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Dil Kurultayı dün toplandı 
• 

Açılış toplantısına Milli Şef ismet 
İnönü de huzurlarile şeref verdiler 

kurultaya iştirik eden delegelerle üyeler toplantıdan evvel Ataturkun muvakkat 
kabrini ziyaret ederek minevi huzurunda eğildiler ve çelenk koydular 

Maarif Vekili dedi ki: ''Şimdi yeniyi yerleştirmek, eksikleri tamamlamak açılan yolun 
üzerinde durmadan, ıarsılqıadan yürÜYerek i~kılibımızı olgunlaıbrm-.k clevrindeyiz.,, 

Tebliğlere göre 
şark cephesi 

Almanlar 
Platlgorsk'ı 
Bam enler 
de ıelZll'I 
aldılar 

G Jorgiyevska' nın 
bugün düşmesi 

bekleniyor 

Kurultcıy delege t>e üyeleri Ebe<ft ŞeJ Ata.tflT'kibı 
kabri önünde 

.Aıı1kara, 10 (A.A.) - Dördüncü =========== 
'I'ü'Iik dili kunı.ltay.ına iştirak edıen Maar·ıt Vek·ıı·ın·ın 
delegelerle üyeler bu sabah kurul-
t aym açılışından önce saat 10 da K 1 d k b&Şlaııında Maarif Vek ili Hasan uru tay a ., nutku 
Ali Yücel olduğu hıwde Atatü.rlciiın 
muvak!k.at kabriıni ziyaıetı}e biT Af*ara, 10 (A.A.) - Maarif 
çeMmlk koymuş.lar ve ~bedı Şefin Vekili Hasan Ali Yücel, dördüncü 
manevi hwzurwıda tazımle eğil. 'Iü.ı1k diı ıkwrtııltaıyını aşağıdaki n~ 
mLşlerdk ıtukla &QO\IŞtll': 

Aalkara, 10 (A.A.) - Döroiincü Tü~ dilini.n bü.yü.k lkoruyucu-
'roı.ik diıli 'kurulta)ı bugün saat (Devam1 4 / 1 de) 

'Voronej'in cenubunda RualCJT _____ c_o_~v_am_ı _4_ıı_d_e> ____ _______ _ 
Don nehrini geçtilılerini bildi
riyorlcu, Sovyet donanmuı 
IC.GTadenu limanlarından biri-

C Askeri vaziyet :::J 

• 
VOAOŞtLOVGtlAO 

Oonec .__-lı\mıı_ • 

Ba,veJdlln 
beyanatı 
etrafında 
mtitalealaı-

Fransız ve Rumen 
gaıeteleri ne 

diyorlar? 

« T iirlı aiyantinin 6aris 
oalı olan iatilrrar oe tle
oamlılıfı SaTaçoilundaia 

daha iyi lıim•• temin 
edeme~>> 

anol a.d.ır) 

:Ankara foto muhabtnmtzln yolla dıOı restmıeraen: Dordilnca Dil 
K1Lrultayı,.n açıl~ topla.ntısına huzurlaril~ şeref veren Milli Şef 
kurultay ba§kanlık kurulu seçimi esnuındG el kaldırarak Tey~ 

i§tıralt ediyorlar 

Lokantalarda yemekler 
tahdid edilecek mi? 

Alakart yemek yerine üç kablık 
tabldot ikamesi düşünülüyor 

• 
A.rlcara, 10 (Hususi) - B!lfunum dur. Tablodt listesin n bir et bir 

ldk.antalarda ve lokantası bul~n~ sEfuıze veya pilav, oir de tatlı ~eya 
dtelı.de alakal't yemek usulunun yemş gibi aoııca.'k uç çıeşidcten 
1'&ası ve ta.b1dot usulünün medtm- iba.r.et bulumnas ,;.ı::-;~ •• ı "- · 
rt l _._ tatıb·ı-· b h. ı ~unu meA-o aı- l.l\.l a ıs mevzuu- tediır. 

Almanyaya giden \ iki Musevi toccar 
Türk gazeteci\eri limon ihtikan yapar-
Peşteye ge\di\er ken yakalandılar 
.:S~t~, 10 (~.~) - Ahnan ta}yadan geli.rılen ıkı vagon li. 

hlllkiunetimn d'avetı uzerme Al. mon üzerinde iki Musevı tüocar 
~ya giden ve doğu cephesm: Jah~ fiatlarla kar teminine çalı. 
myaret .. eden Türle gazete<:ı1erln. şmken cüınmümeşhud halinde ya-' 
cieon mü'rElkikeb heyet Macar tın. kalarımışlardur. TU.Ccarların ken.. 
~imn davetli~ ola~ak eltin dileırine sand>lfı 23 hı-aya .n'.ıalolan 
öğleden sonn tayyare ıle Buda.. limonları 40 liraya ıkincı ellere 
~ye ~i~tl'r. Heyet Peştede dewe1ırnek~ oldtUiaırı iaşe teşki
biııfttaç gun ıkaıacak.trr. latına ihbar edi1mıştir. İaş.:! teşki. 

Türle heyeti tayyare meydımm- latının elinde icrai ku.vvet olma
da, hariciye nazırlığı mi.mıessille. dlğ'ırıd'an vaziyet emniyet kaçak. 
ri •.. P~tedekıi. !~Tk elçisi Unaydın, çılık Wrosuna havale edilmiştir. 
1Ur1~ye elçıJ.~ı ımemuırfam, Al- Bir çırıpıda 15-20 hın liralıfk lkar 
man elçilLği ve Macar baSln b~rıli. temin etmek istıyen bu ilk: tüccar 

(Devamı 5 inci 1Ayfada) h&ldkmda IVa'kibat yapılmaııctadr. 

Satışı serbest bırakılan 

Gıda maddeleri tıat ve sat!§la. 
rın:m seıt>eet bıraıiUu;rıa&ı üzeırııl4t 
b ir lkE llJl madıdıele.r ve bu arada 
Je)"tiırıı,yağ, sabun fıatlal'mın yijk. 
aelmekte oldıutu ~lmüftiır. Tı
carelt Vek8leti dün bU hususta a. 
lilkadarlara gbn'derdiği bir enıir. 
de Ryıtinyaj ve sabun satl§iarı: 
seıibest bıia.ktlmakla beraber fiat
larm evvelce mahalli fiat müıra. 
kabe 1kıomiayonlaınnca tesbit e\Ji
len azami haddi geçmemesı lazun 
geliiğıni bild~ir. 
Zeytinyağ ve sabun. fiatları ser. 

best piyasada evvelce fıat ımü'i"a· 
kSbe lk!omisyıonunıc;a ıtesb it ed'llen 
azami hadd. geçtiği ta'k.dırde, Be .. 
lediıye Daimi Encüımeni 001J1u ,h-

Nummı Meneme11c10§1• t~kar addeder-Ok takibata başlıya. 
İstarlbuıl meb'uslu.ğuna seçflen cıcl<ıtır. Vali veA B.eıe~iy~ Rctsı 

Harilciye VekAleti Umumi Kltibi Ticaret Vekaleti pirinç, bulgur, 1 Lutfı Kırdar 
Numan Ri.fat Menemenc;oğiunun sadeyağ, beyaz peynır, kaşar pey. nnm seıfüest bırakıLması (izerlne 

_______________ ._ _ _. ____ _..._ ..... _. .. ,... __ • seçim mazbatuı Aınkaraya gönde- niTi, )"<>ğuıit; ltu.ru fasulye, mer. bu maddeler fiatlanıun da yiik. 
• · ·· a ısa lan: ve fıa.tla.. (Devamı 4/1 de) 
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SON POSTA 

Bestınıı JWabJe: Her alçak küstahdır .. = 

Marivcıux, 

Her ıköt#sia bir iyi tarafı lnilunabflfr. alçakldda küstahlığı bJrlef. 
tlnm ~nokta baraknvu-akta i&tlsna tePil eder. 

Alçaklık bir madalyadır. Bu madalyanın öbür yü-zünde küstahlığı 
göriiNün ( Marivaat) . 

__;;..... ____________________________ _ 

( " 1 Şehir Ba.berleri 
Uir hırsızlığın mey
dana çıkardığı ka
çakçıhk hadisgleri 

Devlet demiryollarında 
5 bin liralık bir ihtilas 

meydana çıkarıldı 

r···-···· .... ··---········-............. , 
1 Altın fiatları tekrar 
1 yükselmiye başladı 
: 

! . 
i 

l.viçrenin altın ihracını 
ntellfttmui bana aebeb 

~ö.teriliyoy 

Sabahtan 51\h"l.ha: 

Büyük çap.la iş 
Görecek 'dare ad. m 
Yet.şt rmeğe 

Me:buruz 
,_ ___ Burhan Cahi ,:ı 

D ev'letıçilik artıık 1rnvv-etl 
iiıtmaa .işi olmuştın. idare 

~n Ler parçası esaslı b lgi 
tecriilbeye ve ileri görü~e sahıb 
men!lar'la işHıyeb : l i r. Saltana: de 
rinde sır.f lisa:n bilir d iye .t\lozo 

paşalar .elçi, Noradunokivan eLrn::i i 
hariıci'}'l: nazııı, tay1 n- edil.r !e r 
Tek bir mHretin kurtluğu devletin 
ve idare k-adrosu tek b i r hin iye~ 
h ibi olmak ic.ab eder ve modern 
de,-ilet teş.k.ilatı yam tz bilgi ve i h 
sas temeli üzerine kurulabi1 ır . Bu 
,günıkü devlet &İ:atembri bü~ün 
hayat mıUtanizmasını kendi ölçüs 
ne ve görüşüne göre .tahki m ed 

s!ıftemdir. Buğday başağınclan 
teEgahında yıap:fan çoraba, k"' 
mektdbinden mill'i ideale kadar c 
~etin bütün ha.yat ve hal'l'ket 
haları bu mıa.kanizmanın İ~ınded 
ve göriı1üyıor k.i bu makaniz:man 

vazi:fe.i iı~ bir.az daha gen.i1]i 
yfoır ve ağ~yor. İşte bumm iç 
~aoizmaıyı .aksama.dan islctec 
büyük çapta ~it eıv11afta eleman 
llara ihtiyaç va.n:l ır. 
Şu lıa11bin başındanberi ıkarısulıa 

ıı;ığııml'Z rlktisad.i zoI'lu;!cları yenme 

iıçio 90k uığr&§tyoruz. Bu beilki d 
bize l'üırumuın.dan çıok zaman ve ene 
ji kıa!Y1bettiıiyo:ıı. İtk y ıdlaraa alına 
ilctıİ.saıdi teıdlbıirkrin inbetindekj t 
:ııddıd'üıdier gazete Wtuınlarında mü idarenin şube şeflerinden birile, bir müte

ahhid muhtelif istasyonlara aid hesab~arda 
tahrifat yaphklarından adliyeye verildiler 

Hük6metin ıon aldığı serbest. tehass:lsıları da münakaşaya dü~ür: 
Dk kararı üzerine piyasada al • düğüne göre bunlar ihtimal Üeri gö 
tın fiatlerı bir miktar düpnüı • ıüş ve sağh:n bi'lgi ile destek 
tü. Buna, isvlçreden ithal edi • lenmiı 1ıe4clbirler değiı:ler.dl. Hal 

IGlümn.ilk mı.ıJıaiaza. memun-Jan . len allın stoklara da müessir o. bu'ki böyle haller<le çok esae 
ev'Ve.lki ~ Hali~e bir .s.iı:kat hL Devlet Dettn~!>~. ldaresin~ tetkilk.a.t neti<:e.sinıö.e bu yolsuz'lu- Lmca flatlar 28 liraya kadar in. lı. ve prıullü tedbider aJma 
8.isesi .ve dtolayısıloe rki lk.acakçılık ~uıb~:J.an . ve im- müddettenberı ğu delıillerle tesbit etmiŞlenlil". mlftl p· a$ad il 1 aüriild .. ~·· _ zanııııeti vardı1r. Memleketlerin ikt 
vak'i.s:ı meydana çı.ka .. mnşiaxıdlll". mufehl:~;şıl~rmc~ ta~~ me<v~uu o: Bunoo üt'Lerine gerek şd.be şefinin, ne ~re\~ h~ Zen ı ea.di i>ünye&i kısa göru, ve dar zih 

Buı1:ga.r.i8tand'an gc-tirdıği kömür ~ ~ı.m ~~ ~suı:15't:mat h~s~sıı gore'.kse müteabhid.i.n Jıüzumu mu. yabancı memleketlere- alttn lb. myetitn tıecrUbe tezgahı olm"'dığın 
ve mulhtel.if ithal madd.eler!ııi Ka- müıdıdeıumumilıge ıntikal etm;.ştır. haıkcım€lerintı karar verilmiş ve racıru meneder mahiyette bir göre hareket eahaaı çok genıifliye 
S'.lm'P~da boışa.1tmakta o!a.n cHan ~~:sed_e suç~ oldukları ,id~fa her tilkisi ~ tahkikat dosyası ile karar aldtfından altın fiatları dev'kt teş~natımı~a .münakaşa gö 
tah moıtöı'U lta'Yfalaırmdan Sefer, ed.iılenler ıd~em.n .. ~·be . şef~erın. birlikte adliyeye 1Verilmiı§lerdir. tekrar yiikaeltmeğe 'baflaml!tır. ~ ~baa$ rahi.bı unsu:Jara y 
motfu hamuilesindeın çald1ğ1 bir den .Ne.v.z.ad ılıe muteahh1dle~:nde17 ~u:rİıuıınj:Ulk., dOsy.ayı 3 D- Bu yüzden Hd ciiD. evvel 32..55 e ve saiEBlhııyet vcımek gerektır. 
mikltıar eşyayı b.iır bavula doldu. ~~.uı.ciir. Bıtmlaır, alıeyhle,indıelk: CÜ sor,gu ha:ki:fulığine 3eVkAf.eirek, yübelea....._. altın~ 1lh 34.iiO:j ~u.ray~ kadar olan bugünün de~-
ruıp s~odallıa Gala.ta Tılhtımınrla ıdldiaya nazara~· .. Ya:ımburgaz, taıhlk:ilkatı oraya ha\Tal<! etmiŞl:i!l". 1 iizeriDdm: maamele gönrriiftür. : letçilt.k. •l:Stemin.t kabul eden heiha 
cKayal:ı. adında.iki motöre ıgeti.r- Kumf.al!, Y.ahışa~y ıst~sy-=mla- H'Bılcim. ıb~ünl-erdıe hadisenin suç. ı Bir mıram külçe akJn iae 455 ku.. 1 gi ıbir t~ül için &'ti eıürülen mii-
miş. fakat e-vvehfon terl.1ba<t alan rına aıd! hesa;b ~kırırııde hıle yap. lularmı ş>Iıguya çe!kecc-k, ~iclle- nl§tur. : taleıa~anclıor. Bize gelince gayem~ 
dit.tv'll"'li, ";n- """"lhaiaza memur, an ta. ına:k. ve bu hesabla.ra a 1: . ev:cıkı ,. \. I ı:;-·· .. - ·A ....... J! k 1 - tt rini <l'inliyeceıktir. Hadisenin katı d ,,..1 t __ t__ • h ___ ı.. ı· 
rafından yJ!kalamn~r. t~ııı. . ctrnıeı :>1-~etıi e. sa·!uıya a~n ............................................. e. e ~ntıtmasınl'D er ~eıs 

. Gl~mrlülk memu:rfan tarıır-ıırııd,an 5 .bm ~yıı ihlt.ilas 2tmışlerdir. H~- mah.iıyeti' ve iki. maz11unun suiisti. Sarıyer c·ıvarında ~irnl Y'ta.merı'_!~etiS::r.1~hlrimbiakgenvçe eblt-umnlaanr .. 1 
~na.n Sefer, suçu !kendi fö:e- d:ıse ib~~har.e ~~dana çıkınca ı. ma-'ldeki ·derecei aliıkalan ilk tah- 2 ınu ,... .. ,.... 

rilnden aimak mak.saıdile her ilci dare· mıü.fetıtıŞleı:'.- lŞ: el koyıınıuış.lar kikai neticesinde tam :)ldrak an. d.evtet mrkıyaaıındo devlet adamı ola 

rmtönde de kaçak ~eya bulundu. v-e sar.f evrakı uzerınde yapeildan Jaşıılaıc~ıır. başsız bı·r cesed mk yetiştir.mektir'. Hariciyemizde 
Q-unıu ve kenıd'iöiml1 anoa'k bu eş. 1 1 K .. ld •• 'bir Menemenci oğlu naaıı yeti~' 

-ı-ı Burrraz:a Kına 1 arısını o uren d iee her iid'are -·l-...·ind.e ele bu rApta ye.tan .Ka.yah moföl"i.ine DaKıe-t.. o b ı ~= ,.... 
t;.!';Tıi sövl~i.r. arasınJa iki genç kuyumcu cezaya ehil u un u bh değil, bet on ~eriı eleman. 

'!<,il' t""T'U!'iı ar lbu d~fa '!\ti moıtörde •• .. ) d • yetişımelli.dir. Mütehass"ls unsurlar' 
dP -""1~1 b!ır arama va.pmıe'!.ar ve us.. boğuldu goru me 1 Sarııyere ıbağlı Kumkeyüne ibiır kııyııd1a kötede kalırsa keodiılerıinC!on 
ta!"'·'k~a eı~le.ıımi.s cuıval çuval mtılh- B€yazıdda Teıvf.i.k paşa konağın.. Biır müddet e~l bir bubran r.lı:fi'lmne1ıre mesafed~ki Tatlısu ırnev ziyadıe cemiyete yazık olur. Ade:ın 
t•fö viwıcE« mari:lel:eır.. d"'l!"f'l;T e.c:ı.. da oturan ve Yedikulede 'biır deıri neticesimd~ öz oğlundan k~dı. kiin<ltı sahiMe ba.şsu bir cesed bu. yetiştirmek te kolay değildir. Bu 4-.<:i 
vı . m~'n~ ~aını !!!'bi külliyetli fal:ır:ıkasınd.a çalışan Zeki· ile Sa.. ğı 20 seınel:i{k. ikansı Diruhiyi bı- lu·nrrnıuştuır. sisremte takiıb etmek lazlnl<lır. Çün-
nı'l-f'::<>rıil.ıı ika<'~I": e<Wayı. meydana malya.da Sulumanastırda otuıran alkAlı ak .. 1chlır k Le . Cesed, denizde uzun .mıüdaet kü devı1etin iş sahasi genıiştir ve ge .. 
ı-1\rWT"n"'ı.çır.d·r. 19 yaşla["ında Adnıan v: 14 yaşla. ç yar 0 en uyumcu . • kalmıış olıduığundan tamamen par- nŞ)iyecdttiır. Bugiin*-ü devlet maka.. 

Jl'fi iki rrın1.~:;., :\{~"'t;>"'ıan. rmda N1:had adlaTıınıda uç arikadaş on Aıntuın.yanın duıruışması 2 ncı A- çalanın~ ve bu sebcbdenı cinsiyeti · 1_· ( • b dı ~ t) d gwiL .. · K w ad d.. 1 ...,.;,,...· nınnası eeıLl a.sıyıa ı :evıe e 
hl!!!';l7 b,1'f.a ~ lıf'rab<>r mri(1deiu. evıvelilti gün a~aım uzen malı. gnıceı a 1lln netıce en ... '""'7 .. ır. anlaşıılammnı.ş.tm ..lı:...... B . L • • b'I ·ı~ .. _ 

· b.' daJl d wır. oınu çevırmel(; ıçıın r glu, ce-
mn•ıTd1idoa ve-rihııic:l ... T-rl!lr. d~ ltirıaladı.k:l.aırı :ıır <xın · a e. M.al:ılk.eme, iddia makamının da Dün ce6edıiın bulunduğu yere gi- berı:Ji ve ileci görüşlü kafalar lınet· 

---o--- nı.ze açılımıışlaıııd:ır. talebine uygun olarak, ıkemlıfui.n<lP. den Samyer müddeiumumisi Fah-
Nış :d :çin yap·!acak gece !Bir dleıniz eğl~~isi yapmak 3.T- l"i Kazan ıtahlı:.ilkata başlam.ıştıT. ti3ut!lıa.n Cakid zusuırıd.a olan bu uç arikadaş, yan. 'krbnilk hale gelmiş ve gayri kabili 0 __ _ 

Oüızid'e ha&: saırı.'a(karı Naşidin ıarma b.i:r mikta.r da i.çtki ve meze tedavi aıbl hastal.ığı- oldu.ğu aıdli • 
h.a~ırı.dan tamamen ktı'rttıkl'll. alrnışlaır, &ıni:z g&ı'nt!si es.ıı.asın.. blb raporu ile ~bift edi.Ien Leo. 
ğunu, bu müne.sıebetle menfaatine d · - b ı ,~ıA--l' 

Von Papenin 
Eminönü Halkevine 

hediyesi. 
a ıQITJe.ge aş aım...,..<Alı:uır. nuın, cezaya ehliyeti' oiamıyacağın 

bir müısamere tect.i.ıb edildlğina Bu filem, saat 22 ye ntarla:r de. 
yaim1ı~Lk Müsamere yann ak- vam ettımiş. Kınalı.ya dönmek Ü~- danı, beıraetine ve tah11yesıi'ne ka-
şam ı=ı:aıı1biyedelki Be.lvü bahıç~sin. re B~aız ad:asmun önıünden gc. ırar veı.rnniŞtiır. Ancak, s~lutn.uın 
de ya1pıı1acak~ıır. Raş.ıd1 ~ırz.a tıy~t.. çer~ sanclıal bırdenbiıre ka.. gene bu hastal.ik yüzünden başka Alımanıyanm Ankara ibUyıüık el
rosu san'a:tlkar1arı, Hal ·~e Pısık:n, -pa:klanara.k üıçü dıe denize cıaıruı.. ci.1rtümler de tşlernesi mulhtemel çttsi Ek5el.a:n.s Von Papen mus:Jk:.i 
-;es saın'atıkan Bayan Safıye ve ar. müşleı:dir. yolmıda verimli çalı.ş..'llala.rını mU... 

olki\ı.;;.,,,...;ıan, ken<t.siırdn bir akıl h d ""'t'gv · Em 'noı·· ıu·· IJalk · kadaşları, biitüın hal.k t'•yat.ırıos:ı Kcwzazıede gençllerden Zeki yüze :t>""',,... şa e e t'\1.- 1 1 1 
J. 

1 evıne 
am"IS'IJElri bu mıüsamereye ~ti:ra'k yrürLe Burıgaza çıkmış, feci kazadan hıa.stanesinde tedavi ve muhafaza mOble dolalbla b.iırhkle üç yüz elli 
,,ı,..-<i\r+~~:ırler. za:Çııtayı haberkfar e1ımiftir. aJltına alıınanası içm müddeumu. aded plak hediye clnnışti.r. Yüz 

Dilğerierinin cıeeedleri buluna.. mi'liğe teslinıi de karar altına al:n- senel& Alman musJtisinin mu!h. 
teliıf ıd'evklerine aid mi11i marşla. 

_rrıamşt ___ ıır_. ___________ m_ışt_ıır_. ----------- rı, iha!k muSi'kisini, o'P{'ra ve ope-
retleri, .garb musikısinda önemli 
birr yer a.lımı;ş olan birçok Alma'l'l 
beStekarı1armın ese-rlc.ı.-ini lhıtiva 
eden bu loolleksiyon ıçıin Eminönü 
Hallkevi adına kendısine !teşekıküx 

iSTER iNAN, 
(STER INANMAI 

Bir fanıchi1a ilttJJ'81' auctjı lllİİf. Aradaa bir buçuk ıaat ka.. 
bir ziyaretten nbae dönerken ... bir aman geçtikten 1<>nra 
Köpriiaiin Kası~ lakeleslade kapı çalıamı1o Amele glyİni§)I 
çıutulaı aaubnat· Çantada • bi. bir acl.m cöriinmöı. ihtiyar kadı. 
rl fevb1ide olmak üzere - .. 4 llft'l lanini .-arak burada olup 
miihim ,e,. .-rm11: olmadıiınr IOl'DWf. Kadmcağız: 
1-3 kiflye mabaus bİr•r ay. benim!» clemit. 

ilk dr.w!k luırneei. o wıwı hu .... kendiaiai la.. 
2 - 3 Jlq l*'L Dltmlf: 
3 - 2 niifas '-lııeral. - Ben .l.tlnye havuzlarında 
4- l -.ı hlvlyet cüzdana. demirciylm, iamlm l.emaildlr. Bu. 
Kadtncaitz asacak vapura bin- raya erime relirken Köprü lalı:e. 

elliden IODl'a l.u unndmnhğtnt an leainde bir çanta buldum. Size 
lamıf. Kaatmpap.ya çıkar çık • aid olduiıaw içindeki kayıdlar _ 
maz Köprii iııkele&Jne telefon et. dan anladım. Ozüleceğlnizi tah • 
nıİf, fakat menfi cevab almıf. mln ederek hemen retirdlm, 
Müteessit bir halde ov ine dön • buym mı.• 

. JSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 
.................... -

ediJımişti!'i. 

Oakiidar Yardıımevenler Cemiyeti. 
ilin teıtib ettiği zengin miilamere 

• Ütılıiiiıbu: Ya.rdlmeevenler Cf.miyefJıain 
Salacak Kı::ıkultsi p&~ öaiimüıııle_ 
ki Cmnariesi IÜlıÜ a.kienı Münir Nu.. 

nldıııın - arkaclaşlarııun da l.&t lraK e.. 
decei'i -.in lbir kJI" eilenoesı ha.urla. m•. 

Camifet .,...,. tım m11 1tir caz he. 
~ w ı e y~ 111üsamerenin 
her lıalumdaa ~ ıeemesi içi.ıı lael' 
tiir'lü ıfııııd!bil'l almıti•. 

~de mah~ .ite" t.ürlii yar. 
clımı biİYÜk bir ııahoma J)e ifa. eihm tiıı.. 
~ ya.nlua&e\"en.1erin tnı ... -._ 
....,e bıaedatile ,..ıd.lml&nnı •am. ook 

1'-eil\ef.eceii labii ·~ Mrtllt et. 
Utl kır eiteıteesiDe Dl"feUlil biiYiik e. 
msleıtn wnain ~tr Jaud•tla tıuıpla.11 _ 
_._ ........ ı diTOa& 

-·····················-·····-··················-
1 RADYO ] 

SALI 11/8/lMZ 

7,30: Saa.ı at"an, 7,32: Vücudunu••11 

tıalıştııra.lım, 'UO: Ajans ha.berit.'f"I, 7,55: 
Senfonik parç&la,r (Pl.), 8,20/8,35: EviD 
saa.tl, 12,30: Sa.at a.yarı, 12,33: Şark.ıW• 
12,45: AJans haberleri, 13/13.30: saı"1 

"' türküler, 18: Saa..t ayarı, 18,03: _a.a.d. 
TO salon oıflestrası, 18.45: :t'asıJ heyeti• 
19: (Derdleşme saa.tlJ, 19,lS: Fasıl 11e .. 
yef..i programuuıı ikinci kısnu, 19,45: 
Serbest 10 dakika., 19,55: Oyun hJI.~ 
mı, 20,15: Radye 1ıı.zeiesl, 20.o1s:vıınİ 
tan havaları U>l.), ıt: Ziraat tak ' 
21.11: J[Ji8lk ı.t«drıard&ıı ~ 
Cft.l. ı1.so: c:tıktısad eaati), ıı.!!~ 
~ Til'k miiıdti ıırornmı. zz-· 
S.- Jlt,'fan, ajans lnberlerl ve iM»,...... 

lstan bul borsası _ .. __ 
10/8/94! &ellııe - kapalUt ~-

' CDU.D -
~ "" ~.,.. .... 

5..ıJ'15 
r.adra ..... -..,._y_ lMDolM .....,..,. ... tnı.n• 
1adrli iM ~ 

bolm IH İft9f aı. 

% '1~ m Türk burca 
Tnııe I 
İkra~ % 5 913 Eı:'fa1ll 
A. B. C. 
Stv• • En:mwww 1.7 

ıııo.10 
30.365 
ı.usıs 
31.6G --
u.11 
ze.-



~-----(i~...-{J~·'IJ-if~.,,..-~~-{Jw-ı~iüiAfiiıW.ı~lz.' ~- S P O Rs.y1a~sıı ~ J / yaz da yıanındcl ıdı. Pe'hlıvan Mus.. 
tafa da hizmette kalmıştı. Bu, Arzı. 

Abdu
e• lhamid pehlivanlara~~;~~::~~~~;;~~:~ -Atle~ıerimiz~ do~ -a.kşam 

. ~!:,:.~"' iddial .. a gö:e b~ ,öyl, Zonguldaga uıttıler 
e e d •• d ? H~eyın Avm p:ışa, A71zı katlet. 

nıçın uşman ı . ::::\;::.~:.~::.dt~\f;~:.ı: 
ko'lay .değ.iidi~ Bu dev cüsse ve ce. 

Beden terbiyesı hoca~arı tek" .. -1 k -ld-. kl .. b amu ursu açı ı, 
u murahhasları lig maçları için toplandılar 

Y ZaD
• Dl. Sami Kara.yel ':'.'1'r ... ~-elhlivan. e~.rültüsüzc~. sessizce & • o\duru!emezdı. Uste de Az•z, kıccıa 

A'bdü't~...: ... Mahmu_ıu Ad1·ı'ru'n 
0

<7 Her~ h~l ise pad.lıfllh Mecid v~j ArzlAiya.z. l>i~z ~şİ geçmiş ol hir yatağan bıçail'ını beraberinde Atleti'z.ım federasyonu tarafın.. ı._ , ...._ <ı .. • ah k S Lla be dan hazırlanan anı.-enman kampı. a~t.ırenımanlara n~.ret edcce'k:ier .. 

ı'llıCl. u.r. Kav..11-Lcrı· 1·,.·ınd•e en kuvvet. tlat ed. ince Aziz t ta çı ti.. aray mıar;: raheıı-_ fevkalade güzeldi. ta-şt'yıordlu. Ke:ıdisini öldiirmelı-rin _ ak dl r Sııkı b'r "~Lı ~b .-o•_... v d- ·ı_ı .. Se fil~ /l. ___ ,ı. na • .ştlıl'. edecek at~et.leı·ı·nıı"' du··n . , r- şmaya .u i tuıtu-ııı_vıeen --Lbarıdır. M-LmuduAd.-..ı.\-ı.va.n. 'tarla ... ()t'(.141. • rya-ver a l"\.HC. aıx. padı,şah artık bu güzellig~e d~n kork~ordu. En emi'Tl sand•gw! .. lacak olan a:""ı~~ı · 

l 

CClıO lllil pau _,,.ı..:~ ,_, _ ,_ıı-__ d p ld Zonıguldağa har.ekert .ntmı'-.Jerdı'r . . -~ erı.rnM 27 A.ğ'us. 
1ıı.t ~:::ııu Abdu"lmec'ıd ~zı·z"ın ı.ar.pa'"" bik ~ rxr pennvan .. ı. il· a ımııaz dlmuştu. Bu selbebledir ki, hazne-darı Arzıniyaza kalbden bag;( '" ..- tosta şe-h 

00

· d "" " ~ ~ J On beş gün devam edceek ol;n _ mru.ze nce"1<lec ve 30 

~ okiuığu halde nari~ ~ap~lı., incedişahı lbu ~br h~y~go~en er,~~anç ve ~ru kadın padi.,ahtan idi. Bu fettan kadının kendisini kampta Hanb okulu nıuallLmı Hü.. .AJği~a. yapılac-olk '.IU~ '•ti! end~lı. mu•ikiyo ve kadınla. 6ldu. lJmun>. d~v "".' .. • "· 0'ı°' ıntJk~m .dmaJ< iMedı. . muhafaza od.cdiine koni id'. O de- <amebtin. deniz ı;sesi Jnuallimi 
1
ördi atletunn müsabakalarma i:ı~1~. d'!-i.Şkün tahiath bir ~o-n adamı ve 'k.-oç, pe'hlikv~~1 do\'ll!!d'!e gluT-cş,... e. -~~nk Alb~ pa':"', Arzın·yazın l'eCedoe ki Çırağan sarayında bile Tevfik, federas~·on mÜ-"-av• .. ; Naı'lı' tırak edec(Deklenfü-. Federasyon re.. <.ıl. l:k:i k --' hi . . . i.ınd baş p.ıa ı rmaz ııyen er -so• talllittl1DC a ıne gır~ V b ' J "< ... evaını 6 fad ) ~ . • aııcıeş ç balbırıne ben-re-~ ıJ,enA. ı· .,,.nın vefatınd.ait sonra k.aıdı'Ill• a ıta kıı k . _ı e. 1 u yatak odas:nıon kap•~ın<l.t ha~edarl ( ncı say a e:z;l'Cfil<l~. ga.J:O'l, :ı pa....- w . v s ,;ara eanıy<.ıe o an ya.tıp nöıbet beklerdi ''S p ) Baıba.la M h d d ehi' buı. dedik.ddıuılar ç()galdı. Serasker bıte~ıclen haberdar olurdu Padi • . on osla nın bul 24 <1!1ı. O .. rr a m11kf. al P klıv~ "IH;ı.orin Avni pa,.I•" Mi<hat pa,a • .,t."" bar i,,; bn kadını •. teoi.ile te.,: Anıniy•.a, Azizin katli için '"· !! mac ası: -(13) 

reıb ... ' ~r~ -~.ıe.r.a F~ koma .. a e • 
1
,_ R;ı..dü paşalııı..r gib: erkanı dev. eykıd'ıi.. Aıızırayaz, ''-"di ... ah ü:z .1 d 

1 

la.n Hüıseyİn Avni paşa, bu isi ne su. -
..,r gurcışırıtU.Uı. a at dunyanın ııur, • ~,.. .. . d 'ı __ Ç. k" .-- .... er n e .ık b w • • B l J "t\ 1._.. • • • _.ı .d. On w,, t Azizden ywı çevır Jrc.ı. un u tesir yaparak Mahıı d N-·.ı· l'eD aş.aracagını bılmı.yordu, Ar. un ar an 30 tane•İnİ laaU•.ı-eı.. bı"r -ada yollıyan h• o..11rııına ıttraOKJaZI 

1 
ı. , un attıg. Je N di ı1u ııımım paşa. · I" . u..... " .... ~k.ıı v k kı d·w _.ı_ t b'r sadra,zam Mahmud. ' e m paşa, yı ve, Valide eultıanı kırını tı R" .zınıyaız, ona P anı hazıılad!. Pehlı. okr~ıncumaza bir '-~-'ı·we laLJun" --~e .. e&:.. u. 

e o a ' ,.ı •-oru am . . Jd ed k A · · • . uş. . - . . . ... o ı " ..a • ••• _, ~hrdıaın fa:Dladır dünya yüzi.iınd.e kiın Va!hck sUlltan~ e .e . _ere zızı d!ü paşalar\, Miı:hat paşaları Hüse. van Mu.'Stafa vas.Jtasıle Azızı 5'C'SSJZ- Soldan sa.ğa doğ 
'e ~•umomı..,ı.. ıa,.U..I .bk mU.tebod gobı Y~,.tm1Y' yin Avni pa,.ı,,. m.,,kfi i1ctida<a ce ö!_dii<t.ecektl Dov co.,.li, iri •ul. •uı 1 2 3 4 5 8 7 8 g 10 

M.a.lımudu Adli bin Ha yüz geze ~t;mjştİ. Mahnıud Ne<hm paşa. gctİırmeğe muyaffa.k olm~tu. tan Azizin i.ıze~ine yüklenerek vazi. 1 - İs'.anbulun nıı... 1 _ı· h dıcrse onu yapıyordu. r-· · · ·· k · 1 • 
1: at.arak. reık.or kırmış ve zaman-;.paul~ ne . . · Hfueyin Avni paşa, Arzıni azı ınr sesısıtte gorece h. bır semti l9). nı~ ırı· bıır şeye ıtıraz eotmıyic:rdu. . _ı. Y H·· . A . d'lb ----eporıculukta yıldızı. olmuştu. JÇ •• • . Z'C!JVCeliğe awı.cağ:nı inandırmıştı. uıseym vnı pa~. ı er ka - 2 - Saha. (4). 2 ----

Am ı..ı,..ına çok.ti. Cmd' ayna- F..kat ae,.sk~• H"."'ym Avn• ~·: HaT Md;,,..i vukubulduktan ~nu dınm çiuliği plOn• hav.an oldu. Vo Bfr nevi bHtou ftıa.kta 'Ok atmakta maJUr olmakk şa., Mitba-t P?şa,. Ruşd·~.ı pha~ gdı~I Y.eni pad-işalı Muradın 'bi~denbrre hemen tatıbikat:ı r:eçildi. Bir gece (3). ---- ------~ ' 1i ı J-evlet ı.şl~rıne muua are e ı • .ı1 _n, ,_ıı._ "- A · k ehT' M ( 3 Bir arab. 3 . --r.aıber zamıan:nın yegane ~h va--2JCV&t . l weu: KlllIJlast ve, auuk sabuk s.öylen. zırz:, ~I1 en P ıvan uısta avı - ı 
l 

-·~_1 .,- .• Jıa,rıd.ı Pa~htan sua soruıyor - ...ı..:. L.ll:!...-..:.- \ • ._ A · d · · ı ('l) Ç ---------
\PICJU. Şelhzadeliğ! zamanınd.t. gu- y.or • h l A . . · hl d mau .ı ı..-cyuı f vnı paşayı Korkuttu. rzını'Y'az pencere en ıçerı a dı. ay · ok de • 4 • ------

ba.~dllliv.anL ol.ıın ;.oz-gad1ı Kel Ha.ve, bun~~! .. sıtaneı a 'Y""':'"ln u~a - tohta ııeti"'1>i!Hfodi. Pohlivan Mu•tafa, "'"!etle oday• t - Cttoyan e. 5 ---- .--ı----ıı--H te,e ba~l:a.dıt Giı.'re~ uısta.sı haJ:ı.agının\latl<iı. Bu aA . zızı .ıı~~.:..a-...ıa: IJ'l'Yr HaOc ve belki asker Azizi te'krar ma!hluğ pa:di~~h•n od::ı.~ın-t soktu. ğil (Z). 

&a.ra:i y -~.ı· K l H M h ıa:ştıırı-p sıırgun eıtmıye vesı e o u - A . b k · d. B' d b' d' h .. · den (<il. Bir has. ı. o~····_.!11 e Asan, a -
1 

rzırmyazı.n ir Sşl ı daha vardı gır ı. n• en ıre pa ı-ıa ın uzerıne t:ılık (5). ""-uıd d.ew:iınm başpehlivanı id.i. ı"",.ı:'. - .. h r· k O do h~lacı pehlivan M...,ı.fa idi: çuOandı hu.yeldni "ku. Ve, ,., • 6 - •• ---. --- -. -
. Am, boi>aoi Mahmud· vefat el- NlhJ'F' A"'A" .' me .:•a• vİ. Pehlivan M"8bafa, Ka<a lbo gibi YL airoe öklü•d\L Sonra makasla kolla. 

5 
- B~ Rum ----·---- ______ _ 

1
illcten ıwnTa veli

3

hd olidu. Mecid 1 ırild'J. uısıeyl·n b v~J paş~ aştda.~od.~ kıtşı'klllı., eıııkeık güzeli bir haıbayiğİ•t rı.nı keısenek İşe intihar vaziyetini ismi m, Rw..-ya_ 7 il il ~~-- • ı__ hli l O<T mak ii2ere u ışe şu ru e 1.1 ı. tdli d i · da. bir şehir ( 4 ı . ______ _ 
·- ı..-.en pe van ara ve s.p ~, A . d · ver · 6 s B - -- --------~ w!be .. d·~· ih tle HUseYin vnı paşa, saray an ve . • · I . . - ·orgu e - il 

L· .... rra _r~~~vat ı gosvtersmpoe ~cl·~~a~ v:li. içeriden el tutmuııtu. Bu el pad i - Toı'kaArzt ıkn.1'ya~, dhamb~cll . rvdJ~5taTfa kile ......... tsı.~,,_ ga;rıb~Lıl~dur kldi. :'-ziz küçük dalı (2). Üst de - -- .....___ . - -- ----~ ......,.... nar e •· h ~-ı b d v .. d · aıSr.ın. a ır eşlır L o at J-. anoerı pcn ıvan o ugu ve sara. •·il (3). 9 il il -------
-.hd A · · f d I· mıstı şa ın en ya·K. n em. ~ı e goz esı . . . ,, V ~ =ın et.a ın •. top aşd : · .,ıı bazned., "'"'". Anı niyaz kal ı..,,.nı tenuxlemıye memu' olu,.ı~ yını pohlıvanlaı in doldurup on].,1 

' _ U.yvon ,u __________ -~ __ 
. "l'IB!ıd.ın saııayı pehlıvanlar aıre- f a~.ı· Kayıklaıila Beykoza giderlerdi. 1 lam himaye e~tiği halde pehlivan elilc rüsü (5), Nota 1 O . ----
~ cPö .. .. H l ıl.arı kuşçu- -a. ııoı. . lan --~t.tı. am ac bakt<:l .j Arzııniyaz kalfadan geçen müsa. lacı Musta~a da kürek çekerek Bey. suıkasda uğradı. cıı. 

, :;ı.uıııua.ncıları, ha~n . . . . lroza. °""lırdi Haz d r t ı H · ..ı-: d b"' .. ı. ı· s u·ı ı. , ı..,. -~r · .ı; Birinci de<~babole<ımden b"ınde bah•etnuş • . ~-. · ne a u• ay ve am>=n. '"ay •n uıun pen '· - a i "'"""'• bllo• "" Çöl ..,_, ~~..ı .~- -J.X>l~..._ı-:-:an ~ · ehahd eara.ıtİ'm. Btı .,.;;,
7

el ve haris kadının ınaıye_tıını tekrnr saraya döndürmek vanık.rı uzakla~tırıp memleketler:n<.' misi (4). Ayı yuvası (:?). 

'-'CllL(le Ollll.ll pcınııvan.a.rı v 1 ' e.- · · · ·· l B k d \ .. · b k' b b l ,ıı 1 .ı, onla.a hizmeti« ve,;OOL b..,.,ııı;,,.nı Kau lbo ile olan mu•- '?'" gun ecce ey oz • ka "d: .. Bu ounn"""'."' u ~a a •• e o muotu•. 9 - "~" il&h• (2), ,,,..,ıama tı), 
Halk .,,.Jin.d< pa.ıı,ah Mec!de şakaluını anlatmıştım. işte bu ha • .,.ı.,.ıa Tokat ko.,ında pehlovon Hatta Hamod, y•lnı, pehlivonl"ı U"""1< nid"' (2), -...~ ~ Arlz efendi daha1p, kadın, ayni zam•nda semk« Mustafa ıle gizli buluşm•h' olu<du ... ,.:Y'<lan .kovmakla kalmadı, !<tan. 10 - BeYtutet (G), T<nonÜh r. 

up ~ mdteh« ..,.ıJı.dı. H"-i·n Avni paoav• da vu<gundu. Pehlivan Muoıafa zeki idi. Anı. bul ve civuında pehhan gü<e,Je • misi (!). 

H.t..,, M..ci.din ~ğınd• vdi. Onu.Ja da muaşah.ı vudı. Suay. niyaza çod.c y•kln olm.,tu•. Onun cini ve pehlivan <<>ı>lanmala"nı. Y"""""" .....,, dotruı <.ı.ı.tı tab .. çıkannak için ı,n. cemi. da ~]on bi"'nl~i .•~vgi!;,i Hfüoyin ~'~ ""'."'' gibl idi. " pdhlivatthk Klmanla.ını bile menet. 
1 

- Yolun "'"'" geçen bi• ı.ım 
fy.,; ı..fi.,. ı,;ı.. ,...kkül etmişti. Avm p....,.a yetıştınrdı. Am, 1-!al den """" ç..,agan •L ti • M. Sami Ka.ayel (lll. ~~~ t - ilgi (5), Cüt'etkar <4l. 

3 - ~uğda.y ve .arpa sa.Jllacoı (5). 

4 - I.ma.n Men insan (10), 
5 - Minarenin ba.i.konu (6•. 
6 - Sema C4>. 
'1 - Bast.a.llğı ta.kib eden defte ('Jl. 
8 - (Ya.şal nın sporda lml.lamlma 

kısa.ltllınış ıtekli ( 21 , Ele.ktdk ,_,..... • 

ratı (3). Rita:b nidası (2). 

9 - Temiz kanlı (8). 
10 - Tersi (boŞhık\ (4), Abift (4). 
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Bu a-e\'letı aHyede 5Öyliy€n ~k 
ve ı.ş ba.şa ~k.te meydan yeri. 
ne gelip boy g~teren yoktur! 
-! .... 
Mclmıed Paşa ayakta sorrlu: 
- Ya, bu İbrahıım ağa ne demek 

ister idi? 
- cEŞk.iyanın gene ocaklu ma • 

rifetıle tedmi.r edHebilıecegini söy. 
ler idi. M-ehmed Paşa cBaka sen, 
bu adı8n aklı oa.şında khnesleye 
benzer!• diy .mırı-lıdandıktan son. 
ra dorlJlaır ağasm.ın c ı.; nj tuttu : 

- Bu aıd!!mi bize m\Hiki cıylı~
bi:füa' ı:msiz? 

Kı:z1ar ağası ~..11çle reyab Vf'.r. 

di: 
- Ne zamao iermAn bu~• 

sultamrn? 
- Bu . . . aaen ~~ 

miyi.z? 
- Ooluırıbetrim efCDııilm, e:nciicye 

haber gönderelim. 
Blll'ad.a i.çGrıye bl.r ~mı a.ğası 

gi.rıdıi: cPad.şafıı.o Beşir ağayı ısie. 
dij:nh söyledi. fürii.k.te çıktılc.r.Be 
şır ağa ~auunı.lan Darü~e 
ağalığı önünde a)Tı!ıp hareme ~ıt. 
ti. 

Sultan Mahmw:l )eır.ek y 'yorou. 
Kızlar ağasma .wle _,vaklaşmc:ısını 
ı:şa.ret ettikten :>U'llr3 sordu: 

- Benim t:ll&m. bl.c şrkık e-v"Yel 
defteroar:ı Ali Bey var imiş; anı ta 
nur mı&ız? 
~ ağa Sultan Mahroudwn 

d!t'fterdar Ali Bey'n başına gelen
leri ha;ber aldlğını sezmekte gecik. 
medi: 

- 'Panun:z padişaırıtm. Dün sa. 
bah, eŞkiya hanes:m zap·teylemiş 
idı:! 

Birinci Mahmud kaşlarını çatılı: 
- Ya. ikimden !z!n alıp bir ma. 

suımun lkonağıM zaptey'lemi.şl<'r? 

- !. .. 
Krzla.r attası cevoo vere.1ney nce 

padişah bahsi dOğr".ıdan Patrona 
Halil ili.eırlne getirdi: 

- Pat.""Olla Halıl ağaya gi.tın · ş 
mi.niz, cemiyet1eırıilıi dağıd'ıp ış ve 
g~er le nreşgul o!.ma.k isteme1Jf'..r 

•7 
mı. 

Be:Sir ağa genç padşahm yü.ru. 

- Benim şeıv(ret.:u dendim bu 
ccemi:yıet perişan oLnak> :h1limal ı 
yıdk.tuır. ~yanın kastlı baş'ka oL. 
duğu a.nJaşılur! 

Bu sefer sofradan kalkan hüküm 
d4lıl· sesİRi çıkarm.a::ıı.. oda içinde 
aşağı yıutkar:ı. gidip geldikteı1 sonıra 
A:rtıbın ·ka.rşısına dilk.ildı: 

- Ya, bu hal.et devam edip gi. 
da' mi cJıer.:Vz? 

- önü almana.z i~ sürer padi ... 
Şllhmı. 

- Ya, ne kadar sürer? 
--<Ma varır efend rn. 
~ud boynunu uzad'ıp 
~ Wr ~e sordu: 

- Ya önü alınması içün ne düşü 
ıiilrniz? 
Arap bir baŞkasıııın dnle)-;ip işit. 
mesi~ iwrirnvocmu'? gJb: ı1ror • 
~ koı1urk sağına soluna bakma ... 
N1lc :mır.ı 1ıda.:nıd1: 

- Benim saadetlu efendim., iiç 
beş elebaşının başı alınmadm bu 
k1lr bitmez! 

Bitnci Mahmud S%İni da.ha ya
~aı!!tl: 

- Beş nefer kbıesnenin halklkm ... 

dan ıgehnek mümkün değil m:dir? 
- Miimık.ün olur pc.d~abrm. 
- Ya, neden )are dü.şfinülınez? 
Beşir ağa Mısır valisi l.lehmed 

Paşa kethüdası. lo:-alnm ağayı ha.. 
t..İ.rlaıcM:ğı i.çın hemen yapıştırdı. 

- Bec.im saadet!ü; metıabtıt.lU 
padişahım. Bu ;,şi ancak bir nefe.r 
kulunuz ·baş edel.>illr ve hihmü ted. 
bir ile devleti aliyer.izı eşkiya gai
lesinden ku:rtarabılır. 

Hün'.k.ir.m gCı••ri pa!'ladı: 
- Sililhtar ağad~n mı bahset ~ 

mek isıtersiz? 

- Yok padişa11ım, İbrahim adlı 
bir kulunuz vardır. Mısırda valı 
kıeffiıürlası idi. dün ku !urıuzu mya~ 
rete gefmi'.Ş ikı:.cHayırhahanı d .. vlet 
i.ttifa!kı ve .ortalaı':t dahilinden .gc. 
ne cocaıklu-> manfeti !ıe bu mel'un 
lann wdmiıi kabıl &ab!leceğ'ir.i. 
sıöv ler idi! 

Sultan Mahmud az du~clı 
AH• '!f'CE"Y> İbralüm ağayı tanımı • 
v.o!'<lu. Fakat .ılcriye sürmüş ol • 
duğu fi:kir de pek hDşuna gitmiş 
idi. 

(.'lrk4.~ ~ar) 

Sıhhat ve İÇtimai Muavenet 
Veka ~etinden: 

.....ıı n parası~ batün yatılı ıne'ki.4'~1-erdıe oJdııfu ı:iıbi Vekilt-Um~ bağlı 

Tlb ~ Yurdana ka.bul f'(fi!miş ol:I n talebenin de Ü•ift.rsil.enin utıı ' 
·nuımuuıa yanld:ı k:ıla.mıyıC'akla.rı 3.2.1940 ı:arihmdenberi rii'ruriilltte balunan 
yurtl tıa.ı:lına.tnamest hük ii m 1 en J.cabın ıbaı uld uğu son 7.&manl:mla vaki bazı 

~ miina.wbı..til• fav.ı:ih edilir. <•8612• 

Harb oku u komutanlığından: 
1/Baziran/9(% den iUbarcn ba~an byıd ve kabul mır.ıme15ine cle'ram 

ed11mcktedir. Mıidtlet 30.Erlul.94'.? tarihine kadar ır.ıa!ılmı.~•ır. 

iatcıkUJerln b•n:ı. cöre 1nılundııldan mııballin askerlik ~ubl'lerine mıiraea • 
a.tı.Lan. (762.8597) 

İçimde kaoın'l sı.ğa.nwy.-rı basamak mez;diıvenl~; üç süratli halsizlilk \"ar. Gayet tabii... J{aÇ 
bir neş'e var. Çdk tuhaf! Uzwı. adım mı katilim o'.ncak? Olsa da mandır; böy:le yürLımed ıın. 
bir hastalı:k devres nden sonra tek ne çıka.r? Tehlikıe.er! benımserrı.e- mü:dckt ne yapacağımı du,şuno 
rar hay<tta, 30kağa; insanlara; _t.i- yış, şüphesl:z; hayata k!yıınet ver • Yaznhancye en.şleme u;gra 
.rüLtüye •karıştığım için mdir ne. mediğimden mlıtevelUd. Bu.gün. sonra da ... Sevinçle titr.edıın. 5 
dir; b .lmem! hapiShaz.ıcden yenı çıkmış bir ,nsa ... mahaıte giderim. Adres:nı bııi)' 

Sıhıhat.irne kaı.·~ı bu tasasıclıik ·n~ nın, tekrar dış hayata kavuşma • rum, rıe güezl b:r sürpr.z o ac 
den? tan duyduğu sevnce benzer b"IT Mirmetta.rlı.ğımı tam manas.le 
Y~ drzusun-ı veren her sartıuşlıh, biT haf'flik hissedılo ... ek! edemedim. Hastalığ.rnm fil~ 

şeyden mahrumum. Bir ömrii böy. rom kendimde ... A~ğı ytikarı iki kulu ,ı:,ıünlerinde beni daıma ali 
le hovaaıCl.aca harc-.ı.dım. Son ~ • ay sokağa ç..kamadllll. Evdelcilere mış üzülmüş .. Ken::hme g~l<f 
ler içn bu hasislık neye? Ha\.-a so. kalsa, bu mahkıintlyet üç dört ayı sonra da beni ner zaman gô~ 
ğuık:. fakat hi.ç üşümüyorum. El - bulaeak. Dinlemed;.rn. köprüye çalıştı. Saadet Hanım da ö\"lr 
lerrimi cebime soktum. Bahar ge • gelımiŞlm, faclcmd9. değilim! Dok- Yalnız zihnimi bir şey kun:aİtY 
zintisine çııkrruş b:r insan kayıcl • tordan sonra köye dönecektim. Bu daha ~k tahteş.şu•ı:un mal• 
srılı~le ağır ağır yürümeğe baş - Gi.irült'üden ta.a.kJasnıak istemiyo. Kat'i bilmiyorum, bclkı b r rii)"~· 
tadım. Aklmıa d~ktorun ta"'Slyesi rum. Sağımdan solumdan, bir sürü Hararetten ka\'rularak buh 
gelince: ,:eaıy.rJ iht.ivari h12laruyo • in.~: otomobil: t;rar.ıvay geçiyor; sarsıldığıım ~celerden b·rır.de 
rum. Uı:f, hızlı ) ürüm-:)eceğjm, h~lııe İstan'bula yem gclmis bir Gö2'i.imii bir aralık aQtığ•mı ha' 
:merdiven Çlkmeyacağmı, heyecan- köylii hay.ranhğile baJkıy.orum. Bu. lı orum. Başucumda jki N'an rs 
lanımıyaca.ğım; konser venniyece. ~n her şe ·j seviyorum, sevmek dı. Birini Saadet Hanının b.,nze1 
ğim; sen bu.da1a m.!.Sın be doktor? istiyt>rum. Şu sıkışık hanlar; dar thn. Erıkeık kimdi. er.: ştem mı?~ 
Bu !kadar H\fa ne hacet? Din· diri caddeler, tramvaylar bi sevimli oiınasebetle başuıcurrı'Cla va'n ~., 
mezara gir demeğ~ dilin v~rmadı ~nüvor gözüme. He.mE'n lköve lnbilmişler? Gördü...,IYüm S<>ade!. ~1 

mı? Alil bir adam gibl herkes•n dönmiyeceifun. Hava soğUkmu ! mm değil miydı? Bır gerp Seıt'· 
menhametini tahrik "dcceğim, A- Ne çııkar? Paltom ka~ın, eşat1bırn hat te kalmış! Fakat onunla ,·ab'l" 
man Ved.ad Bev yonı}masm; ıner ... bovnumu muhafaz.-ı ediyor. Hic ii- kalan erkek k!;rn? -
diven çikarımyalım; yormı~·a:Iım, sü.müvorum. Bacaklarımda bıraz (Ar ka.<n 1ta ~ 
&yecek~r. "K.oa ... ı.;er m.evz.uubah€ 
oldu mu, hmes ellerinin aya~ 
lartnı yü,z.üme clo~ru u:ı:atar<ıX; 

c- Olamaz:, 
Diye aya1c diı·eyecek' Bilmiycn. 

1eı'n kul.aklarına f·sılclanacnk: 
c- Zaov-allmın kn1bi var!,. haydi 
git ~!ne bi;inci sınıf dabiHye mü .. 
tehaSIS'ISJ... Sana iooıi. hemen bir 
kon~er verec~m. B;rinci locada 
Semahat oturacn1~. Onu gör<l : ~ı<Tiim 
;,.·n d;ıha rok hevecanlanacaf!ım. 

Fakat ika bim durm1vacak <i:ıktor 
err~rdi. Bunu sana i~bat edecei!im. 

Havre-t. ;ruhumdaki bu muka • 
veıme1 ve bu emnivet neden? 

Türkiye 1, Bankası Anonim Şirketinden: 
Bankamızda çalıştınlmak üzere müsabaka ile 
müfettiş muavini ve şef namzedi alınacaktı' 

İmiihaına ıriırmrtıı içio :rÜBe& JD4&ep meıııma ft askcrliiiai U.maı ~ 
obnak, i.mtihan cünüııden eueı Baı*amız l\le11l11rin MüdüriüıtiiDP aşaiııl' 
)'a&ııh V't.Sikaları tevdJ ~rf:k numara a1maa şaritlrt 

a) Niifuıs ~. 

b) Askerlik ve:sik.ası, 

c) TabaU v~kalol, 

el) Va.rsa ça.bf'liı rerıere Aid lJonSUTiaıer, 
e} Bir aMd ftSfka t'f:SllU. 

:lmt.Jhaaı bzana.nla.r usıı numaralı kanuna cere ala.bilettkleri a.yhkWll 
münhallere tayin oluna.cakta.nlC'. Lisau bl1enleır tercih olwıu.r. 

İml..lhaD rüuü: 25 Alust09 lHZ günü htanbal ve .&marada ıapılacakbır. 
Duyduklanm niçn beni sars • 

ma.dı.? BedibinHğe, ümidsız.lfğe dıü-

Ü :ıive~sit ! Rektörlü~ :in ~Je,: . şereık neden ha~><ata karşı olan bağ. 
lılığmı kınhnad'ı. İradem. çift su 

Fen Fak~ i3]Jen~ya.ıi betıuıik dc>ç.entllci açtktır. mı imtihanları verilmiş çelik salU.beti taşıyor. 
2.Xl.942 Pau.artesi cünii y:ı.pıbcaktll:'. Namsed!:t'rin bu f.ıll'ihteıı bir batta e\'. Beni te!h.d~d eden tebl:keler]e 
vel te:ı.lerilli wrmiş .tmııl&J'l ibJmdU'. isteJcrıtenn sıhhat r.-ıporu. ni.tfu.s katı~ mıücadeleye girişeceğim. Tıkana • 

Bayramiç C. Müddeiumumiliğinden ~ 
Fahiş fla.aa Mfaz oaS.iska 13iımık suretlle milli korunma. kanununa malla -

lefel;k>.n 8U<'bl Ba:rnnılcln Çar maballesmıJe Dari4 oğlu İJya Ro~ 
b*kmda Ba;rramiç asliye ~ m:ıhkemainıd.e ,.aı>ıla.n dn:ruşma son~ 
~u Dbk ı;öriirıtliğilnden m1Ui korunma bnmnmun 31, 3, 32. 5!J. i3 

dı, ömetı nmi hiiviyel:ni ıö terlr i'iş dişer idris ı.Jeri kaleminaeıı iliteM. caikmıışım. faf! Elimden alıınan sev iineii maddeleri ffW'e~ince «on ıın. air pa.ra cezası \'e yedJ etin ıliikJuitıl 
oe,11iii.r.u ve 5 fot-Oi'afla 25.X.94~ tarihine kadar ~örlıiite b;ış._!!vurmah~~~r'.!:ı._~riliniI~bıııııhı::ılan....ıı:::ı..:ı..k.tlı:ı;ı;Uı.....ıoı&ı..-1-"-'"'-'---"------~-----------__.;'---~--
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Maarif Vekilinin Dil Kurultayı dün toplandı 
KUTı~ultaydakı• nutku (Baftarafı 1 inci sayfada) l~I vandan d rum · · · 1. . . 10 30 da Dil TarMl., Coğrafya Fa • •• •• •• ,.. f ,_ k 1 - ~ .. a .~ umuzım t~ınde ya-\ r le devrim uğurunda ça.ışmaş o 

W:tes? konf~rans s.'.!lonunda ilk ınonunun a.a a arı ~-~)"iik '.llusal dcvırm'ill d' ıa:n sayın Ba.~vek11.~z Şlll• • .ü Sa 
------.. --.. ~ .. .. umuani top1antl::."1nı y:ı.panıştı-r. .. . ~ . ; ~amlaı~~sına .. çalış. r~Iıu olmak ü~r~ kuru..-nııınnu 

(
D--taraf 

1 
• . _._ .. _) oo'mın yuce varlrgında gorun. B M M 1; · R · Aıbd'-Jh 1:1. Anlkara, 10 (A.A.J - Türık Dil , ~ı~. bu.)uk ve una yol Uı?H"m- Z'llil1 her zaman Jıtrdınuna hazı 

UG9 ı ma sayu.- . . ec .sı eısı u a .L:t\. Kurum G l Il . "'·I ıil. d'e yuımye.n dil k:.lıl 
su Milli ~· · 1ru.na1ıtayın el&- mak,tedir. .Renda ve E.aşvekil Şiiı.kt"i.i Sı.tracoğ · .... u .. en~-- <t~J{ı>nı ıv i 1 Şef altı 

1 
• • u·ınuuun yeçc bulurunakıta, her- i! .. tı) ac·m,zı kar 

terfi ·· l~ı.mı.z, Her jnkıl»> attılışı<:,ıı, 'I'ü.ritlüğıür.. lu ile Parrti Geın..?i Sek.reteri M.eım. moı:ıu buıgun ~gleden sonra Dil, y l ıç.nde ç~lışınala~ı belırtıl. şıJa.makta, çalı~ınalarunıza he 
~~ e:1• .__._ a·ı 1-tJl'Vlta ... wuı ntini biitün1'i.itğü. içinde v~ teıSirJ1 duh Şevtk.et E.9cnda.ı..ı.n me'b'usia Tarıh ve Cog:-afy..ı 1''a'k:ü1t!'-'Sin·C' ~~~:., v-e .?u ~~~!ara& eLnP ed:len zaman kıo1avlıkl~r görtenrıeı1<tedir 
.L.l'U[Çuncu ı. u.ın.. ı "" ,,- ·1-.:...1 · • k d' · ·ı yer eıttiren ' • gelerek: bu.rada toplar.tı halinde l'UC!er u.ı.e.rı.uue bıuluu'.Llan ko. B ·· ~ varlıklarınız ônü.naie aç- tedv:uuer-~n u. reu: . _ ' rın ve ywrlıun her tararından gıe-1: bu.hıınan Tünk dil kurul ır:nılıara aid geDı~ ızaha,t. verilmek. unların hep3mın üstünde ku. 

ıtl.c&la derin bir ınutluhıık duy- 1929 da Tüıik dil ha.ı;ı~esını .. topl~- milş dl-an delege~l.e Halike'ılerı .. 1 çal ~ 1 ta~b ko. te idi. mıımumuııun k.oru.yucus·ı Gene 
maktta futk Dil KııruımtJllllil mak ütaece ik~u d'il en:umc~ı .. mümessillerinin, Ist:::ııbUıl Ünivoc. mı~ arı · ~o. anm ta .. ey. Raporun bilh.aa.a dalin ka na ~ 1 Başkan, Mii.lli Şefimiz. s<:?\ gili Cüın 
iJk ~ayı 1932 ytlında Dohna- ni aça~ oz turkçe ~~·levıle silt~, ~a Faküi~eılerı .. ve ~a:J~k~e kadaır Fakü"!~. ve Thırlk dilinin ta;ihteıı ~sı IT. hur.reisiıını:tz İsrru!~ iı.ıönii, en yar 
baıbçe sarayında kJ~l. Bu- od.la~ ömellr vere&;-k. yol g~n ~~erııne mensı.:.b profoso.rle-~ zerine çalışmalarla Türk dilın:n ~um ruhlaora yen b~r kuvvet ba. 
ta:rlh, ~urlyet wu-.ihiile 'J'ijık ve ~~ tam J.llllt.ıliıııbc1 dit ti:l;r~. rın i:Şrırak. eyleme'kte o1d'ukları tıariıfı için.deki varlıklaı ı Ü?Jer.ine g~şlıy~ tatlı tt'bessuımae eıı ~ı.. 
(ijlcililği!n.in ink.ıli.b bayraau ola:-~~ lfığlnı 11!k t ıtutan: ~~ ~1tayın ?.u. açılış topla~:ra der AtaVü.ılküıa hayat.c. gözle.ninı çalı~alaır konula.rı.nıa ald ikısun- ?ın :vucud canlan.dırao sa:-s.J.mıa, 
l'ak geçmi~ir. lıUnci ~ ~ 1""ı'<:lr. 1~ _yılı l 1.kteşrin ". Mıllı Şef .tnon:ı de huru:rıl.aırıle ~- kapamasıffir. T\ir.ı{. uı11sunun ve larr ve kurumwı oın yıllık hayatı ız:anıle, .en umud'su.z dak>kaJC\N, 
lturuJıayıar a.,.W yetdıe, ldfl!I" yn 18 jrnd ~ ?ıl ~arm_nu~a Ac~ıl. reıf .v.~emdir. Türik yurdun.un varıığmı, e-gcmcn.. )ç:inde 150 kitab ba$LTd~ı ve ıo yı.ır~erın ?~!.~~a.nın:ı hmç.la}aı 
ara ile t.cıpl.an.-k '1'ii.rit llliUetirUıı. 1ri di1 ve mı~ın t~~1:11· ~,.. mıPlı ı;ar- J:>:inlıe~ılere. ayınlmış ~-lan yer- liğiıııi, ilerJemesıni, y~ııiJeş:ıncsirı, k.itabm da baskı.da olduğu hakkın. yol ~teırucihgı ıle, her adtmım1z. 
içiırııde yannek*e devam eden ana l:ıilr. hıltti .. ~r .mıı,1. rrıudaf:_a mcse- lero:~ seçıg~n b;r ?r.ıvdl: ku.tlesi. i~e yıaratan Ataıtıür~, cu~ıurluk 90-- da veri~n .~zahcıt k...u-.ıltliyın ala. ~. ~ ~i~~a, bı.itilı 
dil aAeşıini canlandırmış, hızlan.. lesi.din 902Jl.I ılı: d~l ve ta.ı: ~h m'kn- yerili. ve ~ebı aJaus ve ıbaısr.n mu. cuık.l_arı.na ul~l br dıl veıımek yo. kasını çelmriiştir. ~-r1~u.ge oldugu gib1 Türık d!i'lc. 
dıırımıŞtııır. Kurı.mıurı ana tüıfil,ğüne Jıaıb18!f]l'1UUI. en ıc.ı,ı;~ .• v: ~ manalı messiHerı h~ bulurur.akta idi~. Juıııctakii çal.ı~aJsrm da ıbem u- Büti.iın bu veri ... ıınlı ba..c;anlar<la e- ligmıe ~ can, kan. iman ve heye 
göre bu 'dördüncü lcuPtHtayın 1939 i'fa<lreyi veren tnönu dür. t941 E):- . T?pJıa.ntı. ~nırestramn çatdtğı Is- ya.r:ııd:mıcısı, hem canılandırıcisi ol .. mek.leri yeç.en ~ahısLara k~ı k'J- can bag'J§lamaktadır. 
da ıtop1anması ıereki~, f~~t lılJ.iDYn ~ sı~, ~~clt. efil h~l ~arşıl_e ba~ıım,:ş ve huım m~~ • .. rnmun mmetleri Hatle eınen ve Yüce v~~lkl~rın.a _ sonsu.l şü;k 
ıro.s Sorlt.miuln onuneu gunıu, bayramı clblayıtıle_ biit~..ı.n v.ai.~ mıülteak.o ~k 1?'.l Kurum_u. ~ 9 Ag.~tos 19~. a.e ycnj ~rk kıt.arumun başında bulu11mu~ ve rarılar1a sozu:mu bıtirıyorı.l!m. 
B'üıyünc. Kıiırta.rw:ll'NıZ inktlabıanJ.. darjlarma hiıtab edıp Tolirit mılletı .. kam 'Ma.anf Vckıl: .. Hasa~ Ali Yu- h~rfler~ .kabul ııe başlyan büfok hayata gözlıe!"ini kapamış olanla- ~nal sekıreterin atkışlar!a kar 
zm yapıc& seovwiti 'Atatüıir'üinÜ- ni. d~ devrimi yoiunda v~r ku~> cel afı~ n.uıtıku.nu suyle~·hı~tia"'. Tam crı.~ ver.mı 12 Temınuı; 1932 ~e nn 1ha1mra:ları ::;evgi ve saygı ik ü:ıılanan bu apo~ndan S"ln.ra ko. 
2Jü •kaıybetrnek yasma ujıamıırtı.lt· vetile ~hııımaye çağ~an, yı~ ~~ mstın.ru ayrıca \•er~eğı.n:ıı'Z ve kU- ~ dil kUTUılunun ~atılmas'le 611ıJan bu rapor şöyle bi.tmekıte misyandaca ü.ye scçi·mi yap:lı.ruş vt 
Olldan sonrıaki yWıda ciiırya miUet.. Dii'cllr'- Bugiiın de clörd'ilncrü Tü~ rultay tarafından B'..ıırek1ı alk.~aır- yenıdeı:1 harekete g~ ve o gün idi: .. t..Jplamıya son. veriJnişür. 
leri ~i ~ kan .ı.as_. 

11 
1c1a'WıltayınI llZJZ var.lil:ları ile la kıqıl&mruş olan bu n\&1ru ku. derıberi de du.mıaz. dınıenmez biır Cünfıuriyet hükftmeti, b~a o. Kmııbtay geı-eceık genel toplan. 

gini'i}er onun için ~ dil •ta r!raı.:t T\1.rk d.blailerinıe rultay .b8'1fanWr kurulu için yapı. ujııqma ile ileri ~r. tıedenber'.i fteri türkçülük: d-JYl'Uia- tısım Penşemıbe gfmU yapacc.kU 
1uurulltayını bu yıl.l:ar i~ geri °' ~ sevinci bağ;şlerruf blll.u. lan seçinı ıtakib eylemiqtir. 10 ~in 1938 de hayata göıı. 
~ ~da kald*. ~· 'n.i* .k.Wtüriine ıve mıan y~ teklif ~İlle. ~41l'tay ~ ~ A1aWrk, büt.iin istlt. Saba serbest ltırakdan mallarla fiatı 
Şu aaaa, ~aDINılllllz:ıı. a.atu.- ~ olaıı 'niı* dilme himııı!t etme- ~~ııgııo.a Maar.il Vekil! Haran lil ve ~ sa-vaşıannda . en ya.. T" . 

ı.ammmm bıef:li elmı Jwılı;lında, ~ Jıayatlanna amaç bi'.miş hepi.. Ali Y~, ~~~k.ara B ~· kı~ ~ olan .. ul.~•l önderi. (~ ı inci ~) . de&ıi saıt~ı konıtroı İ!i nde ali.. 
Dil, Taıiit ~a l'almi' team:n ~ ._.,an.Iarnıı sayp'lannl; ~~JiS.i ~eıs vekıli Şemsettm JDZ, revg,b ve ~yük Cümhur ael:mesine manı olaca. 1.edbirlerın ltadaı1iara yarchmcı olaca.~ aMJr. 
İVilJde ~ ~ m,inlıeltlerini ~re« huzurlar.illa Gu~aılıtay ıle Parti- Genel sak.re~ Ba.Şkanımrz İsmet Inönıü'nün yük. ahrunasmı b~ştır. Bu mad. Beledİ)'mla ;reni İafe J.clroau ...a. 
iilDes cMnıit :J811l1&n Büf\ik Atııa-~ terı Memddı Şev~t ~ ~ aek variığmda bem yüce ve eşsiz ~ ~~ maiıalli piyas~ya . olaclık ? . 
ıü.*, ~ önü.Me dllian. ~rlklere -~ . Necmettın Sehır dEhasmm, hem de benZıell"i o1ma. gıore ınumıalin ieıviunıde bir yuk. Valı ve Beledıye Reıs.ı Dr. Liitf 
ma'k.t.adır Şu salıcıa ~ -ı.o. ,A.lılı:adaışlar, . Sılan: (Bingıö~), Kema.l Tnran (İs- yan büyük eserinin devaID111ı1 bul- seliş kaydettiği görül.Unce Bele. Kıırdar dün Belediye İictl6ad Mu. 
tılar · · · omm istel'i OBUB O'- Dil 5erinde y:ılıl.ardanıberi !~1- paıtta), Kutsi Tecer (Seyhan), ml.1$w'. , d1ye Daimi Encümeni vaziyete düırlıü.ğ.üınde şehırin ;a.şe iş.1erik 
ri'yle ~~ ~ oı.tulu eli Iaın. çal~! gerçe~te-~ M bu~ Talİ.!m. ~e Teıri?iıye heyet azaların. 'Ilülr!k dı1 devrimiın·in daha ilk müdahale edıecekıtiır.. meşgul olımuış ve bıl.ba.»a böl~ 
inkıJ.ibuun Yenl bi.r sdı85UJJ ~ v~erle tar.ihte .eıı gor.Jlmedlk ~n Faiık Reşid Uı* seçi~er- ~ befiMiği gün.lerde, 17 Şu. VEliıfilet serbest piyasada re-ka- ia~ m.idürlüğü.nfuı Uğıv:ndar. 
rada V'e yqatırJ.Ullill'Z, biır idul8b .. ~~ .. yaratmıştır:. dir. bat 92. da iiınlü bıı.r söylevle tihit- bet suretile fiatlarıın dıüpnesi lL sonra Belediyeye ıntikal eciEn iş_ 
onun ~d~ ~ . ~. ~oo.aı. gere~k ~- .. Kuıı.clitay ba~ . ilrmımrmu~ çeaiilt yr>Jlaır.llll 8\011.Ş olan büyük .ıım geldiğini bilıdirmiş ve fiatlan ler *-fında alikadaria~la te. 
w Bllirıneüa ~biz 'b..Wi sa. ~ ki, yıil~ ~· böylece teşeıkkü.lü \UEll"lne Kurum 1kıoruıyuıcu Genel lia.Şkanmuz bu. nomı&lin !fevkinde ıu~ f.e- maeJuda baıhmm~. Öğleder 

e}aw:dell' biraZ rm& ~ dltl ın.kdlbı ııı. Genel Sebeteri İbrahl4n Necmi gün de başmuızda Türk i.lnin ve şeıl:Jbiis edenler hakkında .şiddıeth sonra beiediyıe te-ftış heyeti re:s 
~· B=ya ~ ve beyazı nil1 ee guç olan .al~a ~aları ~ gelerelk a1.tı yıiiıik. çalış. Tüırık di.'linin kurıtulus ve filerleyi'i takibat ,.apılm9sını enıretm~iT. Necati Çiller ve İktısad Müııdijri; 
once, U: ~ yatan D>edi aıM eşılımfitr: Şı~ yenıyı yer. malan aict raporunu <*umuŞtırr. başbuğu olarak hepimize sevios- Jhtilıirla miicad le komia onla 1 Saffet Sezen ile birlıkte İkbsac 
Ş:JDl'!..!... oSna% .ev.ıeıile .ıim- l~.; eiuülı:-~ı bmamlamak, Kuıruııtay üyeılıeri.na 4.hoş geld'i. ler ve ilnançlaır SQ(lrnaoktadr. Valiahı rt,Met\~ top...: .:r MlüdürlüğüınÜn kadrosu üzP.rin.df 

• ,..,.. --tk andlk. şu açdan )l'O'lun üllerinde duınnada.n, nirL$ d!i:ıye ıbaŞllıya:ı: bu raporda son . Kurucusu Atatiiırk. kort.vyul.'US'..1 e ıyor ~ ve bu hususta ala'kadar. 
J';ıımlad* ve ıwbtt bu y(ice batı. sammıadan -y&üyerek ~nkıla~ı- llru:rıMtaydımbeıri ieçeıl alltı yı'll i. Inıönıü o1an Tüa-k Dil Kur'.lmu, on. Piyasayı kointrol Vf yapılan lara bazı direktifler vermiş.t.r 
açıış ~~ ile te1Eftr ede. mızı olguınrlaşt:mnırlc d€vrl~yıı. çinde ıblı'Qok ola1larm mwta.d z.a ... 1aııın yıii'Cıe debala:ıncfa.n ışık ala- gayri meş;ru w teşebbüslerini Dülikü 1nplan.tıda. Vali ve Bete. 
~ıyı sevgı fe s ~ Kumltay çahşmalarının bu yolda. manda ku.n.Htayın ~~anmo2Sm,1 r*., b~nü:k Türk dil ha.reketmi bil önlemak maksadi~ Tı.carEt Oda- diye Reisi Belediye tktısad Mü.. 
nm. v • 'l1i4 ıllcileri k1 i.1erieııne1eri h:ı.zlandııııcağına imkin bırakrnadığıı. işaret eci'lerek tün ıgücü ile yücriitrnE>k yolunda sınca seç'ilen lrornisyooi.ar bugün dürlü,Aünden bu talı.s~at ç~ 
~~ ömlDÜ ile' ulradığı. güW'll besliyoruz. Şöyle den.ilmekte iıdıı·: ça1~ş ve çahşmaktadıl".> Vali ve Belediye Reisi Dt-. Lutfi si içinde yeni kadroyu tPşk,1 v~ 

:reım aemıA teeellisi, oncn .Aıııkadaşlaır, cBu olayılann en acısı, yiüTeği. Raporda, bİr yandan bir dil a. K.rdaırın riyasetinde bir 1ıoplantı isimlerıdil'ımesin: istemişt' r Ha. 
: b:dılıuialt ve n~ savaş. Yliilkseık kuruttayR yürnkteın ba. m~ sönmez bir yas bırakmıış <>- k:a.demisi gi.bi genfll ve özıel dil yapacaklardır. Bu lkomis,Y'->nla!" zı·rlanan pıroje Vali ıtarafmda-c 
Iaıııında en yalan i1lkü w iş arka. şa.nfar dlilerim, hepinizi sagyı ve lan, Kuıruımuırnuzun "urucusü, "f!':- bi~leri üızerin<lıe aras.Uırma1ar, in- haftada iki ~fa muntazaman top.. tasd1k edildikten sonra &.iıratle fa. 
etap olaa Milli ŞefiuWlı 1an.eıt İnö. sevgi1ıerle ~ltmlarım. mm asrın bil.yük ®hisi uru. Ön.. reli!ll001er, yayınlaır yapmak. bir 1ıanacaılQal' ve her türlii gıda mad. ~ geçilecektir. 



Memleket haberleri 
:tzmirde Adana da 

Maarif Vekilliğinden: 
1 - ~59 sa.yılı kanunun t.a.lbi';ı.in.e dair olaın ta!lmatna.meye g<lıe ilk okul. 

ıann 4 ve 5 inci sınıfı~.rı içln iki ciltten miiteşelıjkil coğır.ı.fya k!ta.bı yaul:ması 

içiın a.çıhn müsaıbııkaya ıönderllen k~a.plaır kaıbule • deter g'öuılmiy~k bu 
k'11a]>b.rn yam1ınt\Sl. ycııiieu müs..ıt>l\k.\ya koıı.ulmlllliiur. 

T emmu:ı ayı içinde evlenenler Vali kaz.aiaTda teftişler yaph, ı - Müsaba.kıa müddeti 10 Ağustos 1942 den başlıamak VI" 9 Şubat 1943 

fazla, 6 ltifi müracaatı mütea-Osmaniyaıin . elektriğine ve 81llı günü a.ltşamı bilmek üzere ılıtı ~ılır. 
kib evlen11«!kten vazgeçti yol inpatma ehemmiyet 3 - :lfıisa.Jıakaya i.Ş!ir<lıke k:ıra.r verenler 10 İkinci.teşrin 19!2 Ç.Şamb& 

l ırünü a.ı..,&mıw.ı ka.da.r bir dllckç,. ile .:\la.arif Vekilliğine mürac~tia bu müsa. 
İzmir (~} - T eım.ımrz ayı UCll'i iyor b&luı.ya. r:il'eooklıer detferine a.dlalmı y.ıı;d.ı:ramık bir nuDlll.t"ll. akwı:.kbırmr. 

iç.ind'e İzmir evlenme daİ MSınde ev. Adan. (Ht1ıSU9i) - VaÜm İtı A. • 4 - Mu·ıaıl>a.kada · t>ırindUgi ka.zan:ın kita.p serisi üç yıl ılk okuJlarda oku. 
lerıımıdk. İçin miirau.atts. bulunan k.ai ~. gıenc;Li.k teıkilatını tulaca.k ve müellifiaıe her deıı; yıh için 1000 er 11ra tıelif hakkı verllecektk. 
148 ç.iıfltten 1 32 çiıftin ni.kiJlları kı .. te~ Ziraat ve i~ işlerıini tetkik ik:n.cı ç~•an kit.av serisıni ya.ııa.na bir def~a. ma.hsus olmak üzer~ birincinin 
yılmış, 6 .• ~ bibh.' a:r. e evlenmoekten1iıç.in ka.zabrtmı:zıda ç ı ktıg~ı tefti., se. 

5 
r.... _ 1 -s müellitiıue verilenin bir yıllığı. üçüncü, döıf.iüncö ve beşinci çık.a.nla.r:ı da bi. 

va.7.geçmı~ çının ımııameloıeri,yalıat;...n.detl dön~i...tiiy. Valimİ,z bu 
d 

_;_J -1 _ _.ı~L_ · · E ı . _ı_ 1 ··--,~ rer ddaya mahsus olmiLk. üzere dörder yüz lira müıki.fa.t. veril"t.ıekt.ir. 
e rcıcıoea.inn.ıştıx. v~nm~ için sıeyaha.t:i haık.ktnda fllll'lları eöyle • 

n:üracaat . eden ~erkekler-den birininllrnişıt:ir: 5 - Müsabaka.ya ı:Ueceklerm eserlerini öç niish~ olmak İ.lz()EC m~i~ ilt' 
ha~en ovılt oldlli?:u a.nt~ıhnı.ştır. « 5oo ha.ti . la- O VI'! li.tıd.lıaın.n ya.laıız bi.:er yüzüne yaulmış olanı.k Murif VekllLti Neşdya.t 

Geçen senenin Temmuz aylında -. - K ıZi: ~ a nılm 8 
• MöilıörJıütÜtre maık.b.m mukabiJlnde vermeleri ~a posta. ne t.a.ahhüdlii oı:ı.. 

1 11 çift ev'lıendiğine göre bu senejl1WmlY!'. __ ~-•-· ve 
1
C.yku an °k'J•u-ş • nı.4t göınık!rınel&"i lazımdır. Kl:Uıba. konulacak ~. şekli, ha.rlb, gm.Cik 'olıe 

~. --~- .. _ b" ı. __ ..ı· tur. DUJr.-...ı g~ç l teş l•ıatını evıerııme uuıtcN1.TlDll\ ır napl arttı. t~ Of1' rlr. k j deki l· !iıa.irenlın asılla.rmm :ralnu bu n-üBJıa.lar.dııuı birinde n yerJeri.ne lı:.onulmu'j 
ğı görufmek.ted.ir. · ve . ~.e .ez r n . ça !}- olaırak buhmmaa kafidir. 

maıyl tetkik et.tıım.. Osm~ede be. 
leıd İyel)"e ai.d ol'an bir saha bed~n 6 - M~ya ~\erın ~ mÜ9v~i ~Dm eı:iertr.en ldbıılan 

Edirnede lise ~ ortaolnıl teli>iyesinıe tah9i.a ecfilecek ve bura. ~ edfl.ıMti ~ bunları lli.n edilen tıeıır haldu muka.biliode Te her 

talebe kurdan dıa Osmaniye gençlerine bir spor türiü tasarruf ha.kkıında.n ~geçe!'dt Ma.vtf Vekilrtğ-ine üç yılhk bir dnre 

Ediıın.e (Hlll!ıı.ıl!B) _ Ha·Ek~vinde alanı teıaİ• e>lıunacakttr. Ü!mUlnİyede için ~ettld~tini .-e kita.bııı o devre içlntldd her buılışııwı son $~lb&eri. 
her sene ~ g.ibi ~ sene de lise~ de yıü~ havuzu ya.ptınnak ota. nln kendUeri tarafından ya.pllacatını ~österir ınoter1'Uen t.ast'Likll bir taa.hhüd 

ve ortao.lwl taiebeeıi.ne mahsus ol . :s~V"\l'll.lt'lli n.r. Diier tuaftan Ka. ıwmıeıl1 Tirmeleri de lıi.zımdır. 

k 
.. ıı...: ık .L_ Y-_J•dırli ve Ceyhan spor a.la.ıı.ları da '1 - K.ftapbt"da. bulunma.sı lıinı.nı-t>.lerı peıbııroJlk Ye teknik va."ıflarJ rö.<ft.e. 

ma ıttCTe D!lT wıs aç1ı1TDlftlr. eoı lıel!lbit eıclibnıi••• 
··~ • !-1_ • _J_ ı.._____ ~ııı. ren ~ıı.rtınme yeni )la.bul edilen ilk. oltul co&ratJa dersleri müJ.1ed.aı1 ile no. 
ogretmenm ıaa"911ncıe IDll'il:MD ve ,,....__~~-:.... eJek.triık . . . 
t Ey:1üLe bdM sürecek oluı bu bır. :v-

1 
_ ....... ,_"'l.Y""' .... 

1
• k. -~'_.ıd t~18atıAı?ın ttdlte ıta.ııdlr. et~e!t taahhüd senedinin foıımütü Maa.rll Vekilliği Nesri. 

aç' acıu. paızanı 'lnUQ eti gus n1. Müııtibtiiiiillıden a1uıa.Mllr. Mektupta ~erin 5 k~lolt ~lt· post,a. 
sa 320 talebe devam etmdttedlr. tosta t&maml.ana.c.aktıı:. Enerjiyi ve- pbmu eh IPNlk.le ı-öndcrmel«i ta'lml.lır. ~6U5ıı ~84'15» 

Um.um) müfıettit vek.ilı Salih Giin ~ maıki~ de Hata.rclan pa:uırlık1 ___________________ _ 

doğan, val Ferid Nıonıer, C. H. aJMıtite satıın alınaeaık.tıT. ----------

part.~ vli:t.5.yet idare ~eti reMıi Fe..j Kaıdnii - Andıran yolu mü~nadi Antakya 5 sayılı J. Er. Okul. Alayı 
rid Ça!'<iakiı Hıdk-evine pj~ lt1J2". ta..rntiratıı için de tahsi.a.t verilmiş bu 1 k • 
su g~ vıe gördülder-i rniikem-'~. Bu kazalardaki diğer yoL satına ~a OllllSyonundan: 
meliyettıen dıJlayıı takdirlerini kuııs . l la<r:.ın taıniri için lazım olan yol ta. 

lar ba~anı Hamdi Akman" a b.ildir.lorira.t alet'Jleri Kozand!aki d.epodan 
mi:}lerdir. tıamm edilocck ve eki.pler birkaç 

~ne kıacl:a.r İşe ba!1\;.yacdkla?ldır. Os. 
Akçekoca kaymakamlığı rnaniycdıen Zo11bn yaylasına çıkan 
Şarbşla ( Hususi ) - BiriııciY'Ol dla. gidiş geli;te aç.ılmıış ıbuılunu • 

ık.aymakamhk kursuna i~ak. ed';plyoır, Gezdiğiım üç kazamızdaki ıııh. 
kıa.ymakaıınbk hakkını lı:.annan Güm b.i dıurum mevzıui.k de ilgilendim. 
riik nahiye müdiirü Necdet Basat

1

Buı:ıadaki 9lhaıat ekipleri köylümüze 
Akıçekoca .k.aynıakam.lte-ın..ı ta.yiın 1lciınin. tevzii ifkrine devam etmekte. 
edi~iı-. dir 

-o---- . 

I 
, Hulbulba.t a.l'ıım satım işlerimize 

zmıt sokakları ~apıltyor ,gdinıce: Ceyhan, Osmaniye ve Ka. 
lzıtr.ıt (H~~) - lzmit Beledli._'dir!Ci 'toprak ofİ.!tİ alım şubeleri hara. 

ydİı şeaıtin ıbiaço.k sork.k.larını• ya.ptırJretle çahşıyıor. Ve goelen mahsuner 
mağa haşlamııştlT. Bu a!l"eıd..ı meşhur süııade mfüett.ıeb mahallen .Me • 
Denılryc&:. caddasi. d.e ~alt ola.nı!k d.i~on. 
yapt:r'1ma~adıır. 
Son scıl fel&k.etii üzerine İzm:i.t tıe>kak tedtyeınıin nakle v-esaiti ile bu müthi'S 

~1aırıtrııa . ta.hmlİ'nıen 40.50 biın ara~a yı.ğ!ın~ ıkaıklı:mı.a.k bir haıy"l'i güç.lü'kte~) 
taş. mıoloz ve kum ynğılmıştııı. Be. ili mtııcih 1ollm.ak.ta.d.1T. \ 

-......-.~~ 

Cinsi Mik.tan Tdtarı Teminatı Miüarı 

Kile> Lira K. Ura K. Tarihi 

Koyun e*l 
Sığır eU 
Bu.la-ur 
Kııru fasw7e 
Nohut 
Mercimek 

f5000 540-00 00 
45000 22300 00 
45003 9900 00 
15001) 12600 00 
45000 8550 00 
45000 9450 Ot 

Pirinç 108000 U040 00 
Sa:ie Yata 36000 81000 00 
Beyac peynir . 5000 5750 00 
YemekNk o. 5'16000 9792 00 
dun 

4050 00 
1687 50 

'142 50 
945 oe 
6U 25 
'108 '15 

3078 00 
6075 00 
Hl 25 
734 40 

z.t.8.948 
24.8.942 
25.8.9U 
2'5.8.94.2 
25.8.9ı&2 

26.8.942 
26.8..942 
2'6.8.942 
!i>.S.942 
2'1.8..942 

fb.aıe 
gönü 

Pazartesi 
Pazar.iesi 
sarı 

Salt 
Sah 
Çarşamba 

Raa.ii 

11 
11 
17 
17 
11 
11 

Çazşa.mba 11 
Ça.rşa.mha 17 
Çarşamba 17 

Perşembe ll 

Saman 108000 5400 00 405 00 21.8.942 ı•erşembe ıı 

Sa:bon 36~0 6998 40 524 88 2'1.8.9U Perşembe l'1 
1, - Yllkarıda c;i.ns vı- mlk!a.n ıa.zılı on illi ka1eım eru.km ka.ııah zarfla. ihale 

r:ünö ola.n 22.7.94-2 Ç~şa.mba giin'iı ta.lib ~ hizalannch. ya.zıh etin 
ve ss.aıt1erde kapa.h zarf usulile ihalesi YeıCden alay ka.ra.rgiJııııda y&pHa.ca.k.tır. 

2 - TaJunKı tutarları ve muvakkat teınl.nıM ınl.ktarları ile eksiltmenin g-ün ve 
saatleri hrııa.larmda. gö...terilmiştir. Şartnameler her gün komsY'()nda A'Örüfobilir. 

3 - İsl;eklllerin liu.le günü ve sa.aıtlnden bil: saat. evvelloıe kaclaır teklif me\:., 

t\llıllU"m& kimis,yona. Yet'melidirlar. «8233ıı> 

1 lstanbul J 
Kuıı&öy köP1'ii'>-ü du.ba.larmın asfa.Vt.laııımasl işi ita.pah mı1 w:ulile eks~ ,. 

meye :konıtlınuştur. Keşif bedeli (12610) lira. ve ilk te.mimtı (Ni} lira ('1Sl 
kuruş~ur. 

Mukavele, eksiltme, Na.fia İşlt'rı t mumi, Huşuıil ve Femü ~ 
Proje ıkeşif hüJirn;ıe bıına müteferri diğer evrak (63) la:uıq mıs\alıUtndıl 
Belediye Fen İ•.Ieri Müdürlüğünden wrileoekt.ir. 

İha!e H / 819'2 Cunı.ı. Clinü saat 15 de Belediye Dalmi Enciimeat ecJaeında 
toplanacaıotır. Ta.liblerlu ilJi: teminat, makbuz veya. mektubb.rs, Qaa1e .prihiıı.. 

den (8) gün evvel Belediye Fen İşleri l\lüdiirlüğüQe müraca&Ua .ı&caklııd 
fenni ehliyet, imzalı şıırina.me vesaıire ve lta.nunen tbr'azı JAzı.m ıre1eıı dl.ğ'd' 

vesikalaır ile blrlilkıte haınrlı,vacaJı:ları teklif mt.dı:tubl':aıı:ım ihale «Uııtil .ui 1' 
de 'kadar Da.imi Encümene vermelen 11ıım.dır. (&161) 

f Devlet Demiryolları işletme U. M. den· 
10..9..942 tanh.inclıe Jiirörliiie gitmek üaııe: 
D.D/21' No. lu aboA. D.D/ 941 No. in lı:unl lıllm ft D.D. Jlo. la k. 

keı:ıdenm • Ha.lep e»'a. tadteleri lııdlınlmle*B. ıtaru iil:ilıııııa ~ D.D/9'1 
tarlftıyıe C'İ11Dll$tl.r. HaJdarpaşa. .. Sh'hci deuis ~ ..-.. D.D/511 
No. lu tarife ~tişttrilmi$i4r. Da.ha~ bDri ..._,on......_ ----

15..8.942 tarih.iade 7iirtirlüie ırı...s üwezıe cK....,._ D.DI• ..._ la • • 
bl~ tari~ ~. Jla.h• odk bllıi ~ ahmr. dUh 

Devlet dıemiryoıtarı Sins cer :.ı~ ioin tesri7ea "' twna.. ~ 
isteıdlleri.n Ha.yda.rı~ birinci Te Sirkıecldıe .tokuamc• lfWım• •iiı1üdiild"' 
rine miiraeaatlan. fBMl) 

Nusaybin gümrük muhafaza la tası 
satın alma komisyonundan: 

c-. Mlktan TaWI İlk temtmııııa a.M 
ıı:n. Ura lira 

Koyun eıtl 3'1,0M Z9,600 =· ~.-'( U/1/MI 11 

Stkır eti 24t.OH lS,600 1171 ...... sarf :M/l/NI 11 
Saman 2H,OM 1,HO H5 ~ •sNoae H/l/Ht 10,SI 

Nah ut. U,000 uoo w .... dm*Nme ıtıl/HI ıe,st 

Kuru ot 93,00I '1,400 558 ~ orf H/l/HZ ız 

Saide yat '1.0M t'l',500 1313 Kapak Dl'l H/1/90 ız 

Kııru fasulye 15,uoo 6,000 450 Eapa1a a.rf 26/8/HZ 10 

Bulırur ZO,OM '1,000 526 Kapalı zarf Z6/8/9U 10 

Ha.yvan üzümü 8,MI 4,000 !00 Ao* $Sllılme 21/8/94.t lo,sı 

İn.un üziimü 3,01#0 1,800 1!5 ~ cblltme 21/1/94% 10,30 

Zeyıtin:yağı G,000 8,400 6!0 Kapalı art 2G/8/9il 12 

Odun 616,Bff 18,504 1388 Kapalı zarf !8/1/M.Z 10 

Piri.rııç 6,000 4,200 315 Aııoık eblltme 28/8/90 12 

Sabun 3,000 3,300 248 Açık ekslltme 28/8/94% 12 

Mercimek 13,000 5,200 390 Kapalı u.rl 29/8/IU 10 

A - Yukarıda ya.:nlı on beş kalem mevad biaları:nda ı:-O&terUen sitn ve sa.. 
atlerde Nusa.ybio.cb! riimriik muha.faıo. lı:ı*'ası binasında mübayaa ~eeekt.11'. 

B - istekl:ller Cahb oldıt1rbrı kalıemln hh:1 smda ı-~leiJ. teminat ak~ 
Nuısa.ybinde ciimrilk başmemurlutu ftPlesİDe yakrıp ~ makbuza n şartna,. 
ınenhı dördüncü aıaJdeslnae istenilaı TesikAW'\a blrWde ~ecf'iterılir. 

C - Şartnameleri &"örmek isteyetılel' ber ria sözü I"~ b;nada cönbıHrler. 
D - Kıa.pa.lı zarfla almacak ~lere tallb olanlar o k:ALeınin bhumda gös_ 

terilen saatten bir saai enet kanumm •~ ~ '4*lll arflahı.ı ko • 
misyona verm.i.j buluııaoatdardıı'. c8242:ıt 
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Bu sabahki - : :s -Haberler 

''Muh re u ra it 
bir devr yu girdi,, 
Alman:ar Tuapseye 
80, Nov:o.:;is:."'y~ 50 

Km. n:esaf _de 

SON POSTA 
Sayfa S 

' 
Ve elsiz aberleri 

. rindist_~n_da 1 cşvekilin beyanatı/Tebliğlere g~re/ C Askeri vaziyet 
ısyan h_.yüyor etrafındamutalealar şark cephesı . . -

--. _, 
• • CBattarafı 1 mel sayfacla) la ı el.ah f ak 

. .., 1•1 • (Ba,tarafı 1 inci Myfada) . (BaJtarafı 1 met sa'Jfada] hava uvvetleri tarafrndaıı 'kuvvetle k:!~ilec ~ cin :.ı~etlerc maruz 
Treni- 1 gma e ... ı~cl·, Bu itimacl' reyi, Türl:iycni.n bita. çdın mllhaıcbelenlen eoıua akım detit~lcleri halde Sovyetlerin b dkler nı du~ :tımek yanlış 

h l ıraflık s.iyiltietin.i ta,yfo etmi§ olan ıva. bırakdını~ır. Kuban fİmalınd.dti ku:vv. tli ır şey ohnaz.. 
erşey parça anıyor zi,,eti :iz.e:tı maksadıle Saraçoğiu ta - Büy~ Don .k.a.vsinde, ku.v:ı:etll zikrini yarm~lar ve Kub: mev - B - Uz.ı.kdot"lld.a: 

Bomba.y J O (AA.) - Bugün :rıa.fı.ndıan :vc.ıilen izahatın ıkavJdsıı. ibir düşman ordusu Kelnçın batısın. lk.uınıdaJci Sovyet siiih n mt~t~ • _] }~Almartn Pas•fı~in en şimalin. 
B b • el' • · B --1 k ,!iL • naynn n -a~ı eout adnla ı ı ll · · Pazane.i ögiedcn eonra om ay ve artsrz tesvi> eıdildiğ"ni göster - a çevr tır. u oııuuınun, ur • mÜnım hir merkezi olan Krasn d . 1 1 r ~ e crıne geç.ır. 

fdırıjnin fimal k'ISmlnda vaziyet v~ mdcted'·r. 'Pı.ir'k bültUmcıi Re"sinin tu!lmak için yaptığı teşebbüsler ~o. ıehrmi uptıetmq;icrdir. 0 
ar :; it 0 ~ a:!ırle~ık _Amen-kalıları 

lıamet ık.eShetmiştir. Burada pol s .iza!ıau, §imıdzye kadar yapılan bir. aJ ç mıştır, Dar hı.r sıhaa çevril - 2 - Ka.fkas dağlarının şi'ma1i .. 1 d 18 cndinn §SC bu son 
mcv'ldlar.iıne ateş açılml§tlr. Trenler çok lbayanıata rağmen beynelmilel m"ş bıtlı.man bu düşman kıuvvıetleri. gatlbi vereanhırındald ehemmiyedı :~nyer . .eG~~~b batı Pasifikle.ri §ar. 

_ı..._r. elle · kesil lh'iic kl _ _ı •• -'-Leb ~_ıı --L 
1 enı mcu• tekrar harek"ta b•cı yaima «lilmi§, tcu11>4iU t rj • matbuatta münakap mevzuu olan ne um uça arlmlz;uan mur~ penvı CM.UıaSlınln. mer:kezı olan Mae. lamnla S l .. ..,.. 

utl§ ~ $!kak fcneıierl parçalanmı bir durumu tamamile oydınlatml§ tıeşkiller ağır uyıbLu verd.itm tir. !kop . seri birlikler tarafından ga3 seiıı·, a '<>mon a.dalarınd~kı ı : 
trr. Bir pOBta merkezine karf! halk bulllJm.IY-Or. . Bundan başka, ha\•a kuvvetleri - lıüoum!la ıa!ınmıştır. .G "nenin acarı:::, ~~et~elCT~, ~ 
tarahındao taarruz edilmiştir. Sey. S .. ı-açıoiru nutkunda, milletlerin mız Kafkasyanın §ima] sahilinde kı. 3 - Sınıingradın cenuıbu garbi_ daları :ı:a ~t unl . • mAunfend a • 

• ·r__ __ , __ , h kı J w . • __ n...eb ıı_ 1 , . t t ~- b" d' il l • ._ . ..ı S ~ı • •..ı P eme erı ve vu.stralya_ yar po ırnuı~cum a cıag t - iline ııcıu ormuş o an ıhtılaf _ aa ve marL.Çme ın lrı me eıme te s ıııoe ovye~enn nevmıoaıne taar • ıııın ı:ru&ıtdif b .. l 1 . d h .. 
mağa muıviffak olm•roır. Bu bö1 la!'d'an lı"çliliin"n Tül"kiyede mevcud siifi 'bir surette tanrruz etmİ§tlr. Sa. ruz1arı akim kalmııtır. Ayrıca. Kn. ·r bava ak~ gcc dınbu« 8 ab!Ju • 
g'Me t>ir çıokları cic:Mi ib ra uğra. 4>uiluıı:ımad1ğmı ve bunun da millet. va~ .uçaklarımız bu müna9e'betle Tu !aç şimaii gaıib ' aiıx.leki taarruzJarını jeri de onları 

0 
~~;!la bu~~ ~.nhe. 

tı'Imıdc auıre:t1lc mütcaddia ıoıtobüab B~ Şefi eras ni!a-ki karşılıklı itimad apse limanınöa 400 ton hacminde geli~iTen Alman 'kuvvetleri bu böL ziyade iın' l nd . ~ve Me ı 8 

......förbi tarafından yollarda hıra~~ yetimle mümkün ıofiabild:iğini kay bir t'İcane.t gemisini batırmış ve bir ede \.-uvvccli bir düsman ordusunu ıniziru:len r ~ Mnrdo u, 1
• ercan de 

ıgıu.ı- • ... • ~- _ı_ • • •• •• fbn~l- d w h ... n_ I ~ sonra l vay cıvarı.nd&ki 
m~ır. Şchrın d seı bır kh!mıuua U4 ~- Bu sozler Ataturk tarcıf.n.. us-asıını a ngır asara \lgrotml§- w;;uşatmıış ar.ch:r ve bu ordunun kur. deniz mu'harcb · i eti" • d 

8
. 

L,,,,-.:ı.._ 11 (AA) .ı"l-~n !hü k kL-c:ı -'- - .J!'--. .n.._ ,_ • ..! 1 tı l k • . .. '-b·· ı d eş n n n cesı e ır , . .,,~ıa · · - .ruuuıı .. 25 otolbüs ao a uuua terADClliln~ <ıBD y.uatıum eacnn Q.g am ığını r. tu 1lUl rçın yaptıg1 teşeo wııer en Jeş"k Amenka1'la ı • 
CUrnu KafkRSyada "iddc~e devam - · lak b" d ı·ı · St Ti cfı b nd d • d lb. · k r ayrıca mcınen __, _ tir. . 

1 
go~en ye_nı ve p

1
a .. r ır e ı dir .. ...ııı.. a ~~a . n kcenu ~ ~ k e~~~: eGır nke~ce hçı ma

1 
mıştır. t.q\'oik ediyordu. işte bu siniri fk ve 

~r. Alman )~ŞU Valinin eYtDe taarruz Ye:nı Türkiye var ıgın• bu maharet. J....,u teısı erıne ·ar·tı a a~ a u. ere vu alber er, gerekse teb. hu manevi t~ kt" k" •tı B' 
a&op peıtrol ku:}'lllilll ı mıntakası Yem Deliı.i, 10 (A.A.} - Umwm t llı'i&iımet mternile korumağa mu. c.uımlJar yapılmı~ ve ibir Sovyet .zımlı w in lb:ildhdiği diğer huau lar §ima. lcşik Amerlkantn ~r,-:~'-nclı ayet iT. 

\'~daha gaıııba~ petro~ ~ye · · bı1lunchıw tepe e vaff k ohn Ak d J_ tr · t 1ırib edil iti K J1k dk" S d aauu onanma· rn~ . ..,- d va. evm;n ._,!": .,~c;.; . ·•-~ lcrıduşturh; nkar~ a ua :ı:ıd enR. a.. ;:1 şdr. J·· h'" a2~ras.:ra ~ ·~--1 ov~mdet • ururı:_unaun ı:ndan ,bir tesekkülıin 7 Ai:'Ustosta 
""Ul~ezin-e <lıQğru yaıpılma~ ır. :tıe!kl~ konan :manı~· _...-o- •tı:-met e r ço 81yasi ttız'}ik. J~ ln cenuuun a uuşman u - son ., t lçlmıe ş ıye 11:n ar Sa!omı d la . d... b" k 

Dün ~clt<i Rus ıt'wl ğiıı~e muvaffalk olan küç.üik bir gruı:> bu- Ter yapddığl bir sı:rad~ Saraçoğlu. cumlarlnı k'krarlamıştır. Bu hücum. o,an1a kıyas edilemiyece:k derecede kiil"' ~ aA! r na, Allger ır ~eşi e • 
l(t--...h.-,uad v~ıJ<-"kovonun """ --~ınd -:; .. ı;.,,-;...ıı-n h .cLl ,_,_. __ , k l . 1 d ,,_,_.. .ı._·-ı---.:::.:_· - . G un e gustosta eout aaa arı. 
~ı,.,- a ... n.ıu o.'2ıl ~- gün paifis ta,nu an ~-... 11-.u.ı. nun aIID n :ın:Klf<Ul &r§J'lllnda, rcie. ar çetın savaş ar an sonra pu.:s.Aur - vanı .. ~~ı g~termcktedır. er. na taa . h. şeJb 

tnaij şankllsinde, Amıavır ve Mtııı. mü..,,<ibüır. Bu gru~ ~ ~e~ top. ıh1k eltiii hüxUınetin Tü~kiy~ harb tiı1~'?'· 34 düıtman tankı tahrib çi, ~imanlarla mütteiiklerinin taar. m tuT~ ~e ucumuna eb ol • 
kop nnmtaık.a6ıaıda şiddetl• ÇM!P~ }anan ve wm va~nın Yesı.:_.Del. dl'Ş'nda lbıra~~ azmini hır kere edihn~~ır. • :n.t2 ıstikametJerine nazaran stratejik Fakat b d f h b 
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l'l1aılar dl~ b"h:fiırilrn.ektedir. hidei"i evane gttmege t~eb'l:iis e- da'.ha te.Yid etmış ol'_?-a6r, hiç şüphe. Beıil'ıın 1~ .<t:._t:·>. -. Aslcerı kay ta~tilk ve jeografik vaz.iyerieri mü. merikal·i~ ;üa ·n~s;w .. ı~b~"' kA. 
Sta!İngra.d mıntakasında çok kan den kafile anısında buluınu~rar(lu. eiz faydadan hali dogı;lcHr. if akat :bu nak.tan lXldırıldigı gıbı Rumen kuv. saıd ıolhnııynn Kramodar ve M ckop Sa şu gu gı 1 çl • 

lı nuı!hard>der cereyan etmektıe ve Pol~$ ~eri bu grupu Ajn. lbitamflılt ve .ullı azmi, Türkiyenin, 'Yletleri d'ün Jei k limanını almışlar. bö1gclerinde Sovyerlerin büyük bfr ma~.':J· :ım.o-~Bi~a!akrına taarruz 
Sovyeı kuvvetler.i .aı:wdan~ bir mu.. mcmi i!mpllSında yaika-lamrş ve da. heıihıırıgi bir tecavüz 'karşıeında ken dcr. mukavemet gö ermelerine pek o J::·ı~u~ ~ ~ ~~erika • 
kavemet -göstermek.tedi:rlor. En tch .. ğıtmıştıı.T. ıdini ısiliıhh müdafaa etmek hUSllliUn AJman baŞkomu·tanlığı. Azak ele.. lkadar Jntizar edilmemekte idi. Fa • ı ~z ebr~mns.:. ta lı Japo~ 
t k i mıntaka Kotelnilc.o-vtc'ru.ın ıİ- Yaralanular, ölenler dalci kıat'i azmini asla bertaraf et. ~izi dloğu kııyıaında bulunMı Jeizk kat, bu lbölgelerin bu kadar çabuk ~ı ~ ıgmc g;;re.b.bl~ adalıı.rda.1u 
tna1'i :şa:ikisind'.cıdrr. Burada fuılaıız Bcmıjbi.y, 10 (A.A.} - ~bay. mİ)11t>r. 11.imanıının bugün harekot yapan ~u-~ de ihtimal verıhnıyor, ~ ~s e ır ~kte k~ra h.a 
topçu dü-e&su, ve kanib supışma. da Dadıa.r mahallestnde ıpoll6ın ikı Tü~ htiı'.kiimeti Reisiın1n, bütün men eüvari birlikleri tarafından zap .. So-vyetlerin kuvvetli ardcı mukave. ~~ UMV :1°1n çot· fetl. brr 
lar obna'ktadır. defa ~ ~ üzedne ku~unla ihtimamlar.a reğıncnı. Türk istiklali tıeditdiğinJ turih etmektedir. meı!lerile Karadeniz sahilindeki h. ~ıuuı ~r~ış, ~ attı. harb 

Sovye.t tebliği ekinde, muharebe.. yaralanan 11 k!si _:h2;.5taııcy: kaldı- veya Tür1' toprakları tecavüze uğra. Kafkasyada vaziyet manlla.rıdan ku'VVetlerini vapuılnnı. M:h ~~ ;ahu u: b n ton. 
tım ~anlı bir devreye girdtği, rılmJı1b.r. Şimdı sükiınet a~det et. dığı tıab:IİTd.e son ferde kadar d3 • Vidhy IO (A.A.) _ Bcrlinden lhindllTelbilmek için muktazi zama • ırib v t6 ~~ V:~r, 1 muh.. 
Donun dirseğinde Almanların ağır m°i'.Şfr. . .. d":;ı; _ b ~ ~ay.esi3e bütün m'ilii varlığın bil.didd:iğine göre Alman .ileJ'j un. nı kazanımağa çalışacakları zanne. d'lhae nah lye gcmıha ~ı_ batı~ıl • 
2ayiata lbaıkmak&ızın tidtletlı hü • Resmen lr.lıılir~~:·bne, ~ U.. bir :idea! uğrunda eeterber edileceği 8U!l'ları Kafka'"'a c~nheainde ) 'eka. dJiyoııdu. ~VTı n 4ve1 avn l ~ud .. ~~.ele·n· nde 
cırm~arda ıulunduklaıı bildirilmek. ·· n--&.~y.·;ıft v1.1au uıa 1 A<>T'aa -J -r "J • ca tayyare er ld k 

u gun ovıuu• wa d 4,__cl<fut 27Jci.1baliındaki eö&r çok açıktır. Bu ternıograd' vannıılardır. Goorgi • Va.kıU. Ahnaıı tebliğinde de işa. eri -..:ll.:ı w · u~':._~~- u ·ten 
todir. v· I a şa't.klıaıı.{a_ esrı~:n aP~e.r ar~ eıörbr, ~ür'kiyeyj, şimdiye kadar bu yevska'nın bu.gün a'Ü§mesi beklenil. :ret cıdildiği veçh>le Sovyetler E:ene .turJ g k~ge ~l.:DUT olmut 

V: 
.. 

11 
(A.Aıf y)...: 1 Eren son alınan kşr yaa ~r;J~· ,....va yaraı,., .... ..ı.;yı mcmieketin haya.ti menfaatlerini ili- :mekıtodir. vapurU.arla oenubi Kafitaeyaya nakli.. n:\~n1 a~~ ~Y arıily. ız. tayya -

:IŞL • - açınm .........,""'6_ ·~-~ .,....,,..-'6 1:~ 1 · ,_ b' h ...ı_ k . · . _ _ı__ • k ,_ • _ı e na&uu gem e.rınc çarparak 
lı'aberlerıe göre .AJıman seri kollan henüz malUın delildir. ıa etmem o~n ır aı-oe arıştır. Ru3 tebliği yat .ıc.r ~ gerı aıwama.dnoaJT. buniarı batırmak için ken<lilerini 
'ruapc;enin 80 kilbınclrC yı:ıkınma Dün ahaliden 11 kiŞi ölmüş, 49 lamak ,,_~dılke yapılan maknevd~a • Moıı;kıova 1 O (AA.) - Bu sa. 1;~~ Fak~·Jgegler. Krd as~har v~)\.1~ gönüllü ./Olarak leda eden 7 Jepon 
rıırrı ..... :.,ı ''T ıJ:ıı:.: ,. ... ...,ı..,,..""lı::.tı!r 22 polis am,rıi ra ııı;ıat ı 01ara son verme te 1r. ibahki 3~vyet tehllği: ~p ıoo e erın e va settıglm1z tayyaresi} b l .. b 1 ..,,.._1.1u.ıa~cro • Alın b" ~· J'..__.._ ..... .,,. . T· _JL" • h b" k la _ _:ı "ô'.cl ı:ı· rdC k tl i e W1 arlll mUrette atın • 

Ayıni. zamanda c:Bğ~r an ıT. ve 69 polis te yaralanmııf.ı.r. tl~l)"Cnln ar ın sonuna adar Dün gece Sovyct 1:ıt',a rı KotciL taq.ua ~ c 1. n. ı mu ~vcme er dan fuazet bulunuyormU§. 
liklerü No;ıorosi~~in" 50 kil~et. ıB<mıbay, 10 (AA.) ·- Dünl.ii ~~a~ et~c'k istediği ~itaraflı~, nik'ovıo:~ım. d.oğu imal.ind~ K~ta.: gösterebilseıydıler bu nakeyat hem Bh1eştk Amer1ka1ıhr muharebe. 
re şirrna1ı ~ndt; bu.unau kaııg 'lk.lria yaralanan1atdan a ~h 'bu bıtaraflıktır. Boylt: bir kaya bö°tgesiMe ve Amuı:nı kesınu -d~~ k~la: yap1hr. ibem de daha nin devam ettıi:,r?n" bild~mıektedir. 
'Ilrostlk.a)aya var;:ruşl~rdır. 10 ıki2?i ··1:m~.ür. Ünıiver-ite tale. bıt~flık en bii-yü.k tay.akkuzu icab ile Kropotıkin kesimind: düşmanla bü'y.tll ~ ~e ~lurdu. ler ve netice hakk1n<la henüz hiçbİT 

Pııvt~o.l't'".ıkt~ hareıte.t eden Al.. besinden blir kı da grev ~lan ett.inr. Buı da vazıfesin.ı her zaman mdharelbeye devam etmışlenlir. Bu ~ed~\ Sovyet mukaveme. malUm venncmiılerdir. Ancak e. 
anan ~lırll!illclcn ıdenubu şa~ye e~ır. Şehrin . d maha.11ıalıe. yapmağa muktedir Tüdderin kana- Sovyet donanması tinm ~u 'kadar çabuk kır:\ma.!'lnln ğer y:ukarıdıaki 'haber doğru ise 'Ja.. 
®ğru ıılerlıyurıe(k Mal-ka _nehrme .rfuıde halık tıramvayları taşlamı ,.e e.tince ~ü&.iye aadccc pasif bir bi - M<>fAkova 1 O (AA.) - Bildiri!. se!behı zı. l \l~. urları ~~ıb ed.cn pon'\ar~ Mid.vayın in · mını almlf 
ulaşmı.şlaır ""!; ~~ı g cçeırek sey;ntissfeııi durdurmuştur. ta.raflıkb isti:kıbalini kmuyamaz. <Jjğine göre Sovyet donanması Ka.. Almıan pıy: de tümenlerinin tahmin. ~lll"tndan earfı nezar B rle. 
~erci< nehri iiz<s1ind~ Prokl.atn:. - ıKonçe partİıiİ binası Bu bitaraflık siyaseti, acaba na • ıradlcnizde Alınan ~ ali altı.ndıı ou. den cıvvel .Krasn~dar m .. uhareb~. sa· ,ik Amerikalılarla Jngilizk;in Avue 
~ayıa vaınm~~r. Sabahın :tk Y · Delhi, 10 (A.A.) - Dellhi. ,,ıl oh~or da mer'i ıırrlaşmalarla te. lunan bla limana karşı cür'etli bir hasına Y'etl melen <>1dugunda flll>.he tra1ya müdafaasını çok zay1flata • 
saatler:i!n'de llemı ~ar Yckternı • dakıi kongre parti bması buı sa.balı lf ~illdbiey.or) Saraç.oğlu bunu, akın yapmıour.Sovyet gemileri ge. yek.tur. ~~n~ız m~TCbele.nn. ca'k.. büyük bir deniz muvaffakiyet .. 
ov.grada ulG§llllŞ~..:.:__ polig rtarafından i§gal· edUmi§o'ti:r. Jngi)ız - Ti.lr.k muah.e~cainiıı iki la - cc mayrt1enmiş koya girerel: antre. de 'Z.lrh'l~ ~ırlü:leTJn gerısiod~n pıya~ :aiz'tiiiııc uğra.mı, olduklarına fiiphe 

1 ı ~ blrniinln kararı rafın menf•tleri dahıliruk mer'i ol po4aırı ateşi altına almıt cephane d yU-riiııles~ ve o zırhlı hulik1c~e .edilmemesi :icah eder. K. D. Amiral Kingin Dombay, 10 (A.A.) - MüSlü. ma8tt<l devan! edeceği ve Tlirk.Al. yü1'ılü ıernileri batıTmı~ ve ukeri mümkün oldugu kaçlar ~9:buk yeti -
man biırliğii reisi J!nnah, ıkencli ta. man paktının iki memlecht aras1n. 'heeflıcri lboınbardıman e~tir. Hü. şemk onların ~areketl7rını destek - Al manyaya giden Türk 

Pasl.fı"k muhareb ~sı• ıraftll'?iarınclan ~ÇDk. tehl~ikeH lküt. daki anlayl'f Jcihniyetin.i ve doetlu. c:a.mı o b<bır ani olm~r ~i aahil J.emeısi e!ıemmıyetini gıt.tikçe artıran 
- re hareketinin> dışın.da kalmaları. i-u temhir etmiş o1uiunu ve faal 'ba:taTyalamı çok geç ateş açmıştır. bir mesele halini .almııtıı. G~ç~n ae. gazeteci (eri Peştede 

h kk d 
m · emfş, ye Hınd lıal!kım h~ Tür.k politikasının mül!bet bir cee • .. .. . . . neye kadar piyade tüme~lcrının 1?u (8aftarah 1 inci aayf.da) 

. a ın a bayanatı ~::ni!~~-m harbi =h ~tl=·tiğini söylemek auretile ~tı;=~~:t=~a:ıt:ı1nitı~yle ~~1;,~]:ı:~il~~~r~n~ t~'r1;i~~: ği milıneJ& ei taraiından kar§l· 

Vaşi~ton, 11 (A.A.) - Dün K~da ırevlf'r Rumen ma.!buatlna röre bi-t'.:l'Jyor: ği u.nnı vardı. 1942 rnuhar~ele - ~garotecileır heyet: azalan 

S
Va "ngtonda basın müm•lle-ıine, l{.ailWıta, 10 (A •. A.) _ Kind kon- Bülcret 1 O (A.A.) _Yem Türk Şuur.1~. ~!_vatanper~~liğe ~a>:~. rinıde bu ~~arın 71,~. }5 1ck")omct

1
• Macaııi.standaki ;ıkamet.Jer.ı esna. 

alomoın a&.la.rı deniz harbi baJc. ~1 Jtiıder'llerin: ... ....ı-~~'l· ... -;~ B ~-"'-" ş··k .. s wı s·· nan ve ınıç oır zaman z.w esen gos. Tc;y.e çı.ltaTıJIDl~ o ougu uvvet c -el ·~- M pol· .. n-~ -,,,.- ... ıcıwu.u- ~.-."'" a§'Veıau u ru nraçog unun u • . 1 b . . ıwıuua en ..:uılntlHŞ acar 11.ılW<l 

k~nida 1:>e.yanatta bukınan !'~rat Ka'!!kliila şin»l banliyösü'IldoKi Juıt )'iik Mirtllet Meclisindeki beyanatını tem:ıe"!1' ıo an .u ~ıyasete gnyrıka • muhternetdır. .. .. . adamlarile ve ziraat, endüstn ve 
Kinıg ezciimJe ...... Jarı aöylemııtn: tıezi""""lannıd1aıı b:ızıları 1\)u>a'iim 'İ'-İ R ~ l . . 1 _ d" bil ınkar manevı bır kuıvvet veren Zırlılı ve motorlu bırlikler mey - ı..'I... t h t .. :ı... h . ~ 

:ır-·· ~· E>-· "" umen gaz..,.e erı nCfJ'Ctmltı.er ır. 'b· . k l. ~ 'bi . d .. . -.:are aya ına mensWJ §a sıyc~-
.. cıSalomon a.dıılarının cenub. d~: tcı.til etmişl6?1Wr. Bur'ka pazarın. Bu beyanat &arahati ve samimiliği şey ~umun tuvı ını azanın!§ o d~~. ç~~ ~n d r ~~yak·~ rum~~ leırle tanışacaklar'Wr. 
~a lbuiunan TufagıJ"°,nun . Jşg;.~ dald dliıkıldrrlaa.ın bir kısmı da ka- ;le derin lbir te.ir yapml§tlr. mas Debab az.et I •• rı:n ~: gun ~il! .. t 0ı;;.etr-c 1 o 
a~n Cuma g.iiniindenberi m~tte 1 p.tılmıftr. Rumen umumi efk.arının bu hu.. A~ lu ;.. il es :e g~re uh bu· ~ yar; wı :nı:'1~ı~. lr ~- Numan Menemenciog"lu 
kuvvetler taarnı:ıa geıı;;m!şl:erdır. Bu Vahim çarpiımalar f'l.llilaki O:uygularına Ye düıünceleri.. b " . L:!YJ~. ~anslnlft usus1 m a.. ":a!fn ıb·~t day• lgbı g.?zk~;!u.n; .getı • 
harek&ta Amerikan 'ba'lu· ye ve kara iBoonbay 10 (A.A) - Bombay ·· ıa U · nruı ın 'oıwul?JYOT. rılirse pıya cnln ugun u ı~nın ne CBattarafı 1 inci aayfada) 
oıiduların.a meınaub tc:uıvvoetWe bir eyaleti. Nilkumetr ~fından 't'\Da"e -rı:e !ercumk -~f 0ı ~ d nıve ~~~ebt~- «Dclbats» gazetcsincl-c yazd:ğı kadar ~ kendiliğinden anla. rilmrştir. Vali ve Belediye Reisi 
it 1_ ~ aı, ,u sımb e eeın e neşr.cttıgı ır 00 k lede Pıi Be Şük .. 1 1$1m Goneral Mac Arth..ur 11:uvveı.. diten tEbl!iğ şöy'le demektedir: makalede Sa.raçoğluı\un sözlerini S ma~lA Bü' e~e u ,,!nusM, 

1
_Tu şı ır. _ L

1
._. n! L ---L..: Dr. LUtfı Kırdar Wafından Nu.. 

led i ti rak etmektedir. A:ı!Ker ve polı"s kıit'alan iclı'ir da. ~-u51 - _] __ ıı_ •• • ..ı._ d" . aıaçıos u'DiW1 YUa. m .. et ec ı • Alman too ıet rıat goMz;; """"' - man Menamencioğiuna meb'us 
1 - - J ııuuu coeraıı; f}IO~..., Jyor. sınd'eık' tkun tahlil ed' eli. · "'--~ - oda d bahaetmekt Adaya çrb.rma. .Ya_pı mlştlT. a.. M nde lkaııgaşelııdar çıkaran halk y . T .. ıik Ba kil" . .. 1 . .ı 00 u ıyor ve ırun aılDtllgl n a • c • ildiğine dair gfüıdeırilen telgra. 

ı>on1ar hemen müdafaaya geçmişler ıtoplruutdılrma bip, &aaıt 16 ya .. « . enı. u ıve ınm ~oz e"?, yor :ICı: dir ve bu auretle, Sa1sk - Voro lof. fa 1enemen "Oğlu aşağıdaki ce. 
_ı· ı . .....ıı-- def-a..- f .,..~ t Turldi!)"Cllln haıt> baıındBnıberı takıb Refik Saydamın ölümü Türkiye.. rt K~n hattının gaminılelı:: Al_ ~ göndermişt" • u;r. alAUU" on .u<Uı. n.4'UL a - or_ . - . • ·ı _ _] l o a vauı. ıır. 

''-< -Y- ettiği &ııyaısete tamamı e uyguTI"Our · r,, _ _ ıı_ • • •• •• •• • ..::ı.--•· · · · "- __ ,_ · b" ·· 
Şimıcliye kader 1 kntva-ıör hat. '1lll?d:>m· ka\mışlardır :S:-..Jlıt .. • . · . : yu VUUK1'Ul1l"CIQ nonunwı J'u.A.5CA. 1 • man ılen ;ııa~etını 11 gun evvıe. cistanbul meb'usl .. ~·-a .inlilıa. 

· ... .,...,. füıilnye faal bır bttalllflık myasetı da · hrr.I lek. · d b "h l lt ...,,,..;o.uı 
mı~ 2 dist?~et' v~ 1 nekliyıe ce- kiımele!'e ieabet va.ki ohnUF<l &ı tatlbi.k. etmek mak di!eclir ki bütün . ~:. ~ . ..a ~em 1 e~,~ıydaae.tkı. 1ine nazarımk - .ı a aZieıarb o ah:a da51. bmu tebşir eden telgraf1nı,.ı se. 
tnimiz haısa.ra :ıığraraıttır. ~ hen:tlz. ıtefer.rü~ıJıı? ıına1fun -· . . · 'k'ta m ~ Jyı gutmu 0 an uu ev t ia vwme. tDOlr. ra u fC rr, un. vinçle aldım, İstanbul halkının 

Henüz barelr..at bakfctnda etraflı değilldir.. taalıllüldlenıne ve .ıttıfa rrn~w &ada. adamından mahrum b~r~kml§tJT. kü yazım1zda ha.hu-geçen Ge.ıorgi • hnıkımda .gösteni1ğı ttimad. kcm-
halber alınmamıştır. Böyldikle A. . lra.t g6stermeıktcdır. Fak.at dıger ta. Say.darnıın yerine başka hırım bul • evsk'.in nnenk 30 Km. cenubu gar. dEledne karşı olan candan bağlı. 
tnerikan kuvvetleri Paeifikte ilk ta. ':~ e?~dc!Jer_mc ~ı.n. ~unu taMarı Türkiye; hemangı bi~ tecav~ mak lı_~iı- güçlük_ göıter~iT. bisinde bulunıruı.kta~ır. . bğ1Dll bir kat daha arttırmıştır. 
a.ııru.zi .har«*etlodni yapml§ eluyor. ~lem'Jlllir: M~:"eu.ı Ruzvelt .. tara.. z.e GtUV\"Ctle mukabele c;dehı?mek 1 • B~r:wHige ~raçoglu ta!.1~ .ed~. . ~ D~ hv;ıııle Stalingradın :M:ünıtehiblerimi kıymetli şahsınırı-
lar. f~ ~etı~: mektubu ihen.uz Sta çin ord'u'sunu müt~a.d•yenı lcuvvet. ~· Bu tayın. ~a>:~ obıı ~l; Çun cenubu gaıbiıııode'kı Sovyet ~':et. da sclimlar ve derin şükranlaTı. ----o )ı.e Y<ırmedliJru. :btı ?1ek.hıbda Rwı lctııdinnek.te ve bu hUSU5ta büyük fe kü olen B~vek1lın !§ine en lYı de • lerinin ci.e ibiiyük sa.reıntıl\ar geçlT - mı sunarım.-. 

Norveçteki Alman 
manevralar~ bitti 

y~a y.pdan Amerıkan yardımı da'k-i.r'tıidıara. .lcatla.nmaktadtr. Tür • vam edc:bllecelt olan Ult, o~a en meie batladıkları Kırlaç gaibinde ---------:------
ın-.esdJıe.,i mevzuubahs olduğunu ili.. \;iyıemin hiç bir z:aman fohiıal etme. nazik &en.eleme hergijn beraber ça. &uvvetl:i bir Sovyet oJlclusunun b • ( T 1 \' & T BOLA ) 
ve etmiştir. diği lbu açılc ve samimi aiyaset Sa. lı~ıı olan Sara9o.ğludur. Bu ~uret. şatılın}! dlmuldlıda.n an1qıliııakta • ~ _ 

Yapılan konutmalar nçoğluna manevi bir nüfuz nr • le ~ devamlıhğ! mükemmel dır. Alman b~utaniığtnlJl Vo. RAŞiD RIZA TİYATROSU 
Landra, t t ( A.A.) - Ru~veltia mektecli~. 'l1ir tarzda temin edilmiş oluyor. ronez, Ridıev ve VoJbof mıııtaka - Halide Pişkin beraber 

\!iti, 11 (A.A) _ Stokbolm. Rıueyaya ~erdi~i: mümes!') Gc. Bu nüfuz Türk aiyuetinin leme. Bu; t~min ediiec;ek~~· Huwaile ki larındaki Sovyet taarruzlarını §İm - Ha.ıb~e. Bdvü bahçesinin 
.cl'en bildirHdlğlne ıöre Norveç aa. neral !:~~bu-tık~ Mo ıkıova 1ini ıtayin etmiş olan milli şuurdan Sara9oğ'hı B~~~ıtlıgı ;ab~I :;ek. diye bdar lr;!nlıktar.. ~e bu.: ... daf aon eıaııtwbl kısmınde bu gece 
lıil1erind.e /\hnanlar tars{ın.clao ya. ~~ ~--~ .. ~ o .;suna mem geliyor. Tıüriôye hu milli ıuura da.. le beraberş iincıydey: e __ .,~ ~~. -r~ da kırecae~ er:~ a~_:.~ KÖRDOeOM 
ll>ılmtkı olıın mıııncvra1ar hitama er. liuı.;> ·~tın mutftllası arı gece y Tak dokunu'l b kl 1 jj• .ıntştırr. u saatte 1~ meac'lcıCT . ı - ukten .oııır-.a e 1 ~ ı tiyat .. vv• 
lrııi-stiır Bu münaaebeı]~ Bergende bir gündiidii görlifelerine devam etınek =ftVT'. ma:ı a u Dl an ğer bütün meselelerden ö~miıdir lerıinden !büyük. bır kınntnı büyük Komedi 3 perde 
(re~· .reem; yaptlmlftlr Bu ceçiCI ted" r'kT. ~··rlki . ik" uh 'b .. Çünkü 1bütün bu mesdeler 11~ za. Doın kavsile Stalingrad eenUbu gar. 
l'cısmiİ Beroen· de şimd.iy~ Jaıclar gö. '-- u •- y,eı:_~ d"~ .~ lü"'~lıı zub~kreye rure!lere tabidir. bi mıntakası.na sevkedeıek burada -

•
0 

8 .. k h.. . } .. ..-..rşı -m OU' urust .ıı; e tat ı et. B Sn vl "f ~· d •. tl asfi 
~em'İ§ ihti mda olmUftUr. u reşte uvıyet erını i!iıği bitaraflık siyaseti SaraÇıo~lu - . M. ~~~:. raç.~g ununbtaı~ı et. dl urumu_~ra e t yeye v~ ~ 

e>- • • • ' •• • • tııği taranuz.ılgln manasını e ırte • an eorrra ıuııı;a&lnl, o zamana .. aoar 

R l • M k - ıspat edcm1yen bın- mın lbu kad:ar açık ve hıt 1 bır _Hs~n- rek diyor ki: esaah bölgderile memba!arını ele 
uzve tın os ova ı . . .f . . la ~ııını kolayJaotır~.n a~ıl - Faa1 -tarafsızlıktan Türk hüku - @eçinnek suTetile tam bir cuıniyet 
dakİ mümessili ne erce kışı tevkı edıJdı lenn lba hasıdır. Gene Turık sıya. mot reisinin ne demek !İstediği açık- altına elac wı zannedilen Kafkaaln. 

V:i ~, ı 1 (A.A.) _ Bükreştcn '8etiridekli ~u1 dü~l H~k~fiiTkki T~rkLf · ça an'laşıll.yor. · Bnnun manası şudur: ra, eağ kan.ad ve yanını. da geneV ken 
diyor? &an .b 'berlcre göre dün bu şehir • .yenin, ngı tere le ıttL n ı mıına .a. Türkiye hadiseleri yalcından takib didine geçmca! lazım gelen o <Ta. 

oıe'kıova. 11 (A.A.) _ Rıu:vel. de ehe:mmiyetJi polis hareketleri ya • .:za etmes"ne rağmen, Almanya ıle etmdk1e iktifa etmiyor. Durumu, yn dayamlf olduğu hn1d~ Mos1'o'.a 
tin Moikovad'aki Müm "li beya. pdmıŞ&r. Münakalat b"J"knç saat bir pakıt imzalama&tnl mümkün kıl. mdht.elif muhn:iblerle anlafDabr mıntakaıına taa?TUZ edebılecek b r 
llınt.ta bulunarak kendnıinin Rusya. d~. S :ıcı yoklamalar ya mı~ır. y.apanık dcı?Ueştiriyor. l te Jn, ilte hale ~meğe çalı ~ğı en ziyade 
d~ bu[unmasiınln 2 noi cephe ile ala p~r. Hüv.i,vetlerini · pat ede.. Suııçıoğlumın beyanatı bazı a • re ik ittifak ve Alman.ya ile <le muh~ ot.cluğundan eğer büyük 
lcab dbnadığınJ, ve Sovyet !kuvvet. m"yen !birkaç 'bııı kişi yaka.lanm!ş. yiala.rı bir keTe dah tekzib etmiş dostlclt rnuahe<ielerinin mevcudiye. Don ~:vaindek~ .S°?et kuvvetleri 
~ eonıına kadar mukavemete do tır. ve heıfıangi bir entrih t~ebbüeii. tini Sa.raçoğlu böyle aıtlatıyor, zamanında gerı çekilmcilerx bun. 

• 

NAŞİT GECESf 
12 Ajus'tos Çar,amba günü akşa. 
mı, bUtün tliyatro ve ses, saz n·at. 

Wlarının i;t!rekile büyük 
müsamere 

ZAl.1 OLGın."LUK DlPLOllASI 
1942 e6i Bazlran arınd.ı Cünıhurl. 

)'et Ka Lisesinden p.lnıış olduğum ol. 
gıml '1iploma.ım ayl ~~Um. yenisini 
ç.ımracai'ımda.D eak\sinin hiikmü 7olr. 
tur. 

Cümhurlyrt Rrı Liselli 6 edcbl1a.t. 80 
Sabriye 4JU 



1 Sa,k', 
7 :_ 

ION POll~ 
1 • • 

Vücud için Vitaminin ne kadar lazım olduğunu herkeı bilir. Cild için de vitamin ayni hayattir, Son zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ıtriyat ve güzellik enstitüleri vitaminli 
kremi istimal etm'eğe batlamıılar ve .Uzel neticeler elde etmiılerdir. Clldlerini beslemek ve ıayri tabiiliklerini ve enfeksiyonlarını gidermek yolundaki gayelerinin tahakkuku 
üzerine bilhaaaa kadınlar arasında müthit bir heyecan tevlid eden bu kremle,,- bütün müstahzeratı itemıümul bir mahiyet alan Eczacı Hasa'nın enerjik meıaile istihzar edilebil .. 
mit ve Hasan Vitamin kremleri namile piyasaya çıkarılmııtır. Yüzdeki ıivilcelerle erienlikler Te buruıuklukları izale eden, ihtiyarlan gençleıliren, gençleri güı:ellettiren bu 
kremleri derhal ve blll tereddüd i.timal ediniz Hasan Deposu ve ıubelerinde Tiip 35, Kavanoz dört miıli Büyük 150 kunJ§tur • 

IST ANBUL ve TAŞRADA 
Kitabcılar, Gazeteciler 

ve bilumum gazeteler bayilerine mahsus 

MÜ BİM i LAN 
Badema: Almanca rilnlük razetelet', haftalık resimli harb 

mecmuaları, kadın ve moda mecmuaları 

S ı: G ~AL. ALMANCA, tTALYANCA, FRAN 
... ,. • SIZCA, lNGlLlZCE ve RUMCA. 

Caz.ele ve meomualarını. teslim şarrlarını ve fıa.t listelerini ancak 
aıaiıda.ki Türkiye için umumi ıbayiindıen tedarik ve 

temin e.dcbit!~iniz. 

Umumi bayii: JOHANN BAYER 
ESKİ GÜMRÜK SOKAK No. 38, GALA TA - tsTANBUL 

P<Mlta. kutusu: 1580 

. 

1
. · SPOR 

(Bllftarafı 3/ 1 de) 
m Saffet Güral da kafile He be. 
ra!ber dün akşam Zonguıdağa ha. 
Mket tmıliştir. 

Beden Terbiyesi hocaları 
tekamül kursu 

Beden teıibiye.si. h'Ooaları liıç.in 
hazırlanan tekamül kursu dlün• u,. 
fak bir merasimle Haydarpaşa li. 
sesinde açılmuş.lı.r. Maarif Vekale
ti Bedon Teıribiyesi Müdürü Vıl. 
dan Aşir, tekS!mü 1 kursunun mak 
sad ve gayesini izah ederek kuı:ı.. 
sun n.eş'ell ve veri.tnLi olmasını 
temenni etmiştir. 

Dönt hafta devam edecek olan 
bu ·klJI'Sa muhtelif liselerden 107 
beden terıbiyesi öğrebmeni i~tlrak 
eıtmekrt:ooi.r. 

Kursta sabah jimnastikleri, iz.. 
TAKSIM HALK GAZiNOSU cPlik, fuıtbol., hendbol, lıa.ske1Jbol 
Muhterem İıtanbul halkına takdim eder ı ve su sporları üzerinde <;alış!nalar 

ya.prlacaktır. 
Bundan böyle her aktam gazinomıızcfa Türk Halit şairlerinin ve Kurs tatibikatında profesör Sa-

bostokarların bulunmaz nadide eserl~ııini yalnız di Iıımak, Vildan Aşir, İlyas, Ke. 

A D AN AL 1 A B O 1. l Ç L f den mal Halim, Sıtkı; Tcvfi.k ve ilha-
11 mi. anuıh.telü sporların çalışmaları .. 

dinliyecebinlz: Maya, Kotma ve Halk Türkülerini aalı bozulma • na nezaret edece.klcrdir. Yartiltm .. 
dan yalnız: Abdi İçli Ses okur : cı mualliımler için 14 Ağustosta 

T cmiz H&va. • Eyi Serviı : ------~ lkı-r. lisesinde ikinci ve ayrı bir 

\ Elektrik Sayaçları ayar itinden anlıyan bir 

ELEKTRiKÇi ARANIYOR 
Eldktrrkçifi.k. VO Sayaç ayar ehliyedoririi haiz bir memura ihti. 

ya.ç vaı:ldLr. Ehliyetine ıöre 1~O.180 füa at1a.Sınd'a. ayl~1' ücret ve -
rileıcektir. i.t.eklikrin bir kıt"a foaoir&flarile birlikte tahsil derece• 
leri ni ve çahıt ı kları yerlerden al <l'ıkları veeika. suretlerini ve el 
yAZ l1arik dilekçelerini poıta kutuau l.ta.nbul 176 ya (K.B.E.) rem. 
2'ile göıvd.ermoleri ilan olunur. 

Saçmız Dakülüyorsa, B&Jlnızda Kepek Yana? 

MAJ.K SAÇ -EKSiRi 
~----Kullanınız. teairini derhal görürsünllz ••••" 

Nafia vekaıeti Tire su işleri 20 inci şube 
müdürlüğünden: 

Kü<\ik MeodelleS ana plajının Km. 11 + a29 - 1' + UO araaında a.. 
otla.cak ricol ltlavıa kanalı h.atriy&tl iapıa.t.ı bpa.lı sarfla eksiltmeye konut., 

muştur. 

ı - Elt&lıtme !5/8/19tı Salı ıünü ıaat 16 da Tirlllle 111 tşleci Jfrmincl şu.. 
be müduıtiiiii dairesinde ek$illme lr.oml$fonunoıl yapılacaktır. 

ı - Bu {fin muhammen be4eli 20094.8'1 ve munkkat teminatı 1S0'1.l:& 

firadJr. 
ı - Bu lıle a14 ıprtuame Te ı;ro~terite ıı&ir evrakı izminle nafıa. ve Tire .. 

ae su lştıırl 71rminci ~ube müdürlüklerinde cörülebilir. 
4 _ Ek»il>lmeye l'il'ml'k is~yenlcr 2190 eayıh kanunıın hükiımlcrine cöre 

b&nrlayaoak'lan ttsa.lklc ekSlllmc tarihinden üç ıiin evvel Tir:ıde su iş!leri 
20 inci şu.be müdt&rlüiııne yaıı ne müra.caııtla ehliy&t vesikası almaları eaııt. 

tır. 

5 _ Eks'lltmeye a1rccekler tekili za.rf'laırı.nı 2490 aayılı kanıın ve ek.slltme 
~nln tarifi dairesinde' hA7.trlayarak elısiltm"1in yapılaeıl'l saatten 

IJir e:ıa.t evvel Tir~ su l.sleri ZO inci ,ube müdürlütü ek.ıdl(me kom~>·onu.. 
n.a. ma.11.'bıu mııka.blO verıulş olma.laıı. lı\znn.dır. 

Po8taıda olan ıedk.meler kabul olunmaz. c4592o d61b 

kurs açılaca'ktıır. 
Dün yapüan açıılı.ş merasimin. 

den sonna kursa ıştirak eden be
den lterıbi,yesi hocalarına Haydar. 
paşa liseSi tarafından bir çay zi.. 
yafeti verilmi~tir. 

Liğ maçları için yapılan 
toplantı 

!lıstanıbul 1Lg maçlan i.çi.n klüp 
mU:l'ahhasları dün akşaım böl:ge 
mcrlcezinde toplanmışlardır. Lig 
ma'çlarının 13 Eylıilde başlama. 
sına lkaııar verilmi.ş ve fıkstıü.r tan
zlım ~ilmiştir. 13 Ey!tllde yapıla. 
caık lig maçları şu şekilde tanrıım 
edilmiştir: 

Fencrıbahçe - Sü!eymaniye, Ve. 
fa - Kasımpa.şa. 

Beşiktaş - Taık.çimı Beylkoz • 
İstanlbuT.9por. 

Galatasaray bu sene bir!nci lLge 
terfi eden ikind küme şampiyonu 
Davudpaşa ile karışılaşacaıktıa-. 

Adalar sulh hukuk mahke ~ 
mesinden: 

Biiyük.e&mi mahallf'sl, Şahbal ,.e (lı,. 

nar sokak parsel ı, ve Çlna.r sokak ~
nl 1/60.6~. numa.t:ıd.ı. sa.kin iken ika.. 

meic'lhı meçhut kalan Manol km 
Frosoy:\ 

Abdur:ralınu.n Unur ile ...,-ian n müı 

tereken mutasarrıf bıılunduiunuı Bil _ 
yük.ada, ŞaJıb&l n Çina.r ve P.uıkaı ıo. 

katında. 5ahlfe 6, pafta 61, ada 7!'i, P»'. 

ı;el 6 numaralı altınd.ı l.ki dıikkinı ol:an 
kuyulu ve bahçeli ahşab evin k.ııblli • 
yeti taksimiyesl olmadığından ~ilk ar. 
tırma ile sa.tılara.k 'uyuunun izal~l hak 
kında adı geçen Abıilurrahman Unurun 
vekiii avukat ZülCita.r O.ıa.nın aleJhl • 
nlze aohtı ovanın duruşma ıiinü oWı 
7 /8/9f2 tarihine müsadif Cuma &iinü 
saaıt H de ili~n vaki t~litata rat. 
men ,.el.mediJini:ıde.n hakkmuda 111ab 
lı:ar&rl verilmiş ye pyri menkulÜJl keş_ 
ftne " k~ H/S/912 eaat. 15 e, ıre
duru.,maaın u 11/9/U:! W'lbift(! mli.. 
sadlf C'ums .aıtll saat U dı bK"alnl • 
muuıa 'karar verKml!rUt'. Na netrbaiıı 
~test cününden muteber olmak tiı&ere 

bJr •:r arfrında ~t.ira.z etmeılitinlz ...._ 
dlr'lle cturutmara kabul olunmı:ra-0&tı • 
017. tebrtt :rmin• kaim olmak u~ ti.arı 
oTunm. CH2/6t) 

CLIP· 
ŞÖVALİYE 

PL K İÖNE 
ve 

9t tf EK 
PLATi N ve 
PIRLANTALARI 

lstanbul deniz komutanhiından 
Deniz lisesi ve deniz gedikli okuluna 

girme şartları 

ı - Jkniı U8eıinln birlnol ıınıfU1a &'~ ~n oluırla.rd.llD ikmale lıa.. 

!anlar a.lmaoaktır. 

İkramiye İkramiye 
Adedi Mlkbrı 

Lira 
1 50.000 
1 20.000 
1 10.000 
4 s.ooo 

10 2.000 
40 1.000 
80 500 

400 100 
800 50 

4.000 10 
80.000 2 
85.337 Yek\m .• 

ikramiye 
Tutarı 

Lira 

50.000 
20.000 
10.000 
20.000 
20.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 
480.000 

-
1 

SAATLE 
EMiNÖNÜ 

caddesi No. 8 
ISTANBUL 

Tam bilet 2, Yarım bilet 1 llradır 

GAZMASKE FABRiKASI 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Tahminen 50 ton mıktarında 

TENEKE KIRPINTISI 
Çift kapalı zarf uıulile satılacaktır. 

. 1 

A _ Li&e birinci ımıfb Jkmale kalanı. cMols tı.e.ı biriool ıınıf111a. 
B _ Orta oık.ııl eon a\Dıfı.nda lkmala kat;ıcı)ardı&n denlı. Ll»Nl birinci ımı_ 

tına talih olanlar Mana! luıUhaııtar1111 venll."k.t"" iıakdll'd'e •lınm:.k üzere b. 

Taliplerin teldif m~tuplarını 25/8/ 942 tarihine kadar Ankar• 
Mu'lc.e Fabrikaaı Müdüriyetine verilmesi ilan olunur. 

T. lŞ BANKA!Sl 
K. TASARRUF 

llES.USLA.RI 
2 iıuncıteşrin 

Keşıcles•nc ayrıl&n 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 llrahk 
1 )) 500 • 
2 ,. 250 • 

1' 1) 100 ll> 

50 il 

I> 25 il) 

10 • 

y•d yapılaoalahr. ' . 
c _ Li9e birinci 11nıtına faş badeli ıs.ta cUr. Altı &J küçük olanlar bbu1 

edilir. 
l)e.niz gedikli okuhıı 

2 - ))eniz cedikli okulunun ber üç sm:ıfma ol'f.'a okulda uuua~ kalı:uılar 

a.lınM'&lttır. 
A _ Bulundukları :;ımtarıa muadili ola.n ceclikli okula sınıflarına lrayıd 

edilecek.lenlir. 
B _ Gedikli okulun.ı giriş ya~ haddi birinci sınıfa 12.17. ikinci sınıfına 

.. ·· · sınırmıı 14 19 ya rar.ında olan r ka.bul edllectkl.erdlr. 13 18, UQUnt~U • • 
- ista b ı ve clvuında bııluna.nlar İslanbu'I den5ı komutanlığına. rs_ 
3 

- • ~ du bulun.nla.r mensıı!b oldııklart astı.erHk şubelerine müracaat. tanbUl hJLrıcın c ..... 

ıa.:· _ K.a:yıd uıudd~t.t 20 Alhwtos 9'2 akş:ı.mma kadardır. (8GOn 

L E Y L l ve N E H A R 1 
SEN BENUA rRANSIZ ERKEK LiSESi 

İstanbul Galata poıta kutusu 1330 
İlk ve Orta mektebi bitirenler için 
İhzari franıızca kursları vardır. 

KLASiK ve MODERN TEDRiSAT 
Olgunluk imtihanlarına hazırlar 

Kayıd muamelesi Pazartesi ve Perıembe gijnleri saat 9 dan 12 ye 

\... kadar yapılır. Okul 16 EyJul Çar!~.~!!.9: •• ~~!_~~~~~~ak-· _t_ır_. __ 

··~:~··p::;:··;;;:~b:::;~··N;;;:;·MÜd~ Ziyad T. Eblazİya 
SAHİBi: A. Ekrem UŞAKLIGİL 

• 


