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Blndlstan 
gtladea 
gine 

karışıror 

Askeri kamyonlar 
taşa tutuldu 

Bankalarda 
ı,ıer 

tatil. edildi 
Yollarda barikatlar 

kuruldu, "ölen ve 
yaralananların 
ıayısı arbyor 

·-, .. ,.-·~~~ .:: . 

6 2 nci Sovyet · 
ordusu imha edildi 

lllıbahardanberi Ruılardan 
1.044.141 eıir alıııdı, 10.151 
top, 62'11 tank ya tahrib ve 

yahud ele geçirildi 

PERŞEMBE 13 ACUSTOS 1942 

• f 

Alman:ar i:k günlerin 
temposu ile ileri hareket
lerine devam ediyorlar 

S~OO.m, 12 (A.A.) - Dün 
c~Jlhenin oemıb ~e.ii1nilııd.e A.-1. 
maın motıöıilü kn'a·1an ilk. güın. 
'Eeri:n tepmosu ile ileri hare'k.et
leırme devanı etmişlerdir. Vo. 
ııqşilovskıten yedli gün evv~l 
llıarekot etmiş olan bır lk:ol şim .. 

Milli Şef garın Dil 
Kurultayı Üge/erine bir 
çay ziya/ eti veriyorlar 
Kurultayın bugünkü umumi 
toplanhsında komisyonların 

raporları görüşülecek 
Ankara, 12 (Hususi) - Azi?; 

Miılli Şefimiz İsınlt İnönü, dil 
i}Quru!tayı üyelerini önüımüızdeki 
C uma günü Çanlkaya köşklerin. 
de biır çaıy ziyafetıine davet ey. 
lemişl'erıd ir. 

Dil kıuııuıltayı komısy.cmlaın 
ÇMqma:laıım taınıamlaımştır. 

. 
Kurulta~ın yarınki umumi ıtop. 
lantıısmda komisyon1arm h~ır. 
1aı<Wcfarı ra,porlar sıra ile götfü. 
Şülecelctlir. Kurultay bütçe ko. 
miısyıcmıu raıporunda. Kurum he>. 
saMarımn düzgün1ü,ğünü s~tayjş 

ve t<&d!iıılıe anını~ ve Kuruım i. 

çin bir mütehassıs rncmılr sı.. 
nrlı yetiştiırebilmeık gayes!il-e 
ımemurlıar hakkında oozı ıi'Çti. 
anai ıtedbirler alınmasıru te. 
meırmi elt.mi:ştir. 

Bundan lba§lkıa Kuır'.lm için 
ımıi.iısaid lbir binanın satın alın. 
masmı taıvsi:ye eylemi~ı.fr. 

Çabşaa Ereğli limanının 
m~ktmlar temizlenmesi işine 

Üsküdar cezaevi • t h • t ld 
atelyelerinin mesaisi yenı a sısa ayrı 1 
gittikçe daha verimıi 

oluyor Dünkü Meclis müzakereleri 
Si k 

(Devamı S inci sayfada) 

anons aya Bir müddet evvc\ inşaatı biten E v ,. ı· d b 16 . k \ Tevıdf -edilen ffind IıdcrZerinde• O.küdar ceza evı eanay. pavyon ve regı.ı ımanın a atan gemı Çl arı ıyor, 

............. i!~ .• ;.:~.14:! .. ~~?!.~~~L .. şehri zaptedildi Almanların eline :!ty:::~tı: ~~j~;ı~ıı::~a~~~~ ce. liman gemi~erimizin ba~t~masına müsaid 
•apoa geçen Staıı·nı·n Bi.lhaıtSa ağır ceı;alı ma.hk.umlar bır haıe getırılecek u Muhtelif cephelerde Sovyet için ınetodıu bir çalışma esası kabuı 

k d ~ ı· b• • ed~ Üskü?ar. _Müddeiumu_mil;ği, Ankara, 12 (A.A.) - B. M.jhaısı Hle Bursa vdayetm-:le yıollaı-a 

Ba•veklllne taarruzları pilS ürtül Ü gız 1 ır emrı Ad'iıye Vekall"tının yakın alaka ve MecL:SSi bugün Şemsettın Güınal.. sar!ec!ilımek üızc.re yapı.J.acak ı~tJ.k .. 
.. (Devamı 4 / 1 de) tıa:yın a.şk~n.hğınıda topl&nımıştur. ıl1a!Za Maılzye Vc.kıaJ.etınce lk.eiale~ 

ık Sd Bel'l:in, 12 (AA ) - A lman or. Celseniın açı1rnasını müitealkıb, ed:"'l.mec:ii ve hayvıan sağhk m.em.ur-SD a d:wıarı ba11kumandanlığının tcbli. "Alaylarda, t ümen- Menemenciog\J lu aıçrk bu'lwıan meb'usluklar.a seçi.. 1annda hayvan yıeım ~deii verıiıl.. 
il· 1 d hl b• l'kl d len Nuıman Meneınencioğ~u He mesi haikfkındaılti kanuıı lay11haLa-

---; 

0

0ııgeneral Baron Won Ric.htho. er e, zır 1 ır ı er e k d H . . Şütkl'ü Sökmensüer, Safi Erdem, rı mÜ!zOOi.ere ve kahuJ. eylem~. 

General T aıo ile be- fen kumandasında.ki hava teşkilleri ve hava filolarında ya ın a arıcıya Saıbiha GoKıcil€ aid imıhab mazba. Bunlardan sonra Ereğli lıJıl.3-
ve uıç.ak9avar birlıkleri taraftndan • • v k . talan oktın'l.araık .k.aıbui ediliniş ve nında evvelce baıtnn~ olan genu. 

raber esk·ı Başvek·ıı mükenundl surette desteklenen zırh ınzıbat kalmamıştır,, e ill oluyor yeni melb'uSlar~dan Numan lerden 16 sının çııkartılıarak bu ta. 
Iı \kuvvetler komutanı orgeneral _ Menemeınıciıoğlu (lstanb.ıl), Şülkırli bil limamın gemileii.mi.z.n barınma 

H• t d 1 d Pau1as kuandaaındak.i ordu kıt'ala. ?O 'l .. 1 k ·b tt"k A:n:kar.a, 12 (Hususi) _İstanbul Sölcmensüıer (Erzincan), ve Sabi. sına .rrııilisaid bi•r haı!.e getirilmes 
ıro a a yara an 1 rı, ıbüyük Don kavsinde Kalaç'ın « mı Y?ln "iı ~· d ak e ' ' ımelb'us1u,ğuna seçilen cümhuriıyet ha Ga~cil (S31msun) 'k.i.irsüye ge. içm yaıpnaın ve müsbet netiıceler 

batl8ında 62 nci Sovyet o rdusunun 800 mı !on ı o _a a az; hariıeiyesinin değerli ve müstesn:ı 'lerek ~nd li.çmiş:1erdiT. veren çaI~a1aır dorayıs\.e ~u te. 
-- • mccmuunu ve b trnci zırhlı ordunun bugday alıyoıuz» ~ı. Nuıman Ritfat Menoınt"nc1• Meclıs ıbwıdan sonra ru:tmamt>- llllnzlıeme JıŞ ne devam edıebılmek 

japongada frdh :şçı k~vvetli. unsurların ı imha etmi1ler. . oğlunıuın Hadciye V~kıtHğme ta. sio~dt? ıbuılu:ı1an d'~ğer ma<ldıeleır.iın içiın Mi11_lakıallat Vkale~ınln lianaın. 

t f l • l iz' ·
6 

<hrı. Bu linha muha rebesinde bu ana Berbn. 12 (A .A.) - D . N. B . vini deı:ıdıeısttir. ımülzıalkeres ıne geçıerelk 1942 yfü Lan te.mı;zleme ve tarama faslına 
Ç~ e .. er aa zye e geç · r kadar 5 7 bin k!, i esir alınmış ve bfldir!yor: Hwlclye Veki.~ti Umumi Katibliil düyunu urnUımiYe oütçesındcn 100 dü!yunu umuımiye bütçesinden mü 

b inden fazla tank. ve her cinsten Bir Alım.an zı.tililı 'Jooloratı-su Kaf An kar.a 12 (HuSlliii) _ Sofya biın 'liırarvıın Müınaikıalat Ve'k!'l-etl nııkal~ su:retilıe yeniden 100 bial 
Çıkan bir kargqalık sıraıında (Devamı 5 inci .. yfada) (Devamı 4/1 de) ' (Devamı 4 / 1 del tbıü'tQeSimıe na'.kline aid kanun ıtıy". (Devamı 5 ind aayfada) 
maruf bir Japon tayyareciıi 

öldürüldü 

TOkıyıo, 1.2 (A.A.) - E vvelce 
l>Mır11eıı ve aıyıni bynaıktan sıııan 
habere ggne, eski Japon b~ekilıi 

(Devamı 5 inci sayfada) ......... -................................. , 
Ekmek karnesi 1

1 
yalnız 3 vilAyette 1 

kullandacak · 
Ay ba.oınclan itibaren ekmek 

kameıai usulünün yalnız İstan 
b'4 Anka.ra, ve lzmire tah•i. 
odlileceii anlqılmaktadır. Ev. 
veke ta9ra için haz.lrlan ılmış o. 
lup mahalline aevked ilen kar. 
n~er Ankaraya ia<le edilmeie 
ıbatlarunı ,tır. 

Eylül ve T etrinlevvel ekmek 
kameteri geLnedi 

Eyliil ve Birinciteşrin ayları. 
na aid okmek karneleri henüz 
gdmemİştir. Vilayet kcırneleıin 
gönderilme9İ hus~unda. Ticaret 
V eka:letine iiracııatta bulunmuş 

1 
tur. 

Ekmek kaı;neleri vaktinde 
geliği takdi rde bu ayı n 20 sin-

i d en sonra halk dağıtma b irlik. 
leri tarafından evlere dağıtıla., 
c.a lttı r. # 

······-·······-············ J.. 

C Askeri vaziyet :J 
Son Alman tebliğinden 

çıkan neticeler 
Yaı•n : Emeldi 69neral K. O. 

Pirinç fiatları 
Uzerinda çok 

garib bir vaziyet 
Pahaluılda mücadele lıomite
•inde bulanan pirinç tüccar· 
ları, pirinçe 120 lıuraf liat 
lct•bit ctderlctrlcen bir tüccar 
pirinci 85 lturuıa •atacağını 

•öyledi 

Lokantalardaki yem ek terin tahdidi 

Lokantacılar telişa 
düştüler ve iki 
kısma ayrıldılar 

Tahdid taraftarlarını haklı çıkaran bir vesika: 
İhitmarla mÜıcadleıle suret~le ve ı· • d l 

~ilk.Uınete ya:rdı.mcı olacak tüv:car Bir · lokantanın ıstesın e ya nız et yemeği 
!l«ımltlelerinfaı dlık to-plantısu diihı olarak 36 çeıid yemek var 
yapılllı:nışt1r. Dünıkü topfantıda p i. ı 

(Devamı 4/1 de) 

~············································, ET SEBZE 

~ Moltke'ala ~ . . -
· ~ lmektabları ıl ::. · · 

; stan bul un ve dığer rimiz İoıkantacılarl arasında_ ~uyük r~fı~~a aPakawdarların fikirlerlnl teı 
• r2P ! 1 . İki aün evvelki Son Postada şeh. dığınt söyledik. Dün bu mesele et.. 

....._ .. ,...,. ·· " ~~ ! h• l • • • 100 1 alaka ve heyecan uyandıran 'blr An. 'bıt 1çın yaptıgım ı z anket de bunu 
~ _...,.. ! şe ır erımızı? • 1 ka.ra haberi intivar ~~ti:. Bu ~~~erde, teyi?. ediyor. Filhakika, lok~ntacı. 

··"'-·---"-'-'-~· ı sene evvelkı hah 1 alakart yemek usulunun butun . lo. lar ıkı kısma ayrılmlŞ vaziyette .. 
Mareşat TimoçenT\o mesaı odasına& " l 1 kantalardan kaldırılrak tabldöt ıka. bir .kısmı fikre şiddetle aleyhdar. 

l _ Şartk ceıphesmde: lruıma d~nü bunc:Van evvelki 1 (ilk JIZI· yarm ) ) mui diifünüldüğii. .bildirilmekt~ idi. bir k.1sm1 teıebbüsü yerinde bulu.. 
·stıaliınw.ad ıile bü~"Ülk Don atıaNst ya~mmi.a ~Mi ve işaret etıı~ \. • Yukarıda, hav.tdısın lokantacılar yoı ve a~ışlayor. Aleyhdar olanla. 

ı ün dSha " b ir du. (Devamı 5 iDcl Myfad•) .......... _.................................. muhi tinde büyük. b it alaka u,yaııdır. (Devamı 4 / 1 U) 



2 Sayfa SON POSTA Ağustos 13 

ı:= ' = ( Hergün Sabahtan Sabaha: ~ Resimli Baka.le : iyilik yapmak zevki 

-····-Yalnız tüccardan 
Kendi kendis:ni 
Kontrol etmesini 
ls:emek maksadı 
Temine kafi gelemez 1 
--- ~em U§aklııil..J 

1 

'i stanbıul1 tü~ı kendi itendisiın~ 
~kontrol et.miye karar ve.ımii. 

Her şcıyden evvel fıkrıın ye;nr ol. 
muıa wıı.1a lkaıyıdedeltllm. 

Tt.:..::k bücca.n orta çağda dıaiıma 
kendi kendini kanıtrol etti, Tanzi
maı~tan aız €'Y'Yel. Gediklerin ti • 
c.mrcl n~uıu oJıme ~l'uı:ıa, gir<lik.. 
leri 'Z!aan<..tıı.ıa :kıadaır buı kon :ro'lıd'an 
<la'•ma jyi n.ctioeıler a1dıı, Tiir.k ti • 
caratlruJn Türk elilnıde ka'?masma 
çok aımı.f -o1kfu. 

K<iğld buhranı 
Olmadığına göre 
Kağıda el koyma 
Kar arına da artık 
Lüzum kalmam ıştır 

'- Burhan Cahid 
M üteıhassıs ck>ktora tesa.diif 

Bi.r l:'1l'D'iT vaııdıır, ku 'kinci~ üıçıü.n. 
ıdü dlereıct'l)t~ ıOOişc'niı g\.)stenneik 
.iıçiın sı!k Silk lku't1a'I1tılır: fnglliz gazet('krlnln birinde zeqgin bir oyuncak vl•ainlnin önünde Fenolomm. §Öyle bir ciim1e&i vardlr: 

tefhlr edilenlere alamamaktan mütevellld hüzünle bakan fakir bir - fylllk yapmanın ne büyük bir zevk olduğunu ancak iyi yara1ıl • 

etmİyen hruıtanın hal ı du • 
mandır. At~ artt ı kça, nabzı yük • 
aeldikçe etrafındakilerin telaşı ar • 
tar. Bu telaş ~amim.idir. Herkes ak
l ına gelen iyÜiği yapmak isteL A • 
pand!is:it sancısına keten tohumu la· 
pası, göğüs anjin.ine buız kesesi, rnİ• 
de üslerine hind yağı tavsiye ederı• 
1er ohır ve bunlar andla, yernirıle 
bun!arın şifalı reyler ~1duğunu id<lia 
ederler. Ne çare k i hasta bu candan, 
bu sam.imi tavs"ycler ve tedoirler 
içinde metvlasın ı bulur. Bir memle• 
ketin iktisadi bünyesi de böy lcdif· 
Kırıklıkla başlar. Hummalı bunraJl 
lıaüne gelir. Eğer bu sırada müte • 
hasısıs ellere değil de sadece samimi 
temiz yürekli dostldt el'ne kalırsa 
onun da encamı bastanln uğradığı 
ak ıbett

0

r. 

cPa:buru daıma. at.ı.i.iiı!> der~. 
Eğer ycıntlt:y1~k bu to.fbf.r b

ze Tü rı1c tkare'tiniını lrendx lkE"nid'•ıni 
'kontro1 ettiğ' dev..ırl~ ~a.:fügar 
olaralk g.ehniştiır. 

çocuğun resmi çıkar, bunu gören zengin bir İngiJlz de hususi polis. mit insanlar bilirler. 
lerl seferber ede!'ek bu çocuğu bulur. ona istediklerini alır ve vadeder Clenler'nln de ıöyle bir cümlesi vard1r: 
ki mektebde ~·~ığı müddetçe bütün lhtlyadarını temin ede. - İyilik yapmanın verdiği zevk bir tohama hem.er. Blr defa tecrübe 

Bir pafbuççu konu:·an nizam'taıra 
ayık1rı &ıwa:k 'kalites • '.kötü, f.at.ı 
paıha!lı biır .pabuç yaptığı xanıaırı o 
ıpaıbuou afan esnalt cemiy~tine gi. 
dreıek ~~l•ayıette bulu.nur, esnaıf ce. 
m~yatıi de ş'ikayeti mcel~erck hruk 
:b bul:acnik. olursa ca:ayı v.a~a., ille 
xötü ;palbUıCu yapan pabuççumın 
d~ü<klkanma gi<Ier, ada.rııı azarlar, 
dU:l<lkanıım ka:patıı, kötüı pabUıCu 
Cila dlü:kfialıı;;ın damına atarmış.. 

cektir. edildi mi mutlaka arkası gelir. ____________________ , _________ _...._....,... ............. ------------------ ---· 

' ( Şehir erleri l 
J 

Son haftalarda piyasanın gemŞ 
nefes a\mağa ba~lamasl bu işlerin 
artık mÜtehH3!S ellere geçt • ğİ nJİ gÖ 

teriyor. Teşhis konmuştur, Art ık te .. 
davi gii!Ç olm•yacsktır. 

Sanıra1'rurı saın'at duygusu sönıdlü, 
yer.ne para duygusu. gel<lil, ged1'1k 
de b!r maıbatziınc-iıri Oılma'ktan Çl
lkara!k ıtlıcaret mevzıuu o1du. Txa. 
ret yap.aın e1Ler d'-e 'kanşı.r.ca mes~ 
~eık aüı.1iıı'k:ı bo~uJ;du:, 

Milli oyunlar festivaline iştirak eden 
gruplar abideye çelenk koydular 

Bugüın ba!his rnevzu:u olan şey, 
d'emok oluyor !ki, Tüırk:: taooiınde 
aıs.:r(larca çak J.yi neıl.iocler vffl.m'ri-ş 
o'l'aın b:X ıusuJün diırilti!KmesL gene 
~yni ı'ıyi U1et';ce cr1i. verecrık b;r tıafo 
getiırilımcs~dir. Ve taıhmin ed!:yo -
il'1.l!Z k ı, OOz.1 kaylıd ve :?artıliıır altın. 
da bu , rrııüımkı.iın &aıbılecektır, nlte 
!ôm A1ımaın;"<lda cFacntg:u}>pe> 
naırm a:.:t.ıınd;a a'Yn· Wşkılat yaptı • 
ırmştır, aym:i iyİ net ce:~rı verunı:~ • 
tir. 

* İstanlbı.ıJt tüccarı<nın keru:1 lı ken .. 
d:s m kontrol etm'tye kara:r ver -
mes ınıdeın oor.r a İstaınıbu.ı ı,a'l i 'Ve 
be'Ded'lye re'iısi dıoktor Lutr KıTJdar Abideye konan çe!enk ve a.bide önünde fest:va1 şarkısı söy1enırken. 
birlı'.r.' reııs~e~ ' n i , azasıı."llı !.oplıyarak EmiOOnü Halkevi Sosyaıl Yardım/men bandosunun ~tirakiJe. istiklal 
lbJr koouşma yapmış. K~dın y·.~.zu··n..Jen §Uhesi tarafından tertib edilen.milli Marşinı müteaki•ben de Nusret Safa 

Çc\k ik•t b r 'Para ile Türk:) E!l'l ·ın ı::n - U oyuınılar festivaline iştirak eden Coşkun tarafından ydZdan ve Ce. 
en ibi.iiyü\k ışclırirun zor işini. yap • d b ki gruplar, dün merasimle Taksim miıl Tmk Arman tarafından. beste. 
ım"ya çaılışan v.a.1 :ye, hem hayraıı. ayı~ ını ıça a Cüm.huriıyet abide~ne çelenk ko0y. lenen fe«ival şarkısını söy1emiş. 
:l!llkla, !hem de bu ağır yü'kün al - muşlarır. Jerd.ır. Abı'deye 1 k k 
bnıd.a haralb o1masıından kcmkara.k y al e~ l çe em onmasını 
ibaıkaır.ıım, bu:nuın.1'a beraber İst:\n _ •• r ıyan \: nen Pi. a:y önünde Türk ve arkada mıüteakilb Haılkevi Reisi Doktor 

J ::J Parti bayralaltıTl, her grupunı bnıünde 
lfu1 tüıccaır mm önıündıe söylem;~ milll saiları bulunduğu halde saat Yavurz Albad.an hazır bulundurulan 
o'Wuğuı sÖ'Zileııt gaızetede nkuıiı:ıeın Dayı v • •• 16 30 cila E · .. .. H lk · d cloefteıi ;imzalamış ve merasime son 
~ı.m: mutıarebenin iolk aykrm. ve yegen aynı guzel kızı • mınonu a evin en · l d b ··-J · hareket etmrştlr. Alayın ortasında verihnlştİT. Gruplar bugün Taksim 
d'a v.e zı::ımaınm Ti<caıret V€ildin"n sevıyor ar ı, u yu~en ıJlen 
kanşrsı.nıdoa san<llığınu ~tixaf eder..e - çıkarılan delillanlı, dayısıntn :i:k~:ıı:~~~;J";,Y;l:yızl;~~=:j~jel: gazinosunda son provalarını yapa. 
ğlm. üzerine hüc!ım ederek onu • --v ... cak1ard'ır. Festival yarın akşam baş 

O va1dt T'.ıcaret Veıkilb. Naz:ni ölüm halinde yaraladı ledıiyenin önüne .gelmiş, gruplardan lıyacaktır. ---o---
'Dapçuıoığl'u!)~dıu ve 0 dı lstar1'b·;l ayrılan lbir heyet Vali ve Belediye 
1Ji.ilroanım 'topl'ı!Vacr• ayni ~yıi he- Rei.sıi Dokbor Llitfı Kırrtarın odası. Almanyadan 3 büyük 
mon hemen ayni kelimelerle ooy. Evv~dlka )a,~a~ saatdl_ı6 da Balık. na çıkarak geldikleri memJeketlerin lokomotif geldi 
n...._.-..... ~_ pazarın a agc:ıar ca oesiınde kan ı ·1 · · '-'·,eli _ı d' ~"'11111 J:l'\.•c 1 b ' k' 1 . sayg ve seıvgı erını wı onı;uer ır. 1 • I 1 k 

0 
-ixYplantrla T"caı~ V~rıtı gü. ıl ır va a oJnu . .;, bır yeğen. kadın 

1 

· Anna:nyaya ısmar anan o omo. 
zel! seyledlıği, 'İ·~ diİl'1Üındüğü, iyı ve kısıkanıçlık yü;ünden daylsinl bı Gr:uplar bu~u müteakıb Partiye tiflerdlen 3 tanesi daha dün Sirkeci 
"'"ınT\'lo,:;ı·k N,-tet\ :ği di:{ı.in'Cesiıe, ımem-. çakla ağır surette yaralaml§tır. Mec v~ Vıtay.ete ugram:şl-ar, · tram;ay ~ istaeyomına gelmiştir. Y enıi lokomo. 
. .,~··~ -"L .. ı.. h ,. d h k L 1 !unu takılben Beyoglu. Halkevıne gıt • y 'l 1. d h 1 

n
un talkcrt Ticaret Velcilıne fatan- ıU111un oıum aıın e astaneye a 1 -~1 _ _ J' B ad l b tıfler D. D. 01 arının e ın e u1u. 

.. ., d bn ·ı · 1 b l ıru"°""ruır. ur a grup ara şer et 
bul! tıü<:c~J. naımına c~vab verc01• ııı aaı e netıce enen u yara ama 'k c:llil . 1 ) d nan bütün makinelerden daha muaz 

~,,;;,ı, ..ıı.~ • t . k bo k b.adiısesni b b t-' 'ıJ•tı d 1 ram e mış ve aay yıouna e. 1 1 . Ov 1 Ot•ıı..n bü•_y·~ ""~cnye ı ço · ru n se e ve cus a şu ur; la j • . ,, .• zam olup 12 tekı-r ek idır. iger o. 
k l'i' ,&~da · · f Karagürnrüık:te, Hacıdede mahal. vanı stildlal caddt'..ııtnde nuılıı ha. . .. . 

bilr tıü~çe u an n J"<:11lı ev. 1eeinde Çaışamba caddesinde 99 nu va.la~ çalarak Tabim abidesine gel. ko~tırl~T., de E~lule ka.dar kp.artı 
(kalade mütees.sir ve bir luı.ylfi de maralı fı ınd lı y 1 mııştl'r partıı getır11ecektır. Mezık~r ma ıne. 
!kı<itı'üımsar olaTalk çııkımış oldl\.ıguo:nu r a ça şan u-gcıs av te. · . . basından Sarandi adında 4'.! -.·a .. ~la. Taksimde kesif bir halk kütlesi top ler sıon günlerde fazla lokomotif ıh. 
hatıcitııyıol'llffi. . ~ O v.alki't topkrntının ste:ru>ğra;fı rındla iblri ıı.lt~ aydanheri Balatta lanmış bwlıınuyordu. Abideyi yarım tiyacı ıo'lduğu görülen Avrupa hat. 
:i1]e 'bilr zapt tutur!muş o1saij"dı Ti. Krııem:t caddesinde oturan Fifi is. daire şeklinde \uş'atan gruplar tü. tında kullanı'lacaktır. 
cruret Veıkil'!!e İstarııbu~ ti!~c~rı minde genç ve güzel bir kızı sev. 
naıımrHl• cevab vere'Tllerin ibii~ylü~ mcktedir. Fakat ayni fırında müs-ır 
e(kser!ıyetini.n teitıdidı:I nasıl W:la'kıı«i tabdem. Sanndiniın 25 yaşlarındaki,. 1 s TER 
eıtt:floler'tnıiı boztik twkçe i1e ı;ı,e'k yeğeıni lspaso adı.ndaki deli kani. da •• STER 
saıklı""aımaıdıklan açık oVıraik go - F:ifiye karışı derin bir alaka besle. 

._, - -'·tedir. Bu miicıterelt his, kısa bir 1 

iNAN, 
INANMAI 

rıü •~'lrlü.. U)ell. _,, 

İk~ bı_ı,C"l.Jlk yııl fa'l'l1cl<ıı fstaııılbul va. zamanda dayı ile yeğen arasırıd•a 
'lli vıe bc11t'l(i\:ıve reismm öniinde ya- müthiş bir rekabet doğurmu~. bu 
pıram Wp'iaııt t:ı.a TXa.r.et oc:fa:';ı ıid3'" arada Saranıd'i &eVgilisine göz koyan 
ıre heyoU arz~ıındanı z;ıya Kıhç İ.spa90YU mat sahibine söyliyerek 
çıkını+;;: fırındlan çııkarmı~ 

(0eV4'ml 4/2 df'' BHhaaıııa bu işten atılma keyfiyeti 
..................................................... İepaılio-yıı oogbütün çileden çıkar. 

TAKVlM • Ağustos 
mıg, dayısına karşı büyük bir kin 
be&l'erneie ba.,i:amışttr. 

llıı.al ••
tlü~ -T eınmus 
sı 

ütlNES 

13 
Perıentbe 
1-: .... i .. J,I 

1042 

Receb 

-Hı11r 
100 

Ta.blakir genç evvelki aham, Ba 
Aral ... o 

ıBll hk.pazarında dayısı Sarand'iye rast. 
lamlş, biııdenbire bıçaığnı çekerek 
adamcağızın üslüne atılmı~tır. 

~aEIO bu ani tecavüz karşlsİnda 
lM 'iA < neye uğradığıni şa,ıran dayis1nı 
ı. JJ. eırtınd:an ve kaTjç.aeınd'an ağır suret. ıı.. 

6 30 6 1..l te yaralamış'tir. 
,9 s 01 Bu kanlı vak'ayi müteakıb kaçan 

1---i:-.::-"'--.--...----:----..:_-u carih, t»r müddet $onra polis tara .. 

İ.51.anbulun süt, fU, yol ve nakil ,.a.. 
sıf.alart derdine lıir yenisı cbba ka. 
tıld ı: Kiralı.k f!9 denli .•• 

Ana.dohrda.ld va.zi,fa;inden i.slanbola. 
nakleıl gelen bir lise öÇetımenl obt._ 

yucumıız bir buı!ınk a;y sokak IOkAk, 

sabahtan akşama. kadar aoLu,mış. aır. 
medUı; sokak, Jıa,ınsını Qalmadılt &. 
11&l'lıman bırakmamış, biz~ yazdığı 

mektubda şunlan anbıiıyor: 
«1 - Şişli tramvay durağndan 

birw.ı ileride :müısta&il bir eve ıblib 
oldom. Resmi kirası 38 lira imiJ, 50 
liradan 6 a.ylik peşin istediler, ver~. 

mecUm, tutamaıılım. Ev hala boş dıı 
ruyor. 

2 - Beya:ı:adda Soğanab maha 11.e. 
sinde büyük bir a.partımanın bir ka. 
tından kiruı çıkacakmış. Söz iste. 

dlm. EY sahibi 1l17ateümi süzdü, be. 
temneıli: cSls ıntamazsuımt.ıo dedi. 
dtaça » ıledlm. e60 lira, bunan altt 
aıyhğı pe:jln, kon4oara~ U llra!., dedi, 
tabii 'tutamadım. 

3 - Fatınt.e rme bir bot aparlı_ 

maıı \a.f.ma talih oıauın. Ev s.ı.blbl: 

«'Yasltiaymı, Bamazanda. ben gelece_ 
ğtm" dedi. Halbuki bn za.ım şimdiye 
kadar bu a.pa.rtıma.nda o~urdoğunıı 

oblrıen yok. Kirayı arttıracakmış, için. 

dekiteri uben gireteilmo diye çıkar. 

mış. 

4 - Beşiktaşia bir apa.rtmııma. tallb 
oldum. Ev sahibi kızına golin edip 
damadını oturtaoakm1Ş. Sordnnı so. 
ruşt:ıırdmn, henüz ne nişanlı, ne de 
dııımad varmış. Kirayı yükse\teceı.. 

v. 
ı::. 

llı:lndl Alc,sm Yıot..ı f d 1-...,.....-11----1--,;..---ıı----·n ını anı yakalanm'ış, müddeiumumi .. 
». o. "'' O. 1. o. fİie ıe..lim edilnıiltir. 
17 09 ao 11 11 56 il Cerrahpa"' hastanoe&'ine kaldiri. 
i 68 ~ - 1 4W lan Sarand.i."nin aı'hM vaz:iyet;i teh. 

\iSTER 
; iSTER 

iNAN 
INANMAI 

..) u.ııı....ı..-111!".._._ .... .-..-.. .-..-.ı lkeic!j~ 
' 

r···································· .. ·······, 
Vilayetin tebliği Bu arada biıleri ilgilendiren bir 

kağıd işi var ki önce yanlı.ş bir tcş. 
his doond>tı&u içir ınüzmin hale ge't. 

Kamyon ve kamyonetlere mişt:İr. Koordinasyon beyeti icararile 
aid ücretli i§ mükelleliye- gazete kağıdlı>.rına ~ı kon~u~ :re ga 
tinin ikinci devresi baslıyor: zete baskıları -tahdı d edılmıştı, ıte. 

-- · i §eı'.bıbüıs samimi · di Maksad gazete. 
ista.nbııl VHB.yetlnden tebliğ 0_ ~ leri kağıdlsız bırakmamaktı. fakat 

JunmUŞtur: : buınıu yapar.ken bir taraftan da dev-
1 - Bilfımıım kamyon - ve t.om_ et e'I~e dışarıdan kağıd get irmek 

yonetler.e tatbi.k edilmek~ olan üc. gerekti. Böyle yapılmazsa ~ırf hu .. 
retli iş mükelleCiyetinın lklnct clev. 8US teşeb'büısleri ile lkağ d ı::etiren 
rtY;lne 17/8/942 Pa:ıa.rtesi günü baş_ gazete1erin el konan kağ•dlar · har. 
la.nacaktır. canacak ve bu arada sermave koy-

2 - Bu devrenin ilk postıası olan mlya.n. emek sarfetm 'yenle:ı-. serına· 
aşağıda plaka. numarahı.rı yazılı ye kıoyu:p emek sarf edenler' n kiiğı. 

• kamyonla.r o &"ün saat 10,30 da. suı_ dına ortak ofaca·ktı. Netekim böyle 
tanalımaJ meydarunda topb™M:ak. t>lduı. Üstelik sermaye ve emek moh.. 

lardır. 6 ulü kıSğıd getirenler el konan ka· 
(Birinci devreden mükellefiyetini ğıclllarını ikinci b"r defa sat•n almak 

her ne sebeble olursa. olsun r.ıı>ma.. zoru.n:da kaldılar. Bu kadar J..arl 'llk 
mış buıw:ı:ın veya. makbul mazeret_ 
!erini ievt;ik edememiş olan lr.a.myon. bir ikt'ısad muammasına ( tedb ir ) 

• lıı.r ela aşnl g-Un Sulbnahmedde d emek 'kmanı yoktu r. Kn 7 ...ı s"r .. 
f.oplanacalil:ar ve mükellef Y.ei e tabi b e:st bırak · hı ıs o lsayd ı teseHı· · ... ve 
tut.ulaeaklardır.) sermaye sah'bler ' muhtelif k an l1nr-

3 - Sevk ıünü kamyonunu ge_. dan mem~ekete ka~· d getinn"k im .. 
t.irmeyen vasıta sahibleri hakkınd.. ıkanı n ı bulacaklardı. Tıpkı ia~e i şle
!Wlli Korunma kalıu.nu ahkamına. r inde olduğu g 'bi kağ1 da el J.:nnma
ıte:\'flka.n kanuni ta.kiba.t y.ı.pıla('akır. sı ka.ğ: d üzerine alı•v eri ş i durdurdu. 

4 - İkinci maddedeki vasıtaların. V P ası} sıkıntı ve buhran o zaman 
kafilesi içUma günü olan 17/8/942 başlaı. 
Pazartesi ~nü saat H,30 da hare. Haber ald ığ:mn göre koord 'nac;. 
ket e:lecektir ve bu iı;a.fıleye o sa. yon heyetinin kağ:d hakkınd ak i el 
ata kadar iştir~ etımiven vasıtalar konma kararı 'ka ld :Tılacakt' r. Bun. 
~in ayrıca bir katile tert.lb edılml. daki iısa.beti anl~ümtya lüzum yck
J~en kamyoııılann mua;)')'eD tur. Realiteleri iyi gören Sa paçoğla 
saaUa. geUrilmesl li.zundır. hiikumeti bugüne kadar aldığ fe • 

5 - İşbn ilin teblie&t ma.hiye_ rahlat•cı kararlarına bunu da ']ave 
ıl.lndedir. edenıe kağıd b ıh ~enı den' len me'V• 

Plan numaralan: hum hastalığı kökünden temızlemİ_ş 
35Z3, 3635, 3'1'76, 3711, !796, 4196, olacaktır. 

~·. 3'702, 35%0, 3911, 3714. 4047, 
ssw, 1294, 4088, 404 ı, 3817. 3580, L1> u l! /ı an C a /, / d 
3.~34, 3664, 3759, 3414. 3923, l571, 
un, 3905, 3701, 3514, 35ız, 4108, 
3754, 3766, 4113, 3790, 4104, 3524, 
3518, 3'735, 3665, 3435. 3538, 3434 • 
3407. 3896, 3774, 4!13, 41!G, 4315 . 
4199, 3746, 3411, 4334, 4218, 3449, 
'102, 4.296, !305, 3585, 3650. 

'·····--····· .. ·····························.) 
70 yaşındaki büyUk 

ana ile toronu 
şekeci dükkanını 

soymuşlar 
Calatada, Ser~ aokağım:lla otu. 

ran Ana.ı.i adında 15 yaşlarında 
bir çocuk evvelki gece evlerin. n 
ba~ıcmundan uzattığı bir iple ayni 
yerde 27 :numaralı §ekerci dükkanı. 
nın damına. inmiş. bacl\dan dükka. 
Da gir.mİ'ştir • ... 

Anasti İç.erde muhtelif cine şe. 
kederden müteaddid paketler yapa 
rı& tekrar dama çıkmış, bun!arı 
aşağıya indiği ip?e b.irer birer evine 
taşırken, devriye gezen zabıta me. 
mınları tarafından cümıümeşhud 
haliınıde yakalamıştır. 
·.Anastasa yardımcılık ettiği anlaşı 

lan büyük annesi 70 yaşlar.nda So. 
tıiya hakkındı da takibata başlan. 
mIŞUT. 

( Dahili haberlerimizin 
devamı 4/ 1 dedir ] 

.................................................... 
50 bin liralık kumaş 

çalan hammall ar 
mahkemede 

Bir hırsı:rlrk hadisesi adl iyeye in
tikal etmişt i r. Dün Asl iye 2 ncİ ce .. 
za mahkemesinde duruşması yapı. 
lan ıbu hadisenin mahıyet' şudur: 

Moi'z ve Osman isimlerindl' iki 
tacir Bursadan 50 bin fıra değer i n
de ipekti kumaş getirerek, bunfarl 
Galatada Kar~deniz amhar.na bı .. 
rakm11lardır. Fakat. ambar hamal.. 
larından Fehmi ve lskender Hıiınle. 
rinde iki hamal, kumaşları çalarak; 
Hüseyı n Eminoğlu ve Hüsey'n Nar 
adlarında i1'ı koltukçu vasıtasifo es. 
tıışa çıkannışlilrdır, Ancak, hadise-

ıı:in. haber alınmf\81 üZerine dördii 
de yakalanarak ad'l!yeye verilıniş.. 
ler ve tevkif otu.n.duktan sonra ~ 
liye 2 nci cezaya sevk.edilmi~erd~r. 
S~r dünkü duruşmıılarınva 

suçlarını kısmen inıkar, kısmen l~· 
vı1l etmİ<Ş]ercl'ır. Duruşma, şahidleruı 
celbi için başka güne .bırakılınııtı1• 

Teşekkür 
Kızımız ,., Oğluınu:ıı: 

Hikmet Orcr ue Bürhan Scvinc'lıı 
Kadıköy Belediye erieomc cbiresl~· ,.,._, ... -~· su. 

de icra oluna.o, nikah ve n---"0~ • 

reyya salonlarında yapılan evlen:: 
mel'aSlmine yüksek huzurla.rilc fil! 
vCDCn c1ıeterli misa.firlerimize ~rirı ve 
ea.nıılan teşekkürlerimizi. sunanı:· 

Babası Babası 
Dr. Ö Edip Ecz. Hikmet 



~syanın içytizti: CHAVACILIK BAHiSLERi:=J 

Gandi ki~di~ ? Japonların en mühim taarruz 
ô .nrüode bir defa et yıyeo, bir defa ıçkı ıçkn y~ 31 ı:a~!lda silahı : Uçak gemı·lerı· 

iken cinsi münasebetlerd~n valzgeçme ~çın en ı 
kendisine karşı 1!1u cade e açan a am . [ "Son . ~~sta,, nın havacı m uharriri yazıyor J 

lb h 4 UQılll• J aponlar harbın devam ettığı ılk ı na müsaid g il d' . . . _ _ 

Çeviren . ra im n~ 3 ik.i une zarfında seyirci kalarak ıı1d ığı na gö e; er ~·f tmdı anla. bı r yazımızda bahaettifimiz gibi 
ık"'", .J."""'~aırından b1ri kend·i<;ine; şey •ba.n. a_. tab1.·.i, u .. su l~ d'a!.res ·ttidıe \'"e her ik.i tarafın çekmekt~ oldukları ı pols z ı rhlıla;~nı ;e~~O elsdve Re. m~ _olduğu nl•bette kuvvedi 

' 

2 l ıı ,.,.. \JIV""" , cıt u uı. b d müşkülattan büyük dersler çıkar · /aaır L __ ıı..alar' ·h metr; en çok ve keıaıf hır aeyyar hava kuvveti tıop 
'""-• - - . . .. •n::,ı.~~ın· .o.t yeııneciukle:-inü011 zaı1·~ gorı.ıımrıruı""u. Sıteı•Jl\. en . e; • ooıuo a asara ug t ı· k h k 1 
"~n rııd d G--.Jll. · llirııuıı '=' "' ~.J h ı m ı şiar ve bunun neticos ı •oılarak uçak ,..aklar bu cı' .1 d ra an u. !yara are et erini taarruz ve baa. . a os Karmnçan jljlııuuı, ııf bi. ımillılet oltd'Ukl'aıı·ıım söylemiş evl·e~e can aıtı yo.ı..Uum anil ... :. . . . "' n11 gem1 er en kal·kmı~ k ı eıkfl" d l d '- . ıawaırın küçük yerlı eya.l.et -Y ' ... :1' "'tım·•..+ "ı· Klarısı KastıuI'ba : 'ni'n okuması gemılcrın ı kullanmak hususunda bu lardı r. Japonlar b'"tü h 1 ki • n ş ın e yapmı~ ar ı r. 

~ttn-"'- b. . n b ..l--.J· 2 ve }Jave .,. .ın • - kt ı... :ıı..l .. O dl .. . 1· ' b 1 1 d ı O u n azır ı arı. Olom.a.nmanın bu inki afı i kı a: ~-.:;ın '. lilU olan rort_ an~nı·e, . - .trııg1litzller bi'Zi ~da.re e-t.mege yaılima'Sı yıa u, carn.ııu'l. c ~~- eı~ guı~ en vorım J yoru umut ar ır. nı ıoir kyanuslar harbi eaaıına gö d ' t k.~'b ek J ' h§ n ya n 
~ lltıc;Jteşrıın 1869 da doğ<:lu. Bu ıtı~ ..ı: ..... .Jı:..-ıeır ~ onJ;aır et y•e•yi ., v.erımek; cıku:yup yaızırnak: oğ'Ntt - lnıgi.fu ve Amerikalılar Japon do re planıla~tırm ı ,.!ar ve d h lk 7 an a e n apon ava kuvvet. 
fıııatlla buıgüın yetmiş üç _y~ındla lbu k.a;;_-;;· ' . m~ iıs.tjyorciLUID aırrı11na, amıma l~oş; narıma ve hava kuvvet:erin in ken. · a 

8 
evve 1 (Devamı 4 / 2 de) 

atrnalkıtaıchr: Bu. yaş. ~l'l" J~~n c~i giızV:ce, bu mearnı.u yııye- v: iıhtırı~lı aŞloımı.zdaın buına ~- di'leri.Je boy ölçü,emiyecek kuvvette ("S p 
y ~nlıı.ıık çagı, Hıındföının de ıhtı - ~~Jfft tırn ra ikaraır vermiş., faikat kaın, wk~t buı~uımu ~te o~d~larında mütt_e~ik -~diler .. F~~at on osta nın bulmacası· 26-(13) 
~rlılk. ~es.bcI'ır. Gandhi .. ~·~ "q§" :aı ~urımadan yediği keçi e. bunuaı ıneti.ce&r ollara'.~~l'f lki; ıaı.rıa _ had1.9at 'bunun aksını gosterd ı . Çun.. ' ' • 

,/''. oaı'llenın sw'büınden, uçuıncu ~af ç '";thilş suıretre hastalanmış d'an yıarım asur g.eçL.ıf(il hald~ bu. kü Japonlar bu s i lahl arı !büyük bir ·--:-~---..... ----~~-------------..J 
h a!sya (1) sımfınm ail'esmdlen ge- tmd~ = mrüıthi'Ş b)r kabusa tu _ gü.n B<l!yaın Kaıstu:11bai Gaı?.rlıi aın,.. zeka ve bilgi ile kuıJlandılar. Bunlardan 30 taneıinl ltall.llerelı 6h o:ratla yollıyan /wr 
/·. ~ö~sı. ve dedesiı_ Kathi~war tı. .0 g rü.yasıınıda sabaha lk~ c~ yaız~ okıuyaıbı'llmektedı .'. Ga~1d Eksperler J apon uçak gemilerini e1'v)'lleam•scı 61r Mli-ye ltılıJiın edeeefla ~ 
e-\ Jetillarıirun Dewan!ı.gıın.ı yanı baş 'll~UŞ,: . 'k;arn:ıındaı me1ed'ı!ğım h~ on ~ yıaışıına ba~ı.nıca lkanısı ılk 8 taıhm in ediyorlardı. Fakat gizliliğe Soldan ı.ata. dol 

, ... eki'.lllljjğ:(ni yapnı.J9"1air.dıı. Ga~hlil; ~ır ,;Jc:?!n; Gene taım bu s:ıra.l'aırd~ ~uığıuınu dQğuruu-. F~~t. yav.ru _ çok iti na eden Japonların. bunun iki ru: 1 2 3 4 S 8 1 8 g lfJ 
Y'er»ı 1-ehçesinde c Baık.kai'. an:a. - d~yrn......,. kendrs~ni bir m~iıa- caıgız y.aışaımadı. Gandhının bahası misli gemitcri olması ihtimali daha ı - Buırünler. c 
. •~dadıır. Gaındhiınin merd ve a - b 1r ~~~~tıi. Gandhi ir.tr'baı.. ayıni .güln'lerdıe ö1dü.. Bu olay, ıta • kuvvetlidir. de istanbulda. ya. 1 
Y~ı kaıyım.arz, özıü sözü, doğru dı y<> ney:. ıgo:. deder: b :·i SOl'Yll1'1'CUla.noo ıM.veıten; Gand. Buınlardan ikis! Kaga ve Akaği. pıb.caıe ıehir et • - ----
at;rf ettiıği. batbası dört defa eıv - nı şoy.J~ :i:k mel'aınet yuya:>mda hinıtl Ü!1'ertinde mült!h ilş .9urette rna- cfj r. 2 7 .000 tonluktur ve Ark R o • lencclerl (Bl . 2 ~ 

1~nımrŞtir. Gamıdhi clörd~in.ci.i. kar,ı.ı. cB u ıı:;1 ı<iuım· dıi'D:ım ıtuıtı.rlldu . nevi ibk tes!ır b1ıralkımışh. Ziıl'a ba ... yaldan !biraz büyüktürler. z - Yüksek 
3 
---------- ---- -----

llıtn an !k'üJQülk ÇOC'lllğuıciur. l ht ras a~a ır :nçesi~ dü.'ştam.. Fakat basıı göıllıerin~ e'heıdıiıv·en . ka'Padı.q .Diğer ikisi ise en yenileri nelen. (3). Bir isim C6) . 
deırecesiınde milteassıib ve diınP.'laırGüınahm ~nısu,z n.aırrıüt~na~ r.ıh-sıTaıda Gamıd'hi karısi1e bk yata1k'ta d ir. Syoc.aca ile Zu icôcudur. Takri. 3 - Fa.tin hoca 4 ----- --- --- - .- ---

1 

~:ır1 kaıdıın ol;aın ve Hmıdu öd wve .a
1
-=~:ı şefkati beni lkoruıdu.> kloyu! '.kıo~~:ı y1~atma1ktBıa id ilıer. ben 16.000 tonlu

1
k olan

3
bu gemiler nm çalıştıtı yer _ _____________ _ 

\.l~li'erljne, cımuıçliar:ına ztıy'aue5' e dh" l:nııradan kaçmış,, bu sıuıre't- Gaınaıı1yi dm.J,y•e ıım: «• ı:.ı !had ~ts··· 45 ter 'UtÇak ta~ ı r ar ve O mile ya. (9). 5 ••• --
~_8lğ I~ '.buı1un.an anasıınıın kendi6i_ ürz

1
e ~~k~tülırnuş .. > Bİır başka seıfe _ h31yaltımda ne u.nuıttugurn, ne d'e kın sü.ratleri v.ırdır. Bundaın başka 4 - l\liilkıycL ------- _ı ___ _ 

4'i!rl•de fkıesıenıkes büy.ilık tesi.r'ler1 ° · . ıcJ d kendisi.ne yasak ed:len ~f1 'ı:n~ı~e tn1U•\~a.ffa:k_ ı:ııraıb i ill. i ğ ıım en Dragon sınıfı g~miler vardır ki bun eti (2J. Bir nevı 6 • 
~tuır. Ga.nhıdi.niın. çocukluk ·:r:ı ı · ~~n ~1 ; • i.çmi'ş. Az kal'.sıın viıc - hüıyülk uıta•nç lekcsıdır.> lar da Soryu, Hiryu, Coryudur. Ya. baston (3). 
~al'Jnı ~ !.ste&.ğ.itrni!z taıkdırdebtr sıg :b:dıan iıntJha:r oo~cek o1 - Gaın.clh:ın'rnı 1kıita.bı baş.tan oo~ n i maıvi ejder. uçan ejder, ve ; şılda- 5 - Bir nevl es 7 . ,------ --. ------· 
haış Vl.l!raıc:ııa,:unıız em saf. 'k_. aynıak; dan 8/LıGa:a_ .Jı...,; , çorvı"kılı.ımında ıb'.ır ke dnısi :mdt':ıfilerie doludur. !fer ve. yan e1• derdir. Bunlar da tahminen naf (3), Edad (2). 

<ııııa d i'W. ol~ gujenaıti dıılt ile kal'.ıe-m~ ·b··ı~~~an ... ~hrl;~oo:ğini. ya. sil-e ilıe yaıı.ıılarmda be•seri arrz:u, 10.500 tonluktur. buna : ağmen .kır. ~ın6 b_ırKbacrldadeselnın.de. 8 ------=--· ----_-_-
tne al!duğıı ve sc»dılk k-Mibi Maıhade-v r.ec. 

1 
• şethvet vıe talhassüsleııind'en d;eım icar uçak taşırlar. Süratlidirler ve İyi ... _ 

~esai tarra:f~ndan ing.Yl'izccıye .5ev - za~aındhi on ü.ç yaşıll'lda ev1'e·nırni~ vuru::. 1933 dıe, bu arzu,J:arına .!a - s ila:hlanıelır ı·tm ı şlard r. Bu gemiler dog-an (9) 91 -
r1J!en; cHalk ıkat ille oılan- tecrulbel~- E ı umeden evveli üc; kere nıı. maımı1!e J{a.lıe'be çaraırna.dtgtıı.L soyk de, yalnız . bazı Transatlantiklerde '1 - B;r nevi ---- - _- ------ ----- :. 
r.1m._n.ıhi!kıa:yesh aıdl'u öız h.~~ ~ercu. t~~Ja~, falkıaıt küıQi.ilk nıi.şanil:Qıa _ milşür. ~aip'tnğ~ o aıka~ hayret ve .. bulunan Girostabil i nı.ti:>rler vardır at (4), Taharri 10 
nı.es:ıd•ır. !Buı; ıgıançelkteın orıJ .n<d bır ş .. ·· de öhnıü-::tilir. On ya-şıında- ren penhjzler, ıdeal yuyecek olaraık ki dalgalı ~enizl,.rde b ile geminin et (3). ~-~...ı-...-

• • _ıı...,,. :ı...,_ A d--ta şa rm uıçu "' . "lh t '.k . •. t .. dl ,ı. A l 
~9erd'ır. K:ı·t.aıv~a; ııu~a:nv a "' · :k . bi.r komşu ajı)cden seçi1- en n aıy~ eçı su. un e \ı\arar u<ı - ll'<"uı3 güıvertesi ni ufki tutabilir v~ bu B - B l.r sa.yı (3), Oynanılan şey (4), 
ş.rtacalk derecede hi'ç b ir yaıPmıa- ~. aırıs~ü{ğilınü ağabeysiı Ye yeğe- mas~; sırf ci.nsi aıızu \"e :.ema.v~J1ıe ~uretle uçaklar kolaylıkta kalkar ve 9 - Pek yakında baslıyacak futbol 
cıığaı; özenıtilıi,ğe kapillna.dan yazı!- ~~~nv~'i..i'ğüın1e'.ri-l:e bir aıradıa ol • n:ıne gem •\'fll•ntn.sik gaıyrettnd'cn ıle- inenler. mü:9aıbakalan (3), B ir gıda maddesi (Z). 
tnıış saıtırlaııı okuıdu~umuı: n vaikıt mı; tıLJr. Dü.ğ'ün. Hindlul~arca ımaıs- r.iı •gelm~t~r. 1900 ?e. 31 YD•sıın<la Ja.pon'.lar bundan başka fÜratle Tersi bir isim t3J. 
·l"al9tillaıd'ığıımı:z trefrııuata .ıa~~aın ...ım~ '\"e ;ı._..,,.arr 1.Lmaısı ~üç b:r tören. ~ken miilnaısebaıt 11e·ınsıyeren kıesen ve nü.zgar i:stikametin'! seyir mecbuı. ıo - Bir ıöz nnıı (3), İstanbulda 
k;..n B •ıtt ·· .ekntebc gı·uen l:1öı > ·~ • k · 1906 d b ,. b " ~ w.ıınz. as~ en :r;n~.r .. ,, . :: af dir; onun için de bu yola sapı'lıtn:a• kes v.aızge9m~ş. a "" .PQJ ,r riyet inde katmadan gem ilerin muh- bir semt ismi (5). 
t<W\ı n~'iıetıde Gaınıdıhıın.1ın .. hm ı.)Ct. s ,., ') bü(uii\kierilnce daha isa'bhni yemin ,b]e bu kararım ~rem !bnışt:m te1if yerlerine koymq olduklar ı ka. Yubnda.n aşatıya. doğru: 
h fh :ı....-1· • ... b~;"'"UıI' ve tekem- a.~e J - • ··11.. ·· ~- . t' G ...ı .h : b l 
~- .sa: a. ·~~ı;r' 'VJ.) andhi 1090 saıyı~"tı:r. Gandhi bta.bmd.a .. cO ml!' '.!1~rmmılş ,,ır. a:r_u~ ı u :la~.e tapoletI. rle fazla uçak uçurabilmek. 1 - Acemce (6). Bera.ber •nla.mına 

m!u'l; :t€ikıevvuın ~~r. G, ·· •'!! Jile 7,aım®lıwr dizy".e yaı:ı1ıyor; beni tböyle kotfuP, bmdı kendısııne haık:ımıye't ted irler Bundan başka Japonların celir (3). 
s._yfal ık ıbu eserını şu: cu:ı. e oelk cr!ke'n; paıım<iik kadar bir ço. dfilsturuınun i1ık a~ı~11 <>füraı< _s~y 3.4 kad'ar çok -küçük uçak gem 'leri 2 - Bıkkınlık ifade eder (6). Bir nevi 

'bltirk: d. . ı.fııra ilrca ~tme _ culk :ilken evı1endiırdi.ğ'lı için sonra ~ m~ta; v~ .' ~demı şi.ddeıt:o (a!hın:. - vudtr ık.i bunlar da çok aııri tedü .. lıopra.k (3). - - -JL.- llCen ıanı s ~D ibalbcrrmn başıına :k-akacağırrm sa) doktrt:ıı:unın temıeıl• taş.ıı diye y~k zatlı ve asaneörlü, ayni zamanda or. 3 - Alta.lan bulut. (3), Zevce (6). 

~ı~:A.lı... ... -'w>l" .ı::Ji>'lltın.ıelktıar.lll". _!2,r~t!! .!!~ta bom'ba uçalarin'in da harınm~s'i. • - Slnlrli !S). 

5 - İsi.an bulun kıs:ı.ltılmı} .şekli c :n, 
Tavutdarm yumurta yumurUadıkiarı yer 
(6). 

6 - Çöllerin cenneti (4l, B ir hırt 
(2) , Numara (2). 

'1 - Tersı alan (4). 

8 - Meşhur bir eğlence p.&rkı (41, 

Din n dünya isl~rini birbirinden ayıru 
(5). 

9 - Nota (2) , lslakhgını rider lfH, 
10 - Sorcu edah ('?), N<>ta <:! ! \'&. 

Hıle (3) , 



SON POSTA Ağus~ 
«Son Posta» nın edebi romanı: 77 

- Ya, naSl!l kcUşılanmış .ciı? dtıı.'"in\ı] siz neden dem urun;uzr lu, MuslUı ve Ali ile on b~ ye.ni. 
:il:Jraıh!JJl ağa dor.enıp toplandı: ağa? çe.'Ti il'C'ri g€lıri va~ıdl. ibrah~ ağa Siz cDaiha 'bir mWdcn ben"rnle m~ tepejen komıştuık. Vakt:nı m6k tiyacile kı:vrand'ığın1 ~ 
- Emsnlı g bi •çaıbu'k ı.:ıı:l olW> - Mıllbar~ 'kıalbı ştırifinlzi ge • .Pmronayı tanmıatl~gı ~'Çin göile. gul olaımaınınıırz değil mi? geçt~ anl:ama.dım. rmu ıtekır lntlım 

doıdür ıd . . . . .. _.. niş tut~ sulta.n:ım. Bu ma?.<fıl nes 

1 

H:ni devi.re devi.re bakıyordu, az - Blılıakis... Art.ık h ç bir sc w .B ır araTılk kapı çalındı. Göm : - Seımaılınt se~~ göııır.ı::cien } ' 
Mdmıed Paşa ı.çli içli ~ g~- neler, ıcrası sebil olanlardrr. tkı.ha~ cBu eırit.ins:rzlar krm?> di.)'c yim yok ... Rahat raıhat çalışabıli- - Amıerndi.r! })<lmeyor.um. K.endJm ınL y-..ıırı,)~· 

• B~ sefer M~ Paşa scdirder. bağııııp ~ax:aktı. Beşir ağa o. riz. D~ fıri.ladL Birdenbire lka!:>.ım .rum, fdkat gönfalın loocamı)or.:;,: 
- Bu fit.ne saiırlere OCnzenıez ve aşa.gıya. yere mııp bağdaştı: tı.mduığıı yerd€ taş kcsılckonucytu. Dediği yap ill11Ş Ş"'.Jnank bir ço.. ça~a başlıadı.. Niçin? B.li;r gun ay'lll t<ıze ·~İie benl ğ ınde ~ 

~:mtilStıefk·ilı· erte kıyas ve ıisbet - Yoksa. ocak u arasmda gü - Patrona Haül gı2'!i konu.?Znala.rı ou!k edas;;~ ellerini ~~ mi,ytıı:n? ?ıuı görcli _çok ~ImasnŞ.1. şr~or. Ge?diğirn.c1enberi, aön'1,.. 
kcrbul eylernerı~ ve.tııtitlEriniz Dl2 vard!r'? haber atmış da böyle anstz.ıın çıka.. - Sahi mı söyluyor:ruınuz. Ne Bw:ı:a ragmen kalbım iiJdd!rt'lli bir ba!kzyoru.m. Bana gcnçlığ ~. f 

- !.. . - Dem çekmen sulhnım, ol • gebıt.ş diye Arabın dudağı çatla. ~~ füzi. :luç yormııyacağım gö. heyecaınra do!lclu.ı. O kadar kı. ~- lkıınlzıın en ha.reıret'li y ... na!llfl 
- Elıhalet.; haııfrı> bu devlet e • masa dalıi buhınur idı. dı. Sadrazam M.ehmed Paşa ye • reOOksiniz. Öyle çraılışaı.!ağını ki ... ni saı~ ikıaıdar.: ?nu senelerd~~ hatmılaıt~ı.. Kendimi' yakb;)oruıtı 

bedi m.ıdd~t eşkiya yedinde gt!.Di.. - Ya, nasıll bulur id'ini'z? tinden kı:rmb:byaınvynrou. Halil o. Benden memnun olaca.ğınız.ı üm'd sonra ~'k defa goı'\lyorıınuşum gı- har.aırctı., ayni "-"Xidetıe bc.k> ~ 
d1r ,.e şe"\~et'lu padişahımız nüfu- - E 'bet bulur- mtk' sultanım. daırı:ın orıtahk yeröne doğru ağrr a. ed'l.} orum. bi... , f;;ız!ast;e mu:hafaza <!d• ;-o:ru:tı· se 
ıru da!lıı cmelfilru [l] üze.cine galib Bir aıR. için sU5tular. Mefrırmed ğ ilerlled, kr.zılar ağastru t ..... ndığ1 - Buınu ban de ümıd etmek · Gönül, ya:nılınaıruş; gellen oydu. d'c öyle mGm. Semahaıt! BUJlU 1' 
cfeğılıfu. A • v Paşa deen derin dü~niıyordu İc- i ooğrudan d0nlg-uya ona ba-ka - teriım~. A~~ bu hususta ha - .. ~i e~.ınrıı b~den bana ~~ ke:-e d~a duyımalk .ilıtiya.cır.da)-.r: 

Burada Iııkıı.rdı:ya Beşır aga ka. raatta. b=;;larru:ık değı.ı, ctasavv.u.:r .. rak sadrazam~ İbrnhim :tğ:;yı ;~ rılkuJa.de 'bır ıstidadı vadı. Heri yu:zıırru:le mes ud qıır ~ssum iler Goz goz.e ge~. H ıç bı.r ı:e~ gı. 
r~ı: ha!i:ni!l bile Etmeyd'anınc!a c!ıu.yul.. ret etti: h:ıUcte bu istııdada tevarüs etm:ışi • Lyoıxlu: '!em~ de ikili ... Güzel ğo~· 

- Benim e~.hn, İbra~~ ağa ması ~s_tnn:bulu_ bir an içi.nde at~ - . .Bre fellfu'h! B:I ademlıenn nitı.diır. .. .. . -:- Gönü~ seıı:ı:ın buır~da buJun - de aŞkııırun bü:tün aıksmi gonı)'O · 
can1arın t a n ohlugmıw> l , bcl de kendı kcllcs aıngrsi ıveziriazmndır? Tm-azU!a başını onune eğd'i: duığlmu soyleymce u a:nı.-nadlm, rwn. 

eöy1cnler ıdi. g"Ud:ği ıgtibi Sultan Mahmud da Cl- Beşir ağanın çenesi trnıaya tu- - Blhnem ... Annem ha'kiıkaten şe)"laın k12, arzitzfik Y'apıyor, san - - Şüphennni var Vedad? 
Meh:med Paşa ~.r şeı)·d'en habe. turz sekiz günlük tahtır..dan paldır tutulmuş gibi çar.p•yordu: ~ çalxyor. Bilha.ssa s.i.zin eser. dmı. Gclec~W bilSeyd.ııı-n, hi.ç ay- - Hay.ıır, f.aıkat bi:lmiyo u.ıı $ · 

n y. ., da yeni. duyuyıomnuş ~dü:r alaşağı edi:ıleb' lmiı - cKalhivıi'Ji,. dlamrlır aS!ımım! llerinilzi... nlıraru;'Wın! malıaıt n:çın? Bunu &Jma au) 
g~ da'\ı'T3ndı: İb~ahim ağa başını cür'etle diye lka'keliyebildi. Mehmed P~ lia)-re'lle doğruliıdum: E.llerl:ım., eUeri i-çindeydi.. Odada i!st~orum. Unurtıma kı b~otı. :, ' 

_ A1Iah Allah ... Bu oailei a _ kahhr-d1: hemen yıerinden sqradı, Patrona - Benim eıserlcriiını :ı:rı_.?... Göniilllün ıbulunıduğunu ha(ıırlaym" tam yalnıız. bu tesellıcLr. ~11· 
vjmin d:za~ kend:illerine

0 

lh ale - Benim deıv'letliı d~ Ha1i?:n 3oo!t~~ girerek ba;> kö. - Evet ••. Zat~n nad~t>.n piıya. ca, dllcimiız de gayti .dıtıyari çek - b<lika:ralk, 'kiımse-:un ~eln~~ .g.n f 

id haldond:an geleb!lüril.er mi: :ıd'e lbuyuwr mı.;sız? fieye geçirdi: nonun başına oturur. Mutlaka da : m n oldukta:n sonra, alin uı.:ıtsr,-
mı · 'ki .slıhuleb den dem vu. So.c:Dr--c.tmn da başını 'kald?rdı, ko - Kahve, şerbet ern'reylemez shn eseırkr..aiııiı ~n.r. AnneınUl'l Mant.osurnu, ~asım kızına u - saıç!Iaırıttm okşadı. Bu elı lı , c 
ı·ttrkır? ca \r.e.zirin yüzü S3p53Tl idi: misiz aslznım? 6Jlze karşı aıe derin bir seropa:t:ısi r=atıııken: y.'llk.<ı.lı:yarak tekrl?l' dud ... r,:.P 
İbrahim ağa: -:-- Buyurun ağa. Patrona dik & baktı: dSdu:ğı.ıınu b:Jemeı:s;ni.ı.... R.er iırsat - Sen~ iıyi gördüğüme ~k mem götüır.d!üın. Du.daı,darıımı y .. .ı'll b 
_ Eve1 Allah benim ı.utüınım. lbrah m ağa ckMi cıddi söy1ooi: - Yook, 'stemezüz. a Umum mes ta :methedıeır, dalha tanını adan ku - nı.mum Vcdıad •.. Hcle b zı a~'t.yı - ır<II'e't bana .fronlenmez b r ciit'et 
Dt) e kPpınianı~ Meh - Bu gaile kü?Jiıyen izale olu • wh.ah~ için söy.Jeşmek iste- idik. ~nn s:;z.e aiodı sözl.)de dolım'U.§- şırıa çdk sevindim. Bi'Zı öyle kar- verdliı. Biırdenbıre omuz ... I.'."'# 

med Paşa boynunu uzattı: nur!' ftbrctı ·m ağay.ı gösteroi} bu a. tu. Si2D yalkmd3'll ıanırlıktan sanra lotıttun, öyre end lere düş'ürdü~ ".}ıalkııiI'ııycıır.alk ıro c:.cııının .;:-ac; 
_ Nasıl, deruhde- eder mis?z - Y.a, nas ? dsm. ikim? mmemiın ne ıkadaır h~klı olduğunu ki Hala eski Vecf.adsın. K~ııcf:.ne ıçjdkt.ım. Neye uğradığım ıır.~ 

;ığa? İb:rahhn ağa se.s!:m kıstı: İbrahôn ağa tHriyo:-du. ~AA.mı. Dosiluğuaıu:.t.u k.cumnıak hıç diklkaıt et.mi.yorsun. Konser ge. mülınaına:at e~e va!ki.t bu. ı:rJI ' 
_ B'r.r .b:Zim!e o'fs3 id. can ve - .8qşta Pcıt~ H"''! ve OOrt Mclımed Paşa yavaşça cevab avemilz i~m ha~iki cu: şere!tıır. cıesi. ıt.crli t:ern sdkağa çıikmışsm, uıuştı. Tek itira:ı. ke1func,,i .,öv:~ 

baş il€ er. nd'i:m. Lfık'n ittıfa İS- ayaı'kdaş::mın başı 'kesHnıe:k yd Q.el ver.ili: Hatta babaım, bana Wkı.hıyor, köye ıdlinıınemişsin! Nereye gltin sıne meydan btrakmacian ~tl 
ter! - Ya. nke b~ c~~b-lfrırsrz? - YabanCJ. deği'l, chay~ha-hanı c- Veda<! Bey gibi büyük bı: o yağmı..ıırrla?... dudalkkıirı.ml-a kapattım. Çırp r~ 

_ İtt'ıfak istedüğ' bil:nen şey_ Haıber alırlar ıse ~..zi pare pare ey. devle tcoer1r» Ml5Ir valis; Mclı _ saın'atkar iıfıç sana ders verıir mi; Sesinde bari:z bir sitem vardı. :l:ibfı. B:ırallmnıatrım, yav... y.,vrtf 
. Hususi fedb:U- düşünür rm _ Lerler'. med Paşı ketlhüdas~'t". nezaket icabı öyle sıövl~, Ci..yor. - Hasta iken söyfumed:m. Me- anu!kavemet.i kesH'di· başuı• zebıtıl 

S:7.? Lbr<düm ağa giılüm.se'ii: Patrona Ifalil İk.:ı.h.im ağaya O !lror.411ŞU.)U', !aı~at artık M bir sarret de ş:ıkayıet ettıi s.::ndeın. Hiç ıbiır ıt'eSJ!mıyet!e om~uır.zı bıı-....ı-1-t · 
Occ:lk , d a:dı'k li - SUlt.an:ım e ;veııir ki ocaklu dôlha d'k bakzraıc: sordu: ~ duymuymı.ım. Gözwnde, ka - söz d!i:xıt'em}yormuşsun.. Hep sen·n U7.l.m uzum; doya doya &p·-om; ÖP' 

- u .aras n an s : ara uda gemi pcik b~k· c fcdakfıı - Baka. koca d'ru:-n.W;. Na. .... 11, Mı. famıda, ırUhumcla ya.im?. Sem ııa1 yaai!nda ben nti bulumnalıyıım ba. tilim .. . 
deımT-er elde d'ii) ~~a~~;çe ~:~ bulıUrı~'h''ls'ın. Ağak.:'1? ~md.ı d:ı: ~ be?-eket var m d'u·? [İbrahim v;r. l)em(lk sevg'ı i Semaha.~ pi • şaıı-J .çoc~?> ·~ • . A":faik. seskile kendnmıze ge} : 
'\rü.rodlanna Qa J.ŞJ lı!' c ı", saırarı şenf zde da ı agan·n cevabına m 0 Y<len bırakma. y:ınosuaıuın başmaı yalnız !b<>ınıım c. Titrcdi.m. Ha.yır, bu 1t"1ı.reyl§ın d.ilk. ÇözüLdü:k ve ıop~daınoi.:· 
sulıtamm. rr·:ı'lf,iindür. Sarayı hümayun ise dan saıdrazama ~öndü1 kvend ser]eriani ca~ i:Ç1.ın oturuyor • manasını aıııı!at<mır.ım. Mes'ud, ken Gönıü'l; hizmetç"ıye ses!ooerek ıcs· 

Sam-azam kmlkak k~:'.kak < tTa- kat at emin<l'r. ilken İs'ke.ntleriyede bes gün ve ~ 6UlJ! DemEik her an bem dlü~ dis:ne darin biır alfüka gö:.tcx.i:len ıpllj"<l y-..Ml~'Ordu 
fına bak1nclı: Sadirazam ı!Özlerin" ·rovala:rm - rıece cleng&> a• rp kalmış iıdrk, an. ;or, bannUe ~l oluıyo'"SUill. şalhllS1a..'"ln duıyduğu, tahakkufk et. Köye geç v~it hiç bır vorgıJll· 

- Manrzal:lah.ü taa a, haber alcp dan uı.,ğrataraldan yel." nden ıç _ cbn bliüxiz. Bum0!'.111 itYcı.:na ne büvük b~r saa.. rnflş b:tr üımid 'kar~ ihli:>secfi - Tuık ihiısset.mıi.yerek. dlr; n~·eı· ~ 
ro..°1{uf rda eyled k!erinde veni ııaldı: Sadlrıazam .mıııffldmldı: d'et hıi!ı:şetcğini bi\1.!eb'lir nism? .. hı, a._.<>l>Ja fka!I"~ b1: şefkatin, ve nlE!fıııd döndüm. Ablam b r ha\'l 

b n f: ne ko.panp nizamı alan; - Yok, bıunda olamaz! - İs bet bm•urrrıuı:.c:ı:z.! Ş:ımdi yegane teseBlın bu!.. Seni o ı;mıımtı il-ıaıtır'l!aıma.run hududsuz merı.ı<kıla.tmn . . . ae<; knkL - !"11 ·çiJl 
d ıge~ıln eyılerler ve bu defa sa - Tmn bu noktada o'rdenb"re ka. P.aıilrona tooar keıt:hücla 1brnhim ~ ld'2ima.rlanmda aka.n ikan \a., b"r seıviıncin ~iyet verdiğ" b'r .Soy'l'end'.: Dalha böyle soğuk h~"-~ 
rayı bümayunu dahi ha ~ bunca p} acılld, damdan diiı.~er gib" içe. "'~ayn dörrü: ka'lt?iımiın içinde; ruhumda, ka - üırıpome... da, ookdkı1rut'Cfa uzun müdd t do • 
masumun 'k<ınma gı.rer1e.r idi. [Az nve Pall"ona Halil 

0

H\i. Hal'Iin - Bre, b~rek.eti sormuş id:!t'! f21!:l"!da lbumcyorsaım; kendimi .de Gönıü1 dıışarı çıkmıştı. Elir.ıi ya. la._qaiiak hme .gelmem· ~n. Keıui' ' 
sağ €-"i ik r~lkulakI v.-ıtağa.n bıça • - Vaaıdıır sufüıımm. ~ -v~ziıy :te görmek istiyorum. kalıyarıak dud.r'.ıdaı:ı.ma ıgölürclühn. me dı'kkm. etmiyor, onu ürri.i\ror • 

[l] Mel'unlar. . ~mın ka;bzasınıdıa idi. Ardında Ur- (Arka'ı vo:r) Uzrn !l'JV.ddet GönüJ e ~ llümanaat etmedi. Her an söyk- 1Dlt,i1tıım. (ATkası .;ar) · 



Llk ntadKt yenıekl 
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(Battar*fı 2 ncl sayfada) (Battarafı 3/1 de) 
c- Bilzfer bu dieıfa dıa bu tmlılh 'tın leri dıe buna ayak uydurmu~ ve do-

osmaDiVede daıvacfa cibi'itlzyetiımıi!ziı göste rd tk ve nııı.nma ıle işbirliğ i yapan uçaklar bu 
~ lh.a:ne-tıe başlaıd:tk:> dıami~ ve clinıde vazifeyı zorluksuz başımn ı şlardır. 

fiıaıt 15taıblstı:@i irte isbat el.miş ki, Bunlardan en iyileri Nacajim.a % 
Bir köyde dereye giren 23 /iti kiıi henia anla.§ılamıyan va!k'till;e el kıontilmtıf; olan maıekie- rorpidlo uıçağtd ı r. Tek satı.hlıdır ve 

Hergün Havacıhk bahisleri •Son Pa.ta. nıa spor tefrllıı..ec 10~ 

U1KaraAhmetı 
Adana.da Gümülcine · güreşlerine hazırlık 

L k ,. Jeırl'ın serıbesot tblll'akı.limas1 vakta İngi.li.zlerin Swordfish uçağına ben~ t 
Q.fında bir genç .Jru4a kiçüR bir aebebJen azanın ma ıye gi-ııli rnı<ilıın .rrııeydana r.ıknıasıını zemekıted.ir. Bunların. Prens Of Ve!. - yi aamna. &tti oğlan be! Biır hafta di1ğtiın dıemek. okJrda 

kız lıardeıi boğudular oeuıetlarını öldürdüler m1JCib o!ıIDtlş, faık.aıt aıyn.ı zamaaı<la ve Repol9C taarruz eden uçaklar ol. - Bitsin . .. Nihayet küçük or - Alt ~ yapııılıc, SelAn#.ıcıteO 
Adaııı.a (HutWıi) - Aldıiım1ı: Adana ( Hu.ua! ) - Dün saat ~i:&tl&n )ıüı"zıde on beş iU'e yiıım ; ~ ma.sı en iyi Japon torpido uçağl oL bayı ~urta.nmı da .. · Ne olursa o1 • Yalb.uıdi. N*lcaôaz• ~j,riJ]c ••• 

matiımata göre evvellti gün Tuzla. 18,30 ela Osımanıyede feci hir c.İna- arasıındaı )iilkıseJte,~ kaıra borsay• dluldlarını göttcıiyor. sun. · Naın:iaır peh!ıran.Jar ~ • 
u.ı-n 7.:...a Abnıed kıi).yündeo Hacıali yet il}iecun~. Oama.niycnin Kara- aıç.ik borsa tıati:ne ge1J:rmişti-:.·. Bundan ba~a donanma ile işb.ir. Der1lcen, Ahmed, Yıkirırn.ı çap.. dt 

L-V • d · c rau tnp'lıyarak sürdü. Bu sefeıti · .. 
kızı 23 ya..ııiarında B..hriye ile kar.lıça.y ~lkai.nde otman Çardaklt Kendi hesalbıma birıncı mi~a • fıği y<ı.ıpan uçaklardan bı ri e .o • ~ tam ~ .. ş.tıii y 1ıd ~ QOk eiıemmıyet vec .. 
deşa .allı yaıta:-ında Lutfiye Seyban kaııca M)lt.ık o~u 25 yaflarınd~ hede •1kimdsi ıi:lie taımaımıa.nd • hfı- 1 v.a.n.ish.i 94 üç lc~il i k k.eşİf uçağ•dır. has:rmnı ne durdu~llyor 1 ıv~n: ~ gıOıreJ hedıye'leırini ~ 

rinde yıkanırlarken _...,.LYI cer&. ıt..f _.__ - ~ _,_ı_ ...vnı ma.heledi: Deh dTscde h.atyırete d:eğer bkr S,°'V J:)llll-' Gene batı rlardadır ki bundan üç ....__ ... ___._ ,... __ .. b eUI -.r-· mc:ıou.:ıa De -.r ı de sıyırılıı> dü~llıyQt'du Ahmed ca ..-..v1a..ıH11'1ı.., • .._ı.a; aşa 
yanına kaptluak. hoğuknufludır. Mu.ta.fa oj.r.uıncia Mehmed Kork mald:ım. Burunla beraber Zıya Kı. eeıne evvel Japonlar Foıcke-\~'uılt ve hasmını kazan dı.bine doğru SÜ~ altın, bil' ~ çevre, bir ı.ay ~ 

Ceıeedleri heoill buıiuınamemtıtır. roaz, b\I mAhail&de oturan mal.iye ~lÇın itJıımun.ı ikaıydS111 ve şarıtşız 1 Heınlı:ei uçakl.uınln da lisanslarını yordu.. Yılldı.cunın ayakları baz.an ntrdtı. Başr.ttma, bü.yük orta:VIC 
Bh· en twnm y~ H.U\idi . öMürmö,ler ve k.aıbul €1bmenin ooğru olmyocal1ı::nı ahn.ı!flar ~e denizle işbirliği yapacak yel'<ien kesiliyordu. Ahmed, h.as _ lilıçlik ortaya, ~ de sa}iıb ~ 

Sa~ mahaiesinden Ha.an Hamıı.'di- k,ar..L..-l Nuri,i de ağır eu. söylaınek lil9teıum. 'I1ü.rlk tUccarı bu 'ı uçakılar LnfULna b~lamışlardı. .. le ıln 
.. _J 1.. • • H n ~ ..JI- • le t .;ıı:_ Pilo;.11.aT ı' ~ daha Twade gönüllü. mmı oy s sıkıye tutı:nuştu ki, 1erm ta11m'in edeıQek. hedi:yeld 

oftu_rorıdıim .. a.dınaa otriııımn • ·r~te yar-•·-rak k---'-1-ydır. Ka- yük ~rıtYet f1l6Cle eımızuLıt, va- ıır ..... ~,, ..1W.teq-.İni'l1 61..,ırt ha ·~ ;.,.;,+-;li ~'--~· 
- 207 "' -.r- ~ -1~ 1- k ı ı--.ll-ft .. __ ı..ı..u"l --ı'•1erd':... Filo ko ~ b""' ısı n""en .......... • V~uu. • .an.aga. camıı cıvarında ~a. ttlleıı zabıta tuafııwiao ua.nmakt• • ta.nı& ihanet eıUmm\. ... on çı:;f\. u:ı.a! - ,.,111.1~ ~ .,... .. y .-. yordu M tla.k kti Se . . 

1 .,_, d f ett W• ı rR:~..JI- ~;...... k · 1.. m· ... a~ıtarı _,__r.iyetl<! subaydır. ve l · ~ ye~e. '.. yırcı• • Kan Ahmed, Seıliniık ,......_.., • ra t eve lıı:L C & t&&n'UZ ~ i.Zl Ve J,~, c·ı-•v-.ı..:..... __ L_'Li henıiiıE mı& Um tır 'Ve .lW.IA. IAA.'\;a:rınm endi ~e'.11- ,,.., ul oıı;.~ er J..~ hl~ tı.etr.....,... g _ __._ :l o""•'-"ıf-·· 
- uı.. ._.r.,.,.. .-u f:ııı_ ____ dıiğer p;lotlarl ölmedıkçe UqJ' ıut:ıı --J- Oı:ı~ "'"' den sonra daha canlanmıs d~ 

azı ewalar afm "le ~tıi1 evın ~ d.eığ6dw. c..'\i1ni lk.ontbro1 eıtroesi'nden bıızt 111011ın&n 
1 

k 'ka.cl d za-e ayağa ka~hl.ar. BağrlŞ\'YQI'- ~· sel:8:n.iJc ~e.şi.ndeO 
i Ziraat mekteb mes'ut m~ı kayıd ve ŞB.1'thaır ~iltoo.da, bazı tas.. ı ond.a.n ayrılma.zlar. r ın itı 1 0· 'ardı: sorma. ıı,.;;,.,,.r...._ ~Kan Ahcned. 

Hmnü Ba.ç.ltır tanhnd.a.n ıik.9.yet e.. AJ .-:ıı#":.; liat larldaruun tiye ve ~erlle gıene bütyüık layısı1e maf~klerine karşı büyük ' H 1 _,J __ ~· 
d :'l...... __ • .. ' _L f fi -• QnG'. §-""V T.._ f -~ ,.,A,..,_""-_...;ı~· L •iT ----~ bagwlıltk dU"'"'Akta Ve - a . . iyfoe bes1emn~!i_, 11.IIft'Sl urzerıne z~ıt. .... r~e .. ~Ç- 'lm .. isf 'yor SyriıKllft' ~m:;!l;~:ıA.'1.ll'. D .. _ .... ~ J'.. - Hayd:i Ahınedl: . 
~-ve maJ.allinde zabıt yaparak suç oerı ~c r . t ah Yalınıtt e9\ci fib-lme dönelim: olWl.ll\ emrettiği nzifeyi yapmakta. _ Çengıe!l.e! &ıra ~ .. o:ıtru~culal'ıcnJ 
'kıyu takib~ looyu\mu4iıır. ~ (l-luw"!l - . Y.en·ı yl R'l İs~ tiicca laeod' «en. dtıi1a.n H. U. İsmail a:ğa da olduğu yerde 1ıit.. şurada aklılğım ~tıı",1 b ır me~ " 

.ulünıii hQkUmetimızın fiat zammın- . . l"~ . 
1 

) riyordu. Nihayet Ahmed, hıasmına tubdaıft ~ Cüı.aın pehlı • 
I. • _!!..f • dıt,o 80m"& 0fiae 99.tm\i olan çiftçi.. O]'S~ !kıontrol etJmesİUlıd'e lYl neti - c= y • • t V- Aıt.-...~.:ı~- h l • 

TraRya_ ~~·mı ~e~t14 mi;ııe yil:r:d.e eli fiat farklnln ayrıca oollar Q~astw ~Bam.ek .. 'ile İs . - enı ne$rıya çoo.ge.li yeıtişti.rdıi. Yıld:ıırJall., boylu vsırıı. -- LUllll~ atın arın 
~lrilUHtt tcdtilderı edm . tiz lditi \aındur l.anbul ıbütocaf.ma ~ gostenne'k boyuna kalııi:n kalıbına 91.rtiistü dlii.. başladıığmı sıırada meııh.u:m Ah • 

Edime (Hu~ıi) - Çanak:kal ~LL __ eea~_)ı~ı~~egö~ b:a ••. ne~ 'ıfc(yet atmıez, (J[lll'l'l ~ı~a bir RVKALADE ZA.."1LAR EltONO. şüp mağlUb oldu. Kara Ahttned dle meclin nerel!i rudıuğuna :ili mdl· 
ı d d naDel' uı ...... - • 'Y ~ . ..ıı-'IL. -1--~..n.. '- bü fl<lı Mtst VE tnTiKAB. - Hakim Baha ı....-"-6..-·~tu bu b~Jalı hasımdan.. _,~ fllc:iıı:iar oJdna.unu. v. !W!Jm""'-tı.n. 

kauıla.rındak:i tetldk erin en öaen 1 _ _ı.: k . . b ' h b büroeu uo:: :l"o4Aiuu Çı.ı.ıı.ıeg:.u._ raı.ttvb . "' ................ """" ııt:.ı.;w. -eı -t" 

wnumi müfettiş vekili Salim Gün.. ce~ım)e . .ı.ç ı n u e&ak rrli.lvaıwne am~b Ow.Cıt~ .JJıı!aı:nıc.k Aııı.l t.arafmdan yu.ılan b11 fılCl'. giinün Ahmed, derthal galibi~t teınen.. Su ~lıcu Mehmed pcM[o..;aındl 
ı.ı_ - .::ı._ tetk:ij .dıimit ve fakat hu arar ve. ·ı· _... V }i belledi- re Bı en ınüh.im nıe~n ikisini, elııo_ n~ıru çaktı. İ'ki hasım müsa.faha Kara ·""-~,: Ra7.aradlı olacak 

d·~ao wuwni idare, hi~..a :iecin- . . .. h- 'ı.... ı bu1,_ı,..a,, hal_ı._ he. azf . . ıııu Jr. a. y_e- . . 1- - ı-•- . ' •---!--'- .,. .nıuı:~ ~ 
1 d ri1di i.lç ıuu•Y Kl-- ~ .ı..._....__... -L....,,,, el kru·ııun oımri Te fbtlk&T mme .,..,rln ... """' ~- e<iereı. k rnevdandan _çekildiler... ı.s ~·;;tı;...1• .ı..-.ri.o."-:..W ·ı m. F..ıı..- " .ıal tiferiDİııl bü.krımetçe verj en i · ı.. _::- k ıl ı.tır. Bu •rruzın llkt<~ .... ~t '="":r ı J ~~ ....,.J .......... ~ o~P sahlar .--. c;ı ar marn. r ~.__..]!-- 1. f"' .. L" "'tat<ık anca'k "14tr. Sai.ış menni: Anadolu TüTlt K _ maıl ağanın sıevı.ncıne pa.yan • ..,JI,. __ ,__ --ı;.....ıı-.,,. n __ ; _ n.~ ..... 

rektifler dahilinde mem.nun:iyeti mu. . _ı_.1.. _ ...ı_ ı.. oldan \.alt; ye Y~1w111.UUı ÇOl\. ~ . ... " . . • :rv~ t:a.ı~- .u.ır.r.ı.iillıtlJ ~ıı Dt:'YllP 

~ !fekild.e y{irütmek.te olduğurıu JPl ~ pra~ uıt" Y bu. sahada keııııchsr.m hi:sıSıettırebill'r. tap ~ Fi:raıt. bh- lirada. tu. .~ alnıtıdan öpüp duru • Harbi}ne cm6k:tebmPe oku~en Lal 
• ...l • • med ı:nahnı}i&nü ofiee satm~ ohu' / ~ ~ I. '" ..,. yıoruu. "'"""' ~~ 

9Öyıem.lfbl'. çiıfbçini.n ~ sat:şa aKl' ofisteki mu.. bk11•1# Ufabl1..9/.l lstanbul borsası Kara Ahmed, ni:h~y-et .. küÇ'ti:k or. ~ B~: Ahn11ed ... 

M ::::.ıaJ __ ! 1 L-- uebe evra1'ı hulunduiu takdirde t~J 'kıran kı.rana bir ~rE!§le kur- (A k ) 
ıtg• a pusu 1«1Ttuama d f f kt -····- t ,df. V b ~1- b .. r a..~ var . Jd bu eYr&k üzerin en iat .ar arının aran,........ e, u sureue , u ~ 

d lı Yap ı R A D y O 1!/S/f.U ~ı.lıı;; • k&pan14 fiat.lan eMme . öd-enımıeainin mümkün olahileceği de sana eı:ımtş oklu. 
Mui'la - Evvelkt ıcce burada sa tabMİr. A'lakadarların bu i~n. tes.. * 

a.t 21 den 21 .• 30 a kadar devam e-.ın·ı.~ t~ .... 'eı i çtf• ... ilerimizi ço CEKLD - KARA AHMEDİN Gti:MüL • 
d ··~ ...... -JJ ...,. PE&ŞEMBI: 13/1/19-tı · i'm Ş İ 

den bir pasıf k.onınma eQe~ m-· .. btTalc.acaktır. •-·ı·- ,. kapau.f CINE GunE LER -
yapı.lmıttır. -·-~ -,.-O--- '7,3t: SHıt _,-~ 7.H: Vueu.dwau.ıı -- Gülmük.ined.e mühLm ~ 

Hlt atann 'i~a~ v~i1ir veri.:!.- Edimde s.tbze fiall«it ~t.arat.a. 7,40: ~ büerl«j, 7,55: o la:calktF. Rumel:iın'de iy~ ıbi:r fııciet 
ffibZ sı.ğnakiara ıltıca etm.ıt ve vazı. b" J b' ''ltt ld' Kar~ık. PfGC'l'bl (Pl.), 8,!t/8.35: Evin vard!ıı. Her sene Ağustos ayındıa ... \ 
felll ~teT derhal harıek.cte aeıçerek tr en ıre yu e 1 

. uaU, U,3t: Saat a.ylll"l, 12,13: ŞaTlDlar, Turli ha:rınatld.an sonra bü\Y'illk 
lc.eın&i'l&rinc düşen ödevleri muveffa Edlmıe (H~SUIW) .- ~~e ~la~ - U,f5: Ajaos h&br-rleri, 13/13.SO: Şadu süınnet düğıünleı~i ye.parlardı. K~ 
lr:Lyıet'le ba.tarmı,lardır. lıarı ~n birdenhıre yı.ıbclm ıştır. \'C ~ıer, 18: SaaL a,.an. 18,0S: Çif~ salba ~ğalm'.ı brr ara.ya ıgıeleT'ıdk. or. 

' Yapt-ıığım tahklkat.a göre ~ta.nbul - fasal, 19: (Dış polltb lcm•lil, l!J,15: taya kilUi.yeth para ve mal :koya. 
/zmitte çay ve kahve dan gelen )ki eleman huTadan iki Dans mimti (Pl), 19.30: S&M .ıyara ve ralk sünDEft düğünıÜ t~ctib eder • 

bulunamıyor ~ ·~~puz, ~ir v~ do~teı ('Sans 1uıı11eru, 1,,.,45: T&nuımış ~ ~ terıdiı. A:ğa1aı- ve beyler kendi QO • 
İ . H • ) Şen . . d veeaııre yıükletm ti.et" ve bu yuzOf''n nMlarıdıuı lPl.>. Zt.15: lhdro sa-et.esi. Esham n Talı~IA• cUkfiar.~ si.iınınet olunken civar köy. 

·~~h~t..- _ıUSUSl - .. h rlw e blııgiiın doımabee 5 Jturll'Şta.n. J Q a çrk_ U,~5: Mmr&ph SMlarta. 11U eserler•, Zl: Lertle bulunan bü.tiin f\.!lkM'a ÇO -
nLaç aniKl!r çay ve . a ve u.. .v • Ziraat ta.ıı..Ylau. ~1.lO: !)adtılar, ~uo· ır. 7 '1ı Hl Tüılt bctrou cıuıklaırıılll da .giyd.ı rip ~ 

namaıruı.ktadır .. Halk l>ır a? ~e~lm19: diğer eobzo!~. ~~ b~ 0 lc:eJa.r (ıtahrama.n1ar IUIDL tUG: Sen.ronl'ı: bDt.'f 1 23 75 <Ji1nnet ~ttr.ır1er ve, bolca h-edi • 
(çay V'C lr.:ah.vcn.ı.n te~ edıhnesı.ııı ~lda.nm~~l'f. Kü~ im k-rpuz preç~ (Pl>. ~.ıo: Saaı aJır.rı.. a.ıa- İmar Banıtııuı ZUO vıelıar ~irlıe1'di . Bu suretl" yfrzk·r 

~ ı.a~rleri ve ~ ... ı..._ ___________ ./ ce çocuı1t kasaıbaılarda tqMan.ı.r.. •• 

fıtldt'a 1 sıerııa 5.22 
·.;t'w_Yertl iM Dolat 130.76 

l!'DeTN 1 IO b~re l'lo 30.70 
\ !lldrid JIO l't'oe&a 12.89 
q<'kholm \ot ı.... ..... :U.16 
Bır altın lira 3'J.80 

24 a1~ık bir cra.m kil49e 

altm 4.55 

(TITATBOLAR) 
RAŞlD RIZA 11YATROSU 

Halide Pifk.in. beraber 
H~ Bolvü behçC9inin 
.&uuıb kısmında bu gece 

KÖRDOCOM 
Kotru!d.ı • 3 • peTde 

DERMOJEN 
YA.Nll[, ÇATLAJt. f:llZEMA ft 

ceUr. Derlnlıı tasel,omesine .e 
:r•llenme9ine blnn't eder. 

- -"~& BVLVNlJB, 
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Telgra'f, Telef'on V e Telsi z llaberleri 
:au sabahki 1 Türk - A lman 1 Hindistan günden 1 Başvekil yeni Çin C Askeri va. zlyet _-, 

H aberler dostluğu güne karışıyor elçisini kabul etti • _ . . ~ 
• . k Yenıi Delıi, 12 (AA.) - Resmi Ankara 12 (AA.) _ Başvekil o~~ .ııfl l - teri ... , ll'ebe edildi~i Sovyetı& ta.rn~ndm 

L 
Şark c:phesmde Tür bir teb1Ui4e dün sabah iplikbaneler Şükrü Sar~coifu b:.ün eaat '7 30 dl~ı ~ ~ ~ or. bifd.rı.en Y\?rler arasmda Cer'ka&. ondraya röre b&SID heyeti şerefine a?1el~.i~. yapmıı ?ldukl~rı niima.. da Bapekilette .yen.i Çin elc;iai 'M. s~e vıe Kalaç-;:.,~ bı.r == ~~ mevıkiıin ın de buluncl.ıtunu 

~ . Y!tle.r ~-cD vazıyet bırden o re Şanıg • Yu. Soo yu kabul etmiştir. rülbaşl !kuvveti baliınde bul mım'kim Kafkas dağıarınm 

R 1 S I• dd " ziyafet Yclfa ld ı Gostane ciddı'lqmıştır. makıta dleluğu bü iilk k undur. ıçmde ve Armavirtn 150 Km. ita. US ar ta ıngra a oır . Beled~ye dairesi çıkan bir yan. ş k h . b ;ıikaç guın evvel ıyAlhn ~vvetleT dar oonub doğusuında oldıuğu.ıı 
nutuklar söylenbJ g:n ııetceainde ağır au.rette hasara ar cep esı fı.rıdlaın lkıuışaıtıllmış jd~ ~Ut~ntı::: bıkfirmdk SUX'et le d'urumu old~ 

da ani Orlar BerltJn, 12 (A.A.) _ Tüa.ik gaıııe. ugl'.aml-ş ve Jtı~eo harab ~hnuştur. zarla.T umımll bir hey~oan ılıe Kai.. Qa aıyıd.ıaıl'aıtıı.oı b.r haber veıımış.. y J tecileır JWoreü pik cephesine y.aıp. İrad verg len tesc 1 burosun~.a iBaı tarafı 1 l~cl aylada) .&aısy.adalkl harElkfı.tı takib ile m ş. t r. Bu ımeovık , Kaıflkas dağ ar rıtll 
't\ğ1 zi,,y8n!t ,....ma lk.en&ıslinıe da yangın çıkm.ı.1 ve bu esnada bu. 750 top ya .ele ge,ırilm.lf vey•hud ıflll olduğu lbiT sırada Ahn.anıa'I' bam ~enle da~ ~l ar.ıındtan 

1( fk d Ç k k ııefaıkaı e1mek u:nere gönderilen rod.a ~~ınan bırçok kasalar yağma ta1m'b edılmiıt.ir. Dii§manın )r;ay.p. bu fkmrH~tleri de imhaya rnııvaf. Kaltldeniz sahi}ibcfıeki Sohurnkale 
a as ya a er es - göndle~ Jkntig tarafınıdaın. se. ed~ı;ştı:- .. . .. . . lar 1 yüluıektlr. Bu ~ıımalarda faık o ımuış'ta:ııd T. şre!hrıme g)d tııb'iiımesmi ıru:n kıün 

te .d .1 . .ıazııli;rı.mujıı'. .B~r muslwnan .polıs milfett i ıı mu Hırvat ıkıt'aları da. temayüz etmi§- Gerçekten,. 12 Aıüwıtos tar hll kııl'an bir · tikameun şimal ucun. 
yenı en gen ~Dll)'C 1ürllc ~ileri her yerde .as: avını eale~n .. ıç.~nd~ ~ulunan halk tir. · A1ma!Il re.smi tdbhği~ Alman zı hJı da bıulıtınmaısı h8Gebi1'! a\'rı b·r 
mcc _. U l oldu.ar keıi ımdkauAar ta.raf.ı.ndan :;~r .. ~ tarafı~an old.ünılnıuı~ur. Bu 11.wıarda prk. cephesinde ıljı:r.liklıer komuıtaıru Ge-neral Pav. 611anm~ .ha d ·r ve şimd Sov 

. o1araık. (kaxşı1anrmış ve keru.luerıne lpJı~eneler amelesıle talebe ara çaıpı~ların başlaııııas nd.anberı .!oısuın €0ll!r:'ndekiı orduı kıt'ala nın, yC'tler·n bır taraftan Anapa No-
-- her t'filr!!ıii ml.ay'lık g'1Sten1nıiŞt1r. sı:n.da ~ırçok tevk fat yapılmıştır. .Kerç yaumaduı munarebesiııcien 01.aıva sımflrı111 -<31Eeneral FOO VIOOOE'isk ve Tuapse li '1 • 

clvn.Londra 13 (A.A.) - ~foskova - ~j,o şaııik ~ı>mi 2'. Şehrm her ta.ra.fınd3 ııık söndür büyük Don .kavsindek.! hareki.tın Riihtıhofen.i:n emrmdeki !kara ve biırer kopriıbaşı hal nde =:..~ 
alına'!\ haberlere gore Ruıslat' yaretlerıın.i ma.ıttealkıb oıdu. kı.ıırmm. me emrı ver Jn:--~tır. . . . aoouna. bdar Alman ve mütteiık hava blı'l!Jkleri taraiıınd'au fev:ka'la.. ya, d'ğer taraftan da bu bö 

~l:ngradd'a Alııiıanlaı ın fe'Vie - darıı ~ Von Maııste n ta:rıa. Askde~ .teh~r dahılınde devriye kıt'alar, 1.044.741 ~İr ..Imtlarciır. de bur surette desteklend'i'klerı çdk l b len İkUı'\ vetlerini ~ 
~~.ıhücı.mlarııne :rarlŞnen. v~et !ından JreMiJ.lerne lnr zıyafdet ve. geı::;edıı11~· (AA) H" . 6,271tan.kveherçapta 10.131 top fuaıtdte baft'ırseıtt.~ğimiız Sovyet lköp. vıe karad n Kafkas dağların:ıı:ı ce 

•ıu mu1hafa.z.a et.nıcKteaıTl&. .ırilı1n1ı:ştir. ZJıyaıfo~te kol<X u 'l.ıe ra, · - .nd s. ya eıLe geçirihnı yahud tahrihecl 1. ri.ilbaşı mevzıini müdafaa eden 6') nıibuına ruıık ed r. • . .. • 
i>üın gece yan.sı ne~~ en Sov- tlürLıen llrumaıııdarilarr dıi hazı;r buı. t~n karga§8hk1arı hakkında Royter mıift.İ.r. Bu müdldet zarfında 4.960 Sovyet ordU5ilıe 1 Sov et znıhİ~ lar ihaızır e ~k Ye1li n udlaıfaa .. 

N tıefbk~iınde Ktdsko.ya KoteJ.ni. · • .,,, ....... -tuır a1anıaıne. gelen son 1ıabe~er şunlar. ,,....ı . . ı.. a h _ı._ 1 :__J .J·· •• --ı ... ~- -~' ..:'~- Yk ,__ .. ı . ...n ~a alıştık il ı deiıa L_ . ·:6' ' ...... u•ı.a.r- • ..,... ... :o.av mu aı-a;;N: erıuue UUfU- 0.Luw:.uıuun IUU)'ıuıı.çe ·ı.sımwu. nı aç- v .. araılc: anı .... ~,, __ ,~-..! 
~ Maii.kop· Kraı<;tıoda.r· Çerlke~ Von ~in kısa ve dootane dır: .. l.mütt.. 4.32 k d tab 'b miıa etiklerini bunlar. rdir ~ wıııaa.wııuır. 
de 1dcıet!r m~arebeleri-~ cenıyan bir nı.itulk söyıliyerek Ti.ui.k mille. Bombaydıa asker kuvvetleri dün :ıilml :· uça yer e n dl'k1 . dk ~ ve . ta a 'Ve an - ~n CSlnİ ~ nıtı b

0

1dir. 
~ dldıgu:ıu bi}dı("lyor. 1Tıınden ve 'lü.rik ocdUsu ile dan öğleden aonra aslteri ltamyon,arı ~ r. bö1 ___ :_..J_ R k • ~! çık.ad ~~7z;~al . n ~iki a d'~ı a<>.r ve kayııb m:kta!'L, m€'VCU-

Staıııtn<llradda peık müthiş muha &"41ah a:rlkadaş'l ğı:ndan bcihsetmif.. taşa tutan hafk. üzerıne 1lteş açmış. lar v_ .._ ~duc. om~~~-~- ,,,~,, lOeOO ar -ı · . esttT akl a1- d'U hemaıı hemen Wti m .. ~'Oila ba • 
.........._ .. __ Ot" B k. ._ . b , bn ı n.cıç yarıma asının. vvg.....n•• . ....... , ı !ffill.L ecaıvıırz an arı e gv -01.aın Mar 1 T .1• ..l •• 
---~ cereyan etınekt.edir. Al • tir. tir. azı ımaerere ısa etıer o uş.. d .dıd de .. d fa ecfl Sala mulhtt J'iıf cist 750 t 1 'ğf • lmOÇE:l'..r.o oruıu.. 
tnaınl:aır yıeni ald.ıklarıı tah-v:yeleı ~ Sada& bu ıhiltaiberyıe ur. Sc*.okb.rdalü mektub kuru1erını a-~-- e --~u .• ima _1 dı eıı · • n"'- e 4~..::ı... ,._t~~}~~ 1ıı..~- !arı ıgrupuınuın şjnu} ~"e kadar uğ. 
iL ---1. -l.. ı .......... ..:ı:.. t h iib 1 . h 'il. k- 1 J • Yau...,.a f<'"Ulnl a ll"ar ır. auu \ıe)'a ' l.<UU ııu e:~ ~ıerll!ill 'IJ'.U. ~ •• :r. :~oı- ,_n_ • 
""I! hüicurnl.-da bul\ll'lmakta ve cev!fb oı_._ seyc:aınaıt en esn....., .. ,ıu-.. a rıı e ye te~m ar-ıt ut e erıne . . <lJJ'llll.eıktecT r ~ı zay.-...u çıa. Etıemmıyctli o'l'-
l:>onıunı aı b akasınr ele geçi!- • ADman ordusu subayların~ı k~n- polis kuvvetO.erı ateı açmak zorunda Alınan kıt ala~ı Kafk.aayaya gır. Alın · . . maka beraber bu ordu1ar g.upu. 
tı'li(ılk , • g ıiiı~dıt relıler sal"· cfi}erhe 9<Jk muhabbet gösteııdı'k. kalın t'lıardır. Fakat kill'l4te yaralan. mekte devam edıyorlar. aıılarıın eller.ıne ~eçı.l'Cbklen ntm henüz hesab harici added le. 
r~1:ı~ gay. ie.rn sıöYJtemiş ve 1'üric ımi.lilcıti na. mamlftlr. Kargaşalıklara iştirak et. Alman. have kıwvetleri sahilde esl!rlıer!e harb malzemesımn mık. biıece'k biır hale gelmediğ n de 
Rusı a; ~ lif , de vaı..i rıuna m~~..l:ne te. tildleri şüphe e~len 150 kişi tevkif ve Karadeniz limanlarında Sovyet ~il1~ ~ Sovyet k:uvvetlcrın. fPptemnektedir ve bu husus h~ 

~·et ıerı::: :a'h eetın:İ~· - .şeldlı:ür etmiıı;.iır. oluınmuışlardır. • tahliyeler.in~ ka~şı t~anırzla~ı~a d~. :.r ın Don n~.n şark şüp es güıç dlt.ırumlmda 'a ·zi 
. 1 · us hat- • • . 1:' enı ~el~lde van:ı .etinıışt~r. Bır hı.~aye, ıki eabil ~ ve asıı!~ Kalaç bolgESllle lkaybmı -~eks:.Qı ve k ıl 

l Stalinıgradida Alınanilar R . R Bır basın heyeti Yen1 Deılh de' mdıye )tedar açık ve ıkı naklıye gemısı bombalarda lkaçabı~ olduığunun anlaşı lmaS- oldu;ğu. derecede çdk vak t k:ıza. 
1arı~ gedik ~:::tt ~ ka.,lln 'bankalar bu-gün i,1eri tatil et. betı~l't, 6 tı.akrye ve b·r aahil ta ~~~ rağmen bu b mıis!be llM"ak geri çe!lcihne!rte t ed ud 
: dlü..-<unana mulkabe <? e • ·ıı •d• mişler.d1r. Polis öğleden eonra bir gemiaı hasara uğratılınışur, ~ olıçüdekıi ~ meydan ~- etm.tven Mareşa T moçenko ıçın 

~err. :3aet.Ji mt !ha.. ıngı ereye gı ıyor posta idaresine g·:_cn ve pullar-la Stalingrad'ı~ cenubunda bir Sov. ~:: me:yd~I):~~~~; bil" m~ruffa:k ıyet sayılsa ye · de.. 
.....,'l._21

1
f'k Bh"'Yıl'da peık Ş.. •~d·· A ..... ı. 

12 
(H .) B'. ··L kartpostanarı sokaga atarak yak. yet zırhlı trenı bombalarla tahr b )Alım · "---~- ~- "d dfuo. H ç tereddü<l e tmeden ~ ,. · 

4'<;vtc"er cerıevım etmeıtııc ... .nıı=aıra ususı - UıYU-. k. 'sf ballı: t ed'l .. V 1 .. 'nd bir . am yıu~ seV'K ve anısnm ;billi ~ • 
K ılb d .A\man'hiılr g,eçiıd .aç ,. BrCıtanya 1'hO!kumetıni.rı daıveıti · 1 ~ -1

- ~ · a a eş açmıttır. 1 mıştır. 0 ga uz~ c g~ ~ Ahının ord'USU!n'U'!l vasıf -t ~a. ye 1 nz, ~ e,ğ€!1' Mareşal Ti)no. 
l an a . . u.. Bır o!ıü ve bır yaralı vardır. Serse. batırılmış ve 3 gemı hasara ugra. .. . çenikıo burn · 

1naJt listem~e isetier (}! Sovyet tay ııer.ııne yakında ~iilıieleye lbır &:la. rile.rin bir :mağazayı yağmaedcrken t~ı ttT de !hasıım1arınıdan çok üsıfü1 ol. d Alma rdaı YClip'Dll o.say. 
Yare ve tO!PÇUfaır• durmadan Oflla- s.n heyetı gideOOkti'l'. - aç lan ate..,ten kimse yaralanmam ı ş ş . ... . .. duidlarınun bir d efa daha ' ıaşıl. ; ı, n 'O usu g'l:> harb~ çok 
111 at aılt !11a alJnaktadırlu. Çer. ~ H~m Ca:ıl.<l Yaılıçın, Ş h . b. k fi V.oııoneJ ın şımal batısında duş. mış ohnas~ sal'!f nazaT 'bu im. Yı hazı.rl'anmış m eımme.r bır or • 
.__,,_~ R ,_ ,_,,j .....:ı, lm ğe mee Ahmed Şülkır\i Esmer. Abid·n Da. t~~· f e rın ırço tara atında scy. man oldııkça uzun süren durgunluk ha lhfı.d;.sesınıın taha'lclwku ı a dunun ka a ka~be • ğ • \er. 
~e u - .--~ 1 rwıe er az çok n nnal durumda ol. t h fifl t taar uzlar· • 1 dJen b~ n.... · --lL 
buır a1.Jmu;ş1 r.dıır. ~r, ~ Emm Yad.maa ve Ze. ~ .beraber devri eler devamiı a:n sonra a e me ~ nca kaıdar büıJıülk Don kavsınin gaııb er """'a IU\lgtm uı.-u-ısuından 

. _-o kıaf;Jya Seırlw:ld.en ieiıekküd. et.mlİ§. f 1. . .• Y k . t~rar . baŞlamlştır Bu taanuzlar sah.lilnde lkıalab:1'me'k cesaretiıro da eser ıka: azd. Son Ka. m • 

H
• d• t d k• tı.r j suret~,e aa. ıyet gos,enne ted ı r. §11.d!detlı ım.Uiharebel tden 4Kl1lra püs. . dan mıibaı"Ebesi bu husı.ına en 
ın ıs an a 1 H w.aDıOV da talebeler yakındaki kürtühnü ve 40 düsman tankı tah. ~ııımş o]~n ve bın K alaç ga • eni ibir del <lir 

evıet Mrslll' Y' 1 E lh~'kd e. demiryolu gar no girmi ler ve bazı ·b l ş ~ ibıı d'a, d er de bunun b Taı dan" y · 

A •k k t ı decı:!k, oradan ta~e ile .lngilfte. hasarlar yapmışlardır. Grevci ame. r 0 unmuştur. şhrıaıl ibaıtısma düşen K d!:ikaya 2 - At:anti'k"te ve AıkJen·Me. 
merı an 1 a arı n:re ~ve gcillb .bır h::ilmal le1erin nümay 0 şler· sırasında 25 . so;etl~rln t~zlar . bOJges nde buUtman ı1k.! ehemm . ~lım&n dl~a ba~oı ~k 

• geme, ~ tGIMJk sey:ana.tı İ.ngilte. k4i tevkif eclilm' ıf r. Rıev lbolgesınde, ustun duşman J · ~ prüh men n. ge ameler göstEmmE'k e ve bu vuz. 
ışe karışmıyacaklar ~ sonna Amerik~~ geçm !t Ölenler ve yaralananlar kuvve~er.i tarafından dün ?e yapı. deın 'bi;r wnesi ortadan kaldmlınıs den An(:o.Saikron a M sır, Hın.. 

~ deiv~ ~· Bobay, 12 (AA) _Neşredilen 1an muker:rer taarruzlar, ibır kıs.ı:nı bıııço'k es r ve mal!zeme n"nın ş. d 'stan ve A'\-u.stra an n taını) es 

Lomra 13 (AA.) - H~cla 
bı.Uuıran Amcr :kıan klıt'alanına ha. 
~ ttlaııe h · ç bJI- veç!h e ımükiaha. 
~ e~1ıeırt hakkında emrj ~ • 
ıumı~. Amer.ilkan 'kıt'a.ları yallmz 
lıliıh~ 'koo-.şı ha.rdket.ıeroe Wu. 
haıcaklııırdr. 

Ereg"li lı'man ının tem ı'zlen- tdblliide tehr.in nıuhteli.E DOktalarwı.. ~:~~arla olmak ÜZee, pus.. die.ti de ayni t~h1iikeye daha ku:v- ~~ve Eheııı:nuıvet 1 m- aıra 
' " da karga§81 ·!darın devam ettiği biL ' 0

'ft1191"1 • vet1e maruz bır hale ıgelmliışhr. ugramıalkta d~-am etmekbedır. Fil. 

mesi işine yeni tahsisat <liz-ilmektedM. Aalı:er kıt'aları kar. Ruslar Novrosı'sk'ı" Buma mveıren Kote~~o şima.. ha!kıilta 11 Ağustos tarihli A maın 
ld 

gata2ıkıları baattrmak hueusunda po linıde sal'S".ın:t.ılar geçımneıde ?.cı::a· resmi tElbl' y 8, 9, 10 Ağustos gün.. 
IJrl 1 lise y.ardım etmit ve po'lia çok. de.. fahl' ad. · ber dayanmağa .~n. büıyülk lermde Alnımı denıiıza.k lanrun lkuv 

(S., tar.fı ı inci sayfada) fa ateş açmil zorun.da kalmııtır. IJ8 IJGr•lr Sovyet lkuvvetlE!'lnm 8Y!li zan:ıan. vetli h:maye altında İnıg \tereye gi. 
liıra &ocmummasıını gözeten kaırru.n Saat 17 ye kadar eilib atqile yedi (Battarafı. ı inct saJfada) da .saığ yaaı ger.Berini de koruya~ den biır !lmfOeye ya'Ptıklan !hücum 
layilhasının müzakeıre&ınde M'i!tat kiıinin ö'Jdrüğü ve 12ki,inin yaralan di Tneoi9kaya vaır.nuştır. Knısno. lbül_yıüftt Don~ gaTb saMlinde«ı ltrr'hl Amerika sah'Uer'nde ve ay. 
Aydın (Tl1111b2.Dll) , İrahbiru Etem dığı bıaber verilmittir. 15 kişi d e daırdan ~an ~er bir !kol Ku. ~ miibilrrı Sovye~ kuvv:fi~- rıca ba'-.ı .Afrnt.a sa:lıiılller,i açıfklar.m. 
.Bazıkuırd ~Zoqoııı#'l!aıkı) sö4 a!lmş. b..,k~ ~rde yarala~ııtır. Nü. ~ .nEfurıne ~len ~ aın m.~ lbuındam ao~r~ ~~ rra.ııessır da biır ım:um. blıe birlık.te cem'an 
l.a.rdıır. mayıtçıler yollarda barıkatlar kur. bl!I"er lb:ırer geçtik!ten ve Tıc'~ e. bır strette tazyiki ım'kiını da ha. 86.000 küsur tonluk 11 ticaret 'VL 

:MJıtaıt A,ydm sö•ıuıne b3şlarlken m.k -.retiıe eeyri aeiere maai olma deı:ı Sovydt b.iıdiklex.ini h:ıa:pafa. fili olmuşbur. · punırıu ibatıırdılJdarını, ayr ca cm 
dü.ıyu.nu umum.iye kıeliınesı: ützeırİll- ia çaılLf111Jtlardır, Baıke. yeriede ele dıkıtan sonra Noıvrosısk lfstikame.. 1942 senesi .illlcl>mtar muhard>e. vapUl'U da hasaıra uğraıttıklarını J2 

dl·ynr de dura.rıak lbUlnıaı ovveı.ce mıunta.. p~i~r taşlanmıştır. P aza_rteei gün. tinde ~i kayd~ekt~r. A1,. }erinin başlan~dan yaru .Keri tarlıii Alman tebıg ' de garbi .Ak. 
U zam ~Iar dıen.lldiığinı ataydede. kıü ~~a.şalıklarda 16 kiıı ölmü1o maın Bl!rıi. '1lrll!Qri.8T1 bu tirnaMah ya:rımıaıdasınd~ iJlk Y~~ ıroey. derWde gene .kuvvetli b1r h roıcye 

_ rek dlüyuırnı uımuanilye yerine c'U .. 14 lttıı yara.lanmııtır. ~ '15 kfometr"e mllkta bulun. dan ~~ebesinden bü;yu!k Don a)tmda .seyreden b.lr ıkafı.lc Qdıi.. 

Hindist:ın Nazırı 
''vaziyete hAkimizl,, 

Lonıdra 13 (A.A.) - Dün ıaltışam ımuımi booıçllaT> ~sımn. mu.. - -41 mcılılt:aftr. lkavs.~ Kalaç mıeıydan mıuiha. liındıek.i &ıgle tayyaıre ge.misıni bir 
~~.:_~ı.ı ~.bir d~ .~ vattc.+r-aiım .... ettikten son Japon Başvekiline suik'ld Burada IWs bir§it~ri stıub ti- ~ıını.n nmayetine kadar Alınan Alımmı clıemxailtısınıın dört top l i . 
•u:ıJlll-.. -ve Hm~an .h~kümetınm .,. Eııeılti l!mıan:nıfa yapıtu ... ta çalrlannm bomba ve ma'klne11 tü. ve mıülttefük ordulların:ıın ~ cep. salbet et.tiıımek suretile battI'<hğmı 
\'aızı~etıe t~le hik•m olduiu· obn ıtıenıioftenıe iışı.nin buıgUne ita. (a.,tanıfı 1 ~ ...,,...., 1• ~ a'lbncfa tu*tıye ~llE>. hesmd'e Sovyetler&::n alıd'ık...arı ~- bilcli~edir. Courageou·, Glo.. 
tııu SO)'le~. da:r yapdıınmnış <>lımasmıil.n uğ. M.. ~ da lbaşvakiıl Gene11ll rine bind'irihneiaıedir. sınılerln .ı.000.000. 'k.~aı, ıtahr!iıb .r.iıaım, An: Royallian .sonrn hu, Al. 
~aşal'Jlk haberl~u•in taırl".a • ~ -.:arı..ı ve ... bu Tı030 ile beraber ~- Mailkop ta ~ geçilmiş bu-lu. veya jığtinam ettikler taJıklam 6 man deıüz Jawv.etler.inin batrdığı 

l'n'iıle ya.rilıı.ş ~ bu hareket. IŞi:rı ~ mere buhaaıWdl- Pat-~~ Jııınuın.dlek:ı mıiCew. mı,or. $ebrl'n R us ktt"Marı baki. t1Jn fkiiisum, to-ptar1n .. da ıtt3 e ba. dlördiiıncü tayyare geırrus1dir Bu 
.__". lk·· .. ı- ...., ım-11.~· . ~- -'il.il- .&.....~ •• ~ ....... ~ r.ız tar.aıf.ı.nıi'mı açuan ,... --....:a..... ~---· . . -.ıı. -ıAo.~ ...... bu müddet zarfında . ....-11 . ~!ıll o,,.......e sma)'a. C ~· ... lnl. ~ caM: ~JD1Z ..._,,~an.. öl~ Söyılıend·~ ., ,Y'CQ:V.AJOCU v•;;;uıaı~ılC!llll~l 1ŞJ.f bU!vya .ı.-.; ~""""":"' .. _. ge?nl 22,6000 W'nlıık olup 21 tayya .. 
h<lil'b istılhsalat f.W..iblanrun ça - W.~. i . . · . ~n~ gore, lhJüıcum El!ımiış olan Alman kııt'ala. şaıtc ıoepbesinde a}'ll"lCB ve dör~ re t1!Şt'Y8'blmeltte idi. 1917 de ınıp. 
~ olldukll...._, d'dtıHD8 :fab. lbrahina Ethem bc:.lcıt (Z...ul ~~1 =,.: bu. ınndıan bir kısmıına v~rilmiştir. üıç:OOden fazlası. haıva m~harebe. ed11aniş d. Süra'li de 24 m ~. 
tıılkaı'lıarınd.alki tatılin ehtmdyetll! d.ak) d. lrılmür havalarhDız iltıb. "*-it ~a'l Tojo ı':ıe Hırotan~ Diğer Mman tirllderi ise Kafkas !eı*de olmak ~ cem an 6()56 K. D. 
tıı~ldljfını, bunun aencnin bu ~latlllla ~ıedan fu1..taıll. d e. eSiô ~· ~ bimıısı daği~ yamaçlah ve Gi.ddlen rsti. ~yet ta~yaresiınin ~ b edtl. 
tnevanıinde mutaU bı.r feY <*f1ı oız )"Dlla • 7PUdiını ve ucaNt fi. d ~ . ada r::a kametmdeı'löı peıtrci boruları l!e d.iğ.ftj b!ktiırmEk su~ çok dik. I..I • • d 
kuma i1frve et.miştiir. - &omuz<Wa tdeplerin dörtte. tiGfiDiin ~: ~ ;: ~yt 1~ dem·ryoLu boyunca ilıeT"lllyan Af. kate flll'Y'll biT hülliıaa. yapan ve nQrlClge e 

---o--- ltunı1.u• ~ ile ~ oWıli-ıu siWı at.ıılnq, Piz'i, derhaJi ~ man kııırvvıetloedne katılm~.ır. Bu b.~ .. güaıl~~ h~men bü. terfıı•ıer 

A' 
llii)ıllemitlir. :k ki M . . tnt'alaınn 48 saate kadar 'fupaıa tıiiin dlünyarıın bUy\ik bir merak 

manya üzerinde ı- 1 ,. .......... _...... ye . a ~. . Himtay:' .iui>et ltmıanma ~ 'bt.4denetıl!ir. life beGtleınellte °'~ mai'Umetı 

h ı..1:- . ~ etmiŞ, jkıinciQ ~al To.J:?YU ya. Tuıpasa Mikameitiırıde Oer~ Al. b ldJiren d6nm Alman l'eSD1i teb. Anb.ra, 12 (AA) - Hariciye 
ava .-.....-, eti Hetiblerdetl eıom. kii1mi9e plen ~'iaımıştıır. Ayrıt habere gore, To.. .man lwvv'EYtlleri şimdi: Umandan fı~ -şimali Kalk.ruıyalıın caıubuD- Velkileti biııiınci ~ umwn ıml. 

Laaıt:e 13 (AA) _ MllWG• Wllıge encıünaeai mu.IMta Dl111.ariirı JıO ~~cat = 50 klloımdare biır mesafede bullu. dalk' lhaTekAt haklkmda pek o ka. düuıü Fettiuri Eıtin or..a e;çW!iie 
~,..,. ... 1Bll le~ at-. Hilmıii ~t demlfliT ki: = verilmeml!lttedi. a nuyor. . dair~~-, yalnız Ru.. ~i e<Maı:.':11' ~ kit\b b~ 
1-rıu.dwam eMnwılımllr. ı...ua H~ ik~ ~rbdaflJDlz mcw~ e. V'aşi!Qgtx:m., 12 (A.A.) _~·ter: ~ ıtaN!ıf.tan Pıa~rs\u -. n:en lkıta1an.n n.~ Kuban neh. cı muavı!'l~.me tayın~ ı.mı.ştır: 
~ 'J'anmm ayı içinde 28 ~ tıamaım1e .~Udrik ola. General Tojqya yap.Jan ~ika&. gal eden ıkuvvet1er do~u.ya cl<>Çu rmn 12 Km. şaalı~e ve Kerç Umumı .~atilb .~ı\Cl • ~ -avmı 
~e w 13 gün Ahu.ya 1De nk t.akGmettD laareketmı takcl1r ve die ~ haıbeıı: Çin Kora ahar ılerleımeğe devaan ediyorl:ar. Pi. boğazmdan da uanumı <)];anık 200 Cevdet .Diil~er, bırm~ı aa\I'le u. 
l'inıcJe -..etlerde ~1umtqılar : ta~ ~ m~tale:-larJna ~e 'bi.tliğk V~ ~u Kill: tia~I'Aun 50 'kilarntre ootu:runda Km. ımesaıfede bulunan Sia,mıs. muım ~ Faik Zıbni .Nkd'lll', 
cbr. mıcunıem tamamıle ıttrü etı:zııtt r. 900 Kaan ıtarafından Vellllmıştir. bu:luııııan OkA.a.ndna,d demrryolu kıaya ŞEfırim ~ .7.aptet. ticaret ve .iittısad daııre.it umum 
-------- --- --- V e bu ittir.akten dotayıd.'r. kı een.e Korah mürnessi'J şöyle deım'Ştir. i?ti&alk merik€'2i de Alman ~·:üan ~ ve A1mm lr.lt•aıarmın da miidüııü Bed.'ri Tahir Şa.."llal.'1, ıilkin. 

Batan l•ngı·ı·IZ ~ itıbaren heniiz ıkı ay in. Çıbın 4br .kargaşahk srrastıdla tar.afından geride bırakılmış bu. Kaıllwıs daığlarm111 daba. z ~ade i. ci daıre WDlJIJl 1\flıüdü.rl Fa:.lt Hü. 
le aeame!Nt ohnaeln1l rağmen, Ja.pm. jaıııdiarm.ahr.ıı tabDınCa kur: luttn~r. çerilıarine giren!lk il«\eınUte dl. ~ Hozaır, pırotoıla:>l lllilwn mü. 

• • miina~ ~apmnyı encünaen nJz ka. ŞlmiJe maru.f Japon ta.yyarEClı;1 Stallngrad mul1111"ebeai d~_anm biidiııme'k}e iktifa et. dirüı. SaWıait:tin A Afloel mas~1: lavvare gemlleN bul etnaıftir. lbmıbaşı Y'l.ll2JO Fujitoyu öldiia'm'Uş... St.a:li~ac!ıın müdafaasına rne. Jnidtir. ~nlŞ, bU6ll&l .katem ır.ürlUlrii 
',J J 11 .. ,ı;ıı.r limanı dolduran. v apurlardan ler ve Ja,pQn basınına ınensuıb l!kd mu.r edilen Ruıs birlıklcJ.ı. tı6U Bunıa brşı 12 t:ari.hH b·r Loo. Nedim Ve~ İllkJn ~yüJt e~Uıik 

&di.t\, 12 (A.A.) _ !ıı&il~ do- ~m bu ~ne .parçalanua~ çıka. ıfdtoğna!fçıy11; <>liilm hallnje sara. b~ bir '.kıuıvvet teşkil eııımekie- dra te'llgratı, ayın ıı in.1.e muh2. !misteşaırbgma teri sııanış..ıerdir. 
~ Eagle üeyyare gemiadn r~ eı:retıle lımanın. temızlmnı~e 'lamıljan:iır. _Paı11t Soovım'.ı:n da 6. dir. Buı «rt•aJaır- soıı ,.mlerde !le. 
batımas11e ~sn!! g.emı m~vcuıd'uı. •n:e ımk~ verecek vazıyet temın 3ülm cterecesınde yualaındığ, sa.. t.:ınlen yeni ib.Uyaıtla.r a talkvıye 
il~ yallldlı. lka,}tııetımdı;b.ıır edıı'lıecektır. nılmdkıtadır:. e:lilımi(ltir. Şimdi bu .,ehi bu tehir 

· Meclia yarsn tatD lcanrı veriyor K:iıloodkaa.n, SocPvan'ın K-oralı etırafm<Mci muharebel~ 128 kilo.. 
t Şilrndiıyıe kadar Courayeus, Gl~- ~ara. 12 {H'ususi) - B. M. b T ~iş cemtyetirre m~b ol. ITJl!!ilıftı.c bi.r cephe boyunca de. 
ibtıs, ~ Royal, Hennes; U~ M~1~sı önümüzdeki Cuma sünü, duğuoo ,tıe buınların meın:1eıkeıt:ktri va.m etmelktediır. Muharelbelere 
~ n1ih.ayet ~e la!Yyare ~- lk.incitefl"i~. batında toplanmak üze Jçm can1.aınru fedaya and etm1ş mühim pıyade, taıık, top ve '.hav.ı 
~ ballmıfilhr. SUA~le ~ ~yaz mtıline devam karaTı verecek bu~1ar nı tlavıe etırQ ve ted. birllk'terl ~tin:ık ediycr. Stalin. 

Çarşıkapı .A. Z .& K Bahçesinde 
PROFESÖR ZATi SUNGUR'un 

Bugüne kadaz büyiik heyecanlarla taki.h ett.i.niz 3 Oüyijk prog. 
ramUI en pyanı hayret numaralarından mürekS.eb 

anma taıyy.a.re gemü.&.mde:n tir. hıişçi .çetel~in fimdi ~ 'Yo. wad muhareıbesi dah:i güınleırcc? 
~~sınn !kaıybel:m.iş O'luyor. Bu Ayn. aQU"Q, tdırimir.c!eo ayrıla. 'kıoama ~ Oseikada bir teclh.le sııW- sii:rebı1i.l'. Çünikü Ru&ar ne paha. .,n bafta münaMJbetile her cece t~'latlı ucuz halk aeana1arı 
~~18:'1' modıeım haırbde bil.hama caık meb'uıala.r için hu~uıt bir trenin fJlM t&t'bik etmekte oldı*l&rını sma alwısa olsuın buırasıwı JıWde . ... •••••••••••••••••••••••••• 

4 ONC O SO N V ED A PRO G RA MI 

~ haııet~r. tahriki Jııaıulqm].ı.. aöv'Jani!ıtlh-. faa. ~ gımiDJectiı:, ... 



... ,,. 
ISTANBUL ve TAŞRADA 

Kltabcılar, Gazeteciler 
ve ~ilumum gazeteler bayilerine mahsus 

MÜBİM İLAN 
Badema: Almanca günlük cazeteler, haftalık reaimli bari> 

mecmuaları, kadın ve moda mecmuaları 

S ı G .... AL. ALMANCA, lTALYANCA, FRAN 
..... • SIZCA, lNGtLlZCE ve RUMCA. 

Ca.z.ete W: m~cmuaların ı , teslim §arrların t ve fı at liste'lerini ancak 
aıa.iıda.lri Türkiye için umumi bayii nden tedarik ve 

temin ed:ebilinıin.iz. 

Umumi bayii: JOHANN BAYER 
ESKi GÜMRÜK SOKAK No. 38, GALATA - lSTANBUL 

Po~a kutuau: 1580 

, '• f 

Şose ve menfez inşa 
ettirilecektir. # ,. 

iz mir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Gu~ • &:araburu.n yolunun 15 + 133-21 + 811 kUometreleri araaında 

J'&ptW>ak toee Ye amal lm&li.t intaatı .iot~l Ura 17 ltllrlllf keıtif bedeli üzerin. 
ılem 10/1/H! Wiblınıden WMreıı it ıün milıddetle kapalı ebllt.mere konul. ....... 

Elıldhme 11/.u-t-/ llU Pa .. ..ıriıeıal aiinii .at 11 de ı..ı.- TllA1eh tahıal 
e.oiimealnde ppalaoakt8'. 

İllWtlilerla '- ile aM ~~raam, m111an91eaıııme ınJeel elaıilıtae feanl, ba_ 
_. w .. ,....,.ilk ltllll"I ..,..._eJerlle \etil ifılldlAtı ye flat _.lııııOeli oett-eıı.. 

"8i İmllr, t.&ultllt n Atıkara Nafla müdtidültlerlnde rireblllrler. 

t.ıbe~terln HM •111ı yaa hiıldiw8ine &'inı baıurla(Jacakları t!!'J lir& H 
fıııımltltdr. •• ,...,.,, ~t ile 194! :rıh- aid Ticıaftt oılası Te bniJr 't'&llli • 
liNten Wilual ~·ert eht!yet TNİkalannı uYi Wdltnamelerini rukanıla 
pıadı 1&&tten bir aaatt t'T'Yel enciim911 reiıtlltine tenli Ue ml.kk• almaları 

l&nmdır. 

,._l.Ua rikl ~lkmeler kabul fJdtlıneıa. «1531» «4585., 

Fenni Sünnetçi imla Fld·aa 
lh~riıule lti.nae\ rap&imas\ musaW. olnu:ruılarla ~n bll,. 
..... 81iımet ~l:o relen 'e &'af'rimlislfml~n fennell bu .... 
~l~Y~e lhUyaeı olan yaşl:ın bii1iik, k~ilt olau.ıı amel\fat.. 
l&n nııa&rela&Demde kolaylıkla. J'ıııpılr n ı.tirahatl•l W.ln •. ........ 

JJ:.ablae : Betiki.&4 Erip apartaaanL Tel : H395. 
~Ti : S_.iye, t.&uyon arltua, No. 17. Tel: 11''11. 

Türkiye it Bankaıı Anonim Şirketinden: 
Bankamızda çalıştırılmak üzere müsabaka ile 
müfettiş muavini ve ıef namzedi alınacakbr 

lmWuına rtrmfllt tela .,.._ek _.tep m111mau n uterUilal ikmal et.mit 
OılmılK, haUb&n rünöuclem nvel Baakamız Memurin Mtidürlüiht qaiıda 

,....ı. t'tl91ııa.1.uı tevdi Mt!rek ftlm\&l'a almak ~ .. , 
aı Ntiır• telı~I. 

'-) ARerl.lk "81baı, 

e l Ta.h.ıill n.llıMı, 

el> V.... ~ı )'erıef'f' a.M ""8erTlsleT, 
e} Bi.r aded Yl'sika resml. 
Jmti.haaı •--nanlar 365!1 numaralı kanWt• rir• ala.bUeoeklerl 1111r.•1.a 

mttnballere t&,rln obınaea&iarılı:'. Lisan bilenler tercih olunıar. 

imtihan &'iİ.DÜ: Z5 AJııs(O!i 1942 IÜDÜ ista.nbı&I ve AnltM'ada Y•P•lacakt.lr. 

Nusaybin gümrük kıtası satın alma 
komisyonundan: 

Cllldl Miktarı ~ 7 ,5 teminatı Tutarı bııtJt-nln na. ih•nın 
J[ilo Lira Vra t ı yapı.la<:a.tı sünü 

lt&rpuz 9420 59 660 Aç* eksiltme > 
r.. iiıAim HZI 1'11 2355 » ,. ,. H/8/ H2 

Domaıtes coos 80 IOl ,. ,. » Ptt6embe 

Patlte1M7. 400.'.i to ııoı • • :il &'ÜRÜ&&. 

K:11n1 80lan , ... 79 1850 • » • ıK 10 

A - Beş kalem yi:recdt Z0/8/HZ siinü Nm&J'bln &'iimrük ka.rarclb bloa. 

ıında ~* eUIMıme ile atın aıtJL&Caldıır. 
B - ı.ae.JHer airmelı htecltklnl kalemlııı hlzasınıda &'Ö9&erllen Wııın.1.nat .._ 
~· Nu.&7bln ıiiınruk b~ıuemı&rtıatu veımeelne yatırıp v~e makbıai'te 
~enin •önliinoi maddeıtinde Wenllftl TMlkalarla. bil'llkle ıelf'Ce\lerdlr. 

«824.b 

Erzurum silah fabrikası müdürlüğünden: 
ı - SW"w liWt. blıır'I ıınm ~ lfJa w ltll, tei1I Httt kilo un 

.-...ıa w.&e ea Mt sön mödıietle .,. ..._.. ~ .uallle ebiltme1e konul. .... 
! - ..... ,._...... Cmu dllli Mai • altlıla ...._ --~ fMrillMı 

,_· • ...., • ...,. •• .._ ..... .-.. ,_..,_.._ r .. ela•M•. ,.._San ........ 1ltıllelcata..,.... ........ altı lira flılt a.m.in'tıidilımtttir. 
4 - Oll Ma kile ..,.. ..ıtanla kiııelenla mınalıbıt teminat miktarı dirt itin 

iki ria elli Unıılar. 
i - ~ ~· ia&e.re11ler resmi Wll ıtinlel't Uriç • ._. tiRN ur 

ata Eıwm aUMı f_...ı miiılirHlıiine ..._..ti& ~tUrler. 
ı _ ~ ~ ailnü mwnkkat ....... •ektaba, tleant TMilı:ası n 

taklff at"l .. laruu bari arf\Arnıı ıı.aıe ... tinden '!tir lllMlt 8"el kemla,ona 
~er'f llAa ohuıar. d61$ .. 

Çsııtmlca C. Müddelumumlllila. 
M.u 
İnhiMr raUltnı &eablt edlı.n tıa.tıan 

rDaırı •fa.alı nretlle UaUUr 1apmü 
Wııtiuile ......... MinYmnaıı WJiin. 
._ llaıMlt etla All bria baldumla 
.(l&t&loa •llJe tıeu. mahkemHlnclf! 1•. 
~ ......... 110nlllMI& Hl •flll9Dln 
MtDI ~ lt&nanuoan mllad41el 
11/! Ye 59/1 tlneü maddelerile 5 Un 
8l'1P P&ra oeaelle ~1Mlne ve 7 ıün 
mt'M ıMt: dlfktı&nuun IEapMılmaııı.na ye 
bNr •Ue-...ı bi'l,-et eıle.:llkt.en sonra 
........,, ma.bk6- aW olmak iiattc ra. 
-'e ile neerfi llAıuna lrarar T"rilml9 ve 
...,_ karar da •bı ka.&.'iJet etmı, 1to. 
luadutanclan k97rlye\ ilin olunlll'. 

1/ 1/ 912 (95Z/14l) 

,. ooktor 1. ıau og§J' l __ .. _ 
,,... Cllledla ..... ..... 

imal bDal ldm. -

Saç bakımı 1ıüzell t iin en 
birinci prtıd ı r . 

PETROL NiZAM 
Her eczanede aall lır 

n 

Gayrimenkul satı• illnı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

ıl'snıaiı Nasir Ander ıt2 Hesap NamaruDe Sıı.nılıiunwlan a.ld.ıiı 143'1 liraya 
karşı Üs!Q-iidar'da eak.i Aliunisaıie 7eni P~ı maJıallesinin \ 'e)SlJ.>a6a so. 
biında eski 9 yeni 35, 17, 39 No. lu a.bpp ra.ı.la bahçeli kö.~ıi birinci de. 
recede iPotek etmtılir. 

~ada menılld tapu ta1d1 Aretlnk me*ür cayrmenkulün ayni semt, 
m.aiballe Te eoka.luta a10i bpı No. lu lwdudu Mu.stara ve Haça.dor bağları 
ve t.arlıkia.m ft larilr.llıa.s i.le ma.hdud. '1342 meıre murabbaı mesahası olan 
11/ 32 Jıiuesi Qlltik uısı hl.isesı vakıf fa.:ıı.Ia •at.oeu k.öfJlı: oldutu beyan edil. 
mlftlr. ilu-.a. fl8&a olan ma.hammin rapora mucibince mezkiir .ıayri.a.ıenku. 
lün lmlum me&ahuı '1352 metre maralibalmr. Bwıdan 6'32 melre murab. 
baı facia Mlıoe 920 metresi es:ıut ana ohu> banun da 111 metre murabbaı 
iile.rine blıaa hı4a eıdilmiftir. 

Blnanm t.ir bt.ı kircir WC' bupuk kati ahfaıı4ır. DeumllDda 1 ta.şlık. 1 sora, 
l mat.bah, 1 heli, 1 banyo n il odayı ve tu..ru ye elektrik t.eslsa.twı havidir. 
~i boya.lMlır. 

Vadesinde ~ öcleıunedltinden. dolaTI J'&OllaD ıakib üzerine 3ZOZ numa.. 
ra.lı k&ıutDım '6 01 m&dck8inl.ıı mat.uta 41 oı aıudde8ine cöre u.tıtmaııı ica.b 
eden ıüanıla J'lllllb tuta ba.boeli kielclln tamamı b ir bDçv.lt ay müJdetl eı1fk 
a:rtdn11a.1a kOll.DUlflıur •. 8&1.ıt tapu sicil bıJdma cire J&pılmaktadır. Arttırma. 
1• cinwlt lateren (6ff) Ura pey aqesl Tereoektll'. Milli bankalal"mıı.clan ı.ı. 
linin <&eminaı -*tabu da kabili olunur. Birikmiş bütö.n verıiler belediye re. 
•imleri "• 'f1lluf lcaresi u &aTiz t..ıarı n ielli.hye rüsıı.. 
mm ~lllJ'a aiılclir. Aı'Uırm.a · tariaaıneıil 11/8/942 arlhlnden itibaren 
tıetltilt etmek a.te,.eıalıere ~aadı.lr. Hukuk ifle.ri Mrvisi.nde &41dc bulundıırulae&k. 

tll\ Tap11 aioil U.,d:ı n l&İl" ı.üzttınlu maIUımaı tıa fa,rtnamed.o ve ta.kib dosyaıııİıda 
TllNlr. ~· aihııüt QC&n&r, lt11111Mn tıeitilt eclerek aa.tıbia. o•X.nlan 
ıan-.....ı h .... ında Jaer te1i otreaaif .. '" ~ ollmur. asirlncl an • 
*naa 11/H/Nı · · 1aı'lhıne amadlf (~l cüiıü Catalolluticb kain 
89...... ' _.. H ._..11 :re ...... ş •t* o...-. llılll'Vllldmi ihale 1-..alma. 
• ltia Wdlf dllieeell Welin iercl.laan ., • ioa.Waı 1'•1rlmenkal mliltel.. 
leffyetlle l&lld* aıacatıaı &am••ea ıflfmit ...... ....,u.. Abl talidlrde 90D 

ant..._ taMahödü INıki kalmak prillM/ 11/tU taiihlae miisadif (Çaqam'ba) 

&bii &.JDl mabahle ft aTft.I MaUa Mil ...U....... ,.apllaca•rtll'. Bu atrltırmada 
........ .. ... i'lllr .......... iılltUılıle .......... w... llUAM't '-- aiciülrile 

• lllıbit olma)'... a.libd&rtar Te irtifak Jaaldııt .ahlllılerlnin bu haklarını Ye hUIRI.. 
•ııe fa1t •f' .....uife da.lr i41ia'\anaı illa tarihinden t&üııılftn ;rlrmJ &"Ün iohıclıe 
nr&kı miillbit.eleırUe blrlllthı undıtımıza .. ~teri llzımdır. Bu ıurelt.e b.ak. 
lannı bildinnemlt oiaBlarla bııl.kları tapu oiellluile -.bit olm&JMll&r •tı~ be. 
lltftnln paı.._uınd.&n harıv •hrla.r. Dalla ı..ı. ma16mat almak isteyenle. 
rlıı Ht/H36 doılya llDınaruıle S&ndttllll• ...._ itl•i eerrı.tne mliracıaa' et. 
mel.eri lıüa-11 Ui.n olaaıar. 

DİK&: t\T 

EMNİYET S.4. .. 1'/DIÖI: Saadılııta.n ıaltnaıı pfriınenkıttlii tpot.ek &'iıtermek 
ill&ıeyenlere muha.pıminlerimlsın ko1111at olclul'u llilymethı % H ıu ıecnüıı et... 
lllfaek iiııet'1' lhaif' ~llnıll J'•rwm.a ...... ~ ·nı'lllek .uret.ile lı:olayl* 
riıaiennelıı&eclfr. (1691) 

lstanbul deniz komutanhiından 
Deniz lisesi ve deniz gedikli okuluna 

girme şartlan 
DeniıE lı.e.ts 

ı - Deal-ıı bealmla birine! auırıaa ~ lııltekll elı:arlardan 1kmala 1ıı&,, 

lııAlal' llıiiaoMtır. 

A - Lille blrtııcı ıuııfb ikmale kal&nhW deciis liıııeat btrtocl ıınıf111a. 
B - ()ılta o.kal IOll ımıfında ikmale ~ deniz UaMI birinci ıını. 

tına lallıb o•lar lkmat imtlbaulannı vedt.lı.lerıi tudll'ft alının&k iiaere ta. ,... ~...,.._ .... 
c - Lı.t .,_._, aınırın• 7., ._." H.ts •tr. Altı .,. klloGk otanlar abu1 

ed.ı ..... 
De:nis sedikU okulaı 

z - Deniz ıedil"i oknlıınıaD her io llllllm.J. oria okuf4a lk.male kalanlar 

a.lınaeaktr. 
A - Bmlunclııkları smıtiıarın 1nıaadt li olan cedikli okulu ımıflarına lla.yıd 

edlleceklıerdir. 

B - Gedikti ekutumı &"irit 1aş haddi 9'1rinci sınıra 12.17, lltlncl ımıfın.a 
13.18, üoüıri ımılına 14.19 :ratlumda Dbııoilar ka.bul eılllertklerdlr. 

S - İ.9tanbul n • dvar111da bıılana.nlar ts&anbuı Mnb; ltomutanlığ-lna, İ'&. 
tan'b..ı Jııvlcinde t.ıaluna.ııl&r mensılb old.'6;1ıarı a.ıdr.erUk ,ubl'!lerlne miiraeaat. 
la.n. 

4 - ltayıd mlidcletl %1 Atlllllos tU akşamına kadat"Clır. (860'1) 

Devlet Demiryolları •şietme v. "'1. oe ı: · 

Muhammen bellell Z8775 CYlrtal altı lJIJı Tfldi 1'iiz 7 et.m1.t 1Jeş) lira olan 
1600 adet takriben 595 M3 na~ maden dl~ !8/ l / 1H2 Cıama &'imli aaai 
15,30 m lıapab uıi mutii ile Ankaracla İd&re .,lauıaında toplanan Mcı1cea 
9 antu lı:omlılJ'onea aatm alıuaca~ır. 

Bu ite &'irmek lsU,enlerlıı ZHl.11 <hi itin aelds lira on ~ ltı&ruı} liral* 
1D11Tan1ıM temhlı&t ile k&nwaun Whl •Uili ftlllilulları n 1eldlnerini &1Jl& s1in 
ıaat. H,st a kadar .ıı ıeoea lııııımİQOD relalltlae ft111Dele.-ı lUanıhr. 

S&ı*aaımeler ......,. olarak ~ Mıı.ı...e tl&INalndea, Ha.:rclarf)afılada. 
T .. lliila ft Sen Seflltl.._ ft llMa ....... WlliWelı .__ ehıDl&J', 

(1511) 

Mwb•T e11 W lll" (M '-k• .,._) 1#& elu 1 ...... Cyih M) ..S0 
...,_. ll&rhMt Dt 8 .. (il U 1• lNtı C.... .ana uaf. 118) •n •ha. 

llıı.,Ül"P"fll .. o... ......... ~·---taraııatan .. Pllb •l'f ...... 
eatın alınaoak&.11'. 

.. ife l'innek iılte1eolerln HZI (itin·~ :riıl Jfl'ml Mt) liralık -~ 
temlna&, UıMID• aıla ..Uil veaJblllrla '4*llllerte.1 ••bteTI urtlar•u &7DI 
itin MAt (15) en ltetl kMIM komla,en reklllfae Te"8eleri liaımdır. 

Ba • .w ~leır koml.9Ş'oadıaa p&l'Mlll olank 41atııtılmü&&Clır. <1315• 

...,._ _...,.,, mabulmea lteılel Te MlalaM mWan ile lsttı.uı aalaaDI 
•l•l•llmit .._ ı u.&em w-t kapalı sarf • .nı. -'• alınacaktır. MllnM.a. 
u. ze ,u.tO. MZ l'el'tflllllNı l'lint' sut 11 • Slrll~iıl& t. ıwıetme 1tlnumda 

.&. -.:. kemııı.,oaa. t.anhD4an 1apılM!Mıw. 

w 1ı••en. tıe.lu.t ye lrananl -,eallıat.n.. lbiin *- u.alı •Pflarmı ayni 
ıiiın ... 11 • kadar IDOllUSyou , ...... ıerı .......... 
~\er ..,,..,ı .. taralı komtaıoadaıı ~1'. 
Ooall Jtm., .S M1Han MllilalllaN'n lMrdeU 

111.111 7HIMI H5te 

nl1911l 
Temlna.t 

1137.50 

!>fıvlet lktl\lryolları !lllvae cer :ateı,esı itfa teariJecl "e torruıeı a.lınacatmda.n 
tat.eklllıerln Bafd&J'O'l4'41.l blrinol n Slırkeciclıe ••uıımcD ltleC.me mUdürlülde. 

rtne müratı&&Yan. 1154.1) 

Harb okulu komutanlığından: 
ı;Ba.airan/H2 den itibaren . b~la.J'&n k&yıd ve kabul muamelesine devam 

edilmektedir. Müddet 31l.Ey11U.94Z tarihine kadar a:aa.tılmıştır . 
iatdılilerin buna l'ire bulundukıları nuıballlm ukerllk tubelerlne müraca • 

atlan. ('182.8597) 

Belediye sular idaresinden: 

Elektrik Sayaçları ayar itinden anlayan bir 

ELEKTRiKÇi ~RANIYOR 
. Elelktrikçilik ve Sayaç lyar ehliyet1erini haiz bir memura iıhti • 
~ vaııdır. E.blİyet.ine göre 140. 180 lira aıuı nda aylıık ücret ve• 
rifeıc:dctir. J.teklilerin b ir kıt•a foeojreıAa.rile bfrlikte taMil derece• 
lerini ve ç•lıttıkları yerlerden •I dıltları vellika suretlerini ve el 
yaz~arile dilekçeler ini poeta kutUM1 &.ta.ıbul 176 ya (K.B.E.) rem. 
aile cönd.ermeleri ilan olunur. 

Transit yolu Erzurum mıntıka 
müdürlttğilndeıı ı 

'l'r&ıaalt 1olu iiserlode yaptırı*aık yol bakma eT&erlnln lıışaa.!ına ta.ltb ç.,_. 
dıi'mdan Jll$Ut !fi I0/'1/912 den H.lbaftn bir .., müddetle puarhıı: sııret.lle ek. 
ellllDl'lye pıkarıldL iJu ite akl t~t Ulus ,.. Son Poeta p~lertnln 15, 11, ıı. 
H Temmuz HZ rünlü n.li.tlıala.rındaklnfn aynıdr. c1390 i) 

GAZMASKE FABRiKASI 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Tahminen 50 ton mıktannda 

TENEKE KIRPINTISI 
Çift kapalı zarf uıulile satılacaktır. 

Taliplerin teklif melttuplar:nı 25/ 8 / 942 tarihine kadar Ankara 
Muke Fabrikası Müduriyetine veril~ ilin olunur. 

Saçınız D6kDlü7oraa, Bqınızda Kepek 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
~---Kullanınız. tuirinl derhal prüratlnllz ---• 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Fen Fakültesinde lııpenolyaı-1 butanlk dA>çent&ttı aoıkttr. D il tmtlbanllll'I 

2.Xl.94Z Puarl.esi ıiinil 7apılacaktır. Naımeıilıerln bı& tarihkn bir .ba.fta "'• 
vel rt.ederlni ..ermiş olmaları ll.zımdD'. ts1elııti&ertn lllhbat rapora. ntifua kil\. 

' dı, örneği ilmi büviyeUni &"Ölterir flıf an.er tedris itleri lralemlnaen lııoieJle. 
cmtir ... ft 5 fototrafla ZS.X.942 &ariblne lı:ııd&r Belttörlüte •at vunnaJan. 

(1511t 

T. iŞ BANK.A.Sı 
)[. TASARRUF 

IUSABLABI 
ı ildnclietrin 

• Ketldealne ~ılaa 

lkraml:reler: 
1 ade& 18ff llrabk 
1 ,. 5H n 

1 ,. Z5t • 
H » 100 » 

H > H • 
,, v ıı • 

-
Balıı eebeblerden dola.yı Liıııan ldaresinoe Büyiikadaya. bir miiddet mun • Son Poata Matbaaııı Nqriyat Mücliirii: M. Sami Karapl 

ta.am .,. .taeınamaınıı« ihUma.li Tardlf. Böyle rünlerde 1111 tenl&tı tabla.tile &ek. 

-,. 1tl'r'a7aoUlır. Ba T&&i1et rö• önine ahM.Nk n arflya.i.mda &eaarrufki • SAHIBlı A.. • ..,.. UŞAKLIGIL 
.,... ~t -'ıaeleri aaJlD a.Hnelerhwı..ıea rica ohuıur. d688ıt 


