
( 11 1 aha eri :ı- ) 

~ALiCiN 

Milli Şef hurultau Bonıisuonlarmda ' v au dnn tnccarıarıa yeniden uornştn· 
-- ~ "'7l Tüccara verilen vazife : 

1 

"Muhiekirleri bildiriniz!,, 
Toplantıda bir tacir : "Gene cibilliyetimizi 

... gösterdik, aradan bir haf ta geçmeden 
. davaya ihanet etmige başladık,, dedi 

Milll Şet dfitn de mı ~runayınm ko~rıncJciki mesaı ile ya~n<Tan ııliikadar ">'dtnu~al", mmts .. 
~ı ayrı ayrı gemreık ç11ı.ışma.1.arını taW:cik etımi{'lerıdıir. . . . ., 

Resim, İınönü.nü l©misıyon1aroan 'bhıinin aza.sile görüşü1rle-rken ıgöstermelkrte.dir. tıkırrııei resım Dı1L Ku.. 

Valinin beyanatından bir parça: "Bizim bir yumuşak, bir de 
demir gibi sert elimiz vardır. Bizimle el birliği ediniz. İstanbul 

halkını cidden tazyik eden ihtikarı beraberce eze~im,, 
1'ıınunuın kı.mı:l·t.ay münasebettl.e ba:ıJır.ladıığı seıııgiden biır köşe görumnektedlir • 

..___--====--==-==::..-=======::...:====~-=-..::._~~~.:._-=--~~~~~~~~~~~-

Tebliğlere göre riiiNDTSr·;;iM Bombay'da 
şark cephesi ! Karşısında l din halka 

Bir Sovyet 1 JAPONYA i 10 dela 
ordasa yok 1 Karışıklıklar ateş edildi 

edilmek geniş bir ma- Kargaşalıklar 
lzere hiyet almadı devam ediyor, 

Ticaret ve Sanayi, Vdasında tiü:n Vaıtnın riyaseıınlte yapıfan toptantıdan bir Inttba 

Karadenizde 11 
Sovyet taşıt 

gemisi batırıdı 

''] aponlar bekledik
leri neticeyi 

alamadıklarından 
inkisara uğradılar,, 

28 kişi öldü 
Bir şeh :rde gol/ar 
te,'graf d reklerile 

kapatıldı, 3 fabrikada 
işler talii edi.di 

P lyuadald satışları kontrol et ·ıledliıye Re.isi Dr. Lutfi Kırdarın re. \lemiştir: «Bizim bir yumu~ak elimız 
mek. ve lhtiıkaTL önlemek maksadla.. isliğinıde toplıınmışlardır. Vali ve vardır. Bunu size uzatıyoruz. Bu e. 
n1e t~kıiıt o'lunan .ve ticari ~~mre~eıi Belediye Reisi ~cca:lar~a b ir konuş. l im!z~.,sami.miyetle ·h.ıtunuz: bizimle 
temsıl eden komısyonla.r dun Tıca. ma yaparak vazıyetı bır kere daha elbı.rlıgi ed ı niz. İstanbul halkını cid. 
ret ve Sanayi Odasında Vali ve Be. izah etmiş ve ezcümle şunları &Öy . (Devamı Sinci sayfada) 

Sovyetler de iki Alman 
gemisi batırdılar 

lngilizler yumuşak 
aavranıyorlarmış 

B.ombay 11 (AA) - Bugün 
vehrın mı.JhteıHf ma.ıhallel·erinde po'lis 
kuvvetJeri on defadan fazla halk küt 

Ma"kop bölgesinde Müslümanlar müıtakil bir lelerine ka11Şl ateş açmağa me<;bUr 

Parti !Başkumandanlık meydan 
grapa muharebesinin · 

yirminci yıldönnmo Sovyetler dagtara allldı 

1 

hükumet k~rmak istiyorlar ~:~d!::~-0Y:~a1~!ank~~~~ı;:~ ı<:r;a~ Muhtarhkların ihya-
-- . An'kara, 11 (Radyo gazete- ış~.lııkların ~~~ladığı. geçen Pazar giL 

.Scrlfo, 11 (A.A.) - Alman 61), - H~cfil~a;ndaıkıi !kargaşa.. nundenlber.ı olenlerın sayısı 28 i bul Si talebi go·· rüşüldü 
<>llduları ıbaykumandanhil'nın teb • nıcıcrr genıış bıır maıtltıye~ ailo:na. muş ve yıaraLLlar da 20() ü •bulmu-, • Önümüzdeki 30 Ağustos günü yurdun her 
!iği.:I • da.n çaıbuık bastırı1rruşıtıc. Baış. tur. Maikıof böDgesinde duıo.man haıib lıca ıkangaış. a.I'lk mertk. ezıerı Bom Son hiidiseler Meclı"se yenı" bı"r laAyı"ha köşesinde en geniş bir şekilde ve günün 

9 b Ah d Londra l 1 (A.A.) - Dün gece fl'lcyd'.anınLn bir çok kesimlerinde · ~.Y ve ımeı aibad'dı.r. Gdecek kd" d" k deg" erı"ne denk bı" r surette kutlanacak 
.. JL w•l tl ..ııuın[\er ço~- i~c ·· (Devamı 5 inci ıayfada) ta im C ti ece 
~gara at' mt~tlr. Ric'at ha btı kesi • "' 1 

• JK m.....;ıı<ut ol!nıa'kla 
len dıÜlşmanı kuvvetlerinden mürek- baraıber! lngi.lıi.zler:in b..i.r isyan • Aınlk8.1'8., 11 (A.A.) - C. H. P. . 
~ lbir ıırruı> imha edilmiştir. ıha·relkıetı ıka.~1ında ka.lın.ıyacak. Akdenızde bir Medllis gruıpu 'lllmt.ııml iheyrC'ti lbu. .. ~.aa, 1~ (AA.) - T~ .. ıuiıusu,biljyıülk dle.ğe~İ:11e .denk bll sureıt~ 

(Devamı 5 inci sayfada) hm a.nlaışı1ma'k'tadır. güın (11/8/1942) saaıt 15 de reit> onuımu:zdıak.iı 30 Ağustos gıunu ha- ıkuıU.aın.maısı ı.çın ~ırndıcıen hazıırlıık-
~ . Kongre paTtlisi tal'aıfından ve. ı• •ı• (Devamı 6 inci sayfada) yaıtıının an mülhim biır dönllırn nok.. }ara başlaınmış bull:uın.ınaddadlT. 

St 1
. d d nlen ~taatsiızl:iık kara biiıt" ngı iZ uçak . ıtaısı.m teŞkiJ. eden ve onun tarihi Hazuifanıa.n program ' . 

a lngra mey an H 
. ..:ıı • ' • • rı, ll!l'l r ............................................ , bo ,,_ ,.:ı;,r,· •• •• a ına:aran o 

1ınıu. mı.tleıtmın tasvıb_1ne marz. • • • • ~ . yuınıca .~a:~~1p g~h. •. '\';ı zafeırle- gü!nu ~and'ani_:.K meydan 

h b 
. il hax .o~m~tlT. Hatta kongre gemısı batırıldı : 100 sene evvelkı : TLil en lllü~ıne uıaştıraın b~~- ımıılbaırebesmm geçtLgi sahada, mu are esı pa.rt!isıınd~ hı:Jie. bu· hususla ih. : l ! maınıdaın'lıat meydan m.Uıhaırclbeıs~ıın Duml'U'pıınaıffia m-eçiıul ask.er aıbi. 

· fü·la~ vardıa.-. Ber'lıin 11 (A.A.) _ Alman or- ~ stan bul 1 W mci yılıdön~iiın.li 'kufüıyacaikı- ~inde. yıapıla.caık olan törene Bü-
• 1 . D~r tarafüaın koogr~ paTlti.. duları haşk.omutanlığının hınıusi ~ ...,.. ltk ' • tıx. Bu bakm:da.:rı oıı:' yıl rıa:fer bay. yıülk Millet AMedisi adına bir he. 

Almanlar yenıden sın~e? sorııra ?.11 .. büyük ;n\itfuz tebliği: : .u&O e DID i ~~m dığer yııJardaıı.. ~a y~, B~elcilet, Vekal~bıer; ordu; 
• • ~bı o1~. MüslUıma.nJa.r b'iırll. Buıgün Bğle vakt! bir Alman de. S k İ üstüırı ~W-~ ~'Uıll her k.?ş:,si.nde Oümhur.ıyet Ha'l:k ~ut.ısı; Kı~ılay~ 

hücuma geçtiler ~ de, ~~uın yarın •ropla.narallc nizaltıısıı batı Akdenizde kuvvetle : me tubları 1 ıeın gıenı.ş ibir şeık.11.de Ve gar.un en {Devamı 5 mel sayfada) 
vaı:zJI·~ mcel_,~ı~t· 1\iü ı·· . .. ı ---------------- -------

• JVU ~v'=ıt:.ı1\. ·ır. J.~ s u. him.a.ye edılen bir kafile arasında : y k d "S p t d : 
Bir ~ehi b. k k cnevamı s inc1 ,.yf.da> yıo·ı aıla.n «E.a.gleı> lngifü uçak gemi. i a m a on os a,, a 1 ,.-------,ı-~~!!11'11-111111111!!!1~~-~-

w r ır aç ere ' ı .. 4 ·ı ·ı b \. ~ '-.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-' sını borpı atlfl ı e atırmtştı r. elden ele geçti ........................................... . 

ı.. Mios:lwva, 11 (A.A.) - Royterin 
"lıUislJl9i mıuıhalbiıri bi.Itliıı:Vorı 

Stallimıgrad do1aıylan .iıç-in yaıpı. 
lan .me,yıdı:m .muhaırebesiı, yeni.den 
ijtcidıetlenırrdşti:r. İ'h(t~yaıt ~cuvvettlıe. 
?ti ·gıetiırım.iş ve Don kaıvsinde lkuıv# 
"etTıel"illi 1ıoplaımış ol'anı Allrnaıılar, 
dü.:n yerııi hücl,\mJl·aır yapımşlardır. 
li'ÜJcuımuın en· ~det:'1i!s1, Klet.<Jkaya. 
(fa!kıi Almam mevzileriııun cenulb 
~aıhı ıWıeriınden yapıLmıştrr. Al. 
llbaın'"fa:r, bu0radıan; kavsın en ıuc ta.. 

(Devamı 5 inci ıayfada) 
--<>---

İcra vekilleri 
heyeti dün iki 

Festival hazırlıkları hararetlendi 

toplantı yaptı .~ 'E:mlnöna Halkevi tarafını/an tertlb edilen milli 

Ankara 11 (A.A.) - Bugün İc. 1
1 

oyunlar iestivali Cuma günü baılıyacahtır. Bu mü .. 
l'' V eık.rllerıi Heyeti, öğleden evvel nasebetle şehrimize getirilen gruplar dün Taksim 
i"a.t 10.30 da Başvekalette ve öğ • ~ e.d~n sonra saat ı 7 de Biiyük Mil. 

1 
Belediye gazinosunda umumi bir prova yapmıtlar -

~ Meclisinde Baş.vekil Sükrii Sa • ı dır. Resim festivale İftirakedecek bir kısım grupları 

f aponlar Salamon adalar lnl teker teker alıyorlar. 
- Gazetelerden -

- BÜYÜKADADA -
- Salamon evde yok mu? 

_ _...__ __ _,.._~_ı_....&._.:::;;;......:...__ ___ ..:..........:ı. ____ .....uJL,K~ar~~enınfİz~oy~u!!Jn~u!!nll!_u göstermektedir. 
~~~~~~~,L-~~ır--LtllUUjuuı.d.~rde.nJıaJleıUxi.-DJfwd '"n la-



··. ..~.~ ·- - . 
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Hergün 
H·ndistanda 
Kopan fırtına ; -

\. ~em Utakhlil_J 
Hinıdfstanda fırtına koptu. 
Bazı.lar ınıın pek yakın göıdükle .. 

z1:, ıbazılarını:n ise pek. u.za:.lc, hatta 
~dli -t • i ettikleri. fhti!i.l ate .. 
~ :nin alıevleri artı& yübclmeğe 
başlaımt§t:L'r, 

Bu ihtila'I ateşi hızla bi.iyüyeı-Ck 
önüne gC\1İ:lmesi im'k:ins12 bh bal 
alabdece.ği gibi, yarın bir kova eu 
me rondıürulmesi de mü.nlkiin.diir. 
Her şey, ırlarc& miiddet her müıı.. 
tenim n önünck baş eğmeyi kendi • 
ine mez!teb edinrrü, bir kütlenin 

arasıncl'a garb kükürii ile yetişıniş, 

Resimli lllakale: 

efeındl'liğ.i:n xcıvkıini tadmış, bu zev • ............ ..__~--ı 
ki 'bütün vntaındaşfarı~ da tatdır. 
maya azmetmiş münevver tabaka • 
nın ne .deııece c;oKalmış, ayıü za • Alflm ____ """...,;;~::liıı~İİİiiiiiiiir::~---.: 
maındıa .da nüfuzunu ne derece ge • 
m1,. Q~·mı"ş olduğuna bakar. 1914 biiyük harbinden sonra dünya, harb makinesinin ıuurlarıni 

hk daldka.dıı. v'Yilecek iptidai 9!1m:ladığı bl~ ıiirii çılgın bedbahtı... dünyası haline geldi. Geçen 
hitkum Hiın.dlistan halkı-nın lebindıc yınm beı yıl ıçlnde ba çılgıruıklar san,at edebiyat dünyasını da 
o'lama:z.. kapladı. fütürizm, dadaizm gibi acaib ~ edebiyat nümuneleri 

=z fenalık, fenalıgı doğurur = 

--
ela dolafıyor. 

Bugünkü dünya harb&ıln doğuracaiı u'cubeler nelerdir, bihnlyo. 
nız!. Beferiye11 elinde iyiliği ftya kötüUiğü tartacak ölçüsü olmıyan, 
hiçbir feYe inanmamı,, zevksiz, idealsiz sakat insan aürü1eri haline 
&'etlnnSien kurtarmak için tedbir almmalıdır. Efe00fp olarak yetişmiş., insan o. ~~ İtte bu b~ nesillerin yarattığı tip,• bobsitil imıllc ıaramız. 

!~~a~ ~~~ ~:~~~;br~~~ b:~ r,------===--e---:,==-.--.-=.~-r-----::=::==-a---=,=tl:ı---e---,-_.--. -:ı=-e--•rı---:.:-----~ı 
mif.ccmmıeneıı"le gelen Alman or • ı 
dll!Suna ile" yıldanb.erıi yılmadan ka.. 
fa tu1\ılyor, H indistanda iee 389 
m:'!yorllu!k b-h kütle ~ senedenbeıi 

~·,f.ı.::·:!ı~ı:~ri yalnız~ lin 900 bin kilo vakıflar idaresi bazı 
Bu ih ı üç, yahucf yirmi üç yıl çay, 3 milyon Şimdiye kadar 

90.000 kömUr 
beyannamesi 

dağıtddı 

s~~;;::~=~~·;.: ki o kahvemiz var semtlerde fakir halka 
A!kM halde ne yrTiarca uzıyan 

m'Üz erc'Ieri görürdük, ne de ihti- --- yem"k ve m·ye başladı ~ti :~i~ 'b:;~:t ~' i:1t'J!~~ !:rı:: :";;1i:.:;!..':.: (1 r ı 
Bunınila beraber ıhtılal ateşı son baıladı çay ııe kahve ıimdilik 

diirülmese bile Hindistanda başlı - ba ·ı , ll ·ı k . F k d Bazı Bemt bayilerinin yol· 
. 1 bi def tohu.. yı ere çuııa a verı ece , flfe a it halka mahrukat tevzii için e 

~:ıu atmı.ştC:.1 Çıi:n m:iklüljnıi ~ü- ııe paket uBUlii biraz •uz hareketlerinden ıika • 
dafaa içi.n beş yıldanberi çarp·şmak gecikecek yapılan hazırlıklar ilerledi, yet ediliyor, tevzi müesae-
ta ô!ıruıetndan. Uza:kşarkta gam sö. ~ ve lkalıven:in intıisnr:inr td-a.. stok tamamlanınca tevziat yapılacak •i müdürü iıtila etti, yeni 
mürgcl'crinin japcm ha bıı a!tında reSi, ıtıaıra!fmd:an satılmasl •çin ha- müdür, Ankaradan ıehrin 
yıık bulunmasından,. n~ayct 211:rh'klarm baış.lad1ğmı gcçenl-errle . . . • . . . .. . ; ihtiyacına yetecek kadar 
muhardbeden, muhnrebcyı taldb c - :yaız:mııştJk. .İnhisarm İdaresi ens..-ı-~~tıfla~-_ I~~:_~:!~n sı<:akl {k::ı;le- Jl~le~..u:de müdum mi:!Ct~rda €en.ş.. beyanname getirdi 
decdk ıc.lan ha~iıteler~eı'I. ku~·et ?1- pdkt.ör.eriınden çaıy ve ah ve iç.ın m~. ~11 • ı.:ı .. n:ı:u.ııu~ ııazır 1 ~- otc~~wr. . Haber aldığımıza göre, Eti. 
marak ihUZla gehşccekt: .. , bugun bıle teşkil edilen ik: aıy:rı heyet istan.. ımra biiı~ ve :fa~ıyete ~eçmış Dıger taTaftaın ge~ Vakıflar ı. bank kömür tevzi merkezi h • 
deıfrla) söndürüT,c de, söndürülmesi lbu.'l, Meıısın. İskemlerun ve İımılir lhu!l~~oo:ı-. .Ida7<? ~L~~ daıresinıae fa'kir ha1lka mahrukat tanbuJ tubesi müdürü Zekeriya 
gec"kıse de Büyük Britanya İmpara. mmtakalrurınd:a tüccaı11arın elinde §dhır.ın rçt1ma1 vaz.ıy~tmı goumu~ tevzii etraıfındalki hazıT.lıkiara d'a istifa ebnlftir. Müg fa müdü • 
torlluğu ıiçin büyük bir gaile olacak. bulunam lkaıhve ve ~ylar.ı: teslim ~~ i?~uınıclurarak !aıkir ~ın :mu- dhemmiyc11e deıvam edilmektedir. rün yerine tevxi merkezi umum 
ıt • -"'-- cli,L......,,...· ı.umslf buhıınd:uğu &emtlerde aş ı·da .. ....-:... tt•:r..: ktaı---ı-- üdür" - 1 E .. b S b . K ır. . . . .. . . a.aıw.yıa ınemwr e . ·ınıı:ı~ .. ır. evleri açmıştır. Şlındiye ~ re ... c.11ua1 e ı,.. ma a.ı:ı~ı ın ınuavn yu a n o. 

B~ ~ leyı k~çum&emıyclim. . Kalhve içm ıeşkıl edilen beye: Lfı.leli, ]fyüJb, Üı."küdar ve Hasakı- ~~ ~~ kend.i ıtcşk~ nak thndllik veknleten tayin e. 
BÜ'yÜ)c Harb n garlb cep.heısin<l:e İstanbul v~ ~~inıdt<kı- ka.lıvclerJ dle ıaç1>lan aş evlerinde hcrgün po.. tıle <>dwn ve kömür temın etmek- dllmiJ ve yeni müdür Ankara. 
~ lbir Fraı~ız ordusuna k~";?'" nfil!OO::Y~ etmı.ştır. Heyıet l\Ters'in-~ faıkrü halleri tesbit edHen ai- ted:i'r. Bu maddeı1er idarece _ t~sıs dan gelerek dünden itibaren va. 
da etmiş ol;."'l.n Fransız ge?eralı ~ı - den Isj{endenına geçecek ve ora- lelere vıe kimsesiz çoculk1ara sıcalk dcfikm mafrı.allertde depo Edı'lmek. zlfeslne b&1Iamı,tır. 
esse~ geçenlerde Büyük BıJtanya ıın. dcf..tı lkafrıveleri teslım aldrktan yıamek verilrrne'k.tedir~ Bunların tediT. Diğer taraftan alakadarlar • 
para'tonluiwmm durumımu tah~i e. ~ ~e ~asına gelerek iz. an.ilktam 1000 ni mütecaıv.i21dir. İda- İlk!Uşriınden itiha.ren halıka tev- dan aldığımız maJiımata naza • 
derken hülasa olarak şu netıceye m:mdekı of15 mtrepoları~<la ı:.,ev- ııe iklŞ ay'1...arma dbğııu bu yarrlım rtiata başlanaca.ktıır. ran 4imdlye kadar ıehrimi7de 
varıyordu: ouıd 28.C\\O çuval kahveyı mü.lba. 90,000 beyanname tevzi edll • 

- Büyük Britanya ıimciiye ka • yaa eıdıecdktir. Çay heyeti !se he.. ,,,. ............................................ , B • t hd • d b da mit ve bunlartn dörtte üçüne 
dar donanmHlına ve preetijine da. nÜZ tesemm edileceic çaylann ! ' enzın a ı a n n kömür verilmiıtlr. Büyük mü • 

yanaTak saltan_a~ sürdu. w mdaycne5i 11e meşgul bulunm~- : Memurlara odunun dolayı otobüs seferleri esseselerle fabrikalaı·a senelik 
Buıgüın. l~·tz donaıınıası ugra. 'tacfıır. TcSl~m alınan kahYelerm 'ı ihtiyaçları olarak tesblt edilen 

dıi· acı ka:yılblardan sonra Ameri. tnıhisa:r1.ar i~iınce reSbi.t edilen k. . 8 ı· d kal :hrılacak mı? kömür Pmdllik kısım kısım ve. 
ika donanmaeırn·n yar.dırnille dahi İst.anbtrl ve cFlğeT vHayet'!erde'ki : çe ısı ıra an Benrz;in tiStiillkakmı.n IDU'Vaıklka. rilmdde ve mevcudu tükenmlı 
.cleriiilerc mn.tlak hAkim olmaktan baıyiılere tewıi edillme:ine başlan~ i ten y~:rzya indirilııncsi üzerin.:? bu1unan lalble cinsi kömür 1. 
çı!km:.ştlr. ln.g'ifiz prestijı ise çok sar. m~1ır. Tevzi1a.t ~~k ÇU'V~ : ver·ııecek ntaımıyıcıı&ra haı1'tlarlaı !!50 litre, çİnde teslim edileceği tarih müs 
csılm ı.şttr.» yapılma'ktadlrr. Dıger taraftan .k~ı- kamıyıonetlıere 210, talk.silere 105 tehlike bildirilmektedir. Kömür 

Fransız generalinin bu mütalca • çülk pakGtlerk ka!hıve satışı '!çın l:itre fbenxiın ıverilmıakltedir. tevxl miiessaesi son zamanlar. 
stm:la !büyük 'bit hakikat hissesi mev fıı:fu:· arlar İdaresinin h.nz.ı:rl:&tı"aırı Halka odun ve kömürün Emn~t .aJbn.n1 şuibe müdürlü. da bilhasaa bazı eemt bayileri • 
cud olma'kila beraber. Büyu1.: Bri - ~lerl~edir. ~Ü !benzin ta'hc'tid'air yü:z:fuıden nln yaptıkları yolsuzluklar hak.. 
taey imvanW<>rluiunır.ı el'an büıyü.k İstaılbur, İ7Jm1:r ve İsıkenderun.. kaç kura§4 ıatılacağı :a'ksil.erin seıfer<icn çe(k:ilme'lerine kında takibata baılaınııtrr. Kö. 
lbir vuHc oldUğu, ve nıuhud>e han. da. :lmrulacaik olam çay 'Ve kalhve bugün anlQ§ılacak une)~ın ~ içiın Yenıma- mürlıerin beyannamelerde yazılı 
g'ı neticede karar kda:nra kılsın .in - ~i.lhıaınelarinm yerleri tesb1t hal'le ve d.ğer semt18re işliyen c. olan yerlere teslimi ve bayiden 
~)~ m~llet":nin kaıakrer,i sayes•nd.e edlbrl!ş vıe li>inai:arı imalata ewe. lto!b~erin seferd<n kaldmlmasını berbangi bir yer için alınan kö 
~erenin harbden soma daıhi mı] r · i hale gcfu.me(k için tadilata Mahrukat Oıfisinin depola. vila~te rtekH! atımiştir. Bu tetllf mürün diğer bir mahalle nakle.. 

b ük .L • ,,_ t ~-~ ı«..:ı·-- ~ ,_ ·1 rından halka muhtelif semtlere ·.1 - d"--_!_• Wer ar mda üy·· gJr ~ıyme °"' """"!lamıtf..ır. u='"' aıınuaı-c1J ı• sa. tetlk1k edınkmclkıtedfu-. ·~n ön.üne geçmek için 
lare!< kıl'acağı ela aynı] der~edc ıı;.~f.aın si.rrdi-lıilk şişeli v~ k..ıtulu ol. göre yapılacak perakende odun müessese vilayet ve emniyet 
~-'-ıt" ıı._ İT hıılkı"ka.ttiT. mclk ~re iılti ti.p ü.z.eri.ndcon. yapma satt§larında azami fio.t haddi müdürlüğü ile bu gibi takibatta 
~ ., b - b·t l akt Muhtelis bir tahsildar tevkif B~ Brit.nnya imparatorluğu • yı. ~~~d4.Bu tipl'.erdc a~rı ugıın tes ı o unac ır. kendisine müzaheret temini 1 _ 
ınuın ~ ~a!bıe aid ümidler, tahmin. oa 50 ılc 1~0 grıam ~rasında mik. Of-iısin Bulga.rista.nda.n getir. edildi çln temulal'll baflamııtır. Şiın.. 
ıt f n...itv 1 ne olursa olsun bu. tar\'a:l'ınaı ıgorc 8..10 tip olarak sa. diği 3 motör mangal köuı.ii:rü Süyiilk1aıcfa !belediye tahsildarı diye kadar müessese müdürJugu .. w .. 

ııer, ar.._ • .,e er • l aıkt A ak · • "ği ad 
gün çak kny blar veren donanması. tıışa çılkaxJ ac" ıır1. . :ıaaf ıa.rıı.n kilosu 9 kunlftan nı.enıtı.Tlara :Fdhani A.şkın, tahsıl eıttı PO!' an ne ihbar edilen yolsuz.luk vak'a.. 
ecrubc!ıer geç.hen prestiji üzer!:le söylledi~ine gore ?h .5'n1ar · dıa're. tevzi edilecektir. ibir kıamıını ibtil.Qs etmiş, faıkaıt larının sayı&ı eJJiyl geçmiJtlr. 

.e'k olara'k biT de H"nd· an gailosrle since bır senelik ıtı.·byacı karşıla- OdunlaT da Mahrukat Ofisi ıyıalkıalaınara!k adl'ıyeye ver~i~i:r: Diğer taraftan beyanname 8 _ 

ikarş aşmaması kendi hesabına el. mU!t iiızere ~it ~ılıen 811:aklann vesaitile kesilmem4 olarak ev. Suçlu, 3 .noü sorg-.ı ha;Jrimın:m lamamıt olanlara bizzat tevzi 
b'etıte arz:uı cıdl1ecek b~r ,eydi. m:avcumı 900 binı k~lo çay ve. 3 lere gönderil:rnek üzere çekisi kıaırarite tev'kif edillmi.ştır. müesaesesf tarafından beyanna. 

Ve ~)'ıoruz ki, lngıkere bu ga - mieyon Gdllb lkdhvedır. ~Y~9. ıkı 8 liradan. memurlara verilecek. me verilmesine baılanmııtır. 
ne ~n- karşı kar~ıya kalmamak. İçin ay zanıf:ında idarey-e haT:ç meml<>- · latanbula kalay verildi Yeni müdür de Ankaradıın ... e • 

• :uc · f-'- d ,_ ~.,,_'?llmfuın elde mevnıd tı.r. ıı~--- • eiınc:llen gdlenr yaptı, 11"Xat. muAa e. IA."'-ler .uıu.-w . teklöf" Mahrukat Ofisi Çataltepede Ticandt Vekitiği dün ~ nLen beraberinde fehrln lhtl • 
1o ıha ledilmes~ maddeten ~ansız stdk mllkltanı lk,ad-aır ithal · 

1 
istif ettiği 600 vagonluk odunu emrim 3 ton k&la.y venmstir. Bun. yacrnı bııılı~ milt'.arda be. 

bir muadele idi. yzıy,ll"mışt:ı!'. yakında. feh.T'anize getirecektir. 1ar ibtfynç ~ dağrt~QCak_ yarmame getinnlt bulunmakta.. 
H"ndiıstan meselesi- diıplomatlll \.. .J t d1r. 

ve gazeteclnin diı.md~ vazife. me - e·r istifa ............ -- --- lT. '5 .J 
<lcmiıyeıt. hak kelimelerİ'ne sıJt sık . t-4--~ r w iaşe ı'şl.erı'nde zabıtadan yıcor veren uzun konfeTan~an, nuı - ~~en ıTerbiıYeSi e>ı.ı;ı.u.uııl ': 1 1 N 
................. ~.~~.~~~ .. ~!.! ... !:.~ ....... ~icr~~iJı :01:~ S TE 1't NA ' nasıl istifade edilecek 

tir. 1 s T E R 1 N A N M A 1 Dün qğleden evvel villlyette 
Ha!id' Tüocari>aşroğ5ıu: bu v~ Vali ve ~ Reisi. Dr. Lütfı 

on oorııedenlbmıi t9m bir d'"ü~llilk BiT eıbdafiınJ:ıı: uykusuzluktan Nihayet ibir cec:e prtilk 'bira· Kmiıar.m ~. Emniyet U-
TAKVlM Ağuıtos 

Raı:al HH 

1 "8 -Temmuıı: 
60 

<..LM~ 

a.. v. 
6 07 

12 

1 

Ar.ı.1 eaue ve aa::ırnn b~ yapl\Yonlu. fiı;Byetçl •. Ne etmipe, ne yap • aule bafvmmut. mum Mii.auru Osman Sabri. Adal 
1uı ~m.e har temas edCtl!in dar- llltft!lll hiçbir faydası olmam•t- He,yecanı bol bir cinayet ro • ve ~ işüraikile bir 

Çarpmba H;;, hal itirnruil:m bız~u, yerin. Fanadorm ~f, Nlyopaalflorm mam elmtf, 20-30 sahife kadar tbpl:mtı yahlm1Ştır. Bu top!ı;ıntı. 
F.n•• •• w 99 den ~ ciİmıa6ma kE!'.!ldlsHe kullanm•t Kuadronob'a ~- bandan okumuJ, gözleri faltllfl da ~ *rlinde zabıtanın yapa.. 

1042 rnfuıasdbe!lt'ıe bulunantarını heysiJ maş. Hay'ır, bayır, bayır, lüçbl • cafr ~ ıne.sel~ €'tr.afıınrla 
Receb IMaA"' mülteemif ~!il"'. rinden fayda yok. Bilakt. Fana • gibi açılmı1- 30 uncu sahifede iö~ş, \ka.y:ma!kmn!ann mü. 

bunu bıraJanı•, agwır, ciddi bir ki. .,~1-- ·ı-- -ıı-.......-..,.. 
dann aldlil RCe gÖZÜnÜ ktrp • :r ""ıt:WWI' 'aU!lllU~. 
madıiı balde ertesi günü aksine tab almıt- Henüz on aahife oku. -O>---

uykudan gözü açıhnamıt. yamadan uyuyvvermlJ. ~~I !'r!1=:ın~ halli 

1 s T E R 1 N A N Bulmacanm halledllm~ şekil: 
' ,., 

iSTER iNANMA! =~:~ı:~ ~len 
ftmt'a neticesinde 'kuana.nlann hed.Q-e. 

~i.iİi;i:•iiii.-iiiiii~!!ıııii__.!!ilii~~~""!!!!!~~~-------- _isi adreslerine giioamleee\tir. 

Sabahtan Sabaha: 

Radyonun konferans, 
Konser vehaberl~rini 
Nasıl dinliyoruz? 

\ Burhan Cahid 
S abah işinize giıtmzye kazııJ.a.. 

nıyorsunuz.. Kahvaltı edt
celamviz ilk lokmayı aizınıza att" 
nız. R~ açıktır ve kulağ:nız °" 
ıraıd'a.d ı r : 

- «Kanlı muhaıebeleırde yedi 
yüz düşnan öldürühnüştür. Askef 
y.UldlU dört taf't gem.İ9i bıttırhttılt' 
tır. Yimü kam,yon berhava cıd i~ 
tiır. Bütün hedefler ateş içindedir. 

Lokmanızı boğazınız.da bırak.•11 

bu kanlı., dumAll'lı haberleri di_ole.. 
m1:Ye talham:mül edemeden diii• 
meyi çev.İ'riJ'lJhıiz. 

Öğleyin bdki iyiniız.de:Sniz. #-
pm yıorgun argın 90fran12a otu.rdu
ğuınıuız zaman sabahki haberlerin d• 
ha k.ahlıları d-eva.r.ı etme'lctc.diır. F•• 
kait biraz eon.ıa. be,lay~ mu~l 
frulın~ beld:~crek dıiPrıLzi aı'kareınıı 
Bunun'la beraber lkeyfiıniz gene kaç• 
mıştır .. Y cımdkt.en sonra §Öyle kulıı~ 
tadı dle bir IUcaz fash di:D.lemiye ha• 
ztıılanınn111z. Sesinin perdes'!ni .a
zın abmluna uyduramlyan bir bıı
nend'e avaz avaz bağ•rmağa başlat· 
Yalnız !bağırsa ne rı.ıa, üste1ik güf· 
teleri de yanlış okur.. Eğer kulağ1' 
nızda !biraz musiki tcl'b;yesi varsS 
buna c:fa tahammül ede.me.z ve düi
meyL çev:irirs!niL 

Bu muöarek icad' k~ede dıırauO 
~ aJınmadı ya. Elbet ta.tlı tatlı 
clin!eyecek. hir fCY bulll!nur çe,·irir> 
§U düğmeyi! 

Cü::zoll. Bir yübek mühendla 
k.onfenms verecekmiş. Başlıyor. Dirı 
ftlyc!liım.. l..tıkiın bu bir konferans de· 
ği1, ill."11le'kıteıbde kötü bir kıTaet irn
tihımı. Arabca harfle yazılıp ace!111• 
ce okunan bir ders. Hecelemek, ke
k.dlemdk nev·mden n~ varsa hep9İ 
iç1ndle. Çevhin kuzum düğmeyi. 

Ve Rlhaydt aon haberler: 
- Big:anı:n falan köyünde açılan 

her ·nevi hayvan eşya ve emtia pB• 
nayırı bir halita devam edecektir. 
T eşr'if ecLeınlcrin her tür}ij esıbabı i!• 
thahaıtl~ temin ed•i1m~tirh> 

Arıtılc bu ımükı-mmel radyo ziyıı.. 
fotindeın eonra hale ettiğin.iz sükiııı 
ve mz.ilvava kavuşmak üzere yatağı .. 
nıza çe:k'Hdbilirsinizl 

c23ıu~han. Ca/ıid ···········-·· ....................... -.......... . 
Bir kadının ölümü §Üplıeli 

görüldü 
.F'Mib.te1 Sofu.la:rda oturan Zeke

:ıüya lk:l!l.ı Ş~iye ısminde bir ka, 
d:ın fiti gün evvel b1rdt:nbıre has
ta!Immıış, tedavi edilmek üızere 
Haseki hastanesine kaldlrılmıŞtır. 
Şü~ ya,p~n tedaıvi·ye ırağ .. 

men dUrı hastanede ölmüş., cesedı 
muayene eden a'C1Iliye taıbibi Hi!k· 
nnet Tiünıer ölümü ~pıheli gör.
ımüştfüir. Cesed mon~ kald'trımıŞı 
b'amsemn tahkikatına müddeAı!r.t1 
ımi muav.laıleııinde-n OMan Kars
kösıe el koymuştur. 

Yeni adliye doktoru 
Tıb'bı: atlı1i umum müdür muııv 

vinıliğine t~ e<fi1en adLiıye Wh'i
bi Enver Karanın yerine, ad'li tıb 
doktoril.aınnda.n Kamil Unsalafl 
muv~a;ten tayin edi)miş:t.i"r. 

Askerlik iş/eril 
Şubeye davet 

Taksim :uıkttlik ıubeSlnclea: 
Şubmni7.ln ydSck ınıiba.y deruriııde 

k.a.yalh 40207 byxl numaralı dnnir1o1" 
yrdek teğmeni Nuri oglu Sadi Gczd~~ 
24 saat z:ı.rfnıda subeye mliraca.ııti. aP' 
h&lde 1076 s:ııyılı bnun11n b~ 
göre ceza göreceli ilan olnnur. 

r··············-······ .. ··--···-·-····°" 
Vilayetin tebliği ! 

! 

1 
Otomobil ve kamyon1 
lara ne kadar benzin 

verilecek? 

: istanbu.ı Vil§yetinden: 
1 - Seyrü.8ef er eden biEU.. 

mum taksilerle 2 tondan yu1ca
rı kamyonlara ve 75 sayılı k0- • 
ordinasyon heyett kararname" 
sinde yazılı tahdidattan is~: 
edilen hususi otomobiilerc CP 

günlük benzin istihkaklan ya· 
rıya indir:lmiştir. tOfl 

2 - lki tona kadar (2 .. fi

dahil) kamyonetlere aid d~ er 
lü.k benzin. istihkaktan ye ış 
litre 'Üzerinden veriletckti~· ıo-

3 - Otobüslerle koriJıp 1 , • bCfl• 
matıi.ğe cUcı otomobi1I~rı11 ·tir. 1 
zin istih.hıkı tam verılccek 

! 

l ••••••• '·································· 
.... J 
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SON 

Çeviren 

POSTA .. ..,,,.. ... -
C:ZİRAAT B A H.SLERl:J 

Külleme hastahğ ı nedir?· 
[ "Son P osta,, nın ziraatcı muharriri yazıyor ] 

Memleıketimızin muhtelıf ba;,' aıdılktan SOnTa olmak üzene umu- ~Jkıürt lkörüllderi ıle yapılmalı • 
mınta:kalar nda külleme, akpas, ak nJJ etle :kt defa ve }'ı va ya lı dır. , 
ballılk, üzüm ha talığ gıoı \e sııcak g"derse b.r de.(a da üı.fun Geııçl kıüllciirıt; basit ta:ıvrla l*' 
!er al.an bu ha~al k; asma ar n • . b n d" meden ~n el seııp.l - t'ufüend içerisine k.oyrr.aık suretill 
yaprak, sürgün, ç çeı< 'e tan 1 ri- mel~di'r: de seııpil~ilirse de biiyük baığ'lar 
ne musal at oıara:~ onları • şidd t i Kukıürt seııpme işi; Bondu bula- ç·n arlca:da taşınan loüJc.üırt tuauan
aı i-z okluğu zaınanl .. <la - kunıtuT maıcıın;rn at•hna zam~-.nına raı:;tlail:'. baları !kullamlınaısı her bakmıdan 
veya h"ç değ ise asman n bu kı - sa ev\ ela Bordu bulamacı ve s •n favdalııchr. 
sı:mlarının va~ıfe göm. !erine, iyı · a .. a . "IJ<urt serp lınelıd l. Gerçi külkürl tulumba1ımının 
büyümelerıne manı o ur. Bu has - Kuık ; asma ann yaPNllk, sal- ser.pici hontum ve boruları olGuk
tal.lk bazı '\'E! b'lhassa rutubetl ve klm ve tan-ele. e ve nsmıı or ın iç ça uzun iseler de inıce toz halinde 
s ca.k g€çen yaz ayla. nda lba a - • ~ .. ,f a oma i c toz h .. l:nde 8CT- olan 1dikül't _ b"lh8$8 b!ıraz r.lz. 
rımızda ~k zarar yapar. M a a- pl me · ır. Bu un için de bu iş, (~vaml 4 / 2 de) 
f~h bu h:ısta ık, ya ıı·z a nalarda 
değ'l ağaç; sebze v ç çek er"' d 
5.r:z olur. Bu ha tal gı • apan man
tar (Uncinula necatm) asma yap.. 
r ldlanımn il19t v e alt taraflar ında 
ve 'keza sürgünler üzeriJ"ıd-e inoe 
kül renginde bir örtü şeklinde ıgö. 

"Son Posta,, nın bulmac1sı: 25-<'3> 
Bunlardan 30 taneıini hall•Jnelı 6ir araJa yollıyan laa 

olr··l•ucumuza bit Miİ7C talıtlim edee.ffa ' 

1 2 3 4 5 8 7 8 9 J() 

6 - Miioteldm (8) . 
1 - Oeml eda\ t (3) , Teras (8). 

8 - Şihret k&Dnan (6l., Blr emll 

(8). (3). 
9 - Blr :rtmlt (ol) , T &rsl a,ı 78 t. 

vaa (1). 

ıo - Blr cada macldcsl m.. A.sai t • 

ııwı, m. 



3/2 Sayfa SON POSTA Ağustos 

•Son PNla» nın ıariln telrilıan: 21 
" 

«Son Posta» nın edebi romanı: 76 

PATRONA 
llmBllL'ilJl~iii 

clhtı,aıcile.r.;n gene ~nılçerı o- men sa.hi'bi devlet haı.reUer:ne vaı· Sadrazam biroenbire iıııt.i.kal e. 
cağı vasıtasile na:kıKın.dan getmek> mamı.z mUıkaıırerdir. cremeıd'iği için tuhafıaşır gfüi oı.. Ydksa bütüın bunlaT ~ - Evet, tııamvaya b!nmedlır ... Yülk. Bir saınıdaıly~ alarak, hcnen 1' 
dı::Jnok., Patrona ve birkaç aı'lka - Dedi. İibrah.i:ın ağa z.:ki ve uya _ du: ırar hayal mli? D~ lgınlıı.k sıı:.. seklkalıdıınmı tıırmaııdrak yuikaı'l şıımıa oturun uştu. 
daşı arasıın.a an.J.aşanı.a:tnazlık ö.rü. ,. rulk ıe.d:amdıı. Beşir ağanın tutu _ - Nası:ı İ'br.ahim u.ğa, kaın:gi 1b.. rasıınıdia böyle ~ gördüm'? B~ ÇJ.kitım. Oradan bindim tramva - Göilleri.n·tn ıçi gıi1ü;yoı:."liu: 
şüıımek, yahuci' ye111~-eriler arasın.. mundıan duıruırnu ıkavraı.'11akta ge _ n@'n!:tnııdEın baı.'1.i.s buyu:.·ui"sız? larla kafa yomnat:i'. neye yarar? ya... - Hrç buk 0011.rorotıK ... Bu f 
dan bileklerine pt.'k ve gö1Jil kara c.uk.rr ..... '>d!L K.ıtai'ar aga.~ınm boş dlur. Kızlar ağası sırıttı: KöpnüstL yıürüıyereok g~ı.ım. Yazı - · Sema.ha.tler Nişanb.şnda oturu - u.Uı~ bir suıpr . .z o!du. Eivı kol 
bJI'kaç se.rrl.eng2Çtiyı gizlice elde mayıı.p lk:endi h-esabma ça l;şmış dUT - Sabah görüşülmüş idi rulta- hemenin bulunr.:lu.~u hana geldıği.ln 1 yoı-Jar. ıbu1ab,1d'ıniz m:? 
edc.-reik el altmıdan meseleyi halle. muş olduğunu aniıyortlu. Vaziy-eti nıım: Mıslil" valisi ke1frılii<lası ku • zaman. asan.sörıün Ö!lilindıe k:üçü.'k Tramvaydan Harbıyede indim. GOOıeırdiği bu fe.vknl3cic: hıa,sı; 
drvamnek dıemed..ı. Gütıi.!Jıti.i patırtı iy'i :idare edebilecek olursa cdevlet lunuz. bir teredldfüi geçıJ.i<1ım. i\fonıediden Nişauta.şm.a 'kadar y\irüdüm. Se - ka:bttJden, imyecandc.n o k, la.!" fi 
ı;.ıka.ııma.dan teıreyağJan kıl çe".ıdfü kuşu> •başına konımış g:tmiş ~ ,.. _ Baka., anı mı g<>türrıd'iniz? şeylerı yapmaktan Z<:Vk alan ha _ j mahate olan hasret m. <lb'ktorun Ş!Jlıım:ştıırn kr, bana vnk·t b ra~ 
glbi üç beş iiı.t.ililcı şefinin baş1a - mdciti. Fa.kat bi]nıeme:zli~ıten gel • - Beli sultanım. Saad.etllı pa _ şan ve inadıcı bir c;ocuık gibi, mer., tavsiyelerine muha'.efete ga1ib ge. dwı ıın.üt.eımad"J)'en ~cm~ma ... rı 
rıını kıopartıverm~·k peıkfüa ihıtilfüe di: dd§'ah.ıım~ fenman buyl.llrim.ıŞlar diven1eri ikişer ik::;;er tırrxıarı.dım. 1€'ITJıeitıiŞl:i. Apartıırumı zaJ'lmetsiz fıık.r f~lkıı~ ka·yna.mcl..S!.:ı, .agaı-
Mhayet voer.direl:>1lil·d;ı - SaıhllJi: devlet lıa.ı:rc.U.eri bu ku idi. · ~aamhanren,in katındı:l, k.aLbim göğ. bu.ld:uım. Dair-el«ı.:n'n önıünde, a ,. onu •katt'i!yen hoppa bu.~1nı)'oı 

Padi.şah hey~canlı heyecanlı luınuzl~ n:ıüs:ahebetten hoşLar.ınlar - Ya, şevlrotlft efend:mize bu sümü şiddıeıtle tazıy:~ eıtmeğe ooş .. damallnlh heyecanlanm~tım. Mulh. ha!r~etlerin:, se:np..ıt: J taj{ tı 
sordu: ım ve bm 9'.ılüoo.ü suı-et1c kabul bu.. İ'braıhim ağadan bails~ylediniz mi lamıştı. Hiç bir ehemrriyet! yok. terem d:Jkıtor buı heyecandan he - diyocrltum. Semahat:. bulam ırtıe 

- Bu ademi vezı.rıa:.am Me1ımed yurur'lal' mı? idi? · · Sağlam biır insanda b~y1e kırkı mü men tilkanır mt)T!m, d'ıersin? Se - tan mu'tevellıd üzüntüm.... u11ıft 
·Pô!Şa ile buluşturamaz mıı.;;12.:? Di~ sordu. Beış r ağ2 eh ba~a - Be1i benim f'fendrı;m. te-caviz ımerdiıveni atlı:ya atlıya mahatle he;r k~ılaş1şta bu heye. muştum bıle... San.ki k:a..,~ ~ 

- Mehmed Pa.şa hazretleri me. tıür1ıü dlü.şün'ii:V:or, Mısırdan çok Sadra.zam gülürt1S("cli: ç~ksa elfbetlte çarpmıı;.•sı tutar. canı duyuşururn Göu.i.il bf>ni gö - Ssmahatti. Aynen onun g nçli 
sel~~ ~ilitıT pailişahmı. :zıeng·n d'önıeıı !brahim ~.ğa~:ı- İ:'>-ı _ Şol ademi bir görelim. Erı:iı$eım beni yarı hayret, yan ı.iinıce kim bilia- ~ kadar sevine .. ginıd't.'lki hali. .. Yas1 bi!'a.l le le" 

Bıır.mcı MahmUl.i ı;abuik çabUk sor tanbulda bır~ııp yeı lı::ştırımeğ'c Kııı!laır ağası hemEm dışarıy.'.I 9e. hic!Jdıet ifadlc eden bit· yü.tle ikarş1 .. ce'k.! ce SeımaJıat'ten ay;rmak b 1· nd 
du: muvaffak olc;ıb;l ~ alrıcagı lh.-ucak ğ'ıır:.t.~, i•blrıa!üm ağa ile b:·rl.iıkt0 Iadı: Kapııyı bir hi:mneıtçı kı'Z açh: efı.ilç.lıeşecok. Oıı;ara ana k; 
. :-- Meıhımed Paşıtycı açtrnız. mı db~usu hediyeleri .. goz?nune geti.. ge11dlt Mclıimed Paşa pencere ö _ - Va:y. sen ma.h-ra mı çıkt.ıın? - Evıd~ler mı? çok; cJtj_a lmrd~ d~-ek d ha d-0ğ 
idı? r:!yorou. Hemen gt01 ... e-1.m a~: r.ıi.i!rıd'ıeıki sediT.e y.a.siam:~tı. Az gü. - İnsaf enişteci-.ğ:m .•. Beni mü. - Küçük hanım evde efendim! ru ... 

- Beli benim ~vketlu efenı<ii!Il, - Ne de.meık b~ni:n karındrı~ !iülınser cr.:..:b: yn.-paraık söyledi: ebed ıkıür.ek ceza:;.uıa mı mah'kum İçer.i.den Gönıül .seslen.yordu. Adeta sandaJycsinın iizer.ınde 
demin aç.~ idiık: cAru görel:ım elendim? ŞeYketlu e.fend·m.z ier • ~·,1 te '" 

1
, _1 _ •1 . ,.ı 1 A ettiniız? - Kim geldi E . .;..Qal'! turarmyor, mçüık biı:' c.,.-o :::< g 

•• 1 ı· d · l • · ..]" bu l - 'ı"'Y · e ::r'°l l e) ,en, UR::'\ t!'~ u H ~ · b ğhım, .. .. • H" t · 'kı l' 1 ~- b. l · ve soy.ı.~e ım> e-m .ş e. Iuh man yurur ar. 
1 

ti A B , w h 'tttl . ;ı_ - ava soguac e o uşuıı.e. ı:zıme çı· ız, pa .omu a ııtıl\en, .r ~ey er yapına;;:, 3e.vilJıC4:r. ~ 
.Genç Sultan Ma.İlmi...>C'Un dıu<la'k. İ~ahi:m a.ğa kıı..içük d!lirıi yuta _ ~,:Z-~ .u ~:_ :ı~~ a· · e.~w ;-- ceksin f.'!eTiıe kendini... tanıımaıd:ı.ğı için, ene d~ıyeyiın? ~ i bıaır etmıeık istıyor. cföıh::ı · ız o 

l . . --.l K w b" n~ 111f 1e . . \ k d .. r•l1ıı,.ı<1Ş.ın111. U<iZl ~n:l mes.aıı;:ı'tTI K nıd' . . el w b" t bL i1zl" \...~ :ı... .•• n- d ' d" _..,.+ arı titrı-yu.ıuu rzıa: aga..<ruıın ı- Ca!A!bı. .ı.~ ~ n:n paaı~aı>a ·;1 ar b 
1
1... b ..J t 1. k e ıırnın ınan ı.gı ır cesare ooraın .u- y e r.Hlna ıu<ı.AıyıoT u. yıon>l.l1111UZ.> ·ıye arkam.. y;.il:'•~ 

l k.ı . r • • • • ks . l .• k d. ... : ··. a:ı~ıs ıııyuruıp ıı'r:ıve ve .ya a. . tl eı·d;...., Gö' .. ,. ib _,,.__ n er:·-1- 1 t" 'ıık El erme )apıŞL1. a etımiş oıımas,n:ı o a a. sev.na f' ; . 
1 

, 
11
, h :-1 b"r .. vıe eımın .yıe e cevaıo v • · :..~: ınu.., oevaı ~ı.ııaymc.ı ı --... yıe.r c·ş ırı en: 

- Baka lala. o İbrahim ağayı 'bya ki, az da.'ha: ;;Beniı.ıı saadeCCı. ıriı.1. ım~zı sena ey er •C ' t: e 1 gc- - Hiç bir şeyl'..'ll YQ-k... Demir ~ O:Laıcak kı, k.apıy1 açarak - Arıır.ıem de sok:s.ğa ç.V.:;cak 
ederim. Dirlhk ve vı z;ı:'l<i.k verir'im.. .rıü V\>eıtlü efend:m. dl ye bağJ.ra ba- re!~· . _ _ .. ..l• 

1 
gi:bi'Yim! dşı:n bıiktı1. Beni: göri.ınce, kcıpM~ nü bulidu... dıye Wj leırut1 .. öy 

- !... ğ.rra lkızlar ağas•ınııı b1:-rnuna sarı. .ıııxahıım aga_ v~~ .. 0 .PUP u'llaı~r Saadet Haman, b•r evrak gfü - mğı seviDç çığlığı hilla ikulmda - rrJiiıteessi'r ola.caık ki ... 
- Şimdi arn bu1durabi.lip yeor:J"i- lac<::.\. <.:appad'a.k, rJ<" vaoo.ğını ~ ederek yer-deki kü.ç-filc otu:r::&: şıı. te~ il.zere odaya g"rmişti. Beni rnnd.a.... - Siz varsın1z ya, d<:.dim. AIJd 

azama gönderebılür mis:z? p2ccl:.ti. °' - t.eleıfın<lle-n b:rinf' dfaı çöktü. Sad- görıiince öyle ~iııırH 1 hissiyatını - Oo, siz ••• Oh ne &Ur.priz! ni21 hııç a'Iölıt.nu·y~rswmz! Bu sö 
- Çahşınz padi~1h1m. Sa<llrazam Mehmıed Pt\şa iılc J:Ö- rıazam 00~1;,,: . saklıyamıyarak öyl..! heyecanlı hl- Ellerimi yaıkalamıştı: :zıütmde pek de sam.ı.nıi oL .. ...-l·g·nı 
Padişah Arabıırı kayış gibi yana. rü~ı~~ için kırzlar ağalığ• dair€6i:n ~ 1tıisıııuı1 'üJıya:dan mı ~ıf ey. t.:.b etti ki, endi~= ile eniştemin - Öyle gfüec.:ğiıni.z ge.lımi~ .lliraıf ederim. Vilkıiı., onu k rııın 

ğ.ııu ök.şadı: detı indiler, p~aYl vcz:r sa""ay::nda lo:a:ız? yıü:zü.ne bakbım. Manalanıdı1r.ılaca'k 'kL. Sdk.ağa çllka<'.ağ\.nız günü n:a.. da aru1esinin bir kop,ya-,1 haluı 
- Göreyim seni! yalnlıZ buldu::.ar. Kızlar ağası, İh.. - Beli ~ sult.:ınım, Mdl - bir tezahür gösıterm:y?r~u. .. • . sıl bdki1ediği.mizj bılemezsini·z. An- gör.ü:yo.:xium. Lakin göz,e • ,1;n S 
Kızlar ağası pad~hın yaruoo.an rnh;m ağayı kahve octj(ır.ıda bıı.'"ak met Paşa kcl'hıüdası ıd.ık. SemaJıaıtl.ere gıdeceğımı soylilye- nem evde bulunamaıc!:ğı için kim ınalh-a'ti aramaar.ıak kabil m ? 

şen .şen çı.lat.ı, İbrahim ağaya va - tı, dıoğru vezir:azam!.n ;•.ını.na .gitti. - Mısı:r . valileır'i az .. z~ rek, ç.ı(kariken, Saadet Hanım hol~ bilir ne kadar üzülecek. Buyuruın, Arikaan müthiş teri:. .. G f; ·· 
kit geçi.rmeden haber uçurrr~ :~. Methanoo Paşa <nvU? be'klenmedl:k yasar saıhtbı ohırlarr dedlüık.lıeri dog de: şöy'le .geçel"ın. de elle hafif b;T san.::ı v:ır. N• '.fetS 
tı~rdu. Mısır valis.· kethüdas1nın O:r ı:a.maOOa .c:ınıda ka.lar a • L:U m!dır? - Çok göreceğim gı>ld.i Vedad! SEJvmcinden kabına sığamt.yor • .lııırlken sağ tara!ııma iğne ibatı.vo 
AyaJ?,C}fya tarafında bir akrabası- ğa..c;,m göriinc~ .-..n t.saıtaret müb - lora.arta baıka.r su•lıtaııırm. dedi. .. Bir akşam kaçamaz mısın? du. Bu ne haral'E!'tli bı.r kaıbu'lırfü. 2Jall'llrlo€ıd·yordum. Hi.; ~ ı."1ı€1mrr: 
nın evin.de misai'lr ol'luğunu ih;li • rıü.n-ü~ alımağa geldiğinı sıınıaraık - cC~ircesi>' c.z-ıım bir 'üillke iv:nô.ş .Aı'Jdımda gene doktorun tavsi .. - Geıçımrş olsun... Artık her yeti yok bunlarıın. Sağlam bir a 
yarıdu. Bir 1bosta.ncJ .kıoı$turup ça - ürktü. Fa.kat az sonra bu z.ırırnmn dıeınler. ycsi: Kadı.n meselelerinde teen - ,,,ey bititi değil mi? On, bizi öyle dıaım, boo:im yaıpiııklaırım1 y~rpsar'j" 
ğıııttı. b~ bir v#himden !oorct oldı1ğunu - Zad ve 2laıhiıresi va.fi'r'dli.r dev. ni. .. Teıhalük~ cevab ven:lim: irorlkuıtıtunuz ki ... Benim ta'liil-.i - drı o dıa böyle o'hırdu. 

İbrah:iım ağa geç kalmadı, ne i<;in anlad ğından neş'es .. çabııcak ye _ le'Jlü efendim. - Ben de çdk ist~yıJrum. Bellki me ... Taım bana hc~alık e<ieeeğ;. Lfı.f açmak iıçin: 
çağıınldağıru bi.?me<liği için mE.'ra'k rinıe .ıF~ldi. Meıhmıed Paşa bahsi bin!enlbim yarın tele-fonla .::>ildiririm. n!izi vitdıettini.z, o mel'u.ıı hastalık - Piy.anonu7 ne aloeımtl~ ... dıedinl. 
içmde saraya ~u. _ Sedir i.i.'zerine yan yana bağdaş • dQğ\~tiTldi:: Evet, ben de Saadetin aneclisine g-ebd:i. Maaımafi'h artık iyısin~z ya Çaı'ıt;oııyur mUıSUJluz? 
Kızlar ağası Be~n: ağa haz;rJan. tıla.T, Beışir ağa mırkadıdemıeye fi- - Si.ı Mısırda J.kcn .. tabed'dlüh susa.cbm. Oöz.i.i:rr.d'ıe tü;Lii~or. Yazı - lbu blxe ık.afi... - Bana lütf.en ho~a: :k edece -

ml'Ş ıbe!k:Hyord'u. Mısır val:si M-eiı - lfuı lıüzum görmiyerek doğrudan ve «fitnıe~ ~a.beaıi anda vasıl ol - hanıe:njn önli.indıen tramv~ya bin.· Geniş bir koltuğu sobanm ya- ğ~izi vade~ti. :n·z gü.n~""n-b .... -i hc~t": 
med P~.anın ket:lıi.i.dasım göıi:ınıce dloğrruva maıksa<la ~Pçtı: mu;ş mu ıidı? nıOOım.. Dolk.to:rtdan çıkıiığım dakı. runa \ekerek, gun en az .kı Sa'"'I: çaılısıyo .. m S 
dtunııp lkatııve ~ğe lüzum fiıl.An - Benim devietlu eftmdim, İb.. - H~ıreıkeıtimi.2 .günıü haner a. • kadanoori ~ki Vedadın kalıtıma - Böy!le otwıı,san.JQ;, dedı ... S~ı.ın ze ~ aıoerrni gözıi.i.k:me~ i. '"''l"'l"'zy 
göımıe&>n ~rinden fırladı: raihim ağa,y1 ferman bu~ lı.nımış ~d!i.. girdim. İn.adcı ve her tavsiyenin s:m.iı ıüış.iitımiyeyJm. Annem ir.ya • ırıum. Failcat ne ta:ihs:ıZJm bMJ .•• 

- Buyuruın .ığa hazrıetleri. he. idiniz. (Arkası var) aıksini yapan eSki Vedaıbrn. ildi lqııaır.ır &ODl'a... (Arkası ııar) 



SON POSTA 
Mektubunu. aldım. Abfi.k boca.. H •• 

lılt; fazı1et vaizliği yapan Rezan ergun 
meğer hakiokatte en kötü bir mah- (Battanıfı 2 Del ..,fada) 

S.ria 411 

" l~lanbuJ borscaSJ 
~. Fakat taht1ndan düımek is t_.JLL la ' ~'!...:} 

v •• ~ı.ara, yazı ra. m-evzu t~ e • 10/8/942 .açılış • aapnış fb.ll:ı.n 
tenteden ~az.dıı,rı. şu cumlclere ba. dlcr, h.ak.iılc.ati çıplak ifadede arıyan J==a::::======~==~rl 
~: v~::~ t:a:ı~~\':~a~: :!ta~~rı:·ı~~:isai•:d~~~nız t------~-.ı._aa ______ I 

Arkadaş mektublarl mdıan bqka. biT fey değildi ve ola.. AVUl9tralya, Kanada, Yenı Zelan. A"w' '- · 
mazdı. Seni ıi.ri tanıdığım için bun.. da, bir dereceye ~adu Afriıka İn • dra ı SteriUı 
d;a ~ yoktur. Halbuki ben o.. gİil!ere için bü.yük babalarıcıın ve •!"'W.Y.- lM Dolar 1311.70 

uns 

Yazan . Muaz,••z Tahsin Berlıand DU ölimdere kadar gidecek hakiki deıdıelC'llİniın .içinde yaşamış olduk - '= :: ~= ft. 30.36:> 
- /61 ıı;;. bir afkia eeviyorchua O da baDı9 lart yurda uz.aktan de.ima hasretle l!.93!5 

d A --'-L! - L_L__ K>i..Jıulm l• ı.,.. ıu. •ı u• R · ıla i>an eaııe müj ,. bel.edeyim eme, ramt2/Q41.M mu aıy11İ fekitde bai•ndı, Yakında bu _._ ve ona el uzatmaya her va • Jlir altın Ura ... ,.., 
eaani'm, canım; ı- l1YJ'. yım ft zd Q Onun: nuel>eti ıba.U.ına .c>yledijim için bağı remm bir nikah• u.jl.mlattı- kit hllZill' olan insanların yaşadığı ıue 

.._~et bektubun a.-,ldi. Bir •Y-ı 4i'e~eY?-:n-. ~ ~ ~= Öyle baı. dar.tıT. Seninle uamızda bir ı..CWZ..• birer toprUııt.a.n ibaret kaknJştır. 24 
a,ywllk l>lr srw lı:tlloe 

~ eenden uzak lı:.almek bana la biıl>İl'im~ ç ıy lı:.aıdet samimiyeti oJduiwau nere. Dtmel lci 
0 

meç.but snsilin Se.. Jmc-iaeıoemn 1'azinesin.i ve bütün bJV ı-...._ ___________ ..:,u=s--...J 
liin . M gelmit.ti. billenl Dü- -·~~··b.~ ukek be. clieD bikieıil cledlnıı. en yakJDı a.rbdaıının MV- vetıİD} Hindiıııt.an tetkH eder, lngı:ıl.. Eabana Ye Tabr•'-1 

.. hırk.ere, tam beş senedir aece Sana..-.. .ı= .nw Yf!I Geçen sün... lt&h... . tıermin Hiıadiıııtandan çekilip gi'tm f-"'."""".' _______ _,:_ __ _ 
Rnı..J... L_ıı_ - _ı__ _L L-d b" --'-~- evlenmi)'tJI: 'QAye ona ı- • gilİli ıc6ml Sedad... . -- _ ,_ e. " '1~ 111 ......__ --
~-:~ vcnmıer ~ec~ ıua ar ır- ımna: . 1 ondır.n bat çevir. * •:tıı~ iltC11111e& onun bütün servet, t:rii.. & ..... --

~ıze yıakın idik. cıeş'em-iz; kede. ~ı. ~:~il N.arl' oiur Re •. Reıancıiım. Re~·,-:; t!~r =~:~ i=~ tiin kuvvet ve bütt.~ nüfuzııMa~ Dut 
1 ıuı e- ftlÜllerekli. Beraber geziyor, mdiyim ~ d: b'lmiyor mu- Neler .ö7'üyorsun) Mekrubun vazveıçmeeini, küçük biT dl!'t'let ha - ~ " 1 Na Brpat 

~""4er ejleni.,.onhık. Sen birden- z.an:ınf Sen aJlc ~ed ~ .. lııiıDirimıizi çe. b~ hayretler içmde bıraıktı.Demek eclecek kadar ken<lmden geçtin öy. l•}iıae .üımeeini ıatemek demektir. ln.. 4 
B. c. tıı• 

---t.· .Aıeta...y,. gidince vüeudumvn wn? ~dta e B 1' kaTtl da _.. de i&tt'k oklon. Hem de. tam le mi) gif.tC'l'e. Hindiana İç i<larede muh.. S.... • ~ '-7 

it tuafı ..&atlanm'' l(İbi kencümi kan bir k;uv'Yet ""7:~ı· u::lezeleleri: kendi tanın.da;. yani g:zliden &,izli. Sende.ı. ve ondan ve bütiin dün.. ldlif haklar, muhıtelif eıetbeetiıler "e.. 
~ himettim. Beu9U •na pek durmak >:~ırım el cİemek. Hiç et. ye... yadan ~İyonım. Hayır, ka.rıı.. ~ir, fakat Hi.ndistandıuı hiç biT 
...._~ oSduiıam bu .:ıaıela... M.ıqpla.rt ~cılem "ki . bı.ı hari- Gülüyıonım. Rezan başka türlü mıa çıkme.: hana yazma artık. -mman vu.geçemez. Hin<J mime"f"ffr 

. M.ılttuburi naeihat delu. Kendi- ten on k~k.ten 1bili~ i? ~: Bir ıün sinemada bir Kim bi'-1-, belki de Sedadla ay. lerioiın iıetcdiklerl aae. ta\.eb\.erm 20 
~-~n yanı.nda ıı:ımnettim. Aiır lw&de, fl!Y1 ~)'o r Beni biraı adam sröriilp beğenecek, onu birkaç rıtmalctıan ziyade, senin hıyanetin küılur sene evvel küçük:t~ haslıya. 
-tra. ihat dereceM içli 'ft hayat11 M-~z, aev ~ rkadatl- defa yolu liltünde ~calc ve kimin beni üzdü ve i~endirdi. Dünyada ıaık. o vakit ia'af edilmemeıai, bİT 
~ndan daha ciddi gönn.ek isti- ef'sun aevıyorsan aam.m. •Ruaneı. nesi olduğunu bilmeden ona bağla. bi~ir rabılıaya inanmamalı artık ..• aııia.ımaya varılmaması, Hiıncl"a -
~ Rezarı, ömrü giieii ~e ve ei- nın ...<letie a<!n ele aeıonn aacak. On sekizinci asır kızı mısın Kalııil.e m.es"u.d o! Rezan ... Fa.. tanda diğer clıon1Aıy-0n1arınkine ben.. 
.te e ile geçen Nevinen&Sbat etmez iım. bıh neein 9en°> Hep romantik, hep içli kat beni görme, hana kenef ni gö&.. zer b-İır hava yara-tılmama-sı netice • 

he yapar dıeiit mi? Bu.da... ..;,;: maceıelar... Hayatla, hakıhtle ta.. terme Mkl'D. yalınız wn ver de ben sime 4ıed-ric:en büyüyeTek nihayet 
c...ı Ren.nim, demek Sed.dla . . _ ban tabana :rıd· fi.kider .. • tam iatikı1al keHme9ile ifade edikn, 

~başlayan ve ilerleyen ma. Sevgıli Rezanıaı, • d O meı,;Lıd a.dam1 çok •nİyoT - de ana ilk ve !Ol\ deia bir taVIİye. lnıır"keııenhı biç bir zaman kabul e. 
c:erayı ho, görm~nun '? O adam Sen .$asd2t claiının . t.epeılll' e 9ln'I ö~e mi) Yarabbi \::im old'uiu- ete WunaJUn: Kocanı berbangi bir d'emiyeceii ,ekle da,.-...maştlT. 
~L iiıEecelt, yoracak: hafif meşre. yqıyaıa l>iır m-.nı ııechr .~JL:r.or ~ 1111, onur&. konut: anlaş Ye batı• ark.daıma takdim ellllekten çekin. Bu ikıi ıteız, veremiyeoek vq.İyt:t. 
Ullh.; meıce111Pere9tin biri« cfiyor.ıun. IDDİ' Buıırün~ri AD• tarı ~'ta mes·ud cı3duiunu biJdiT. beWi olmaz .. ilah... te bulunan İagiltef'eftin tenle almak 
Olabil'ir. Fldcat bacün ban.a •mimi ıne bullmı)"Orunı• .Yalnı.~. l in Sedad Pfeli on f:>ehgii• olduiu i.leyen Hind münevverleriılin tezi 
tibi ıöTiinüJ"or. YaTtnı da, müaaa- nnda an n tahmın :- ~~ ~li he)d'e bana aenelemenberi ondatı eA:>ette tellif kahut -etmezdi, telif ka. 
~n1c; dtişünece1t ı..ıcıe deği)imllüçlJirinin mevcud ~ __ ııı~ı~ •Yl"l imifnn gibi geliyor, oma mevi. SOD JIOS'ta b.J eıımeYinıee de gaiien.in önüne el. 
linıdi. A1tah büyük. Elbette Sedad k.ia ~ ~ bır ~~ur e&R'bi kaç ,ıomm • .,.. bdtliyorunı. Şimdi .._ bette geçiıleınezdi, nitmm geçile. 
l>endetı yüz çevİTd\ii amarı kendi. nıiizıii eana .öylenıek ıçua fU r na ~u ya:ııdti"m kelimelerin manesı Yerebataıı, Qat:JÇeşme bü~ıı.ıt. ı-.a mıed1. 
111.i teaııe& etmek çarellİni bulunım. •t~'l'l yaz17orum.. lkie beni tel»Tik "' anlayabiliyo"'.'1n ~iil ~i? l S T & K 8 tJ L Söze \>~nen ltwydettiiimiz cir-

Yarın nedir~ Sen. bunu biliyoz &na acmıa. ~ılh bJuaa nuib Romaı&.r~ı sri>ı bır hayalr. ABONE F•ATLARI bi H~anda başlayan l\arekedn 
tntı:eun) Ye.rıı. sen.iın için n~ hazırla et Rezan. A:Jlahın er ulaştı . Bu. Aş!it olan hulyalı ltırım. Bana çabuk I alacağ• netice Hind münevverleri • 
~ı acaba) Aldırma Rezancıiım. olmı~ Di~. ~d~ ~ar Se ~ Je.Z, Gözlerinden öperim. -a e _, 1 1IİD Hiındiıstaında illlltl:lH ıgeııçeben 
hu dtiuya ne aana. ne de ~- ~al~- - ~ onı:;'k'.Jauiı.m. Hatta. * Sene Ay Ay Ay anlamıt ve i8ti'k'11i alma.,. uaneL 
cak. BiTkaıı; senelık genıçli.iımızı bı- cı.dıt. ~ beıııi eevmeain. M~ma cevah ftnDedİll Re. Kr. Kr. Kr. Kr. mit ee-ni1 bıir tabaka yapa'bllnıit 0 • 
leı:- ..;:...;:....·· ·· - d lim ~ DUPU•U IOD?a • • .t!_..1 dd ...ı_ L •• '-- 0"--ctıidaırıu babl' . ...... ·-uza pn e e . hat.. an.. mçm~ .~. an ~ ·- sun 1400 750 .wo 100 .... ı:mG 

Sana mıZ.taea.k nelerim var nele.. Seo •.• _.. •• * ' ~ bek1ediiim Wde tam bir Ttirtiye 264l• 
1220 

., W ~7f) lngitiz idaTc11i bqüne getiacıeye 
l'İwn. Ah fU uzalı:.lıkl Bon de. ~k. euıa. baltadır bir tatlr ,.zı.ım almadım. Yanan 2700 1400 800 kadar kuvvet~n emin olmanın 
'1j, yama.sın~ hiç ~ .lnlıraj~· ~ hiç hekfemediiin bir bava. Aıcaba mıebabları ka.y1p mı oldu. Bcneb: .iOO verdiği. gururla hıı-dtetin gel.ipe 
Ne zaman dönecek-? Selli bek ı.. cB.· Sedad Ada.naya gidiyor. Çalıf- Sana oau.n aclreaini yazlyoTırm. Ku- Abone be.ieli peşindir. Adrea tddlin.e aid tafsiJ.at. bol bol nrdi. 
)'oıaam... iWı... uta . .-...de: oradaki ,..besinin h~ mm uı;deşim. bi_r çaresini bu!: deli4tırilme< 2s ı:uru§tar. Fadcıat si1ıBh patladıktan 1t0nra bu * - ...t>Laını tetkike onu memur ettı. be.na ooun ıthhatı hakkında malu. tafeiıl&ıt azalacak. süzgeçten geçecf'..k, 

YR=~o~:'!!:e1-.~ı·a ı..:a ı:,...- Dün,..da erı çok aevdiiim iki insa. mat ver. İçima fena f.eına düşü~e. ~-.. lçinPul. Umlekv~d::, MihvC1' kaynaklu1ncian gdecek ba-k 
.._....... .. .. 1e 1D1S ll!r' --'- ı L__ -lıa t.. -ul t ı-:.- R h t ı ka·.1.-ttım .... "'"'t.UL _. ·~-- berlere .ise kayıdslz şırtstz inamna 

,~ '-~~ .. _......_.chn "-'- mH Ben aln ayni ~·İrae omw. rı: Pil eı ce•l.T"''· a a ım Y""" 1 ~ 
....,. .. _, ı-- u,..... ıd oıdarJo lbiaıbirlerini tanımadıklarını Bir kl&ket olacakmış gibi korku.. P~a kutusu: 741 tstıulbul mümddiın o.lmıyacaktır. Hadiselerin 
de .enden menık edip dmuJ'o ~· b h -'- R ,_. hakiki _,.,.; ... ~ &aklıı.namıyacak hale 
Ymc-"t.ihn Lir nevi JIUlbj kaMetlm. bilcl'iğim halde, b.na pıib ir e. YGIUID. Bana hemen ceVoMJ yaz e- Te~ ..... : Bon ?asta -.;, ·---

....,. .... v · Telefon: 20203 gelİtrietWC, aıncak o zaman, yahud 
Bunu llllJMl yakt~tlraınadıın.. ~ v~or. mn ••• 

Ne i8ei)Oldun~ Na.ıhatlerle dolu Tesadüf neieT yapmazl ~Bti Se. * ... ha.~ ee>nıd&ülünle o vakit anlı • 
olııaı meimü>unu allT almaz Sedad. dad &'ÖıüraiİR. Sakın oaa benden Reuu, )'a~ Elırem V§GJdığil 

Kızdayan tertib ettiği mosa ... 
mera ıe sünnet dUğilnO 
AJ--av Ksnbıır •ethri:ı S r~. 

Dil !'aft ~ !! Atastos pm 
terUI> eHitf bbill minmer~ ft SÖll. 

nd dtilinti hKirbkJan SODA eJ.:ın.f!lr, 

Y2lpa1- Jftll_. memJe'iııetın en lııt". 

meW ve milımtaa aan':ıU.arhıvııJ.ı 

!llilıatr 'Nlııftıdl9n, lıltimnm Se.ısr, lııu. 

adk Dlmblftti Te ~ Dure:a 

Bib1lk Mamlar takBc1 l't!\'liılıa ile 1119'
har BMlb. JDoaa.. hotkabu. canh la. 

........... ........ı&no mUü ..,._ 
Jar, ~ ~ vanl• ve wıılan 
....... IOllQ ...... ~ ca. 
..... .ı-lenoelerl ~ edeeff,l.r. 

..... laalkm ~ tehrik ete. 
b8meled ... lıiW1er 'l'abim, •arım. 
ra, Alemıl .. , (.JaDlıerJltat lllaema.l.an at.. 
tela' 1'• ............... Sii4.ne& llOC1*. 

•- Julpllars hera"in 15 elen ıo ~ 
lıada.r Bmlıııinü Balk.evi :.twıay meı:Jııe. 

... 18"Daktaıbr. 

105 liruuu çaldılar 

Fatihte Şekıerci soıtağ.n<la otn. 
Nll11 Hayı;,e lisesi taldbelcnnden 
Hasaın dfuı tramvayla S>-J{ec"den 
Ed ·meıkapııya giıdeıikıen m€'Çlh ul bir 
ya:nıkesici ceketimn sol lcı.smıa:ıı r
lletle ıkesere'k içinde 105 lira bu u. 
nan ciilfunım aş:rımştı r. Zsib;ta 
bu ımeÇhu.l ooyguncuyu aramak. 
tadır. 
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~ Memleket haberleri Sirkeci cinayetinin Asyanın 
aili Cumhuriyet va- lçyiizi 

-.So11 Po.sta• nın spor tefrtkaaıı f04 

Bandırma.da Nevşehirde purunda yakalandı 1 <s ... .,.ı. 3; 1 de) 

~Ullt:!l_J;!4!JJJtf-
HalkBtJi çalıtıyor, temsiller yeni.elen bir orta okul binası Üç gıeıoe evvıel Siı'kecide işlefüm yaı§lan.rrnı~ıT. ve artıı~ i~'bali, yıldızı 

cinaıy~tfo ıüli~eorinıdoeok.i t!Sl'a.r' dar- sö~.Öyle ki Hın.chstanda ken.. 

Ahmad hakimiyeti ele alıyor! 
oeriliyor ve CWllT köylere yapılacak, ilk ae•li •inema dıeSi tamaımen kaldlıınlımqtır. d·ieine zenece ehemmiyet verilme- Yı.ı1dır.ım, dlLıl-er dizleımsz:; 
köylü için faydalı gezileT faaliyete geçti, §4'hrin bir Tafhık!ık.aıtıını ve~'i n.eıticeye gö. ~~~eıd'iır: Dünyada buından ~aha kııçüe lbir . haval.:ın~a ya ~ 

yapılıyor yıllık istihsal IJe ihracah re; drı.aıyıet şöylıe cereyan ertmişıt'i.r: ib~iik bı~al~n olamalZ. Ganıdhı. bu pıp Aihmedı, ~ku~ııkıadı. Ka • 
r&:nıdu:m:ııa (Hususi) - Haı'kev.i Nt!VŞeh'İr (Hususi) Şimdiye 9 .A,ğuıstos paızaır geiesi, saa.t 22 de i'.uın. dıe Hmd~t.ında· .yaşı.r:an Hın?- rıa ~~; kılçı.g ı yeyince has. 

l!Xjj'1Cfü'i.ilk ve sooyal yaordmı. ~ulbe- Xıadar orta okul olar.ak kul'lanılı:.ın g-:ıtlkıeci.ıdk!' Şcihln{Paış-a otelinin ri1e- lı~eıfon eın. başta gelenıdır. lnısan l-~ı~ ~ın oı~unc dört ~lli dU.ştü. Faka-t 
Leri lbir a:raıya gelerek ık&y11üllerun ve elıtki.don M.ikumct ko:na.ğı ola·n bi.. rl.slıııde ve Gülıb.ane parkı istilka. cl5staına aıya'k basıp da, aradan ıkı du'şer duşme-z kedi ıgiıbi d!cmt elile 
s.fu'hi dunıımJanhı t~ "!t:ırrtsk ü. oa.nıı.n s:ıhhi d'lll'umu çO'k fma olması metİiI:ıld.<efk sdI' kalkbrıımda Sabriye sa.at geçer geçmez, onuın kongreyi kıaç!p ayağa ka.lık.tı. Yılduım. has
ııere geç.en gün motörıe Dulfümıan sehdbille kayınak&m Lad Kaya Ay. i.sımrde l::r-T k..a:d:m.J.a Oilman adın~ hükmü altında tuıttuğu.nUı d.erhaJ an. mının aıroından yet~ıp yakalıya _ 
ve Yen ·ce köy:er.ıJle' lıtr seyafıat man orta okur müdüfr Cevdet Cin. a"'a bir ~smon v-e aJc~ı Rıdvan 'kar. (Bun.dan e~.el~i yaoz;laTLml:ı~~ mamı ~tı. Yıldu·:m, fevkalade bil' 
tertt'lb -etııniş1ero,ır. &:. seya.hate bir g:i ve belediye. rc!si. ! · Süer ha. ~ ıkıo.nuı,<j'.na;ğ'a baŞl.am;s.ı e-ra:fift'CA bahsettıg•mız Hınd mıllı kurıta:r;ş yaptı.gı halde ve, hatıti 
kaıç dokıtıor da iştiraık cıtmiş o\<l'U • reke~ geçmiş, ka~a ve köy halkı. 1ardtr. Bu sııra.da ookala.rınlan E- kongre.at, Hi·nd istiklali için. çal·şan, hasrrun.ı önüne düşürdiiğü halde 
ğund.aın 70 kadiar hasta m1Jayetne n.ıın orta okUJ ?n.,ılatın.ı yardım -ola.. min ve K.azmı isiım~rinıdc i1<i şo. en lk.uıvvetfi milli sıiyasi te.şe'kkiil. meeal'si:dl~kıt.en mu~1affakiyetli ha
o1uınm.uış ve iliı>Ql.arı dıa pa!:1aıSnz ve... rak veır<liikkri para yirmıiı b>in liraya far gelıerıak, ayni naktaıd.aı dluır- dıü.r). reketini neticelend.rcme.mişti, Ka. 
rikm~tir. Kıöyfülleır bu a.lakaıdla.n y.alldıa.-şm~ır. rr.ruış1.a:rdıx. Baız1 geınıç milllyetçiler, Gaoohi. ra Ahmed, hasm•nın mecalsi.zli -
;nk müıtah.aıss's olmu.;.lard ır. G~:ıı·!I Yem temr.n ve teeit e-düen orta Şoförı1.eor çok sa.ıiııoş oldt.tık.l.aı:ıın- niın mfiıgtikliğr brşısında eabırsızk. ğ~~n. istifade ede: ek kurtuılup 
Haıllkerv~ gösteri şuboesi sı.!k stk olkulhm b~'Il&81 in~atın:ı yeırııi yt1 ba. dlam y.aışJ.aırı lk:endllıeııin.e n.a!'lall"an ıntyıor, harta en aşırı pereştİşkarları gLtffi:1.?1.ı. Anlaşı.lıfor-du ~i .Ah1!1e.d, 
t.QmsJJ\or \/'erer.ek &nd'ı!I'ma hal .lşıtnıda ba~laınımıas: mubtemddlrr. n-lsbetenı lkıüıçüık dl.an iki gence sa- bile, oımıın k.a.rarsızlıklarını pek hoş hasr;unı fena halde e7Jmı~. · L~ 
krrıı.n t:-wtrı0 ihıtıiyacırıı tatmin et.. Selli clnerr.11 taımnıalk .ınte.m~Ler ve 1Af aıt:mııış.. görmıü'yıo.rla.ıı. İnanışlarınca onun Yı~aırınmn bu kadar ezılmesme 
meğ:e ça"ı...c:nııaıktadır. So11 defa ve. Çok.taınberi kuamtzda bir eıks1& - 1'arıd1ıT. , İ'rııgtl[i~eırle aınlaşmıya. uzlaş.mıya ya ra[Szn:n. ilrunt!kapanından ~ur~u1 
dlen (Gıüın d·oğuıyor) adlL p iyes \'ile oban ve bugüne kıııtd.M karşılana. Bu ·· atma ,.,,,...,,... • ..,.re d'Olk.. nasması artık «hadd·i marufu» ~ası ıus .. ~. ~:e hasmını te~lıkelıw va • 

...n. b......x. 'ıL......· • h 'h k ~ . ~""""' un,.. s .Jı F G -1•L"' • b .. ıı1yete d~u·rtinesı pehhvanh;;ı..""a 
P<= ~·e4'lı:·ııı:ı:'? ve aT'ZU.yu umlli.'tl L m •ıyan Eli.nema i Litya.c\ nq: ayet ar. ımıu,ş, böybece ~kı ta:rıa.f ar&S:ım.d:a aşma'kitauı·r, ak.at anıaırı1 ı Dıt.n ıı- 1 • 1 , ,. • ~."'"-
ü.ızıarin.e er~ J2jİinÜ aık.1am! te'k - la.~~ı.-.ır. N...,,...ehir tikcarlHlnÔ-an .. .:ıu.....ı.;1· ı..;: ,____ :ı.."~ı., ...... t S ı.. ~..::.ı. Hı'- _J k....:~• . .. . deıkı· niituzu de,a.et ede-dı. Ve y ldırrn da caha .~ .. 'r - • .. ş:UUlt!'~ ·ı JJ.r ıı.ııaıvga v..........., ... ~ ll', a.v J"UA. 'nıa ...... esı uzenn 'kım k d o" 1 k 1 • kol 
mT edilımİl<'tir. Gösteri şa~i ya- Y--· ·"' De_Jeo°''u ta-fından seA1li ve , . . d k' k d . .:ı• . . ı...·· iL ~,,_,,_,: ıı· 1 ıl ı deg~ ildir e ,e var ı. y e oıa) ay ne ~ a ,.,. ·- rııye ısmın oe ı aı ırn ua ı.şıın uU- ın~yıe ı asa 911.TS m ~ · ed kleı- d ·1 ek.. 
kında ıCl:'ın<ın ık.a~a bir tem - da.imi bir sinema teııfts edümi.ş ve ~vıeoeğ'..nıi anı'!~ v-e yat:ma'kta 1 O, s•ırf sevgi ile tebaasını idare e. pesi ı..~e . v~ ne e yem ec 
rn I' • . h lıa ....... dıı . h lL f .l 'L::....:::ı.. ~ v w • • •• • v A A ere ut:'rıızecrnı:y'O~uu. 
"'' veıımıfıe "\~"11 aaor nma-..~a. r.1 Neıvşdhır aııı tara ınoa.n. Du~u:. ~·~ M~.V:.a. oteföne ~:ıtımş •. d'en neıv f ke~d...o:ııM ba~l~ ~~~ d1kta- İsmail ağa ..)ldtt.ğu venle kUıdu _ 
Ha.llk>SV ın-i idare edıe:n <k~tor Is • lbir r.aığ!btıı: görmü.,tüı\ ~ır. Ktıvga. ~~e ka.~l; .b~ bo- tödir. Ona ı?adet edılıd'ıgı kad~r ruyaıxiu. Hevecandan· çat1ıvacaıktı. 
marl Gdkıme:n b lhaesa köyciit:ti};l Nevfdıriıı 941 senesi i~iıı..lill ~.a h~:ını a.~ bııs~:n;;~ a ... hayraın da kaıınma.k.tadır. Resmı, Neler olmuy~rdu ki? Y~ndli, ye • 
<;ııbet.:13ıe y~kınd<m aJlıllkadar Qma·'-- 94 l eeınosind.e İst'~~l ve yurd ~~+-ryetıP ~'P~~ ~ Rı~van ısn-;mdc. mizyocnla-roa kulübenin en kudsi be. nildi safhaları b:rbhini ta.kib edıi-
a.dıır. .ç.lnd'e i.h?QÇ e.d.ılen uzum ve hubu. ıq genıç ~~tl _cı.ıdlu.guı ~~~. c~- zeiicfü, h~ta ç.ocukl.ıra onun res.. yondu. Fakat ne de olsa Kara Ah. 

----o ıbatı sı.ra le bildiriyorum: keııelk biırd'enbi.re şofor Eminıın minli sürerek '1fa umanlar 90Jk.tur. med; güreşe hakm<l:i. Korlkulu 
Bir köylü harmanda, İi,.ıdııı.ail: On nııi.lyon kıi~~ .. kuru Ü- '.;;a"Jb nalhi)"fs'ln'c sa.µ'.aım.ıştır. Emin Köıylüilıer, sırf onun bi.ndİği trenin demde bir kazaya galımesc idi. E-

k k f 
zıüm, 30 milyon k•ıio yaş uızıum, 700 ka.~l~r 'i<ç~ndıe .vıı-ıı~ yu :aırla.ı:r.n:ı.;~ geçji.;ıiınıi görme'k İştiyal.'dle kırk ki. ğer, kapandaki kılçı'k haı ekcti tam 

UYU r en 8 8$1 b~n •kil·o fast~~ye, 500 bin kilo no. c;u1;.I~ R·ıdlvzmla. a~a~ı Osman lomeıtre mesafeden yürüyerek gelir. yıeriınıcJ:e olımuş olsaydı; ve; Yıldı -

P
arçalanarak hut, 4 ım!iJ.yı~n kil? p~tat~ •. 3 mil: da cıına·yd mruh:aJıl:ınd'en k&Ç!nıış. 1ıe.ır Yüızıünü görmeıseler de ne beis rım; canlı ve kesık.'n b':r kıılçık at-

yıon '!alo ıi'Ogan. 1 '.> mı}yoın. ıkıl-0 b~ 'arlchr. vıa~L Yaırı aç, «di~siz mi.iyonları> sa idıi, Ahmed muhakkak takJa kı. 
Ö 1dÜr-Ü1 d Ü d!ay, 12 mily.onı k~o ar~'. 2 S milY'?n . HlMi.sC'niın d!U.ği.i:mıi.I; bi·r hafta diiye ad11and'trdığı sessiz kütleler lara.k Yıldınmın önürn-e yenü!k dlü.-

. . , ~i~o çavıdar, 5 mılyon. ıı.:Üo ımahlut, Istaıdbullıdıa lkalma-'k üıxere BuTıSa- .:.,.ı· G _ -'"-' ·1 ı · ıdır şerdi 
h;mı't, 11 (Hususı) - K.aındrıra. 2 nıJi,{yoın 'kilo yulaf 3 mily<>n kilo ,..,,ıı.,.,.· • 1 Saıb . . ...,..ın anaıill muc ze er ınsan · ~ 

mn Kırık. e.rmud kôyünden. 34 y.ıa ~. 'burça'k. ' danı '<"", ... .ıımı.re ge en n,ye lS- Hliınıdli.st.and&, i91Il.İ anılır anılmaz Kara Alhmed. kurtulup e>yaga 
..ı.JI n • , A,_,_ _.J b mindaKti. '.kadlıll!Jll bUJ~UMnaSl VC ,._n • 1 •• ı • dJ } t 

1 
kalkar kaJıkmaz Çtl'plnarak bir ufl_ 

şıııııaa .rulı1.ıaıt ~U:tn ısınuuu.e Tl! İhra<:at: İnhaar!~r idaresi taTafın- rd.w. ·faıd iınıdle .. ··ı:m" goı:aemıı paır..ayan, yuz eta ay r. a an A d 
hanmarufa gece ıı:yuıtken meçhull d-aın 3 an.ilyon kilo, haııiç tüccarlar 'tüır~~ ıgı 1 e sayıes çoru ~uş.. ~tldayaın nice H i·nd1ilcre rastladım. ra savHuı:J: ll hl 

.,_ -ı f k . _JfL . Hi ..ı" d k b. k - a,r ..... .a maşa a . 
biır -Şalıl!S tarı:uınıdıan rkıa ası parçıı. taırafıın.d.an 2 milyon ıkiilo, pera en.. Gaııson Os.maın ça!ıştığı fök.anta- ~~·~·.. naısta~ a te. ır e. Yııldmm. son bir gayretle ayağa 
lmı.ar::ı.k öldürü:lmüşbür, Zaıb~ta ha- de olara.'k dahikle 1 milyon kilıo ku. da yaıkıil-aırumış, kaıtill. Rıdvan da limeısı. iciiçiik pa~g~nl b~nr Ab.~vaya ka!lkrp çırpınd~. o da bir nara ile 
dıseye et 'koymu.ştur. ru üzüm. düm geıoe saat 22 dıe kıaıçıma:k ü.7;ere kaldırma.sııle, yeııu - bır m·ı ı ıs~. mulka'bıel~ etti: 

---o Ayrı.ca 1 mi-)yon 500 bi.n kilo l:füıd'•ği Cüımlhuriy-eıt vaptllrunun y~ratabil~ beşer ırkının b~e bın. :-- Haydi be! 
82 genç dohtoı·wnaz pa•tates. 2 m!lyon kilo soğan, 200 ,güıverttes'i.ınıdıe yalka.yı ele v€rmliş- nı teşki.1 eden 3? mılyonluk Ikj pehlivan tekrar kapştılar. 

. Adanaya gitti b in kii)o kııSkıa, 20 bl:ın. kil-0 yapağı. tiT. Suclul.arnn kaınh e'llbiseleriı cIP. bir küdeyi sivil taabıil/i,ğe sürü.kle. Fakat bu 9Cfcrki kapışı.şta YıJdı -

Ak?an1a (Hususi) _ Bu• yıl fa _ 3_0_b_iın_kı_i1_0_ti_fti.k_· -·------- eıldle edrlerek tah.Li:ı'h i.çfil tibbı act. yeblilen yegane adamdır. rı.mm daha zıiyade hafiflediğli gö. 
lklüllltderimi2ldıen mezun o1an 82 ~.t-ııdiır. 11iy-e ~.:.nıdloriı'.lmiştir. Dün cıdlıiyeye İbrahim Hoyi rülüyoııdu. Gerek kapanda ve ge-
ıgeın;ç ooktoınmııu.z Cumarrtesi gümü VatHmiız ve Sıtma En:sıtiti.i~ Mü variJıeını '.'fuıçl'ı.ıılar y.:ı,pıılan sorgula. rek kurta~ta olduıkça kendini 
ıcıdhri.ml!!re .gelm:~l..erdir. GtmıÇ ddk- cllüır.üımıülz gıenıç dokıtorlan.mıv.m ya_ nnıdıa lhoo:IS<'Y'i yıulk.ar:da yazdığı.. ınöbatıç suillh hrultimi.ın.i.n hu.zuruına wrlıamşı ve, yo.-muştu. 

ttor1-aınmız biır a'Y kıa.clar şelhrjıroiz ıtaıc.a!k yerıiı ve y~eği husuısuınd.a m.12 şclciıl~ a.n11:Waıralk cÜ'rüımleri. sevlketımıiQ, h31kiım ısti.cvılbfaırını Kara Ahmed; h.asmınım daha zi. 

-
__ )S , ·· .. .. ~-- t,..:Nrler pıı·m~slaroır. ni taımmnıen iltirıaıf e1ım!i~1e.r.d'.i.r. yıatpt::dkıtaın sonır.a teıvıW!erine ka- yaıde ezildiğıini hissettiğinden e~n 

....m:....._J!H'"""""'L~ıu.ıJJ~.ı.&~dl.'-l~CE:·.11.!'.'.:!.!..:..!. 1:...!.:.!...:...:!::~:'...l!.~~~~~~-----..lLı.c:.:~..,.. · ' ve ıt~ .gaddarca nıevam 

etımeğe a!bşladı. Gü.reşe öld:üre611f 
gir;"yo:rıdu. Ve, hasmını zorla yeJlı* 
meğe çalwıyordu. Yüdmro, Ah • 
medin elense ve tırpan1&rına JJıtl
kabele etımeğe çalışıyor ıdise de -
muvaffak.iyet1i oluyıordu. Mrrıedı 
d'W'!Il'1ada.ı1 çırpmı.p nara atıyor "'' 
hasımına atılıyordu: 

- Hayda Yıldmm be! 
- Hayda be!. 
Bu, nin-fila.r.ın ı:r .. m naralar oJdlUğıt 

belli idi. Tamam.ile hal<lmıvet. e • 
line alan Afınned; hasmını~ ka~ 
sında b:ır hıind horozu gibi ika~ 
vurup duruyoruu. Herkes i:nan elo 
ıniŞti ki, Yıılclırıım, artı:k dayanıl ~ 
mıazdl.. Güireş epeyc':! -uzamıştı. 1" 
buçuk saaıt.i bulmuş, Ü'(,"Ünoü saati 
geliyaı:'ıdu. Ahmed de hasmına #. 
re g;re yorulmu~tu. Onun da e* 
hızı kalmadığı meydanda !<l'i. f• 
kat Yıldırım1ıa mukayese ednine' 
Ahmed, dıaıh.a güreşe yeni baş~rnf 
gilbi adlck>lunurdıı. Çünkü Yıldı • 
rıırn, daıha fazla kötü lem!...c;tı1. İs -
mail ağa, Murad ağaya Mnıerek: 

- Ağa, bizim oğlan nasıl o!S' 
v"'E'nK'ek bu herifi., Fakat çok ııd' 
dı be!. Ahmed de 'kesildi. 

- Evet, Ahmed de kesUdi. f.
kat Alilıah kazadan saklasın. Ce • 
nabet herif~ sakar .. Gö!'CIÜrı r1' 
kapanda ne yaptı. Eğer kılçıık t9!0 
yerini bu1mu.ş olsayd., val1a'h Ah• 
mıed, mağlub dıüşerdıi. Swı .. Brr
böyle ~t.sin. 

( Arka~ı ?'ar) 

Ziraat bahisleri 
(Ba§tarafı 3/1 de) 

garlı havada • aıtan ki.rn6en!iın ~ 
:zıüıne ve gözüne gelerek gö:zii ac>
taıc:ağıından ıbUJ'lıu önlemek i~iJl 
sellüloid veyıa camdan ve yan ta
raıilaını kapaılı g&.!Jıüıicler kiulland
ması şayanı tavsiyedi:-. 

Rut'ulbeıt se!bebiıle topa-ç halini 
ge'ldiigitrııd!en serpi2ımesı gü-çle~ 
lciiıküntler, evveıa gün-este kuru • 
tulınıalı ve orııdaın sonra iÇ€rlsin8 
yıür.OO:e an nb~inde iyi l.~·eı·ırnill 
odıun ıkü.lü veya kireç kanştıırı! 11 

dııka.aın sonra seipilımeiı.dir. 
N. G • 
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elgraf' ~" T'e on Ve Telsiz aberleri 
!Ju sahahk! 1 Tasarruf sandıklan Paslllkte 

nizamnamesi vekiller IOD barb d<n •• '!t"::~ 1J.ht~' ,•bJfadba) f ri.)en . ~azifeler fU tdt~-tde Jıülasa e. 

S"vyet tablı•g'Jı• • k b 1 d•ıd• . duruma eze1im. Sizden yanlırı: i•ti;~~u:~~ d ıltihr: İı. • . . . . 

Haberler -----·· 
Vali dün tüccarlarla görüştü 

'- • h ti• u e Faik.at yumUfak cJimizı kabul etmi. • - tık~r zııhnıyetilc ve tıca. <,Al d h eye nce a ı ı yenler <>'luraa öbür elimiz demır gib i ~ı ~cılc!Jenn normal cereyan ve m(nlar a a Karaya çıkan Ameri- •cruir ve ou c1 :mizıe hareket t ıntıum.ını ve hakiki piyasaları bo-
k / l j meğe medbur oJuruzJ> demiştir. e • z.arak. fı.at fark ından gayri~eşnı su. 

derl·nıere nüfuz Ankara r ı (Husuai) - Tasar7,denler hakkında hu bakımdan kanu ·a l ar aponfarı mt()- Oda idare heyetinden Ziya Kılıç ~ette.•ı.fa.de etmek ~~dıle elden 
ruf .-..chit'JM'j ai.zaıanıme!i H~y:tı ni taka'ba_t !apılacaktır. . z j /er ·na en çık ardı/ar söz al ar~: • . e z.ıncırlem~ ~ lı ~erı,leri, 

• 1 d V~ taııaıfındaa kabul edilmışur. HUf3usı ıdare veya heledıyelerce . «- Hukumet bıze azami kolay. · 2 .- A)'lll zih.nıyet -ve nNlk..Gla ettuer '' iyJr Ni~ .atıiarıtta eö~: Taaar. tasa~ .~ıkları t.~i v·.ıa.yet .v~.ngt:on, 11 _(A.A.~ - Reısrr.en l~Jar göstenniftir. Bunu şükranla ve bı.r gun~ ~ui baila.ntıya veya 
ruf saadWdarllla aid wtiilnı p•ra ve n:1~1ıtde.nnı.n ve ~led ı~ mcdts!e • hlldiırild~ ~re, Bırle§lk Ame. ık~rşdarız. Fakat fU ara.dan ~eçen heıhanıgı bır ıht ıyac. karo ıla~aia 

-- _..ıa_. ma.fları ltükmünde • mnın lc~~rı, Dah~lıye! Tıcaret ve 7 rik:a lkuvvetl-en Sa.l.omoın takıma.. b!r . ha~alık zaman .zarfında b iz ci. matuf ohnahızın. a:livıre alı~erı§ler 
f eb:ig"' de ilk defa adı mallar deTI«K . . • ~1et1emnın teklıflerı ve Heyeti ctal.arııııda ka:raya aSker çıkarun.1ş. biil ıyetımizi gösterd ık ve bu dava. de bulaunan.ları, 

ar. BtMl?ar~ çalanlar, ıhtılas eden - Vddlenin kararına bağhdır. Sandıık lardır. B iTÇOk Japoın t.ı.yyare1'erl ya da :hanet etmeğe ba:,lad ı klıı de. 3 - Kabule değer meşru scbeb. 
g~çen bir §ehir: Jer, zİR11qetİne geçirenler veya her lara yapıfacak asgari tevdiat 25 ku. taihr.1;b ed1iJlmi:ş ve su üstu bjvlikle.. miıtir. Hükumetin serbestlik kara. ler olmabız:n uhdelerinddd malla. 

Çerk..:.sk M _..ıetio oiur.a 01-uo euİİetima} C. ~ o~arait tesbi tlenmtş.tir. ~ haiOOkıeft edeınıiyeoek ha..e g~i. rl \i:zerİne piyasanın kara bor.aya rl tald> ~e İhtiyaç karşı&111da satl§a 
"' rılmi§t'J:r. nazaran yillaıelmcğe ba~lad ığtnı ra.. arzetmeyıp uzun müdıdet ellerinde 

L'Onldra 12 (A.A.) - Kafk»ya Al 1 13 Macar Ba k·ı· Bir Amer~. kr.uıv~örii ~karolara iatinad ederek anlatmıştı r. tuta~arı. 
~Alman harekcitı d.ha faz.la in.ki- maD ar şve 11 ~. iiki ~v~ ikıi ~roye!r Bundan sonra tik.cardan Hüseyjn 4 - Yalan havadıi~ ~şir ve i. 
e.f etmiş bulunmaktadır. Ru.lar h T k B H ve lbiır natkı1!iıyıe gemıısJ hasa.ıra uğra. Kazım söz almıt ve 7.iya Kıhcın faMİ veya d ğer herha~. şekil ve 
Stalngradın garbinde şiddetlı bir gemi ve bir mu - Ur asın ayetini ~ıır. Oy peynir me.eLesindeıı ıbahaetti~ i ni IRJl'et1e velev ki ; zinci rleme ve aliv. 
lnukavemet ~önermektedirler. Amerikan tebliil söy'.liyerck: re olmab·zın ve elindeki malı tut. 

Sovy&t gece yarısı tc'bhğinde AL • b b t dılar k" bu 1 etıı· Melbo~c., .. ıı (A.~.) - ~Avuı:.. ((- Peynirden bahaobmdu, pey. mabızın ve fakat nonna.l Ve hakiki 
blıan'Jarın ,ima~ Kafka'8)'ada daha rı a ır (f tTralyadaıki ~ttefiik .KU~VeWer ~ niıler maalesef elimi7.de değild ir; fiae!ardan gayrı sun·i fiatiarla alı,. 
clerm rılok~.lara nüfuz ettikleri itinl Beı'ıiSı, 11 (A.A.) - Reır:ll ıte'b. Budapqte 11 (A.A) _ Macaor nmı_nİ lkararıgahmın. tebıfi.ğı: L.tanbula ge'lmemiftir» demiştir. verişlerde buhınarJarı, 
~d11mdktedır. • . . • lij: hükumetin in daveti uzerine Mac.a • Ş~a'l batı kes:bnınde:. l Z iya K ılıç: 5 - Hakikatte aralar ı nda bir a. 
ıK.ot~mvonuR ı mali pıüıad• Son 3 .gıüın. zaır.fıınd'aı Alman de. ristanda m-i.afireten bulunan Tüdt .. T.ınrorda, rnl.IVaffa.kııyetu 3 .. ı~va cı- Peynirler 1stanbula gelme - lıtveriş ıOlmad!ğı halde var imiş ribi 

f~debli,_Çar,plşmalar yapılm.aktadır .... ;., ... u.l.ıı Atlaıntik.te yen. v~ !b.ü. gazetecıiler.indell müre:kkeb heyet hu.cuımu y.apıtlimaşt.ıi"'. Orta buyülk .. m'İştir» d~i,tir ,,,,.·· t~eil h k'k" ı · ..1 • • 

T ~- M ·-•.w lü.'kıte müttefilk lbomıba uçakıla.rı ıı- z· K 1 . . ~~ e n ı ' a ı~er ~erım 
db.q;.c ekde, Sovyetlerın . ay. -ı:..nr ~akı~edkr eIDe elt.mJŞ. bugün lba,vdti:I M. Kanay tarafın _ ıya ı ıç. k:l 1 · h k 'k• ) · ı · 

ıt<>b ci:varında teda.füı bir v.azıyett~ ~. ~ereye giden bir kafi. dan ~ edilmi~ir. ~anm ren~ s~iıllerınde •. düşmaın «- Peynirler bıtanbula gelme • gı· eyfiaent en :c a 1f a ışvenşl erı • 
lıuhmdulı:L AL-- 1 b d k :ı... nı ...ı- tıcatıeıt ıgemlı!erme şiddciu darbe- · . f k . n n, , m tar evsa ve şart arı nı 

rarı, .t'UfTUln arın ura a. 1 le ogıörÜI ve hava şıariı'<l!"l uulayı. Bu kabu1 resminden sonra pro • k iınrlfırımtlşlendiır. Orta blıı")filliik- md ı!?1 1r; . ~ at ~emleket dahılindc hakikatte olduğundan ba ka tüı+ü 
r:>etro'I kuyu'larıoı l.enüz zaptetmemlt sıie har~.mi ekseri~ a kesmek paganda .nazırı M. Antal Türk mi. te ib'[lr şi1eb 3 taım isabet alınış ve ego ~dı~~.» dıye aonm.1§ ve (rher göstere~ 
oldukiarJ 'b.iidirilıaektedir. . roııı.mdı'1 kaflan denuı:Mtıla.rmuz 4aa. .-ı.fıirler şerefine bır öğle yarn...ı;i ver "-Jl ;,.;,.., . ıı.. .n. l tarafa e'limızı uzatmalıyız» cevabın ı T ı_..ı_ t-...ıı... ' t d _L '- _1 d. 

n_ _ _._ · ..ı.d .ı; .ı... · L-,0 ~af --.J~: l h" -• aıuvı€r ...,., .... ue yaınar'Ken vıırcr~l - ;,...; axm, C\701 e erc:s:, oe c ıye rna 
uvı- flo eu-i vır - . raıfıı'ldaın gece ~a:ı;u;ulZ yapı an U- miıtir. ffi'~"'". B»,..JI,..., lbi:r ş~p :n,, :-~ vennAz..,~dr. A ·L d K - 1 ca.mat:ıına arzedilmek Ü.Zere T card 

hahııde bulunmaktadır. Buradakı --""ft- --'·~---:~A~ ~r kayı.blar.a ~ ~ .11.Nl ~· a an .l'-'Wlme ara - m ta 
h uuııı~ ı~.ıurc ""?\" abn:ıış, ve mulhıteıne'l olarak bat. d b-L-- r- u e. ve Sanayi Odası umumi katiblığ' nıe 

atfbc:: yüzierce mot.örlü .kıt"a ve ee7 uıa·~. Tebı•l.Jıe •• ışt a a unmnıuftur: bıU ~ 
?i} miktarda tıank n have kuvvetı Bir 'fn11>ido ~ rem'aın ıg f8 gore m ıırJ. .. .. .. .. (•- Mevzuubahs olan şah ıslar T . .:; -· 
l§.tirae etmdttedır. '1.000 1ıc:xrJflito heıcmıinde 6 gemıı poa aozcasune 1rore değil, ma1J.rdır: Mallerın iee sı.kı ...,.ant ıda her zümreye .a d tüc.. 

Don direeii içinde A~ hare-W~ ve ~ 7 .g.e:ni ldıe ıtor. şark cephesı• Tdkyo, ~l (AA.ı - ın:parator. b ir !Qontrolla tibi tutuimuı Jlzım _ c.arla.roan b irer ki§i çalışma planfarı 
lcatı teııalk.i edcmemekı.dır. Alman ~ir. Bunlann da bü.yük lıUlk umuımı. tarar.g:'.ıhındaki donan. dır» hal&ı.nda izahat vermit ve aza!ar -
!ar lburay.a müteıaadiyoa taae l&U'V • bir kımmıa ~ naızaıri'Je (Jlaftarah l iRci ••7fada) ~.ı~~ M. ::aydf ~adyo~ Müteakııhen Vali ve Belediye R~- dan lbaz1\uı k-om.iayonlardaki aza sa 
vetler Y.tima~taaırlar. . ~abi!lir. Hava :kuvverlcrimiz, Sovyetlerin "".J'~iı'k ~ f'~1:_?:'w Saaı l ngr .ı. • d isi lıükUınetin tüccarlardan yapılma yıaınıı. artın'hnaeınl isıtemiJ'iCTdİt 

V . _ı._..:_..:ı_ R--·-1-r yu&. 9..--l'- lhı""'1r A--·k -..ıı..:ııı: _.....ı_,ı_ı K . · lima-ı _ _ı_ mer Qln lwe>oUIWn omon a a. . _rv• ·f 1 . . h . H L_ • k-J.: f .1. . h ı. .orono.1 c.,,--_.. - J>UD ....... , ·~a .n.na:u'l an ~ı.ı.ım ıNrruıue ve araacnız llil&rıDQAn }cmmda Qlft.raldlğı bo~nu tebaru.ı sı nı ıstcu l gı va2ı e eı>ı ıza . etmıı CT llOO~lwy!On cnu1 aa ıyctı a ... 
Yete ~kim hul~nmaktaciırla.r .. Bu~:: ve~ Afn1ca ~annda ~ Tua.p9C, No_vor0fl6iak ve .Anapa yap ettirerek bu hadiseıı.in am:rı as.. ve : . kında Tıc:uet ~asına bir~r mazba. 
da lbır Macar pıyade ~~vvebftlll el oelB • 46231 ıtondaiito baıcmindıe tılcları tah1ıye ve gemiJ!ere tahmıl k • ba!kıımd a:l f k k l cc- S zclen deıhal harekete geç. ta verecektir. 1 icaret Odaları idare 
c:umu aifır z.,.iat ..,cwlirilcrek tar c. 7 gflmi kayibetmifl'ir. Ba9ka 3 .ge. harek.atlfla 'kartı hücumlarını tici • e:ı.J..~. ~ ~~-~..:ıo ara a: meni~i ve muhtddrleri me.ydana çı. heyeti cezai tak ibatı icab eden hu • 
.d.:a.__-;..,.· . "!-!- +~.... uh t.ı..· +<"""""'"· ~' -Ll _ _ı,. • 1_ • B h.. 1 mdl\.l.l""'.111 a~'ll!i. ,L.dulıdllw.a manevı k . . 1 d . . __ .Jl __ _ı k 
UD1-rır. ) Dürl ım ve ıuu .... ..,._..., m M<vL """Y""" g.ec efKl'ınnıı.ıerd ı r. u ucum ar ee... tlalkiııI:nıd 00~ . . ıf de armanıızı lebyorum.» emiştir. -l'Ua arar "e.reeek ve keyfiyeti 

k ~d>~~ı~iıÜk de.fa yen~ lerle h~~a iı@mıtı'amU?tın nasında 12700 ıttonilato tutarında etti@ .
00 

•. tem1ştiıroır mana 
1 

a Tüccarlara verile11 vazifeler belediye daimi encümen.ne bildire. 
tedi B d ç xulk. - --o 11 taşıt gemi&i batırılınq ve başka J !im ~ .. .. b: f la.ket har Dünkü roplantıda tüccarlara ve. cdttir. 

~~ H~ ç~~ • ~ıe iilrl laval Alman yadan 9 gemi el~ has ta uirauımı ıt. ar-n İ!rı lıl' :.m ~ et 
şelhıır ıınevcuddur. Biri Maı)'loop çev Ka1aç' ı:' batısında dar bir sahaya ~ a ~~ı ız ~ra ~~a~ Parrı Grupu Hindistan karşısmda 
?'€5iınıde, d'~eti ıse Kınk<ltiô'alnın do·· e F sıkı tır~ ()İan Sovyet ordU6U yok .. alk 1" ll çok bil- J 
içrer,me doğru ınüfu~ 00ıeın bir yo. n n ranS!Z edilmctt üzere buıun~r. ~~ ~ ~:rl° alt arınıa;. omı <Bqtaraf• 1 ıncı sayfada) apon~a 
fon üzenncı:ed:ır. Bu llklncAsi ~ 

1 
• h b P.ike uç.aklarından müreıdceb tC§ i__: .l- :u. ~:,!~ır:mş ı. 'V...ıı..:1 : Seyh""" _...Jl...,....,, 'Dj""- ı U- • (Baitaran. . ı. mcı. . sayfada) 

nınvır.ifn 120 Km. cenubu şaırkls ın.. es·ır erıne ı·ıa ett•ı ıld1lu Stafü~rad;n ccnuıb batı.LDda. 5 .... . u. uıa .l'Ulve .... -.....""'•.U'. il':; re~rı;;.:...::..K.~~JDU ~. ~iındl h.ak:imiıyeırı ~'tın .. a 
d G · _, ·· : -.ıed~ ki muharebelerde kara k11vvetlerfoi 6 "'"-u.ç ""~ ~l .; ..... """'.,,. ... ~ı • .__ ı.isl e ve .rıoı.nı yu>tU uzeruw. L'.ı.. 8 k J ı k . .ı Ce'.llsıe açıfxbk~ ve geçen ıtop. 13··~·- """'"""~~ v~ m u. 
Kaıfkgs dağlarının e.tc-k~rin'deın Pa~ 1.1. (A.A.) - Fran&IZ h.ti. d~d1demhılerdir. _B~n:d~n başka bu aş uman ~~ 1 ·" e~ua_n lırolltı za'bit nü!Wsası okunduktan maınla.rla meGk.Un . bol.gede ayrıca 
~ mü'hkm ıbiT yol bu: ş.ebdn ci'-~ Nftııt M: Lav~I, ~l~aw.ya~a1! ,ehır ~~ları'ftda.k. ı.ltı aava mey. muhareb8Slnln yırmlnCI sonra rumnamcye geç'llmisHr. müstakl11 bJir hi.ıfkümet l{..ıru lınaSJ.. 
vtııI"lınlcbın do)a.şarak KaTadmruiC ltın Fr.«..ız eınr k&filesınm. gelmeeı danını !buyui<ı çapta bornbala:ıla bom I , .. . . ~ ~ m~b·usu nı ~ etmaktedrler. 1ıii.ı51unıan. 
Stlkb.mı limenıona kadar inmekte. ve buna mukaı,·ı Fransadan Alman. lbalamı,lar ve yerde 20 Sovyet u • .yı üOnÜtnÜ ~ Sazak aıfmd r ilip . la.r ~ re.si Jw.ıh, Cr: :p.ps'ın 
d'ilr. yaya biat oigi kefilesinin sitmeai çaiı t.abr1b etmitlerdir. (Ba,t.ırafı ı iııaci sayfada) 1!aıy n ık t~ ~ ~ler.U;- tiya.rw EStlaısında mU.slümaulıırm 

T eibliğde, a.d ı geçen Çerkesk'.i.n müniıedMıtite C-ompiecae' de bh nu. Rjov :bölııesinde çetia müd.faa Tüırk Hava Kurumu, Çoou.k Esir. n.~ et_ ve h~ m:: ih'ı-s 1 _ • bu dlilıeığ.inı. ıizaıh ~ bi.rı Hm. 
twlt ....:!....1-.:_.=-- muh reb • d CÜ T K ııı.:ı nWırııta cr;u aza J.ııe şe lT ve il\.- d'İıcri ,._, biri p . ,..__ .-...l~ı .,,_. 

hanıgjsi olduğu turih edilmemiıtir. au.r-........-. . . . . a esi evam e yor. aze geıme uınmnu, ha.xt> mahllleri; sabaı'Ia'nda!k.i mootarlılk'rarın ih:yası ~- . . ~C.ı.ıtllU ülUl c l:Al 
M. Lawı'i delnittlr k.i: .IK:iy.atlarını muharebeye eok.an düş. Basın Bml'igi ve ~CI" milli mües- ~· 

00 
il taıkrk' tedt.i!ci müt:it.alltll ltıiiilkıUJııet kJıru:1:masmı 

H• d• t d iWm..ntıada dana bir m.jjyon ilci man fel}ırin ıimalinde de fiddetli seseler müıınessT.'lerd haz:ıır buluna. . . :me r 0 an . ı:ı . ilsteımiqtfır. in IS an a ~bin_.., luJm.ıttır. Franıta, buın- hüıcumlaııını t~rarlamıtur. Alman ccWklar, 28 vilayetimiz ci4! bi.ri PaT. ıçırı ~ ~ıel' teş'kil edılmtş bu. Hin&JstanctaJti ka.rgaşabklar 
i.ıa taôii btt Nhıraızlıkla bekıli,.or. ıp.iy•d~ ve zırhh kJ.t'alarınlın 1ıi ~ Ha'llke\l'leri, dtiğeri vıL&yet ~ hm.an .P~ ~onus;rcmunun grup h~a bü.yüGt ü:midlıer besl:Pyen k ~rgaşahkf ar M"'6rd>e ıneydenları aeııifledi. ikahramıanca miidafaaeı Mr§ıafn.da mumi mecli&i aıcLleıımaı olma.k ürzc. wnumı heyetme h~taben hazı'!"la- Jçcm!<W"m lbcıki'.edkleri nctkeı.Yl a.. 
Şark l.adMncle bütüa Avrupa medc.. bu l.Ucumıiaır bu keaimin iler nokta. re seçilecek ik.işe-r deılıeıge ırle tem. mış bulunduğu maılbata vardı. I~mn dolayı hıkii;aıoo •t ik bU •• aiy~ mcıwuubahatiz. Almuya, bu sınldıa akim kaknırtır. Ha.va ku.v • sı1 ed'ılecelk1enl!ir. Bu marııba.taıda, ntüıntabab idare ~~ır. Japonlar, Hindis. 

gı l Ç8 YUJOr ~ve zaferli .avaflara, biitün veıt1erimi~~ Sovyet mevzilerine, Bunlmdaın baŞka Arfıtara ve is. rn~i aza.100~. ihyasma Boo- ıtaıııa 'k.a~ iharlhaıngi: bır harek~ 
erlerl.'nL eok~r. Kütk haliMl-e e. taaok ve kıta topluluklarUla kaIŞl ıtımlbu1 yiilkseık dw).l.anna ~ mısyon ıtarai'ta:r gorüiımeırıe-kte ve hattı tayım etmeden ~VVC'l vazı.. 

Y 1 shieria aetıbeet b.ıra.ktlmuın.ın :milm bütüln. sün boml:>alarla yapt1ld1&rı hü talebe heyetleniie Rençlı.k lldup1e. f~t şdh.iır ve kasabalarda ~- y~ ~ırın bdkleımeğı ltereilb 
eni Dehlide depo ara l6ıı oMui- clevirlet- aeılmi,tir. At. cum'lar kara kıf alarımızın yükünü ro adınıa mülkellef bir kııt'a, Myort, IMllmış buluınan nıfut&rtl6:1arttan ediyoı'lar. 

ve b İediwe dairesin a ıaanyBıDla işçiye ihtiyacı vardır.Ser hi.edi1ir derecede hafifletmiştir. Konıya ve İz.m:ir itzciien., Kütahya; • ıkalan 'bir vae.;iie oo~~urı~ın Yeni De'iı ' , 11 (A.A.) - Brnt: 
c o1 - ba.t bır•ıiaD eeirkıi n'-ıil ilk tre. Moek.ova.nın cenub batıaı.nda ve Afyon v&yetleri köy ve kasaba. ~udiye-tine ~"el edikrek ha!.. Hlindiatıaıda 'OOzı k.argaşalılk tar 

h .. _um edildi, poiis ~ ee'l.it ohaa.ı, Frarwız itçileri - fimal batı.ınc?alci m.elıallerde hava 1ar hah törene içtıralk! ELd~kler- km ihrtijyaıcı ba.kunındlan bu boŞ?uı.. ?Jın:ıUfL'ur. Po!is lkuyvebleri deıhaıt 
•: .. .. .. _ .. .. DIA be.im aitM>ıma cevab vermiı meydahlarl!lla ve cephe hattının ge. <tir. • ğun herhangi lbir teşeiklciiH.e dct!ı. ıiın1tıi.:ztııı 1.ela-ar te~s. etm len&-. 

mu duru olduruldu ~arıtll aıö.teJıen bi:- :büMan • dkrinde d~n. muvuala yolla - Ha.'llkım~~ rn /t.Weıne ~klenn duıru'imaıs~ doğ'ru o~~ ifade e. Bev.ı lkıılligre şef~ ~a~qabk 
Lonclı a 12 (A.A.) _ IIiındistan. d.... rın.a 1carşı geceleyın hava hücumları temin ve kola;Ylaştı.rmıalk maiksaıdıL dlhnıe'ktc i<fi. tohurrüan ~ lÇlıD gızlıce an. 

dafıci :ka.rgaphklar deıvanı ~ ya.p11m19tır. ile Myooı ve lıırniromı 30 ~s Kursi~ye ~n Da:hihye V~1cilli l~~ gitit~ da...~ açık olarnk. 
tcd:U-. l>üın ~pol.s, :tekraır Bombay' 'da d;ın 9/IOVA~ g~le-ri ~95 Sov. ıgUn\i. ~ ia.ri.feliı tır$llıe.r 'teritıii> Dr. F.iıkır.i Türaer, ba.zm ihti.ra'li lr..a. ~r. Bu~ anlaşna.. 
n'ülmay.Jtıç5eft karşı ateş ~ . tJ yet uçagı tahrtb edilm.iştlA'. Yalnız edı:llmiştir. yııdlar der1neıyarri.1e bilrl'lrte loo- mn a&cian kal<lığınıı goren uamm 
mwbuı~inde kGThn.ıştır. !lğti - halka 10 defa 14 Atman uçağı kayıbch... 33 Ağustos .gıühi. Dwnlupmanfa misyomm ndk'tai nıaızanna 9Ştiraı'k va.lD Hindlilere _k~l miişfilt dav-
§aşçılal' şehriKı roerlcıez Ptasyıo - Sovyel tebliff ~ ~ın merzMJ ~ ottJğine ve bu babda bir iey.lla raımwılk'ta ve bükü~ et.k.Am ara. 
hu.n-a da !hücum etmiŞlcniir. Tak Moialoova 11 (A.A.) Gece 11:.iı_yü!k. lbiır g€Çİıd rES?l'i 'ile OOiıa e- tamimıl vaziıfıesj Hıe lromisyun maz 9lflda H~ ~en _fa;:-ıa 
~Ye edilen poles ıc.'aları l'.iiina _ ate~ edildı• yarıe1 netredilen Sovyet tehl iği: :recekıt.ir. .. .. . aıtası Veltıilıeıbe tevdi edileoek dur- l;irlqııç Nıtt daha ~ dü.şüın. 
Y:.ŞÇilleri dağıtmaQa muvaffalk d. _ Y Kıt'alarımız 10 AğuRıos günü A~i gı.m ~~her k.öfes~ sa şdh'ir ve~ muhlW- ~'... ~lıer btm-
m'UiŞlarc:lı:r. (.....-.Cı 1 inci s.eyfada) l<.;otdhllkıovo bölgesini~ §imal do • aSkıeıri g-ıı~-.da. yap4l'meısı :Mardan lkakın v.azile !bofl\ığlugı ;,_, ara zarar 

.Bronbıı.:Jda lfi* 8Önd'Ü.rme saati celeD 1'.bedere :;üre, Hindiıtta.daki ğuısund.a Kleı-sk.aya hölg~nddd mu ımtitad ola.n meras.ımden baş'ka d iidltı * bir ?.ayilıenı M«\ise veımernıey; V'e lımret etınaneği 
Q.'1ıim edilJım•ilr. Beş lk~n f.zJıa .,. haclitıel~ ,..lardır: harelbe1er devam ctmitlerdir. . Halıkıeovlerile ~ ve buria: t_:;:-...l~ ~~-:. 1..n~· ... .., veıımtımıektıedir. 
k • :L. da f.......J.,..._a} Oa-L 'd J' ....._ •• 1-...- T bJlw k rırn b~aıdtiam yerlerdie Pariı ~11 'l:U~~n.ıı uuu.muıl~. -----------umseıoSı uiır ara "">'-•u an ~r a po 15. ~ .. .- tut._...., ve . e ge e _...,-w,r.L...-~ ı..,.._1 ,,_h.D.,.,_ Y""""'na.. ,.....,.,.._,_ .-.....: ı..~ ""-&."-"-;..- BU GECE 
yıaeak edi'lım•ir. buna kart\tk polis menwrlut ateı Mos'k#ava 11 (A.A.) - Gece ya. ":;;:....,,.~ ·~uy~-.- .,....,... u~Z:....-~~ ,ı.:::=;:. ~~' 

L<mdN 12 (A.A) 1':::..... .....ıı..-.ı.. ...._ _ _J,,_ ..J~l So -L••v• _\_ c-tm: Y'Ollh.ıııı.ııı:ı ~-- ..... ,_ • ....,.. L 
• - .&.>"Y:U - açaıupa.vK. rı.ı nel"f'Cunell vyet tCD•lıUle ~ - ". y vı -=---1- ~-..'ll.. ........... ·---~- b...... BE v ·u· 

bir t*ı:m iılçiler, Yeni DeWı~ be.. l.a6i0dıe ietaayon öMinıde lıki l,ii.. tir. Al' 1 s~ ı.<ııın':.ıu -gw•-ıır ve rı .. w:~umılD.1': 9111p"a Harbiye' de 
Wi.yıe •resine ve depoiara hl\.. ,._ ..-. :rekıbılttır. Getip ıeçen • K'etı.k.aya bö!gee:nde Sovyet acıt. Aı:nkaıra. 11 (A.A.) - 3o Ağ>.16: madde dknadı1ı için tıoplantıY8 
cuım rimlflermr. İşçi~~. 00- biiıa- ki• krawıt w ppkaları yırtdmi'f aları mY'harebeye devam etmişler • tos Zai4:1" ~ ~ mü san ~. Bahçemde 
illan ~ teşebb·..ı.sru.nde bu - ..-e yıoLı- aiaç kütükleriJe ve tel - dir. Sovyet h.arb gemilm Karade • INISEl>eti~ . H K ayıs ~ A ~ :t '1' 
~nhr. POOsi.? nÜimayi:şçi - •ral <Leklerile kapautmı,tır. ni7dc iici nakliye gemisi battrml§ - staaıd~: ·~ ~!. ·~ Stalingrad meydan .&. .. .a. 
!fer ar98lllda Ç8.11pmış&hr ohnuş, Kawnpo~· da polia iki yerde nü.. brdıT. ma IJU'f ·~ ~ Y'o.s.a guıre er S A ~ .,. E 
~er çı«:nıqtır. Bu esnada meııri! ~a.n " tat atan ıhal.ka at" ffe'Irt.ib eıdilmişt:i'r. --- muhareb8Sİ a; A 
Yen} Delhi polis :ınfüiürıü öl<li - aÇll'lilfMlı. 6 kiti hastaneye kaldırıl. eaki Jconcre hükumeti rciG SriluiL R AŞ l D R 1 z A 
illÜTian~. amttır. na S irma tevkif edtlmişti11. Dil kurultayının ikinci (Baprah 1 inci ~) 

Haııiçt1en gelen kUivvetPerle taftc Bena-ııeı.i'N: polis tale•e:ri daiıt. Karaşi
0

de bütün çartıla.r kapan. genel toplanhsı t~~~~~.!kTı~ak,ıstı?ı~ ı:'~.J~ HALİDE PİŞKiN 
v!iy.e ıed'ilien pol'is ·ı_ğtıııa-şçı'IZ.ı dL mı~ır. mıştır. Bazı rqekteblerin. ve kollej. =uc,...~ıı.eL = ~uuıııu~"<t'u 
~~ ve ni.2Jam.J ~den tesil; et.. Lahore'de kongreciler te\'ki.f e • lcrin talcibekri flerse gelmemi,ler - · Ankara 11 (A.A) - Tiirk Dil ehemmiyetli lljj.ı- şehi;r brka~ kere ISMAIL DOMBÜLLO 
rnfŞi:r. d!~ıı. d ir. Myaore

0

un bütün milli kongre Kurumu Genel Sekreterliğinden bil. elden ele geçrrrlşt.ir. Alını.n1nar, ay. 
Kalmita' cı. aluminyum fabr ika.la. lcıomite'leri kanunsuz eayılmıttır. diri1miıırt:ir: ni zaımaında; Stalingrad dcmicyo'lu 

Dünyanın en büyük n iflerifti btralmı.ıttır. Pcona'da vukua gelen kargaşn - Dördüncü Türk Dil Kurultayının üzermde yeni bir il~!'Il:! karydet-
elması saltf& çıkarıldı Delıi0 

de ik.i mensucat fabıikaeı hkılar ınetice41inde oimd'ye kadar 14 ikinci genel tıoplantııı t 3 AğU'Sfo"e ımek Qçin buradaki muharebe~ de 
i§i tatil etmiftir. ki~i !hastaneye kaldırılmıştır. 1942 Perşembe günü saat 1 O d.a yeıni ıtank birlıiklıcıi ve baş'ka ~UV-

Lonıd.ra 11 (A.A.) - Fu sulta.. Kan.ti· de polis lıalut ateş açmlı Nümayi§lcr O.il - T.arih - Coğrafya Fakültesinin vetler wkım~lardıT. 
ııi Mevlay Halid'e arid otan ve bir ve MıüıSI.ümanlar hariç olmak üzere Bomı1bay 11 (A.A.) - Kargaşa. ikıonfemns ıalonunda yapılacaktır. Alanıiirilar, ağır kayıhlar veı'diik. 

ve bütün san' atkaduın 
iıtirak:ik: 

NAŞİT :.::~ 
BU GECE 8\iveııc.in yumurtası büyük~üi\indle üıaıivo..ı.ioo talebesi denfleri bırakmı9 hlafar ~ur ebnJf olan bütün bölge Bu taj>lanu.da bilim komisyonla. lerinden dhlayı; tanklarının rıen.. 

l>ulu;nan Kamer isimli d.ünyanıın en tır. lerde aeçen aükunetlf bir geceden 1ının raporları okunarak üzerlerin - ~lni' değ' ~rclir. Kdtdlm.. Harbl7ede BELVO babçeünde 
-----::.....ııı... ._..__ J ve t~vklfler eonra bu eaibaJı yeniden bir takım de kon~u.p karara ibağlanacak • kovt.tik.i Sovyct kıt'aıları, ş.d<.ieıtle auıl 3 e bd.. 

mılk.avemet etmcikt.edılrler. 



8 Sayfa , ION ~OSTA Aimtos 1% 

Tramvaylarda IStanbul deniz komutanh ğından 
bulunan ••Y• Deniz liaeıi ve deniz gedikli okuluna 

l,_R_A_D_Y_O_I 
QAK.ŞAl\OSA lZ/8/lHZ 

7,38: Saat &ş'an, 7,3t: Vuouıduınun 
~lmı. UO: Ajans haberleri, 7,55: 

lstanbul elektrik girme şartları 
Bad7o aka eltııe8tnW, 8.28: Evin ısaa. 

i, 1!,st: s-t a,an, 12.U: Şartata&ı, 

2.45: Ajans ~. 13/11.30: S&ı'• 

ve ıt.tidQiler H: Sut ayan, 18.03: Racl. 

tramvay ve tünel J>eMa Mıwtd: 
1 - Deniı: Jılasiıria bl-ıiıtel aa&f111a ~irmete Wekli okurbı'Cl&n ikmale lııa.,. 

işletmeleri mnum ı..uar aımaoatiu'. 
_;;d:~ıu··gv u""nd- •. A - L9t birinci ılDlftıe. ilunate kalaolllır deeis f*81 biftu.cl ıaufma. 
ını.na ,... .... B - Olıta.olı;Wıl aoa ıuufında ikmale blıwıblnt.uı deniz l.1&4ı&l birinci smı. 

y0 dans ortı:esOa.<tı, 18,f5. Şattı:ı 'fe tiir. lW. ,--.. 'l'ema• lliJ'ıacfa T._. 
-.,., Ttiat'lt M Okbis a&balıvmda 'IMı. 
ı.oan _...... mifl'edMlı .. ,... • 

.Aıııkld 

kiilel'. 19.H: Sut &t7&n ~ aJaaı; ha.. 
bflırieri, 19,45: ~ 10 dakllı:a, 19,55: 

Fasal h~. 2t.15: Rei.fo ~. 
H.4ı5: Bir 9M15 ii•~. Batt.1U11 
--.a. 211: ...._ t.lııt'iıml, ı.t,11: Fa 
1tereıW 111'•18 ··a lltlae4 ~. U,3t: 

M.WelH ._ tMW-.......... '""? ...... 
~-....,.~..-. 

M 
16 
7 

(Aw ~ ... tllıllı), tl.~: 'l'a:mMlıl ..... 'fit-** ~ı.ı .. 9 

...,.., .... """ ............ tl"l). n.lt! KMa. .... -*• .......,,._ ' 8-t .,...., .,._ lıııMııııt'left n -.m. ...... 1 
$91*a, kaô.et ye krele. i 

... iriii6eri i 

...., lraaede.t 2 

hlıma --- s 
( Yeni neşriyat ) 

JllblAclLıW HE ZAMAN ff NASIL 
TMIUYE BTTİ&iJ,iB - Mal .U.illl 
.e k.....,_ lı.il~ iM& eset", ht&n. 
hl ta.ift!' ~ ......,.. 0..11 AA.acaa 

....... J""lıh9"•. fi&tı !5 k..-•• ..... 

GWtlk 

Kahı"' ..... 
'hıı6lh 
Seltt.....,. 

Y!reedl mıNew 
R1"kont 

• 
1 

1 
6 
ı 

11 
Bir.....,. para 

M!LLİ 
OYUNLAR 
Fntivali 

Tn..way. ~ ft Thel ara\ala. 
...... W eilt8 elWMI sa,I .......... 0&. 
lıaWa TiiMI M1ı: .... ~ .. ft'. 

••tn• 

14.22 Ağu.toe 
D11hulqc yok • 
tur. Kc>ft9UTI\u • 
(On fifı'kırj p;., 

(Ti\' ATROLA!I J 

Festival y~ı.lacak 

RAŞiD RIZA TtY A TR OSU 
Halide Pitkin beraber 

Hubiycdc, Belvü be'1c;C9n.ia 
alatm~a klfiJ'ltnda bu gece 

«San'atl<ar Natid gece9lıı tılına.ktadır. 

Yüksek Ziraat Enst tüsü Vet~r;ner Fakül'esi 
Askeri Kısmı :ın Kayıt ve Kabu'. Şartları 

1 - Aalı&ra Yeik&edc Zıraa.t Saililuau V~ Fiı.kiilAıeQ A.ıılteri k!MMID"' 

bu 'Tıi ıMı tanı cliwftli Useierden l,Ji ve pek ifl dueceae mesaa elan .e 
olc"unıhD imUbanlır.rvu varını') elmak .,art.ile taldte 11.abW td~. 
b eklilerta aşac.u&ı .-rt'arı laaiv. olma8I linmdar. 
A - Til*i7e Ciimbllri~k ~ıtmılıMl .. ıtkl"IDM 
•• - Y4llıtl ıa.u olmak. uaı dalliWİI' ... 

C - 9ııılhll Wıeelıüilleri •e aııWaatl elllilllla w lHır' *"-- fü{ ltislwte 
_.... ....._ •Dil reiliıluıCi etaaJar aJu•w • 

» - "--' w ~lıi. allliıkı k•••• Ye aeciJeel ııaiW- ~. 
ı: - Al~ ille lıir' ,_ lııal " .-...U eh-mık •8-ui ioln 1le 

_... ,_.... lku elllldL9 

1 - Mıııklitıeaa aöracMt i»t.idalarma .. 'ftıeik.aWıi ~ıa.a.rt liaaaıılır. 
A - NWm eWant .-efa mum.._ MINU. 
B - ~ Jaakktw'a km ~llü Mkeri ıaut.u.-e ftPON " &fl 

Wıi1ıl:ı. 
C - Llee •-bM ft olc..ı.k ... 1 h••ı"ll •er• ieedikll a.-eU. 
D - Olrıda almdıfı takdirde askeri Jr;a.Dan, n1-m ye taUmaUara ta. 

Jtlll eWti baJdand.ı velisinin n kf>~ ııoterlflı.ten tudlkU 
laıllalliilıl M1Dfl4l. Talebe oluıldıan isi.ifa ~tm5 lııılte~ okulca ta. 
..... eülrlleoek masrafları ~tnlen yerlr 'f'e bu da tuhhikl le, 

1Mllllflae ~edHlt. 
E - 81111".tı. UTUJtaen sfftll, si4ikll, lııayılaa Ye Cı:rp&IUM.Ya ınilp~li 

ol1111acbi1 haüıada ntt:ertnrn mıo1.eııtildm 1&9ııli'kll taahhüdname. 
leri. • ciM bastalkla*n 1ı1irt ile elalla sfrmeadea enel marul 
.w.tclan 80DJ'adan ımbfılanlaıt' ekuhba çJkartdr ff okul aıas. 

Rlları velllerifte ödetilir-·• 

1 - ~t&r lntlumlllkw• ma!ııwlerdetıti As. $. lerlae laUda l'e .uracaM 
~Ye ~etkinci •MWeıle lbiWirilen flQ'akı llanM eitl~n 
.. ..,. Ank:anıda Y.filı9fic Zlra..t E~ Vet«fner Fakültesi A*eri Ta. 
MıiM: Amhfitl,De «ônıleri\'!Mıe1dlıil:-. Mtil'aaaat möüetl Erl9hin !5 ine ka. 
danhr. Bu tarihten &ıoRra müTaOaat k:Jll)ul ecıtlımıes. 

4 - Oltuk b~ ve qlNI fdtadetnıme derecelerine te müracut IU"Mına 
cörcdlr. istekli adedi tamam olaaca k&yııcl llJ\eri ka'P•NT" .e kabul tdi.. 
m.iet1e ..maeaat t'41tUııilo-TI .-ııırtlk ~le teblipt )'&ptkl'. c85H-o 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASl 
K ..... -.ı: 1111 

S.rnuJHi: 100.000.000 TQrk Urna 
................ : 116 .............. .- ........ -......... 

r 14fiA öıtcıK ı ır<t:.NLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE YERiYOll 

~ .......... ~ ...... ? .. ....,...., lnn 'r' • .... -

aa M u... ı..ıuaaıan ~ 4 '* t*llulk k_.. ile ~ 
~ ..._ tlır&ml1e Ui'ıtılMıakW. 

' ........ ı.oee ._.... ..... u.. 
' • IOO • l,000 • . 
4 • 2IO • ı,aoo • 

40 • JGO • 4,000 • 
100 • • • l.QOO • 
120 • • • .... • 
ıeo • • • -..o • 

DllıkM: Beaülanadakl ..,...., .._, .... ~ H .... 1ıf1iı 
dütmlrealıere ikrwiye ~ \Mihlıe,... il......._ .,.,"ueWir 

K.ar'alM .. ecae ' defa. ıı Muı, ıt BMINn, ıı .,.lll, u ~ 
Unun ~ oeldieeekt&r. 

faııa tatil> olanlar ikmal ~lumı Ml'4üıleıi ~ alınma.k üzere lr.a. 
1'*1 ,apalıaıoalııl~ 

C - Lise biriaıei ılDlltıu 1"" badd& 15..18 d.lr • .&.Ilı .., k~it olanlar kabul ..... 
Deaıls seilikll •• ı .. 

Z - Denis cedikli .._. .... Jıııer iit -•••--ıa ..- .._... &Jıaate ...aıutlar 
ahnca 2 

... ıır, 

A - Ba....._laft .-............. .a.. ....... eW111 aalflM'ıM ....,111 
e•u s he ıdr, 

• - Gedllfli olı:alna ıirit ,.. bMtli tıirlıncıi • .,fa tı.17. i?t'-cıl amlıfuaa 
11.11. iioiaıeıii -ıfıaa M,.19 ,...._. .... .a..llr a..ı edtıecıek.llınllr, 

a - ı... ..... oı~uma blllaaaalw w..... '9ıiz umut&Dlıj'llla, ·
tMIMI Mriobadıe M&....ıac ...,.._. •'•*._. .-.lik •e\erine airacıaat. 
lan. 

(1611) 

Ordu hastabakıcı ve hemşireler okuluna 
ait bazı izahat ve okula kayıt v• 

kabul şart,arı 
1 - Obıl-- Me&Mekıoı •e ~ 7elit&inaü ilere ~ M. llıl • 

V. lı&ralıadao H3t »e•e9ituk &1111•14 olan luwrtabaluc:l n .be~ler oUılaaa ita 
.-e clıt 46 ıalelN ah.ucakkr. Olulla ıirmek anu edealer baluod1&kları ıaaaaaı._ 
tla •&lilij;.e •e U.,aakaalıtLDA YeJ• ıalkerllk fMtıleria.e ilffdtçe He airac.ut 
oıieceılı.leniit. 

ı - 30ı -.,dı lı.aw mllOlbhıee b• *""'- aea.a eluM.iar, aıem.,. ehıp 
Wı.a.Wi1e aboülanlır. 

3 - M~ el&alar alh seadlk mecbllri hl~erial onlu bas'&lıla.ııelerla. 
ile J'&PM)ak1ar, ondan Mnra ara ederlerse mftlllekeUeki baıin ııbhi t.efekkal. 
ler ke•dllerlne açık olacaktır. 

4 - Tıı.hsil 111üddet.i aç SMe etap ita uıiidd~ içinde okurlua a.yd& "4 lira 
bal'ç ffrilec•tir. t~ Ye ıUt<&alım ıama~n o\ula aid olıacak&.ır. 

S - Okwdan ıaewn olaıt&a.r bıırenı kanUDuna pre 20 lira asli maa.ştan baş. 
1ıwnMt ürure maaş alac~lar, Ye bu mlJub.r cittlkOf' pofa.l&cakhr. Bıa ı.aman 

llahl ı..e. cl>dlrme ve barınma ontuya aid olaeaktır. 

1 - Oka! 15 Eylül 942 dr: &.edrhata b.14layacMdll'. 
'1 - Okula kaJNI v~ kab•l şa.rttArı şllnlardır. 
A - Tünliye <'umhurinti leba:umdan olm.&~ 'fC Tiirk ırkından balanmak. 
B - S.aatı ·Yerinde •lmak vt •ur•mu Mr iklimde vazife sönnete mlisald 

bulu.n.M. ~s.a- ber btuat'i ltir h~.baae 5ıJılı.i heyeti raperlle ~it etıtr., 
mek ve etnııka Wıa.....k ılı:ımchr.o 

C - Otuırve WUeôe f&fl 16 dan a-.tı n U ._ Jllkarı olaıayaea&tır. 
D - KeaııUıııl _. n N.bılet•ıa iffet dulMea eı.a.k, ultu naiyet Poliafe &eY. 

alk eUirUer• ewaka Mjlaaaeakhr_. 
E - En u 9"a .-ı t.aUiüai ltl:UrMlt elmak. c.l:lıeme mlllla1ttaruMl4 m•nf. 

Calı MlaM (l&rUlr.• nrıı IHa Mırec:Ne lıaball rörcMitiina IAat Malek •&.aldfkaa. 
me tt.J& ita._ ı..l•lı:li Wr w,rell. ll•uaelell IWt'llkıaa etlleaecdttir.• 

F - &.il "7a ..... ıı Mlaamaaa.k, •tınelcıe nleaip t.otaoanlarla. ~ı il. 
IDİİf olaalar kalMal ~ •• 8.-a aill aedetıi ı.aH ltlldirir _..it enalı lına ek 

~. 

G - Olı.w ..W H'relılw ....... ek.&• keaıiillti1141ea '4ıft eMltt. eTleame 
_.tile ...,.. ...... iaaiM&i MlteMrı-le _...._ ............. altı 911aellk mec~aarl 

bhıa"'1ai yapau.dıtı nra &amamU.0.dıtı n1a!t .. ııhbi sebeobler dtelllda oı. 
karıldıiı t.aigcWnle tallalıiutk elLlrilecek m*t&b masraflarını tamMnen ickyecıe. 
tine .e J'~rdlii vcılkalann tama!Df'n d.olTU okhatuna dair aoterllJı.ten tu. 
dikli Ye WUli Wr taablliidaame yerecekUr • 

R - Y~i teralti llals olaa okar ok.ıa. lmt.ibansız -'arak bblll tille. 

cekltlr. 
9 - Yüandakl maddeler ıaaclblnce enakıaın mumelesloi 1'itirealenlen ri.. 

iare&. H:fa il&• •erk~lerinde oturanlar bu makamlar Ye7a askerlik şubt.lerl 
naıiuHe eYl'aklannı ılotru&ian dotnl1a A.nbra Onlu Hutabalucıı Heal$lreler 
Oturt• M iidiırliittilıt cot1df'ree'* lenllr. 

11 - M•a.oaa.Uana At..C.O. U42 aiba.ye4.ine ILacl&r l!MMlA erdirilmesi \i. 
zuncJır. 

11 - Okurlaruı kabili ecllldikit.rl ft mektebe bal'fteı et.mıe tarihleri a.rnl 
_.,, ..... " tarafına- 1'enılilerine blldirlle~ktir. 

12 - Kalııvl eclft~lerin elı:aha.n balundutu Anlıaraya kadar Cl"lmek 'ffl o. 
klll.ia tekrar yapılaeak s~hi Maayent neticeal hastal•ları tebey7Üa eclenlerla 
memleketine ııi'm~ iola murar edecekleri 101 paraları kendllerlne al4 oıa. 

oalttır. c544_'11t!• 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dgr· 

MW-ea 'bed&U uıs IDort bin bet 7iiıs 1irml be4) lira olan muhtelif 
eb'a.tta ZSH (Mrl ı.iR '!~ yü) ki. Pirine çubuk (1.5. At...,_. 19'2) Salı ıunü 

BUt (1') on diri'e H•rd.vp&fada Gar binuı clahllindeki kcııımlayon 1.arafm 
na ao* ~e .... ~ aaıuı AIWMllllltr .• 

B• ite ,.__ ~lıı 339 (lif JW .._ ... ) Ura S8 <ot.uz &Mis) 
bnlıll* m.-a'ıl'Mt ~'-M Ye lıanun•i&J'in eWti ftir&ltde bıirllkte dlaitt.me 
ıiaıii ..tiae laMlu' lıoaıiıryo .. ~ M Mlm. 

Ba ite ..W ~le,r U..6-oaıdaa ...,... ~ üi.w.akiM•. (8547) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
t)mıırersüe meriıoMi ile fakeMelel'dı!kl ......, 'ola Nınaeak IM>na ye t.eferriia&I 

M/VM/H2 Peqembe siin.ü aaat U •e Wrlılk6e aolk eUIU.e ile ihMe 

~•Ur. 

Jıııı&a\Ner UMt,90 Uraıua ın110 1*-M wmlna.tı 119 lir&Wt m.allbus Ye Tlt".a.ret 
eıiw ,,...... ile aWmeW•. Liıft.e 'ile 4&1"i~ reldıirlllı.t.e cörilltlr. ol3Hı 

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünden: 
..._..._ Tieıwıet e4a6a !U6 licıll 1111~ k.apllı IMal-.rıap 1931 ~e.. 

lıiMe &ectd ~ eden Arif oemate: 
BOlliTiik 11.a&UmlD Erenk1t1, Ecek• ftl ~ kiTlerl oiYarni\a m&DJ&. * ooıatı tesis e&ms ra1estle mualen Kbal eMlttnlz malıuımeye aid un ea • 

,,tı -,e 9,11.9341 Pulü blrincl llDlf mu4'fiye l'lild&f.namcın.ls 1iai. edilen oc"iın 
ı •• Mrinlıı MıAıı ec11'1leml' oıma- ~le, Tetnk Sa.oayl kanımunun 
H tiıDrii m.aclıkel mtMlbinoe tııı&.lliad veki.Wlınce total edilmiş olduiundan tı. 
-.ı oluNıD b• ma~e .:.id 690, 889, 770 n 6'70 8'falı beyannamelerle ta. • 
hııd*m ec1en IM6 HrA 91 kaniş riimrilk ~tnı lli.n tarihinden ıt~en SO 

C'iiın sarftnııla ~ aksi '-kelinle bıddunmla 1723 sayılı bnun hükmüne 
Mıırtlkan tMılill em.al 1oıt&e IC!'&l taldb yapaJaoaiı lkamet&"ahınız lı ·u olınadı. 
i'IDdaa teblli .-.-na kaim olmak !Meıre ili.nen td>lit olunur. (8638) 

Belediye Sular idaresinden: 
ı - if'ener)'ohıncla Mustafa Ma&bAr 80kağwda d*neoek boru için takrl. 

bea 1890 metre mikib 1NDee llıafredllecektir. 
2 _ Bu işe ~ prtname Wa.remi~ le\flWm clalroıPndm almabıllr, 

3 - llafriyat işiJı,i liaeriı.e akna1' laU7eolMa 19/ Aiuslos/H2 O.~ ıü. 
..... dh ~ bda.r biı' .... la ıı,,ıı&-.. 'lllbim Snaervllercl~ı..:ı ida. 
.. men.ııılae ~. d8Mıo 

MEMUR ALI NACAK 
Türkiye J, Bankası A. Ş. fıtanbuJ Şube.inden: 
B&nkammlıa ça.lıf&.lntmak tiatte H..Uastos.l!H:? Puart.eaı riinü ,...,~ 

mülılııaa tmUJaaaı ile on memm almacü.UI'. 

T&Uplerin ııeraK.i öimunek 'ff' k&T .. ol-V iialere en ~eç !6.Atatoıı.ttd 
allıl&mına kadar Yeni camide iş BalUM ..-sin tefliiiae muracaaı etme&eri 
Din olaaw. 

Elektrik Sayaçları ayar itinden anlıyan bir 

ELEKTRiKÇi ARANIYOR 
Etclktri1c.çili.k ve Sayaç ayar ehliyederini haiz bir memura ihti. 

yaç vaııdı:r. Ehliyetine iÖl'C l -40 • 180 tire aruında ayh'k ücret ve. 
ıileodctir ... teklilerin bir ,kıt'a f~rtıo&.rile birhkte tahsil derece. 
lerinıi ve çalııtıldarı yerlerden al dıkları veeih. aurctleıini ve e1 
yazı~arik dildtçelerini poıta kutUMt l'lllaınbul 176 ya (K.B.E.) :rem. 
zitt göndermeleri ilan olunur. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
~ Fakültesinde lspençl1uı botanlk cle>om'liğ'I afıktır. Dil imtlbanla.n 

2.xI.942 Pa.zarl4'si ıiinü yapılacaktır. Namzeöleırin bu tarihten blr ha.fta ev. 
•el tederlnl vermiş ohnııla.rı liumdr. isteıd.i&erin sıhhat raporu. nurm Jı:Atı.. 

dı, ömefl ilmi hüviyetin• SM~lir fi (lf&,peır t.edris işleri kaleminden isi.ene. 
cdııtir.» •e 5 rototrarıa. 25.X.942 tarihine kadar Rekıtorlüte b:ı$ vurma.lıı.rı. 

(8518) 

PEK YAKINDA . . 
MODERN KIZLAR'T". 

' Yazan: MAHMUD YESA~i · . 

lstanbul Heıediyesi ilan .arı 

Edif'Mttapı • Ytdikule yolanun Mev!Mwıkapa. Yedllı.ııle kımllDUl .s 11e inşaatı 

lı.aP&h llUlf GM1lile eU!Uaıeye ltonulmq.-. Keşif bedeli 12~15 lira 18 kurut 

..e l:lk wlil\&t 5360 lira 19 kurutt'-· 

HıUvele, eladlt.me, b6yınclırhk işleri •eoel. huasi Ye fenni şaı tnanıelen proje 
keıtir ltüliıaetle bana mii&e(CITI cllidf' ~rall eb lira dh kuruş makabilinde 
rili.J'et Nalla Miiıiüriöl'ündeıı nrlıeoekt.tr. 

&bale 14.8.HZ ra.arteıd siinil ııaat 15 ele ~e Daimi En~ıamenj ooasll'I 
da 7apala.caıkt.r. • 

Tatiblerln ilk tıemlna.t, makbuz veya ~ları ihale brlhinden üç t:'llD 

8"el Viliyet Nafia !\Iüdürhitünc mllracaatıa alao:ıkları fcnıu ehlfye1, ını • 
zalı ŞM!tıtame 'f~İre Ye ka.nuneıı lbraıı li.zım (elen dlfel' YC lkal3l'ıle bırJlkU 

2490 numaralı k!lnunun ta:rlfıı.h tev~lınde b8&Jrla.yacatdan t.ek\ıf meUubian. 
na ihale ıünü aaat 14 Je kadar Dalını Enciimene yennelerl lizuniu, «83n .. 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyotlıı ve zührevi hastahldıar hastanelerile 7.1!',şlW'P 

Kiıımıl Dotumevı, Eıllrnekapı slhhı&t medtesf ft Ü üda.r çocuk ba.lmnevin~ 
1111• ihtiyacı için alınacak 23000 kllo beyaa karaman eU ve 2250 kilo sığır eti 

lı:apah zarf usullle ekslllmeye konulmu,ıtur. Beyaz karaman ellııın beher kilo. 
sunun muham.man bedeli HO luırus ve ığıl' etinin beher kilo unun muh m • 

men bedeli 105 kuruş olup mecnauunun ilk temina.tı 2592 Ura 1? kurustur. 
şu:name u.bJt ve nıuameli.t müdurlıütü kaleminde «örülebilir. İhale %4/8/ 94! 

Pazaıılesi &lJllÜ saat 15 de daimi en('limeıde yapılacaktır. Tallbk-rln illı; temin:ıl 
mak'bm ttya mektubları ve kanunen ibruı lizıın ge,len diğer \-CSlkal.ull .. 2-190 

nıana.rah Jıanuntu1 lal'ifatı ;e-vtt inde J 11'&11'1a~ları teklif mektubtıınoı ih:ı. 
le ırUnu saat 14 clıc kada.r claimı ent'ulDf'ne ftll'melerl laumdıl'. «834-Sn 

T. iş BANKA~t 
K. TASARRt.;F 
HESABL.ı\RI 

ı ildncltqrin 
Ke,ıdeslne ayrılan 

lknı.mlyeler: 

1 adet. 1900 11.ralak 

1 J) 500 " 
ı » 250 • 

H ,, 100 J) 

it • 50 J) 

40 )) ıs D 
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