o beygirleri bun tl ge ur. 
Yeniçer: ilkin dönup öfkeli öf. 

keli baktı. Patronavı tanıyınca at • 
ları hıtla o tarafa gutürdü :· 

- Buıvurun Halil ağa. 
Patırona bab"sına dönilp hayvan

lardan b;rini gösterdi: 
- Pin buba, 

- !... - Beli oğlum. Alkış bütıün şiddetilc devam e. Hikmet. iku1 ağma cğilm'şti: bazan '\ıtiicuıdunu piyanodan uza'k. 
Patrona merdiven ba ·ında du. - NiRan anda kapat.•111ş1ar !di! diyor. _ Çalacağın parcamn ismin! söy laştırar.ailt. hazan, piy:ınoyu h.-uca-k. 

ruyor, biltün bu konuşulanlardan - ! . . . Hikmet ve kurumun diğer aza. le de haıl:ka bildireyim. layacalkmış g~bi, eğilerek bütün 
h:Qbiır şey anlamamış g'bi bön bön 1 Genç adarrnın esmer yanaklarınn tarı kuştuJar. Biroenb",re irkildi. Evet, ne ça. isteği, lbütün san'atile çalıyor<lu. 
ba.kıyo:rdu. ıbir iki ~z :ırası yuvat·landı N;rrar _ Vıedad Bey, halk sizi istiyor. lacalkitı· bi:r yıldmm süratile kafa. Gözlerind7 ~i<ldeıtli b·r yarana var. 

Pencereden arabacı MC1Str.ııa arabadan 'kendiılerine doğru bn'kı. Eğer bukeıtin üzerindeki yazıla. sınd&."l 'biitün kompozitörl'eri, eser. dı. GözlermJın pına!"lannda biriken 
sesl-enJd!ler. Mestan yukarı geldi. '"Ol'dtı. rı okumaımış, Semahatin salonda ler.ini geçirdi. Artık hepsin; zayıf daml~arı yan.~la.rına yıu:varJa:na. 
Pat~onanın babası mertli:ven başm İhti:vaT ibl-r naha mrr•ldaıl<lı: mevcud okluğunu öğrenmemiş ol. buluyıorrlu. Fakat halkı ve fflkme. mruk çın kenıdım tutuyor, kallb'nde 
da duran kü,,ük dengi gösterdi: - G..:..o.1 fbı~Hk.te . ...ınelim. d b ı b bı'r 

" "'"' "' sa:y ı, u ona ÇO{ aza veren ıı· fa-,a IL.-~·ıetnnemek lazımdı. Mcı.. bütün a...cıkı, bütün ~lemi, salond3 - Nakley1en lımd · p~ı-~...,a "Z düsü!ldüıkten sıonTa · 1 1... ş· d' h 1·1- o u çıl..,.ın ;ı;ı ·uc"" 
u~-.. " ~ o acatl\J~ı. ıırn ı a K n h d-n-' o buradaydı, mademki yal. mevcuıdiyetini hi-ssetti11i sevcrili in. Arabacı d~ngi yüklendi. Pstrona .. j'rq.pr.-llt 'bafLıa.smın c-lini öntit. dö.. llk ı ·ı lh d t bnese euılll\.l "' F> 

a ıış arı. e sa neye ave e nız onun ;L'in çalacaktı, mademki, sana hıitaib edi'j"Ordu. Ba11tondalk1 baıbasının önüne ~eçıti: ııün TFT!nl"'lhu1 farnfını ıröste ... di· bile k~ımaık perdeyi aralamak a. -. 
- Buba~ığım. Ne yapmak ister~ _ Bu ıcl'in'V'ada n"sn~'·e !'Sto~iımiz vaz' avaz lha:ilkırma'k istiyordu: bu ısrar üzerine çalmacak son p:ır. sevgili. al"lnlk kendini tutamamış. 

süz. k.,11"'1"e<lı 'hılba. Aında yıo1da~1ar bi. c- Artılk, isteyıin, isteyebHdiğiniz çaydı, şu ll:allde bir sonat olm~~·an tır. Herlkes;n veced içinde sahne~ 
İhüyar cevab vc.ı:med;. Eşya ~- ,.; bcıkl'er! kadar. si.zin iç'.n değil, 'frkat ara~ cBeni seven bir kadın vardı• ısım- daldığını görünce .ıözlerinin ba. 

rabaya yerJeşt:kten sonra cNı. S ON nızda bulunan biT tek insan için, li eserini qa]ma<kta bir m~r V'Ok ra}laırını açarak ıhk yaşlara yol 
gar. ın feracesin . qıydirdile.r, yaş. .................................................... sabaha kadar, ömrümün sonuna tu. Ona ancalk bu eserle h.ıtab ede. v-eıımiıştir. cBeni seven bi•r lkadnı 
mağ•nı sardılar, koluna geçıp ara. Havactlık bah;s1eri kadar, ıbir an dinlenmeden çalma. bilirdi artılk... vardı> dalki ıka<lın kendisi deği: 
boya bindird.leT. (Baştarafı 311 de) ğa hazırım!:ıı _ cBcni seven bir kadın vardl> miıydi? 

Halil sıırtını bahçe 'kap sına da. ların ihava taıarruzfarma karşı has. H ikımet, !kolundan tutımuş çeki. isimli eseriımi çalacağım! Bu glÖ2JY"""'1an hem ıztırabı herr 
yaımış ba:byıordu, b"rden sordu: d Ded' ~ ı ' 

_ Cevaih verımezsi.iz. Ya, bu ha. sasiyetlerini a~a:~ta!ıi11 ir. yor u: b' ı. .. .. .. ~kı, lheım gurum sürükleyerek a. 
zırlı.k nedil'? 95 kibometre mürabbaı mesahası - Ha:yıdi Vedad, ayıb olur, ır Htkımeıt, rampa doğru yurudu. kıyordu. Ona hem en büyü'k a_~ 

1 b. d' H lT olan adan:n 500 uçağı buhmnıesı küçük şey daıha çalıver. Salon nefes almadan bekliyordu. d h b'' .. k .. . 
htiyar aTabaya ın ' a ı ı ya. hiç de az değildir. Zira bu uçaklaı Kulis a:rasında, Hi.kmetin ern. Hikımcl. lkonuşmağa başlamı~tı, uyurmuş, em en uyu muessJJ 

nına ça~rdı: daha ziyıaıde müdafaa m:ıksadile den kurnt.ularak iı;cri koştu, Hik- _ Mu~rem dinleyrlciler, üStad, olnlın;-.tu. Veaadın istikbalini iH 
- Gel gidcl m Halil. Kızanlı.'k.ta t.,, .. :'bllenmis av uç:zıkhr.1dır. l 940 da met şa.şkm baıkakalmış.tı. . d; olarak size kmdi eser. d fa ışaret eden oydu. Hayatlar 

,,;ıı baih-cıeletrian vardır, r.nda b·r ' N v d dl şınn · son 1ım t /\~kl h'' 
..,..... d ı.. · Br'ıtanyıa adaıs1nı kıaıhramanca mü da - ercye e a · . lcr·ınden birinı· daha çalacak. Bu kırı ı:ş ı . .n:i arının sonu• usran likte amiir geçıütürüz. Siz ::ı ı• .. · d Se ahat·n 

• 1 faa eden ve lbir istiladan kurtaran Ma.'Sanın uzerın Ci1 -v _ m ' hepinlmiin ço'k iyi bHdiği, Avz:u'f>a d~·~ F~1k~t ~1! a~k. birin:n 'koll~r:~<:1_a 
bunda ika!lmaın. 'd ;ı.; •• • ga;k miktar•nın 1 'l00 olduğunu bwketini ya!kalamış, gogsune bebe. radyQlaırında Slik sık dinlediğın z. d .~nı, ?ı~er~nın şahsında oKıru 

Kızanhğa mı gı eceı ·suz ım. ~:tı~husa:Jc 500 aıv uç:ğınrn Malta- ğini sııkıştnımış bir çocu'k gibi sıkı cBeni SEven bir kadın vardı> isim- nu y,uıkseım1ştı. 
gö.. yı pekMa mÜıdafaıa. edebileceğine sııkı tutuyordu. . . orood! 

ina~z doğru olur, H. U. Hiıkmet ~ecışe seslendi: lıi m ur. 
(Arkası var) 



4/t Sayfa 

işçi Aranıyor •• ıl\ , 

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
Müclürlüğünden: 

Deniz Levazım Satmalm! l omisyomı ilanları 
12 nde4 llaş'\110 paleti 
13 » Ba.yvıuı ııa.ndığı 

12 • Tel sapan 

Yakın·ııb Cini ve miktarı 73D1ı Ü9 bleın malzemenin 22.'7 .942 Çarşamba 
ıUnü saat 15 de K.asımpa.pd& bulanaıı Deniz Lc\-azon a.tm almU omJSYonun. 
8a pıı.za.rhlı rapalaotı.nıbiı isicallledn bdlı ıwı ve saa.t.te mcıkil.r lrAmıisyona 

ınüra.caaü&n. «'iSlb 

283 a.ded Erat ftap.atu 
17 G ıı Şayak gömlek 

147 » » pant.a.lon 
821 çltt Kuutıdura 

YlM\.nıh. clDı!I w m?itarlım yas.ıh t kalem esY&nm ı4 /'7 /942 Cu'Dla sut 14 
ae teın.bllk ve Umir puarlıit yapılacatm:Wı lsteklllerin belll ~ün Ye saatte 
Kasnnpa.,ada lbulwıan Deniz Levasım satın abu kom~ muracut.ıan. 

«785b 

İstanbul c. Müddei Umumiliğinden: 
M•rhaawnen B. M.ırn.kkM T. 

Chısl Kilo Lira J[m. Lira Xa 

Tosya plrinçl 4008 2378 Ot 177 75 

Nohut ızso 387 50 !9 &6 

Horoz (~Mı 1258 150 00 26 25 

Sabun Hl 195 75 19 88 

Tur yap 75& 1w ot 84 38 

Tuıı. 
SOt 60 00 .t 50 

Yekin '491 25 337 50 . 
120 ç«l lHO .ff 70 50 

İstanbul Mıntıka Liman Reisiiği 1den: 
18.7.942 cumartesi ıünü Sa.rayburnu • Salıltık anwıına, İstanbul Teidon 

lltidüriyctl taralınd.w döşeltfrll~efl ilin ecllm deols telefon kalriosuuun 
wa.z'ı, ba.zı fenni sebeble ı~ Temmuz 942 Çarşamha liinü yapılıı.cühr. 

Bu ka.bloyu d*yccek "-asıtaıMda f>ernelmllel k&blo clöşc1tn ;-emllere mah. 

11US işaretler olacaktır. 

- AlikMarWuı ~arı ılikkaUeri celb ve keyfiyet i11ıı olu.nur ('78t5) 

1 

SON POSTA 

TÖRJdYE :l:ş BANKA.Si 
Küçük tasarruf hesapları 1942 iKRAMiYE PLAN! 

KEŞJDELKR: : iub&t, 4 Mayq. 3 Ağustos, 2 ltlııcltefl"iıı 
WihleNade 7apılır. 

1942 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Liralık - 2000.- IAra 40 • 100 • -•ooo.-
• • 1000 1 -3000.- • 60 > 10 • - 2600.-
1 • 750 • -ı~oo.- • -1000-a 600 > - 1600.- JOO • il • • • 

10 > aso • -2soo.- it 200 it 10 • -2000.-

lstanbul Belediyesi ilan ~arı 

• 
• 
• 
1 

1 
Mesa.rlıklar Mildurl.ütıince 942 l\t.ıyıs S<>nunA lcada.r )aııtmla.c!lk ta.hmlnm 

«3ŞC» lii.hld 1ıa.J>llı u.rC usum .. eksU meye konulmuştur. l\Jccmuunun keşif be. 
deli «18854~ lira ı 50ıı kuru; ve ilk temlna.h 1414 lira 8 kuruştur. K~lr \c prt_ 
name z:ı.bıl vcmuamcl.i.t mild1irlülii kaleminde gijl"illebillr, İha.le 3.8.DU Pazar. 

test gunti sw 15 de D3lmi Encümende yapılaealdır. Tallblerln ilk teınlııat 

mııkbm: veya me-ktublan ve kanunen ıbrazı Jizmı gclrn diğer vcslkııl:ırlle 249~ 
numaralı luınunmı ıarifa.tı ~evrrslnde hu.ırlayacaldan te'dlf meklubbrını ihale 
cünü sa.:ı.ı H de kadu Daimi Encümene \'Crmelerl liumılır. •763h 

Temmuz 22 

1 Devlet Demiryolları işletme U. l . de 

l\luhammen bedeli 1257 (bin lkl ytiz elli yedı) llm 10 (on) l..uru; olan mub,,. 

tellt cins, cl»'aı YC mlt1&rbıda 9 (doklJz) kalem demir maden vidası (8.Ağustos. 

1942) Perşembe cwııi saa~ ll5.!:0) on beş bııçuk a IIa3 darp:ışa.d:ı Gar bi112a1 
dahilindeki komls,yon ta.rafından kapalı zarf usulile satın aluıa.cakt.ır. 

Bu işe ,ırms isti) r-nlcrln 04 (doksan dort) Ura 29 (yjrml dokuz) tııruşl* 

muvakkat 4.eınlnU., kanunun tayin et.1lğl '~Ikalarb tekllfierlnl muhtevi zart. 

la.nnı ayni giin sut (14,30) on dörı otuza kadar kom~yon re! Uğlne vcm.c.crı. 

Bu işe aid ~nameler koınl.syonilan P3rasıs ola.rak aa.tı ılmaktadır. (7870) 

MWıAmmen bedeli !8000 lh'a olan 8000 aded trıı.Yttıdllı: mC!ŞC kalu 8/8/llMZ 
P~ &iinü saat 15 de kıı~lı sarf usulü ile Anbrada 14are blııumcb top. 
Lanan Merkez 9 uııcu Komisyonca &atın a.bnacıaktır. 

Bu ite ılmttk lstlyenlerln 2100 Jlralık muTakbt temın..t De kanunon tayin 
ettiği \'<'Slkala.rı "Cl tekUfll'rinı &ynl giln sa.at H 4k kadar adı poen tıomiayon 
relslJthıe '~lr.rf llalbldır. 

Şari.n.:ıtneler bir lira munbnınde Ankara., 113~ veznelerinden tPmlD 
olunur. (7718) 

Nafıa Vekaleti Bursa su işleri birinci 
şube müdürlüğünden: 

Eislltmeye konan Is: 
ı - Bursa su işleri birinci şube müıllİTl.ütil mmtalı.aaı clahillnde Bur a o. 

vası sula.m:.ı ka.nallan ha.frlya.t, ıınaı lnlali.tı ~h muhammen kaslf bcuell 
fiyat vahldi cs:tsı üzerinden d0595t lıra 93 kuruştur. 

Z - Ekslltme 1/8/94-2. tarihine rastlayan Pa.zart.esı glinü s:ı.a.t 15 de Bursa 
su işleri blrlııcl şube müdurlüiü binaaıııda tıoluıan eksiltme komlsyonıında 

kıl.palı nrı usullle ppıl:lca'ktır. 
3 - ~liler eksiltme prtnameai, muka.velename, h11811Sİ fenni ı:ı.rtn:\nle 

ve keşif hiil!ss ~in! bedelsiz: olank su işltti blrlnd ıubc mudürlıitundea 
a.lab lirler. Mllkanle projelen her uman için mez! fır miidirlyel binasmd:ı iade 
edilmek ih;tte ~tklk eöıleblHr. 

f - l'lcslltmeyt &lnb!Jmek lçln isteklilerin «6547,. lira 75 kuruşluk mu\"Ü,. 

b.t iemlnaı nrmesı n ebflimenln ~J>ıl~ı ıun:I.en en as UQ rün <'VVe el. 
lerlnde bulunan w;kal&rla birlikte blr istld;ı ile \'!la.yete miir:ır.aat ederek ba 
işe mahsus olmak ür.ere vcslk& almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri sarUır. 

Bu mUddet l~nde vrsııu t&lebln4e bulunmayanlar eksiltmeye iştirak edemeiler. 
5 - istfttnerln ıekllf meıkiublannı lklncl nııt.ddtde yazılı sa'.ltlen bir saa\ 

f'n'ellne lladaı' 9U l$lerı birlııcl fUbe miidürluğüne mııkbuz mukablll vermeleri 
l&znndır. 

Po9ı&ada olan redkmeler kabul edilmez. «760b 

Üsküdar Askerlik Şubesi Başkanlığından: 
CSkiillU •erlik fubeslnde k:ıyıdlı derece üzerinden barb malfılU subay ve 

eraı ile veiıid ycilmlerlne 911 yılı tütün bey'iye iknaml)eslnln tevz atma. 23/7/ 

942 Perşembe rünüudr.n lUbareu q:ığıda yazılı ıarl1ı ve rünlerde aa'ıcrllk fU 
besinde b:ışl:ınaca.lttır. İullh:ım ve kaTJşıkltll muclb olmamak fizcre Sstıhtak 
sa.ıı:b1erlnln ~ünde müraC'aa.L el.ınelerl ve 4 aded teslb foto!!rarı \°C lkr.ıml 
ye tevzi cümanlıı.rilc rnaa.ş resmi emd ve nüfus h\lvlyet ciı ıınl~nı b.r~ 
getirmeleri laaımd~. T yln edilen günlerde getnilyenlerln lkrami1clcrl.nin ıev. 
ztat &Onunda verilecrgi Uan olımur. 

23/TEMMUZ/912 Perşembe malUl subı.ylara. 
28/Tcmmuz/942 Salı guıııı ınaliil erlere. 
SO/Temmm/942 Per~ ve 4/Atufilos/94Z Salı şehid yetimll'rint. 

(546 • 7S~2) 



4/2 Sayh. SON POSTA Temmuz 22 

Memleket haberleri 
Gemlikte Tok adda 

EDEBİYAT ı s p R :s- P..ı .. DID ..... t.ırıı ..... 112 

---F~~.3cı:~m. _ O l:BK:ıraAhmet, 
d&cU ta.h:ııaruı parasını tamamen Gazi Terbiye ~nstitüs~ Allmed·ın kuvvetlı· pençelerı· ödodi~ haJde gene basamıyorum. 

S ... k /-L-·L___ d .. l k v . :-1 • .. • d 1:-landi Sauılfah - Neden yahu) yüzme ve izcilik 
ungıpe UOTtlftUI cıgcı ı dcriner ~en azerın e K A ~ ı'cl _n_,_ ·,..... • or· alın 

· /udu ı1ı·· l • "le lielıeııuııi le -....ı.-ı. k'" ag yu~a., ı .... ,enz, r&tıen a.. k 1 Yıldırım galibiyet temen. 
ve gezı oy ere e~ nce yet !s'-~~yor, oy- mıza miisaadle gelir urs arı nasıru bastı, gülerek me,;dandan 

geziler yapıyor/.(u iiniin hayvanla7ı ıslah ediliyor Za,yti ~tıalbcı. -·(Derdinden yı.. Gaai Terlb"ye Enstitüsü beden çekildı . Aflanedle Hüsmen Yıldırı. 
Tcıbt (Huısmıl) - ~c~ k.ı~ac..a& gilbıi ıte2lg'8ıh.a tutunara") O- l'erl>iyesi şubesi ıçm ihazırlan?n mın bu galibiyetini gözden geçir • 
9}8 yıl:ı.lda Uıel'l8Üe <eAilm~ olam listen kağıd ralsak d'a geıne baea<rna. yüzme ve ireill:ik kursu bugün Ye. diler. Her ilkisi de: 

~nttıırmıe oıpılllia.SJ"O'?l mtiıtehualllt yız. şillkıöyıcle açılacaktıT. Kursa 26 kız, - Bu. fena! .. • . 
Cevdet ~ t..... .. ....ı!-- kadar vi. Sadi HamdluıLh - Acayip şey' 38 ikeık .. "'l ..... ~ . t' k d 11 . Yıldırım; gureşı ucuz kurtar • 

~....., N d '---- .. el" ı.a evt: ış ıra e !"~.· · '"· t M"'ık 1 b. h t ı"'uet ,._--'- _h_ L -.,,,.,-n neısl!__-'- i~ e en, KUZuırn ~ mış ı u enıme ır ra a a var 
ıa.., ._.-emrııuıena;,,. .. mııı:nı ,..__ KU!rSa beden terbivesi şubesi şefim,._·+· · o··b.. .. k d ah t • hı ve çoğa~mam üızer~nde meşgul Zayıf ba:bcı - Zira eskı tabjj_ C l d kt' '''-""'"ı. ur gune a af r a O-ruz e'tinde ~alan fllOn mevcudu bir eına nezaret e, ece ır. lacakt F k t Ah dl H.. · f.mllfW!r. Bu arada viliyetin muh- ı. a a me e usmen:n 

ayda ~tmııyor. Beykoz klübüne kayıkh8.Jld güreşi ne olacaktı? İsmail ağa. şa. 
td'ü cm &~ yıcııinkie aış}m ~~_!1' bo... Saıcli Hamdluıllah - A.. ne de. y•nılıyor .şırmıışbı. Düşündükleri oluunrdu. 
ğa ah ~rlaırı gil» d."'ODek.ti t «ISiısıer vü- ~- N _ı __ ,,..... .J ~ 

htik meıK: o~.. eu.en sa:tmlyo.rmuı;L +~-rılb l :ı... .. :ı .... Beuıı,,_ ıklübü Lafı ağ'zmda kalmı ştı. Murad ağa. 
Cerrth"k Sung!.pek fahr~aal heden cuda getirlmiışı, lt.öy kammu iim. ~ı'f Wta;bcıı - Nedeni var ıına u uo~esı J,..,z ya bakarak: 

ber'biyeıs1 ~ f-aaıiyetleTi.nden bah-!lerio.e d.a.ya.n.darafc yetişti't'me ~ mıL Bu defa cfördün.c:ü tabıları için ya-pıfacaık kayıkhaneyr 35 bin· _ Ağa, gördün mü işi!. •. 
sedeılkcn b:!PhMllı!ıı, dağcılık ve ge:zi'ne kÖyilü ~eın kalkınmıa. te- bana satt1111ız da• onum için.. Nraya dW.n ilhale etmiştir. - Fena!. .. 
ohımıın ça!ı..şma}uımıdaki eftemmiye:min için ~İıye k.aıdaır y?nni Üıç bin Sadi. 1-kım<fuillah - (Haki bh Beden terbiyesi mükeftefleri ... - Yıldırıma yarıyacak bu iş! 

ti buında.n &ıce a.."lktrnağa. çalı şm.ş... lira War pa.ra ayrılmııt.ı.\'. Ceoe.bı..ı hKl'detfe) eaıta:rım ya .. kim kaT~Jr... h.iııiklet müsabaka 
1 

Biızim oğ'.lan bu. güreşi çıkaramı • 
tık. Bu le.otun f&a'fily.eti mühend.it. Fik~l~kısıa& hulSIJl,'IİA id~re taıh~satı i~e ma1 benim deiilf mr~ s yacak... Hay kör 1Jlası şeytan! ... 
ret M~-nun başkanlığın. uç ka~da. Ve'k.iıbtı.n tene.:.b etmış Zayıf 'kitalbc1 - Mal sizin am~ Beden teribiyesi mülkelleflerj. ~- - Du:r birr'az ••• PeblI1vanlııktıır 
dil çolk verie:ı6 Q:,V dlwum ik~b et- olduiu t.\pte üç aded aygır ctepoe'll ma, öltelki !k!tabcıın.ıın da İler roman. rasındaıki bis'iklet b~rincfük müsa. bu ... B€lli olmaz ... 
mi~tk . a-p:l!mt,, vill&ıy.eı:te&i depcrm.ın tesi- dan ellin.ddkıi son k.ıı-k el}j mevcudıı bakalan 2 Ağ.usıtost;ı vapıJacaktır_ - Sus be!. .. Üste de bizim 

0

oğlan 

E _a._a_, .. ..:~l__.l..1':LJ k k _ "-d-.:_ ı,L t da kendi mali... Yeni tenis klübü yen"liverirse ... 
tra.ııw1ıci y;;..._11,,11; ere çl ma , eatı gtmıı:tı.eU1JJuıı.ıq ve MOOra uvarı ay Sad'ı· H""""·_ı.u:ı•LL _ 1....: _ i..te.. Allah ·· t · B b 

• n_;.:...,a__: f b__!L_ 1 _r 1 b- L d d·- ~uva i~llllll .r • .; - ay , • v - gos ermeSID,,, en, e 
c'irvar ·.ıı;~,-"".; gezııııdc, a ıKe aramn gır .ma.-te7~i ıner a.K:!m an mızetn- catsın, para~aırıını tıoplıastn. Ta:ksim tenıs korolarının oldugu raberliğe razıV1m .•.. 
da taıbii ıbir ::rıevl ha.line gelmiştir. lerıımiştıir. F.vvelki yıllard~bı af8 Zayif ıldtaıbıcı - Satmaı: efen .. mahalle 35 bin füa mas.rafla 'bir - Ben; değllim ... 
Her rtatiJ ~ Y .. hior dağı11 zirve.. aun'i tdhumlam& ile yapt ış 0 

an dim ... Arayana yıo-k der, ç•\.ar. Son tenis lk.lübü binası yapılacaik.tır. - Mağ'lub mu olsun be? ..• 
sinde ve y.ahud bir köyde geçir('n taylar çdk iyi çıhruştır. ra beın bir ıtaıneısinıi bast•m ;mi, ben- Sany Halk I in yüzme - Galtb gelsin ... 
&pQrtmeın genÇ}er geçen hafta da Bu defa valiımıiız i:zıettin Çağ - de mıe~:uıdu o1an kiıtaıbı ba'Zka kü. er .. .:;..:lar - Hıüsmeni görımüyor musun! 
4cadLnlh elilceldi \a.ı.haLk bir kafile par:n iköy!üntiın eıliırıdeık.i hayvan ?~l!l tübhanedıe lba.ıStı~ar cllıve ikimiz hak. musa . Domuz giıbi giriyor güre~e ... 
Cemfi:kltcın 12 Km. ö11ede bulunan. lİil'li çoğaif.tmu ve düzenlemek ıçın~ lcmd.a aa daıva aç.ar. lşm fenası, hak Sarıyer Haıllke<vr.nden: 24 Tem- Dedi. Yıldırım Sevinmişti. Ya • 
OıhanwaDııı"'n Gemi.ce köyüne kadar buıııuei ida:11e biliçeııiınd<!'Il. 28 75 lira lı da çı\.aır. muz Lozan zaferi günü şerefine ğıru sild:i, kispetini çıkardı; e1bi • 
gİtmi~e:rıc:ür. Çok. ,m., ~ı· mr TiJ.r\~arWe dıötıt saf kan. <la'~ ayg~rı, pu- (Muharrir. kitaıbcl.Jlntn bu itirafı Büyıi.ilkderede B€yaz Patik yüzme sesini g-ivere'k rahata vardı. Göz • 

··yü dJıan ~ halk bu genç vat<> d'8fmıtzllılk m.erk.eh:i mübayaa ve iıfşaısı iWtüne f-ıa~ed:e oınun yü,ıü. haı~uzunıda uımumi yü~me miisa. lerini di'kımiş has!ıD1ilanna bakı~r. 
z.iyarcıtçi)eri derin bıiır aevgi ve se.. e4:mıiftir. . n~ 'bakaır. Muhavereıniın öte9i de bizi b~kaları tertiib etmiştir. Müsabaka. dru. Aıhmedle .!!üsm~n ~~şıp .. du
v.iın.Çle k.a.rtı:la.nı~, köylerini ve Ka;J!CWa mı~~sınt·n o~ yeırın. alakad~ar e;ıme:z. .. .. bi . yü ru:voTlard.ı. Şovle gureşı bır goz • 

. . . . . de nümune ıkoyu olan Dölkmetepe Notllce}"l ve bük/mu. okuyucular lar (beden .. ter: yesı ?Jrne ~og. den .(!ec:ird:i. İkisinin de ayni ayar 
"ylerinlıın cıvuıinıdak-ı arazıyı gez... ı_. __ . __ .ı,_ • ,d 35 bog .. al:k çok . di ) rmnına) gore yapılaca.1<.tır. Musa.da boguv stuklarını ,,.;;rdü. Yanında 

cli-:.Jl...:.. -~'L. hadi.ses' ha-k ~ıoıye ııne'flAean e taylın e er. r,v 

ıu...,_,., san ...,,,....., 1 
- iiJceımme'? ve köy tartl&rına eygun Halit-Fahri Ozansoy bakalara saaıt 15 de başlanacaktır. bulnan heı:mseri1erine dönerek: 

ında i:zaıh.ait vennişlerdir. Daha bir <l'fl!!ll durağı inşa edihnit ve Zi- - Ha gayret!... Böy].e giderse 
aonra, mitsıa.flrrkrinıe, &iıt yoğurt veıraat Veka1etıi t8ıııa:flın:dan hu cl'Uırağa lsta.~pul hava mıntıka depo amirliğinden: bun.lM bitbirlerini yenemezler. 

sarlediyordu. Ahmed de., hılmıına 
zehir gı'bi muıkabele edi}1Ql'· H.üa. . ' mene gaz açtır.rnıYQrdu. Ahmed. 
bir aralık Hüsmeni toparladığı gj.. 
bi sürdü. Hüsmen; he.men mub
bele ederek hasmını gırtl.akla.di " 
Ahanedi durd'Uırdu. Ahmed; deriıal 
biı ç;nt aldı; Hüsmenin paçalarını 
eline geçirdi. Hüsıınen; Ahanedl 
kaz kanadına aldı. Aıhmedin elleri 
dolu idi. Paçalan i.yice eline geı!f'r
mişti. Hüsmen de tYice kaz kana. 
dını dbldwmu.ştu. Mü~adele çetila 
oldu. Alhımeıd !hasmını paçalana.. 
dan t.oplayup sürmek; sırtüstii ye. 
re vurmak istiyıordu. Hüsmen de; 
kaz kanadı ile zorlayarak Ahm~ 
döndüımıeğe; çevirmeğe çal.ışıyıor 
ve üste de paçalarını söküp alrnaJa 
savaşıyoodu. Vaziyet son derece&t 
heyecanll idi. On binlerce aeyirei 
bu 1heyecanlı boğuşmaya ı-C>zlerinl 
dikmişti Hüsmen ı.ıorluyor. Afıme4 
zorluyordu. lsımail ağa ile Mura4 
ağa ddlruz doğuruyorlardı. Atun.. 
din elinden paçalar kuı.-tulursa yib 
de yıii'Z kaz lkanadile çevrilip ye,. 
nilk düşerdi. Hüsmen; kaz kanadı.. 
na ookim olamazsa o da paçala -
nndan havaılanıp mağlub olurde. 
Seyirciler bağırıyordu: 

- Ha Afı:ıned!. 
(Arkası 'Dm") 

MİLLi 
OYUNLAR 
Festivali 

14..2 2 Ajuet.o. 

aynını .illcram ellmelk suretile misafir-~"y')" y-~11n- menfaa.tfo.e 25 1 - Da.va birlikleri Qıti•aeı '-in doksan metre mi.kUn çam kadron pazarlık. Meydan bana kalır ... Yenseler bi-
d".k .....:t-•~ dir 

0 
u ve ou..... ~ · J 

1
"' le birisinin leşi yarın benimdir. seve 1 15

"""' r · \ oğa n <:canen veriim~·ştfr. Hale.n la sa.tın alınacaktar. t,.;d.ekliler kat'i tcınlna.t tutan olan bin dokuz yiiı: elli yedi Yango ~il. 
Bai. bahçe ve ta.tilal'ari?e, zeytin, k'" J · • d 250 yaıkın d.am.!z lirayı Bakırköy malmüdürlilğün~ yatırarak makbuzları ile birlikte 5/8/942 Ça.r Yıldırım doğru söylüyordu. Ah. Fellfiv1ıll yaıpı~acalk gaziAOla.rdiıl 

.. ek ve her çeşid kümel!I hayvaru ı ~Y ber~k ~~ . pmba günü saat db de Yeni Postahane ~ında bÜ) ük Kınacıya.o han medle Hüsmenden bırisıi galiib da.. saıtı:lmaktaıdıT • 
.,,,..t·ı,...ı:- _ıuı_ '"""' __ -11 olaın bu 700 1 og 0 r. hi gelseler muhakkak birinden 
,,~ y•"r.uı.e...ıoe •. __,uı . lkiııd ka.t Na. 9/10 da. bava. sa.tın alma komlsyonıwda. bulanmaları. Her ..:;..Jü• lzah-1.. Tel·. 23340 

k nıd t · fi birin:n leşi kalacaktı. Bu derece ~- -
y•ll k Tiillk. öyü e görü en mısa r Antalya orman müdürü Kaıta 2 - Şarinam!:Si Iumıisyonda mevcu:tur. «7873» Slik b"r gür~ yo:-l{Unluğundan son ---------------
alfıkası bütün ziyaretçi gençleri de- Kıaış (Huausi) _ Antalya v "l!i- ra Yıldırıımı meyd'andan çıkarmak ZAYİ - 318 doğumlu olup hmli -. 
rıeceısa IDC7Jllmm 'bırakm!ltlT. yeti oml.'aln çeıvıllıge müdtirü İbıah:m İstanbul hava mıntıka depo amirliğinden: kolay olmıyacaktı. Hülasa, Yıldı- !terlik şabeSimlen aldığım terbls tene • 

Reıim, misaf &riıni köyün dışa r:.IŞimşelk :mıa~ethnıd.e ~re avukaıtı ve 1 _ Hava hirllkleri ihtiyacı için rıd yii'z metre mikabı çam kerestesi pa.. rım vaziyetten memnundu. Bun - temi kaybet.tim.. Yenisini çıka.racatım • 
sına k.a.clar teşyi eden köylülerle, müfetıtiş oltcluğu hıakle kazamız n r;a.rlıkla. satın alın~a.ktar . .İı(.eklllerin kat'i temlna.t tu'arı olan dön bin iki yüz dan büvük s~ >ıs olamazdı. dan eskisinin hükmü kalma1D11Jtır. 
M>orcu og«19'ier~ biıı başak dolu ara-Oh.lda.r <>m'Ulnı.na gelmiş ve davalı llra.yı Ba.kırköy malmlidurlügüne yatırarak makbuzları ile birlikte 4.8.942 Salı Ahımedle Hüsmen birbirini yi. Up.'kı şeker fabrikası işçilerinden İs•
banın öınün:cfe lbir a.ra.d:ı gÖ9terme3t. ba.zı ıihit:wT.:aır:ı. ~ tetkiik ederek pnü saat ıı de Yeni Postahane ka-rşısında büyülıı Kmacıya.n han ikinci kat yordu. Hüsmen, Ahmedi yenmek m.Wn Bllmıei.iye köyünden Sil ş~ 
t · dönmüşılUr. No. 9/10 da bava &Muı alma. komisyonunda bulımma.lan. i'J8'%t) içn.i bütün \kuvvetini; ustalığını oila Drem Kahraman _,. 
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22 ıemmuz SON POSTX Sayfa ! 

f • 
1. 

Bu sabahki -
• 
Haberler -------Vişiye göre : 

1 P rasız yatılı Okullara girecek- 1 Tür~ gazetecileri jMeyva ve sebze satışlarında fatura 0(u. 
lerin kayıd muamelesi başlıyor Serimde hararetle lünün tatbikine dünden itibaren başlandı 

. - karşllandılar . M.?"'a ve Gebze satııılarında gav. scıkliW• l v .. • 

Ank 21 (A lR&.taraf rttabıı fiat yüksddiğ' · .. - · gı, ma ın a:dıgı, kufeJenn yarı 

Almanlar ara .A.) - Maarifi 2 - Müsahaba imtıhanlarına ı l inci sayfada) me'k •. d" ~~ onunc geç.. yarıyn çii.rük çıkma ı d ha 
Vekaletinden td>ISğ ediTmi,tir: ginndk isteıyenter 20 Ağustos 1942 Or.ta elçi Dr. Sohmitlt irad ettıği usu-~~ere ~~en ıtıbaren fntura Sonra m'ü teri de yoks fi 

8

tta ·.:· 
_ 1 - Llse V'C ~aokulln~a. para. a'k7 m':na kadar buluadu4darı yer. ~ v~ samiımi demeçte Türk he. Beledi u: R t~ lne .. b"!la.nmıştır. rünce hak dükkana ya,na~~ın~.,. t: 

Bo 
6 

sız y.o,tıiı <>iarak .glrecekler 1ç.ln açı. lerın lise müdüdiik.leırine lise ol _ yeti II"elSl meb'us Necmettin Sadak dün Şal.~ ş4,ı~nv~ Lutfı Aksoy le; 'll2ağından geçiyor l> "' y 
lacak mü!sa,baka imtibanlımna gir - mayan yerlerde ortaokul '.müdirrlük. ile '.l'üık matbuat umum müdürü şr"l.:taş ve Aksa 

1
' ınf n~ey, ~e • <(- Pe'ki amma. .ıb b bi 

mek ~eyıcnlerin .kayıd muamelesl- ler.ine, ortaokUl buhuunıyan ._.jlayet Selim Sru,peri ve Tıirk gazetecile- deki m ray se!11t enle Hal • ne)» • unun se e 
ne 1 Ağustos 1942 tarihinde beş - meı:ke.z.lerinde de Maarif müdürliı'"k.. rini s€1fnnlamış, ıstihsal mel1kezle- teftiş ~ Eve .aeoz~ satışların! u- Mal yak ha 1 • A d lu 
lanaca!k ve 20 Ağustos 1942 de lcrine birer dilekçe ile müracaat e • riie hatib sahalanna yapacakları memuı1arl da. mmnıyet1 n~! şuble dan mal gelmiv.or Y mB,ı"rı' na 

0

b b• ·ı ek· d---'-n ah . . . an v atl sont.ro a h .,. • :ncı se e 
son ven ec tır. ccoucrdir. sey atin vG"imlı olmasını t~en. baslamışla.tdır u; som-a da vesaiti nnkl' h ı 
- M'll" s f s· "h" d ni etırniŞtİZ'. M~ 1 'ı Fekat; ani nle3Cle: Meyv~~o~: ;~· 

• 
alede me 

.Rusların bura:la fazla 
dayan amıyac=ıktarı 

tahmin oJunuyor 

! , • .: e . '!r~. ıs~r a Şark cephesi ..,~ ~~:! ~~;;!~ ~ . an~v. ar ~- gör_uş~ele~ :~~:::~.~:~~::;~b~'.;.:ıU:,~:. S:~ 
Çlf çııer.b yoruşttıler, (Bqtarafı 1 ~i sayfada) misaflrlliri şerefine bir ka:bul me. ~ctımm dugmel~ııru ~ikley p, ?1~ bdedıyemiz, bızden fatura 

izahat aldllar Daha şi:m.alde b.iır Alınan ordusu rasimi te11ti'b ctmi.şt~. lkıhg~ma lkıyafetunc. şeyle brr düzen ıstıyecekmi~, i~c o vakit iş'n esası 
ocııub doğu .iStikamctinde süratle J3u '\'e>İle ile söylediği nutuktn, v~dikten 1"0 iki elırni hürmette ö • anlaşı1acak. Kabahatin bizde mi. 

(Ba.Jtarafı 1 inci sayfada) il~.amelkıtediI". Bu ordu Stalin.gra. Dr. Ditridh crLciimlc demi'Ştir iki: numde kavuŞturd\ıkta~ sonra, korka yol.~a ıta~z:ncıl:a.rda, bbzımnllaT _ 
oJ..."Ullarma temas etrnfşler, çoc.'llk - dm ha.Usında Don kes.imine 80 ki Alman nÜlletiı Tü.."'1c milletine kıc.;rka Galaıtasarnydakıı meşhur l his da mı o1dugu meydana çıkacak.» 

. lannı dh-ullara. gönclerip gönder - lome1rc y.a:k.laşmıştır. Dfrşman aı'Cl: dostlu.kJa bağlıdır. Mii,terek mfu:a. takı pasajından ;9eri gfrdim. Ne ya. e TaTlaba ında zer t 
V1ş:. 22 (A.A.) - Rostof ~ehııı mccl.kkrinı \"C köylerdrn Çıfteler çılan ve şuraya buraya dağılmış dden,· ~ çetin yıUnrı hcı.ttrul iki mil ~alınız, sekreter ~~ze "'.e meyva barba ya · . f z;a,. çı 

akv. .. er ;çın<ledIT. Ruslar burada köy ensrtüsüne tal b') gid'p git - olan düşman ıkıt'alaıı yok edilın.İ§- !etin ,,.alhinde yaşaıııakta olduğu gi fiaf tarımı~ ano~l yukselışı etra. - m Jd dnıdıse,Jl'?a~.av ~ • 
fazla dayanamı~"acaklardır Alman med gıni .ist.iızah buyuTmuşlar '7e tir. bi h r jki inin de içeride düzelerek ında im yazı tstedı: şaka de&ıl. e en e er ı, dıyor kı: 
kılvvıetleri ş hre 6 kil'ometre yat- kendilerini memnun ed'ci cevab Alınan :ta-yı~"3ll'C 1mvvetleri düş • yeni en kalkınmak içın kuvv<"t bul. mD~a.rın iı~ız,u·u~ çı~acağım. . <ı- Geçen şene 25 nihayet 30 
laşıruş.lartirr. alnuşlaroır ıınanın ttlmnIIHŞ ria'at y.:>llarına, mu o'lmdlarindan doğan gurur ve aha ~dan ıçen .. n~ııc at~ lira sermaye ile bu dükkunı lebalcb 

Vqiye göre Bugütı!kü dünya bo~~uşmasında ndhir geçidlcrine ve Ro9tof saha _ ift:harlan da yaşamaktadır. Fülırer a:1°~~: h_ır:mcı manavın onunde gü.. zerzevatla do.dururdum. Ş'n1dı ise 
Vişi, 22 (A.A.) - Araziı ıgüçliik- kuvırotJ· ıb:X ordu beslemek zorun. sında:ki demiryXJllD.rı mün3;.<nlele. Ra~agdaki :ıu't!lru:nda. Kemal Ata. r~u bır ka~~a ile kazşıl~tım. Gö 400 - 500 lira yetişmiyor. Sizin an. 

terme ve mnyn tarlalarına rağmen da ol:duğumuıru bu rtı."'bar~a çiftçi - .v.:ne taarnızlıırn devam etmiştir. türkün ildare $tiği mücadelenin ve nınuşte _Yetm . ne rncrdıven daya - lıyııce.ğ nız; hal.miz dı.inıanl Tam 
Alınanlar Rostoi şehrine doğru i. m&in daha~ çalışması lazım ge1 Voronejin şimal nde düşman ta. TüTk in'k:ı'la'bının yap•cı dehasının, mış; iltwtiyar btr b.dın bangır ban - 20 senelik .zcrzeva.tçıyim; bu paha. 
lcrlemdıteditler. Rostofun cenu- dığıni esasen bunda itiıma+1arı ol. aııruZ"1an püSkürtülmüştür. yeni Avrupadaki genç milletlerin in g:r bagırıyıordu: . hlığı r~ ddn görüyorum. Size mi. 
bunda, Kafkas deım ryolu.üzerinde duğunu beyan buyurarak 15 dakı. Ceµhcnin orta kesimınde bir AI- lolab harc!keıleriıne omek teşkil ey. «- Ayol: şeftalı doksana olur s=ıl vereyim: Geçen yıl :bu mevsim. 
15 tren ta!hıri'b edıtmi~ir. kalık 'b.ir tlevaikkuitan . 0nra gene man pityade tümeni lnışatılmış bir ledlğini söyl~r. Filhakika, Türk n:ıuyımuş? Dalw. geçen sene bu mev. de kilosu 1 O kuru~a ol:m domates 

Don ve Donetz neıh:rlcri arasın. hallkın ~ te'lahüratı arasında cfü~:m grupunu yok etmiştir. Gö. ve A.hfınn 'htil.llleri benzer sebeb • sımde lkı4'osu 1 S ten ibadullahtı • şimdi 50 ye: 20 kuruşa olnn bamya 
da çddme'J.~ olan Rus kuvvetle.. Qifteler köy en5titüsüne mütcvec. ğüs .göğüse şiddetli çarpışmalarda 1eTden dloğmvŞtJ..rr. Ve iki hareket, so'ka'ldlara dökülüyordu. Dana bak, 80 e; 15 kuruşa olan biber 50 ye; 
tı1ni Alroan hava kuvvetleri dur. c.:ııı€'11 ikazmnıwan ayrılın·ş~rdıT. 105. ~~n mevzii: hücumla ele eeyİtferi b,a .. ka baska olma1da be. sen dikkat et, lben öyle kofoy ~~~ay 15.20 kuruş arasınd'.a satılan Ay • 
madan 'hırpa1amaktad•r. Milli Şefle mareıal Peten arasındıı gc~ıl:miştır. rnber ayni aına.Çta.rı gütmii lcrdir. al<le.nacak lk.ıoıcalkprıl1aıdnn değilim, ŞC"kadın 40 a hattfı 50 ye satılıyor. 

Har-b mairı:emesi ile yük.:ü 350 telgraflar teati edildi llmcn gölünün cenubunda ve Ön1e-r'ntle yeni Avrupada büvuk anlıror m~) B~ hal !karş• ında mfuıteri de nzah _ 
\'a.gon bu ~ar taraf nda.n tah. An1mra 21 (A.A.) - Fransanın Lcningra!d muhasar3 çevr~inde bir ıgelecel'ır bulunan ilti millet Ka.dıncag~z.. ~nra baruı .döndü: yor; satış da. Mallar çürüyf 1 eli • 
tib ed.ilıınişt-'r. milli baıyr.ıımı ~ünasebetilc Reis;.J düşrnffi1'.ın anüte~~~it h~:umları bir ihayatl'a.mnm vasıfları şunlardır: derdlı derdli ıç.ini dökmeğ .... ba,..la.. m ':z.de knlı,yor.» ' 

Voronejin s.;malinde Rusların cümhur İsmet Inönü ile Fransa kısmı şirl<lctli go"us goguse muha. Yapıcı ıniız.am ve m'Ui inz.i.bat. İki dı: ~ . N' d .. 
yapitklan taaITUzlar geri atılmış.. dev et reis :Mareşal Peıtain ar.:ısın. rebe!crden oonra aklın bırakılmış.. millet, lkarşıltldı güven esası üze. .. u-w Kı~ııt y~lda bır. torunlarım~ • ıfantaşı~. a 1!1anav Hu-tır. da tebr.k ve teşe'kkür te1grafları ıtrr. . • • rine, samimi 'bir dostlukla birleş. gorm~~ gideyım dedım: eh, el seyı~ Aksu .J°. o_tekı meslektaı 

teati caı.m·şfr. . Temizleme ameliyesı mlşlenrr. Haziraın 1941 de Türk _ b~ş ~ilmez ya.: Şunu~ şurasında laTı ıle aynı fılurde: 

Londraya göre: 
Avrupıda 2 inci cephe 

Berlin 2 lv (AA.~ - Or?u b.aı- Alınan doStluk paktının akdi sıra. hır ıkiloouık ,eftlalı al:ı_:ag.1~· _Fakat, «-. Mai yo'k; bulursan pahalı; 
k~andan1ıg1 OreY1n botı Şlmahn. smda, i'ki dev'1et :ki memleket mat hu. ~d~ ne dese be~enırsın~z, .~ef. vesart yok; bwursan anaslnln niltR. 
~~~ muf ~ı~rdbe'fe: hal:ıkında aşağı. bua.tının bu dostluk ve !karşılıklı ~ili~ınikın k,}~ s~seınmı,. Aliib• ustunıe hını ist~rb.r. Ne cdeceğim'z' fa. Voronejdeki 

muharebe kat'i 
safhaya girdi 

uax.ı ıta suatı ve.n!,'o:,: w güven rıu..llı,unu daima gö7.Önünde !,}' saı:;ı.~. çı:ıuınnış ga a. ş11dık. 70 kuru nn üzüm, 100 ku _ 
(Baftarah 1 inci sayfada) .. l 9 _Temmuz ~1:~ agaçlıkh bü • tutması arııusunu ifade etmişler • Manav, artık . day.ınaT?adl ~ roştın kaylsl, 50 den 60 dan ar • 

meselesi 
daiaası için de hayati olduğu be:ir. yükl~ ~abada gıdı:rışılen temizleme dir. ~~~ ~a~ ~-~ı:'c· d;dı. Sen ~e mud yenir mi beyim~ 1 Elbette yen. 
tilmelk.i'edir. a~e ıy~ &--nruJln a g?ğü~ göğüse Basın. ilti milletin his düşünce _ vaırn:ı.en.o.en ~aga çHtmıyorsunr.» mez. l~ om.m İçindirki duk\finln _ 

Boston raôyosu ne diyor? şı<ldetli çaTpl~mn:lar netlcesınde düş lerin:n t~ümaınıdı~. Alman basını «- E.h, 9 ay var, amma aerun rımıza müşteri uğramaz oldu.o 
Ankara 21 (Radyo gaz~tesi ) mandan birçok 'blokhauz ahnmlş11r. bu vameyi şimdiye kadar idrakli ü:ttüne ne vazife.)) D' l I d 

R 
B~<t\inıkü aıeşriyatında ;kıi.nci cep. Alman kıt' alnrı yüzlerce esir almış. biT surette vapmıs dalına Mman «- Gördün mü ya, o valdtten. • .. ıvanyo .un a manav ~a-

uslar v oroşilovgra- ıhe meocles'..ni tekrar mevzuu b<l'hs lar<lır. Bunlar arasında 35 subay milletine 'l\i;rlk ml11Etin; olduğu beri dünya ÇO!X değ. şti nineciğim. ım Goztepe ıse daha sualımi 
dın cenubi şarkisinde oocn BoStmı rod,}~. deyur ki: varclı.r. tebliin gıhi gfü'-~ ~lışm şı;r. * dayar duymaz şöyle dedi: 

• İkinci ceımeıun hiç b:'r polıtik Sovyet ... Doktor Dietr"dh, Tüıılc b:ısınının llıti:yar ika.Otnı güçbela yatıştırıp, «- Sana ne anlat.ıy .m bayım, 
tekrar çekıldiler mab?ıeü ydh."tur. İngiltere i _e AA - • v Mosk~~~- 21 (AA) - Sovyeıt da Allnan miUeti ha'ld~ında ayni torunlarına 15 k.uTuşluk keç'boynu. benzinci idim. İş kalmadı diye, bi 

Londra, 22 (A.A.) ımerika arasında bu hususta ı!hulaf oğie tdbl~ı. . • ni)>etlc muttasıf olduğu kanaat.in- zu almağa suılh ettikten sonra, :mzı. • raz da gazete1erde manavların çok 
daın bL1di.ri.l'diğine g·· D Moskova.. çıkmamıştır. Amerı"ka ve KanaJa 20 Tıermrntt gecem k\t alarımız de ıbulu:nmuş. 00zler·ne şöyle de. nav Mehmedle konuşmağa bnşla • kazandık1arına dair okuduğum ya. 

hnNızalaı-ında. ı::ar on ve .. ~.o- aSkeri ft.11vvctlerinin İngiltc:reye VoroneJ bölge.cinde ve ,Yoroşilofgra vam et.miŞtir: dık: zı!a.rı.n teıirile, manavlığa karar ver 
~~le devam etm~~ büt:ı:ın nıiklinin manasını anlamk g.iç b~r I dın d.ogu cenuihunda. duşmanla ~- Söıx:le c.Askeri mütehassıslar> n er- Ben de seninle §U meyva dim. Bu iş ise. meğer öteki.nden de 
manın aihr ibaSkısı ka 1~ Düş. şey d(jf,Jıdir. pı~'Şla.~dır. ~he~m bw~s~a .kcsım kaleminden ç an tefsirloc iyi ik~y pabaiıfığı etrafında konuşacaktım, berbad imiş. Sinek nvlıyoruz. Mü~ 
kııvvetl~ Voroşilofgr~ a Rus • lenooe onemlı lhıçbrr deg~,kiık ol - nakla.l"dan alınan V" herk~ tarafın kaç senedenberi bu meslektesin) > tenlerin dediği gibi manav dükkan. 
şaı1kisinde tdkror geri ı~e~-:~~ Mısırda faahyet durdu mamıştır. w dan maaıesef inınııan mıaber1er cı- ıı senedenkri ••. :t ıa~ı ın:ıüzeye dönd_ü; meyvalar da t'iburiycl'lııde kalmışlard I (Baftaral 

1 
. . f d ' Teblige ek mantığı olan :insanl~ı utandırma cı- Bu 22 sene zarfında sebze muzel ik ofdu; geçıp lkarşılarına sey 

~~atı· muntazam hır' şdki;~ {us w d··~-....::.:_ • ._mcı~ dayha ba, Moskova 21 (AA.) - Sovyet lıdır. Bu iı··-· ..... .,ıı..: --"-r hı'ç şu··p· ve meyvanıın hiç bu seneki kadar rcmyoruz: iırtC" o kadar. Halk da 
lJ<(' e ya av UÇ{lgl Uyunauı~ Vt: a a af- "wk telb1'w' e/k!_J._ V b··ı ~~u..'U lUIUI 1 • L'!' ~ L• d 

t 
-'""",:ı'T Bu kesimde .. .. • k k1 h v ı.._ og ıgı 11ıoo oroneJ o ge. hesiz fah'., ıb3- surclte y""'-- .. . paha'Mastığ1 olduı mu}n ıooyıe; oız e» 

pı. ın™"'~ • uç gun.. a u:ça · ar &9aıa ugrthmlftlı. 
1 
sinde dcrv ıd ıdde1li meydan · ~ CUG.Jı SO)' • "Al · • d '}L R"" • · · · denberi çanbex icine alınmış ola A 1dl hlma . d d" ~ e en ş . . liyen aSkerl t.eıb1ii!lC'rindedir. «- hh s.em ınan lrsln, l"K opot1taııma devam ıçın bı~aç_ 

b

. R llnt'nsı bütü teçilı:zat n v ıuça nrı . . yesm. e ~şma~ ı arcilıi:nden bahsedilerek denı. Türk h 1 'ı . . b defa gö~rum 'baY1m. Ne yapa - mena.v'la daha görüşeecktim; fakat 
ır us . •. ' n ı ve ımav.nalanna Sıdi-Barranı dogu şı. liyor ki· eyet re sının ceva ı w b" d d k .. 'l . M la 1 b h b' 

top1arile bırllide lkuvayi iküll'yeve mal' d L_ k..ıt --'- b" 'k B' ~-·-~md . li , __ . M.h Tfurlk .n..7~_..1 "" t' . . . cagımızı ız e şaşır ı , muft&I er vazgeçtilll. anav r a er t"r ır 
v , J ın e im.\re ~ eana&l uyu av tr ~ e Sovyet hır kıerı 1 h'-""""'"" er ·~Ye ~ntn TClSJ d G H'ld b ı__ -n __ d w , _ ld s· . 

iltiha'.k et;mege muvaffak olmuştur uçalk1 ı:. _ _ı_ _ ff k' ,, -1af t1 1• b' Sadaik bu nu ... -- ce ab , t e. eçen sene a en uraya ıır.a- oturup .ag.ıauıa ıgımız KB •• •zın · arımız taranıııoa:n muva a ı - ver mucı aa ha arını yarara::;; ır .ı.ıruı. V V-C'TI"e-K e • d b. d ı. J_üf• 30 ı. L- anJ - -'- f' Dığer taraftan Voronej .kesimin yet] h.. dil · b ı 
1 

k _ . . 
1 

şelkküT et.tiJ...-ten 90nt'R "yle d . nr ır oıu IK eye guru~ na • ıyıacag nız SC1DZe ve meyva ıat. 
de de Rusl'm" mcvzilerinı sıkı tuL tu~nı'! uc: e ~tvc b~ ~~1~ • yo a~cıkgmıı ._!şıg~. et;;ıış: r~ tir· şo emış.. maliye verirdim; şimdr hamallar Iarının pahalılığında kimin kabahat. 
m~ ve lka~ hücumlarda bulu. bomba ~'~!ar... ız auh ~yub u Le rnl uv

1
a
5
sa ay~- ~;ı;ıke:ıuır. u ~~ l T. u~ _JL L-·-t' ._ _ _,.,_ .. d l b' gümüş lirayı görıneden, yerinden b' li olduğunu ruılı:yamadım, gitti. 

l'T -y-tıı •• m m a.e e çev.

1 
er tan.-. •oırçıo top ve mhrn. TK ..... ,.oe ı, naıo ıçın ~ o an ır 1e kııldarnı Al :fia l .. G O 

nara'k dü.,_~ana ~ ı~ k~lar ver. -:resinıdc uçak.bra ve arabalara hü • yöz tahn'b eımiskr ve yüzferce AL mem!le'kette bıilunduğunu '1iç bir za.. YOT. ış tarının yuk.. · • 

dlnnokrtedır1er. ~. <$ e iba~ı cum etmi~er, · nntak.b.r ve yangın.. 1 manı yok eı.'tmi 1erdir. man unubnamaktadır. O harb ki ( 
mesktin yeırlcr gerı alı~~ıwş•v: b r lar çhrtm• IMdn-. 1 Ba~a !bir kesimde 700 Alman te belki de tar.ihin en büyi.!.k ha:rbidir: l "Son Posta,,nın bulmacası ·. 4- (13) 
n~?a t>ıI" Al:Inan bölugu ırnba . Alman tebliği lef o~muşb.ır. Sovyet uçaklan bir: Bundan do, yl, bu riya:-otinde bü • """ 
e,diılnüşt.r. jd •v Berhn 21 (A.A) - Re..'mi teb. l giinde 24 tan'k. 15 bop t@rııb eıt • yük bir milletin gösterdiğı gayret. 

Vorone e lıg: J . 1 üh' d ' '- I h ~-k nd b' nı_· ed' . AA) _ y, r. . mış er, m ımmat epoınr1nı nava. er aı. ~ı a ır rn~rr ınmeyı en 
. Londra,. 22 ( ~ lerin ~d~n~J k'' ~_ısır~a .. 1ngj.liz taarruzı1ıı.rl· pü.s. ya uçurmuŞla.r, !birçok kıt'a efra<h - asil bir .vazife o0larak telitlci emıek. 

Bunlardan 30 tane•ini ltalı.tlerek bir orada yollıyan 
ohyacamam bir lı4'1iYfl talulim .Jeceğis 

her 

cııva:r:maaki ~~a b:ı~·rnmJded~r- u~m'iiştur. . nı öklürmii'1er ve hava rnulharebe - tedir. Şımdi ol~ gib" hiç bir za-
le deıvaım etiıgı · ~ m~abir · lıat =a~ hava ikuvveıtlerı geceleyin Ier:nd-e 7 uça'k d'"üşürmüşlerdir. man <la düşman olarak ıkarşı karşı. na: 

Soldan uta doğ. 
1 2 3 

Ceph.ede ~ulunrda'?klga~ tcJlgrafl r • d fe:le enyc dıoleıyllartndaki askeri he --o-- ya geçmemiş dlan Alma.n ve Türk 
1 

- lllr şebır l~rın•n gonde ı en a a e re taarnı.zlnda b• '• 1 J '!> h ft . . d i11 .n _ . • • • (10). 1 
gfüe A]manla'I", ölülerini harb sa. dJT, ı.u.ınmuş ar • °:lpony1 " a a IÇfO e ~ e~~r_ı~ı i>g-_~ootluK lba.ğl hiı'leş - 2 _ Jfü azamll 

h<IS!nda b'Tnlkarak iki nolruıd:ı Don Maha adasınd lok Sibiryaya hücum edecekmiş tlnT:<"KRetJllT. Da::5lln''n, mi11etier efka. (4), Beslemek ,,), 2 
n

,.Jl,.-":t-n <M.A.lna dom-11 re'kiJme:t ddn1 ıtes"ı:sle~ne L :_..._ ll• t~~'tl.Te ır:'C'Y Ti ÜzemtJeki tesiri hnkk!nda söyle ,. 
\:IU.l'•Jl h_rıı.ı h" - ... 1 •• 'DVlln:Ja ısa.uetı ounuş cn ..... -ı. 1 . ' fade.) J'!ı.1 . • ·- d b" 3 - Yere inen rn<.'dbırr. ·dl,nd.e ka!mışlaTdn". tuT, ~..... ınc say o:.ı;; .er~nlze '"'?ı 'SIZ ve ~'f'mlz JZ bulut (3), Yürü. a 
Son an beş gün içinde Voronej Ha:Fif Alman deıniz ku~ l . 1 Bir Alman generalinin sözleri de ıştara'k edıyonrz. yerek (4). 4 

kesim;nde rP.ılan muharoboler es. giliz nücunı bo~arl fik>tillas1~ner;:_ n Ben n 21 (A.A.) - Ge-neral '\'OD · -ı · b -.n - -. ~ Metz Berlm radyosunda söyled ği 
nasında MmanlaT on bın o İl ve mutanı uıunıa··-uğu bir gemiv. i batır. ~ard D - 'bi cTifuyıe, strateji ve siıyaset~ ımev -
Y<rralı veıım~lerai!'. mış ır. ıger .T çok bücum bot. zulu lbir mut.kunda eııoiimle şöyle 

Almanların rrllstakbel 
harekall 

Pravda muhab: .. i, Voro~j _'"'.u: ları da o:'büs isabetlerile hasara uğ • demiştir: 
hab ııdbeS:nin !kat'i safhaya gırd.ğını Tatl~lştı.-.1 -L-- cJa.ponıyanın ha.."bc ginnesıle, üç (Ba,tarafı ı inci aayfMla) 
i!diır'yor. t .. ,.-. tebliği bÜıyü'k Mih:ver devletin strate1ık b - Karadeniz sahillerine ha -

0 Roma 21 (A.A.) - lta~yan or. iŞb;rli!ği bir zaruret haline ıgelın'ş. k;im olarak, Rıus donanmasını i.m-

4 - Sinirler (4), 
Bayramlarda cad. 5 
delerde kvaıur 

(3). t 
5 - Bir ttnk 

(3). Çıkıntı (3), 7 
Bir ttıık i2). 

a- .MaWan m. t 
Amerikahlar 3 .Japon dula.n ummn'i lcerarg~hının 784 nu tri.r. ha etltikten sonra, itkmallerini de-a'ı te!~- 11· ~ı· · Başır..1. (kl gelirse 

d
• mar ı u 0 • Alınan kuvvcıt!c,.in;n Don nehTi niz "'Qlu i1c yapma'k. ıstroyerı· b".lltı,... ·lılar H .uı ı eok lm '- . . - • J bir ncvl f&'CC'e <'ğ. 9 ~ acıar m 7 a u aıt ıçın yapı - üzerinde yaptıkları baskı ve Ma. c - İknci cephe meselesini nis - lence yeri olur (5). 

Vasington, 22 (A.A..) - - Amira'. 1an bazı teşebbüsler a-; kça akim re.şal Rommel ordusunun Mısırda beten ıbezttaraf ctm~ ob:na.k. '1 - ntr ırk (4). l 
2ılk dain!'S·n n tebliğinde, Aml"l'i. bıraktıT 1m' ve brJ-k.ııçı en ağır tip hu.unuşu dolay sile Japon.yaya d - Kış harekat! için gen~ bir 8 - EStt (elif. 
~an d<.'TI'zal'tılar nın Alrnt adala- o'lma1t üz~e bir çok tanklar uçak- yardım etme>'kted'r. saha temin etmek. be) de bir harfin okunuşu (3), Tanrının 

yarattığı {3), Edat (2). • r~n?a ~·Gka'da üç Joı;>on distroyc. lar'm :z taraf ndaıı1 tu.tu~urulmQ.cıtur. Öte tara.i\an Aleut adalarına c _ Hare'h.-iit Orta şar"ka in"tk 1 
rını baLır<lıkları bild'<ilme-ktcdir. lJçakbr diimıı3n topluluklarına mii. karşı Japon hücumu~aki fa~.? da ettiği takdirde bu yollardan ~f~ 

teapdid ckfainr hücm etmiŞtir. ABman ~aŞk.omutanl gının gozun - de etme!k 
Denlı:a'ltı gemilerim'zden biri üs.. den kaçmamaktadır. Buna Sovyet M ..ıı..ft • .' ib k d · · 

Mi- J0"--:..ıtir. Mürettebatın ai. lor B ; .. =· · vı!'.. .3' ı..-·, 1 ·ıe awı.-.a. U a ar geruş hır sa-
.... <ı ıuı..,,.ıu;.- ,,., .ı;,1W uol\'OSi.vA yo U 1 h ·· • d 1 h Tcılerine haber vıer.ihni tir. iaşe imkansızJ.ı y d k tım.alıclır n uzerın e y.ayıınıanın ma mrla. ---- -:---------=-------...:..g_ın_ı __ a_a ___ '_· rı da vanhr. Nefsi Almanyadan 

Üsküdar As. Ş. Başkanlıg" ından: yapuan onıunun ikmalleri, bu va.. ziyet k~sında çok ~çleşecck.t.ir. 
ı - An'karad:ı Ordu na tah:ıltlct Jlemsb'eler okulım:ı 939 yılında olduiu rlbi A°':JT' ca, zamamn mii:tefiıkler le _ 

bu sen~ de )Cnlden talrl>c ahn:ıcaktır. hinde çal~ıgını da un namalı • 

9 - Bir neıi baston (3), Şerir (5). 
10 - iter (5), rara dolabı (4). • 
Yukarıd:an aşağl)a d1>fnı~ 

1 - İrili ufaklı parçalara a)'Tllmak 
(10). 

2 - 'Nld:ı (2), Ffimht et 
peygambe-r (3). 

3 - Emlişe ct.mek (10). 

4 - Takım (4). 

{3), BiT 

Amerikanm eski Vişi 
elçisinin yeni vaifesi 
Vaşington, 22 (A.A) -- Ameri

ta~ C25ilti v~ büyük clçısi amiral 
e Y tteiloıar faal hizmofo alına.. 

~.ak, Amerika haıva, deniz ve kara 
~vvet1erin'n ba :rnmandanı o1an 

Cumıh'ur'l'C'..si Ruzveltin genel kur. 
tn:-Y ba..,ıdkanl ~na tayfa ed'lmiştir. 

% - Kaydı kabul lçın en az om okulu ikmal etmiş olan bayanlardan 16 ya. dır. Çü'ItlW Abnanlıı.r bütün bunla 5 - Suyun ~tığı {t). 

&mdan ku~ük. 22 yaşından ibüyiik olmamnk merc lstekU olanlar ,eralti öğTeu. n tahak1kuık ettırmek çin zamana 6 - Nota (2), Birbirine zıtl. muhalif 
me'kı üzere de!'bal şubeye müracaa.t etmeleri lıizumu lliln olunur. (557 7859) muhtaçtırlar. olmak (G). 

4 s '6 7 8 9 11 

-. 
-1111 

JI 
7 - Bir gıda -.addeslnlıı r.ılıhate 

mımr -11 (lt). 
s - Etcndlnln \!Jini gören m. Su 

(!),Nota (%). 

5 - Seçimde verilen (S), San'at (%), 

ADit m. 
ıo - sueı un. 
TaShih: Dünku belma.ca.mrnn tzaJaat 

kısmı, terlib sclni olarak yanlış ı.:ıkm~ 
>'Uk.a.rıdan nşağı 3 üncu hanenin > 1U1Eı. 
na 4 üncü dcruntş ı•e (yollamak' olı n 
'1 iıncü ha.ne ::ıazılmıımı tır. Bulmac!ldn 
ynnlışlık yoi.-tGI". Düzeltir ve ltlı:ı.r fde. 
ri%. • 




