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Milli 
Se:f , 

. 
Reisicümhur Kayser~ 

havalisinde tetkik· 
lerde bulunuyorlar 

Kayseri, 21 ( A.A.) - Bir 
tetkik gezisine çıkmıı olan 
l"eiıicümhurumuz İsmet İnö
nü bu sabah ıehrimize gel
miıler ve istasyonda vali, 
meb'uslar, mevki komutanı, 
belediye, Pa.-ti ve Halkevi 
reisleri ve azaları, vilayet er· 
kanı, kazalardan gelen he· 
yetlerle kalabalık bir halk 
kütlesi tarafmdan içten teza
hüratla karşıla.nmışlardır. 

Milli Şef ıehrimizde kısa 
bir mUddet kalmı,lar, Parti 
ve Halkevini ziyaret ettikten, 
alakadarlardan ve temas et
tikleri halktan vilayetin u
mumi durumu hakkında ua
hat aldıktan sonra Pazarö
ren köy enstitüsünü ge7mek 
üzere saat dokuz kırkta hu
susi trenleri ile Kayseriden 
ayrılmışlardır. 

"' ) 

Tebliğlere göre 

Yazı iıleri telefonu: 20203 CUMARTF.SI 22 AGUSTOS 1942 idare itleri telefonu: 20203 Fiau S i.unı, 

Hind Müslümanları Reiıi Jin tıh Crippa ile görü11llrken 

Hindistanda 11' .............................................. \ 
müslümanların Londra radyosuna göre 

1 

istekleri 

Miistakil 
devletler 
teşkil 

edlelmeıı 

Müttefikler 
Birmany:ıya 

taarruz 
i 

! edecekler.. f 
! - 1 
Çinliler de Japonlara 

1 

L Ticaret Vekili dün gazetecilere 
tetkiklerinin neticelerini anlattı J 

"İaşe vaziyetimizde 
endişeyi mucib hiç 
bir sebeb Yoktur,, 

Of~.'sler islah ediliyor, ithalat ve ihracat işleri 
için geni kararlar verilecek, borsalarla ticaret 

odalarının salahiyetleri genişletilecek 
• Vekil: "Güzel tedbirleri ve temiz cereyanları bu' andırmaktan 

çekinmiyecek kadar vicdanları kararmışlar çıkarsa bu ı;ların miri 
bünyem"zi zehirlemelerine asla meydan vermi.veceğ:z" diyor 

Dieppe 
baskını 

doğuda vaziyet K ık·· d .d a uta a yanı en 
. Almanların karışıklıklar oldu 

hücum ediyorlar ! • 
i lngiliz ve Alman 

Bir şehir 
geri alındı 

1 iddiaları 

Ticaret Vekili Dr. Behçet U:a 
dün sabah petrol ofiste, öileden 
sonra da akşam 20 ye kadar Ti
caret Müdürlüğünde meşgul oJ
muıtur. Vekil bu arada batakçı· 
lar, kendirciler ve matbaacılal" 
birliği mümessillerini dinlemiş

tir. Bundan başka İzmir ve İs
tanbul birlik umumi katibleril• 
birliklerdeki malların çıkarılma• 
sı ve dağıtılması üzerinde görü,. 
müı ve lazım gelen direktifleri 
vermiştir. 

ileri hareketi 

devam 
Dördü İngilizce 13 

gazele neş ,.iyatı .: ı 

tatil elti 

Ankara, 21 (Radyo gaze
tesi) - Bugün Londra rad
yosunun bildirdiğine göre 
Hind istandaki müttefik kuv
vetler Birmanyaya taarruz e· 
d ecek lerd ir. Bu haberden a n-

1 
hr.ıldığıne. göre müttefikler : 

Alman tebliği: "2095 
esir aldık, 127 

tayyare düşürdük,, 

Müteakıben gazetecileri ka· 
bul eden Ticaret Vekili sorulan 
suallere şu cevablan vermiştir ı 

«- Bir haftadanberi lstanbu· 
lun iaşe durumunu ve Vekaleti· 
mize !>ai\ı muhtelif teşkillerin 
çalışmalarını ayrı ayrı tetkik n. 

ediyor 
Alman gemileri 
Azak denizinde 

Finler iki Sovyet 
den :zaltısını batırdılar 

•.,n Boc~ 
Rerlin, tl (A.A.) - Alman 

orduları umumi karargahının 
tebliği: 

Kafkasyada Alman ve mütte
( Oevarnı 5 inci sylada) 

Yeni Delhi 21 'AA.) - Oç gün 
süren müzakerelerden sonra Hind 
Müslüman birliii icra komitesi, Pa
kistan, yani ayrı ayrJ Hindu ve Müs
lüman devlellerinin teşkil edilmesi 
hakkındaki talebinin kabulü §ar::i.J~ 
muvakkat bir Hind hükfunetl kurul 
masına aid herhangi teklifi incele -
meğe hazır bulunduğunu bildiren 1 
bir karar sureti neıre~miıtlr. 

1 

Kalkütada 
Kalküta 21 (A.A.) - Polis, bü S 

yük bir asabiyete kapılan ve Kalkü .. f 
tanın Kouraw mahallesinde bir pi. ! 
rinç deposuna glrmeğe t~§ehbüs e • ı 
den halkı dağıtmak için ateı açmı! - • 
Ur. Chetla'da arabacılarla hakarete İ 
ulrıyan polla arasında karıııklık. 
lar çılmııt ve polis kuvveU ate§ et • 
meğe mecbur kalmıştır. Bir polis •· 
tılan bir tatla yaralann111tır. 

Japonlardan evvel teşebbüsü 1 
ele almak istiyorlar. Bu taar- 1 

ruz muvaffakıyetle netice
lendiği takdit'de, Birmanya
daki petrol kuyuları tekrar 
ele geçirilm\~ olacaktır. 

Çin tebliği 
Çunking, 21 ( A.A. ) - Çi.n 

tebliği: 
19 Ağ~sto!ita Kweiki ve 

Şangjao şehirlerini almı~ o· 
lan Çin kolları çekilmekte o· 
lan dü§manr takib etmekte· 
dirler. Pe·r\lembe günü, bir • 
Çin kolu Kvangfeng şehrini 
geri almıştır. Japonlar Ki
ang,ana doğru çekilmekte
dirler, Çinliler düşmanı ya
kından takib etmektedirler-. 
Doğu Çekiangda Çinliler 
Sungyang şehrine taarruz 

etmektedirler. Japonların va
ziyeti burada pek fenadkr. 

Kalküta borsacılar birliği reisi, i 
Hlndis~an müdafaası nizamnamesi İ 
hükmüne göre t-evklf edilmiı bulun.. 1 
maktadır. (Devamı 5 inci aylada) 

(Devamı 5 (nci syf adf:l) '. ............................................. ) 

L Askeri vaziyet :J 
Almanlar Timoçenko 
ve Zukof ordularını 
· aYırmıyacak mı? 

lngilizler Alman 
iddialarını 

reddedıyorlar 

lngiliz bombardıman uçnkları 
baıkomutanı Mare§al 

Arthur Harri• 
Münferiden uçmakta olan İngiliz 

uçakları dün gece timali Almanya • 
ya taarruz ebnlperdlr. İııgiliz bava 
kuvvetleri dün gündüzün ve gecele.. 

(Devamı S iııci aylada) 

Brezilya 
Almanya 

Dieppe hareketi için lngilizler tarafından ileri ile barb 
sürülen sebebler neden kabul e :lilemez? 

0 Yazan: Emekli General K. o. halinde 
Wilki& ı - Şark cephesinde: tebliği de Kafkaslarda Sovyetlerin 'l'iirk• 18 ve 19 Aiustosta VoJga iler devam ed.en tiddetll mukavemeti- Rio-de.Janeiro 21 (A.A.)- Bre 

l Y8J'8 Don arasında ve Stalingrad'ı cenu- ne rağmen arul kazanma hAreket. zilya ile Almanya arasında harb 
D' l • bunda Almanlarla müttefikleri, Sov lerinin devam etmekte olduğunu, hali mevcuddur. Brezilya uçakları 
CI 8 lyOr yetlerin çok kuvvetli müdafaa man- uçak savar topçusunun Kerç boğa - denizde dolqarak Alman denizat • 

h Londra, 21 (Rad ) _ c· . :ııumelerlnl zaptetmelerile neticele • zında bir nakliye ıemislnde yangın tılacı ara,tırmaktadırlar. Sinaena • 

(Devamı sayfa 4/1 de) Ticaret V ek=li Dr. Behçet Ur. 

Yeni birm leket 
"Bir Kumar S gını 
Oldu~ unu Sanmıyorum,, 

Nadır Nadi: "Türk kütlesi milyonlardan müte
şekkildir ve bu kütlenin içinde az kazanan, 
hayatını alın teri ile lemin edenler kumarı 

ruyalarında bi e görmezler,, diyor 
Bilhassa yüksek tabaka ara• 

sında görülen ve milli bünyeyl 
tahrib edici bir hal alan kumar 
salgını etrafında a._;ltğımız anke
te devam ediyoruz. 

Anketimize bugün de Cümhu· 
riyet gazetesi bnşmuharrirlerin
den Nadir Nadi cevab veriyor. 
Fakat o, yüksek ta.baka arasın• 
da bu kötü İptilanın mevcudiye
tini kabul etmekle beraber Fazll 
Ahmedin bütün fikirlerini kabul 
etmiyor, bir kısmına itiraz edi· 
yor. Diyor ki: 

«- Memleket içinde ekalli· 
yetin ekalliyetini teşkil ~den bit 
kaç yüz ailenin kumar oynama· 

(Devamı 5 inci aylmlcı) Nadir Nad· 

inanılmaz b:r muamma l 
~---------------------------.) 

~rreisi Ruzvelt b:;ün g u;n _ nen tiddetli muharebelerde Sovyet- çıkardığını , Azak denizinde Alman leyh barb ilanı lüzumsuzdur. Cüm. 
k!1~r. toplantıınnda Vandetz1'iİ- !erden 3000 küsur esirle bir mik!ar hücmnbotların_ın Sovyet ganbotla • hurreisi bir kaç Alman tebaasının 
k ıe nın Yakınd Ortaşark memle- tank ve top almıılardJr. Kezalik, .rına hücum ederek bunlardan ikisi. tutak dlarak tevkifini emretmİ§lİr, 
ğ~~erile Ru~yayı ziyaret edece- Orel'in ıimal çevresinde 11 Ağus • ni baUrdıkları~ı ve f?on c~phesinde Kaldı k! A~an~~ır bazı Br~zilyalı • 
söy} v~ t;tkıklerde bulunacağını tos~nberi devam eden bir Alman S~vye~l~rln ~uteaddıd geçı~ te§e~ - ları Paru .bolgesın~e Complegne ci- _ • .. • • 

Reınıttır. . . • ~zu aonunda 14,000 Sovyet e- buslermın akım kaldığını bildlnnıı- varı~a hır temerküz kampına hap. Bütiln ~azeetle~~~. aynı hab~r r~da_ gördutnnru: r.~~m~Je~t .. ~e-
t-. Mzvelt, W1lkıe'nın Ortaıark- lı1141le 400 Sovyet tankı ve 200 Sov. tir. selmİf bulunuyorlar. Brezilyadaki var: Et fıatları duşuycr. Bu du- tırdı. Bunlardan hırı Emınonu.1 · 
•• I ıaır, ~uriye, Türkiye, frak y« topu Almanların eline diifmüt • Bütün bu hadiselerden ıark cep - Alman diplomatları Almanyadaki tütli fotografla tesbit için ga:r.e· de, diğeri Çemberlitaşla iki ka-
ettn{anı zıyaret edeceiini turih tür. besinin stratejik durumunda son 48 Brezllya diplomatlarile deiİJlİril • le aekreterinden emir alan ar· sah dükkanınm vitrinini göste· 

ttir. 21 Aiusto• trili Alınan resnıi .(Devamı 5 inci •ylada) ~ek Ü&ere yola çıkarılmıtlardır. kadaıunız dün akıam üstü yuka- (Devamı •ayla 4/ l de). ~ 



--- - ___ .. 

-= -Hergün 1 esimli lll:akale: - Her münakaşa fagdalıdır 
Y akınşark .. J ngi liz r:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;.;;;;:;;=:~;;j;==;;;:::;:;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=:;-
Ordu sun un kumanda 
Heyetinde yapılan 
Değ şiklig:n 
lVJanası nedir? 

\. F.krem lltelaLsiJ..J 

su başkumandanlığının lngiliz 
generalleri için rahat ve daimi 
bir yer olmt>dığı anla~ıhyor. 

Hatırımızda kaldığına göre 
M sırlılar aras1nda: 

- Bu sihirbaz a<Jam, 
Kelimelerile gösterilecek ka-

(Devamı 4/2 de) .................................................... 
TAKVlM • Aio.toe 

22 r™"-· R •• ı •U• 
11U8 1161 - Cumartesi -

Atastoı Resmı ı ne Hu.ır 
9 1G42 ı09 

GONF.S 
Şaban 

iMSAK 
s. o. s. o. 

6 17 9 ' .ı; 

10 ıa 8 .27 
Ô~la 1 •ntil Ak$9M Yat.ı 

s. D. s. D. s. D. s. D. v. l li 17 17 • 19 18 aı 39 
E. 5 18 9 06 ~ - 1 8~ 

öğret 

hav 
Har 

4len terbi 
da bulun an 11 O öğretmçn dün, pro 

S..di lnnağın riyaşetinde le.ör -
kamp • 
Yetillöy 

diiri il,.. Sınalla beraber 
deki N..i Demirai Ha.a 
....... elmltlerdir. öt -

, aaleu 11.,.i sezmitler, ta. 
......... ....,__._ 
mİnıl .. Pm'llfÜI aleiyelerinde t.t. 

,.apmıflanlsr. kik1er 
Nml 

mimi Wr 
o....eı1.~-

konapa. 7aplDlf, __.e 
lllika Jırarıtaında « Tlrk 

iter fe>'İ yapmaia muldeıtir • 
ıöaterllen 
mı1leti 

dir» cev ahını "'nııi:wtlr •• z.ı., •
deiil. penaneye ~ıbnıttlr.» 

arl Deminıi pnç1eri ltoca
eıvik için çalıf11181arını, öğret. 

en taleb etmif6r. 

siiYe " 
diyen N 
lığa t 
menlerd 

Öfretmenler, mııhtelif uçutlar yap 
soma; Y efilköyden ayrtlmlft.ım. 

lanf.ar. 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 1 

Bir Mıllah relilıimizin 21 A· 
ğuato• 1942 tarihli nüshaaın· 
da fÖyle bir yazı fJıt~ 

«Er:zunım meb'u•ırı ve Dahi· 
liye Veltili öldü. Ona na.,l a
Cllhlıtaa aoyatlllhn )'Onlıf yazı· 
Lp witmeftlle de öyle acıyo
nıa; lııeUti ~r aebebl#. gene 
lııaMaiilip yazılacak olur. Ba BepklOf Kızılayının aiinnd 
24dın aoyadı (Tu~r) icli; aile- dü•üni.i 
.min de eyledir. Böyle te~il. • 

Kmla.T Cemlı'.U Keşik.taş ı•beskıiıı 
IS TER 1 N A N 23 .uustos Hı J>IUl' ııiaa ~ 

iSTER iNANMA! :t>.U~~!~:= 
"----.... --.... llİİİİİİİİiiiiiiiili._~~---'!!!!"IP!!P"...,. ____ -.J.) milli oyunl:v fesf.ival Jıeye'I tam kaGN. 

ızea .• • ~ ..ııukıif. 

Sabahtan Sabaha: 

1 ş 'eri neden 
Zamanında 
Yapmıyoruz da sarpo 
Sarınca işe 
Saı ı!ıgoruz? 

lstanbul borsası ----
Atıht n 

c.nca ı ._ .. 
''"'·y_.. lM Dolılr 
mnı-. lH lntt,. n. 

\1Mlrl4 JH l'etMa 
.okholıa 100 b.,.. .._ 

Blr altın lira 
24 ~adlk biır ıram kUlçe 

altm 

~am ye Tatı sı 

iknmlyell % 5 S38 
% '1 9U Demiryola il 
Anadolu Demil'Jolu •iı 60 
Aslaıa Cimento 

5.U 
l!ı.20 

30.365 
12.9375 
aı.16 

33.40 

453 

20.lt 
19.78 
31-
10.lt 



SON POSTA Sayfa 3/t 

Alınması lizım bazı 
kolay idari tedbirler 
ve miihim neticeleri 

Yazan: Profesör doktor Sadi lı mak 

Yeni ve harbsiz dünya 
nasıl kurulabilir? 

r ... _ .. __ •••••••••• .. •-••••••• .. ••••M•••••1 ... •MINll•llMMllllllllla111 .. 1a11111111 ... 11111111111ae1aıa111111H11•111111111111111111-, 

5 /,k iş barış havası oe insan s vgisi üzerine geni v2 uzlaştırıcı ı 
! bilhassa h .rb dış' ıda kalmış memleketler, dünyaya böyle geni 'ile ! 
! szcak bir barış havası yapmakta muk ddes bir fJazife almış 'ardır 1 
'--·················· ... ·····--.. ···-····-... ·····-····-···-· .............. ---... ~······ ... ··-.. ··-····-···-· ...... -··-·---" Yazan: Ahmed Hamdi Ba,ar D evlet dairelerintleki mu- reler aramak ve rerekiyorsa dir. Bu formülerlerde o dairenin 

amelitaa yavaı ve dai· mevzuatunı:ın buna sire tleiif- neler iatediii, ne gibı evrakın .. naanlıitn utanç veren hu kanh bul. yapmWlaD daha. arüçtür. F&kat 1 Bu yeni röriite iman nereden 
claiab Jiiriimeainden ızbralt çek· tirmek İcab ebnez mi? IAzun olduğu aar~h şekilde yazıl- & boiupnalar içinde yarının m•ı barf>lerle hiçbir feY yaptlmechiına hanıl mebc:leclen reHrse gelsin, o 
ıneyenimiz yoktur. Şüphesiz, 2 - Birçok dab-elerde idari mala ve ·ancak bunlar tamamlan• ud ve raUt clünyuı dopaık mı 7 yani bad.ı.. tarihi mubctderatı de.. nan batb,.ıç noktası artlk insan 
!2'uır1Ak mevzaatlı 'bir clevlet da· muamelitln en atır yükünü ta· dıktan sonra mbracaat gi,eai ta Yoka busün dökülen kanlarla. beL iilt nnekten ziFacle inaanhfl n me- l.n ihtilifa aolmıamabdr. Eter bi 
ll'e•inde bir banka muanıeleain· flYaB mümeyyizler İt aahi'blerile rafmdan kabul edilmelidir. Ge- ki yüz aenede yerine gelemiyecek deniyetl deiifmui mukaclcl. olaa ...._. bu m..at ıöriite vannııae 
deki •Ürat ve kelaybja istemek telaaa ett"kleri bir sırada maiyetlel len yiblerce iatidayı okuyup ha· kadar iıuanldda. medeni eaerlerde yola mecl>ur ettljine göre laarhtis onma 111Mtı' "ıt aörllle SOllUDda bir 
aldun·adan reçme• ve c:lüıayanm rinde bulunan Ye nedense daima ı vale etmek gibi bir işini idare i· ve alemde açılan rahneler daha ka- dünya ile bu meahaa tarih kaderini let2iitaf fukeııleeeLtl•. eu.. bi 
hiçbir tarafında bu ideal aerçek· tlantflDatı tercih eden Jatibler hıirlerine bırakmak onlı:ırın :u- p ... tu:lü<.Gan aunya y n den hı f la. deiiftlrmek imkanı vardır. Nuıl mfialümen v.,.. laırilti,r• AlJala. 
l~tirilememifti. Fakat biz l:tura· tlakikada bir kulaklannm dibi· mananı ıünah olacak bir §ekilde ke~ c:laba atılarak bugünkü kor. imanlar teknik aeviyelerlni ve bil- İnallalW, biiyiik bıhiat vlaclanıaıı 
da ba.t döndürecek ve inkılllt ne gelerek bir ,eyler sorarlar. doltlurmak olur. Cari 11"".l&met" kunç devre tekrarlanacak mı? gllerin yiiılaekmt oldukları için fİın. lmanlığ1n Jiikaek ~laine baila. 
~klindeki idari ıatahattan de- Bu bitmez tilkeamez soruştur• tın idare amiri etine gitmesine j huanlık tarihinin barblele bea. eti mlkrobdan kaçınabiliyorlaraa, ce narak wrmıpa, onanla ayni •arif 
iil, bazı küçücük tedbirlerden ma tla, mtlmeyyizin ia aahibleri· hiç lüzum yoktur. Bu lbımaa bir lendliin inananlar. hatta medeniyet mlyet 'H bayat hakkındaki bilgile. ta blrleten bir MarluUt "'a dinsi 
lııahaetmek iati7or11L am uzattıkları kitıdları kabul ,ube müdürü .-eya müıneniz için barbleri mukaddca oanıyanlar rimlz de körü körüne biriblrimisi bir liberalin mlapnalvı her zamar 

~ - Dairelerde it &akib eden· etmeaine mani olur. Böylece mü· haftada bir defa cari aıuameli· vardır. Eski Adliye Vekili Profesör boğazlamak~ alıkoyacak yeni bif mümkündür. Ne baflangıç noktuı 
len - çok •kan meaelelertlen men-izin önüne bihakkın aaltır· tan bir hüliaaaınl idare amirine M.ı.mud Eaad Bod.."Ul't bile bundan imanlık ve dünya söriifüne, yeni ne gayeye varmak için herkesin dü 
it.irisi, elde enak en oa 1"t me- 11zlwn it aahiblwi toplanır, Yerebilir. Bu b.aait tedbiri ala· bir müddet evvel Beyoğlu Halke- bir ahliki ve ilmi temele sötiirebi- fiinclüii .,... ,..u.r, &Jni emel p 
anu-:UO önWıdea. g~ktir. Bir toplandıkça asabiyet aı"tar. Ba· mazaak idare amirlerinin hakiki vinde verciiii bir konferansta luırbe lir. tinde k0tanlar1 ibb1ifa aüriildeme-
geçid reamini aadıran bu tarz zan da m6meyyizi imirİ çatınr vazifeleri olan dit'ekt:f ve iniai· lnıdai bir 1rözle bakmıı, lnaanhk Bu, null olaaıldır? melidir. 
~ia1U7en lüzumsuz ve faydasıı:dır. veyahu.t keneli.inden acele bir yatif Yermek isini ltasarmaama durdukça harbin elw1miyeceilni, ilk it ı.arıı havua ve IDMD ..,... imanları ı.. ,.ıdlde felakete .a 

er daireye bir site koyup bir istatistik veya bir muamelenin imkin ve zaman kalmas. Her hatta dünya iizerinde iki kiti kaı. aisi ÜlıeriDe yeni ve adatıırıçf bir riik1eJe ..,.. Olllartn doin yol d1-
naenaur relen enakı kabul et- cevabmı ister. Acaba b6t6n bun· daireye dolgunea maa•lı, mev- ve bunlardan biri erkek biri dltl fikrin dojma&ına çalıpnMtedw. " ,,. alrf lniani difünce ile 'bil- ._ 
aıek Te, lizım plea izalaab al• lar Wr sıraya konamaz mı? Me- zuata vif\ıf, enerjik hir muame- oh. bu iki insanın dah\ blribirile da. Bı1haua harb d1ttada......., mem. k• Mhit fikirlere aaplanmalarıdır 
~kla ~vzif edilebilir. Evrakını •!' .:~6meyyizi~ ~at•blerl~ ve le ~uru koymak ve İ• aahib- iütı_nek~en hali kalnııyacağını aöy. leketl~" dünyaya böyle yeni ve a1. ~ek aplanılacak fikir lnsu ae !(i.. 

Ütehald nıuamelMi diier me- mudurle teması ıçıR ayn l:nr za· lermm yalnız bu zatla temna ""t lellllftl. Demek lç1nde balunduiu- ~ bir ı..rıı .._... :rapmakta bii- linden, onun hay1r ve menfaa n
lllurlara bir hademe tarafından 1 man aynlap, miıtehaki zaman melerini temin etmek mümkün 

1 

muz barb. lnaanhiın aon boiufmuı Jiik ve nıulı-- Wr vuife almıt- den ibarettir. İnMnları evvela))' :ik 
ve. ot~tik olarak taımıp int&Ç 

1 tamam~n i, .aabibleri~e teması- değil midir? cleğildjr. BDüia bu barbden sonra lardw ...... d~~ mevcad ·~· tabİlll vicdanına, inlan MVIİaln YC 

edılen 1tler diier bir ritede otu· na tahaıa edılemez mı? A.vrupada cezenlerim'zin en medeniyet ve teknik daha ileri bir,vetler. Wilısal imkinları akılb bir bir hayvan olmayıp en teref1i mab· 
r~ nıeınurun eline kadar gide· 3 - Müdür ve mümeyyizlerin çok bota siden cihetler.den biri· J aafbaya ch'wek, insanlar tabla!e ~ dlmelı atında ~eae yetecek ka. lUk olduklarına inancbrmaktır. Ye. 
~111!" ve ~Ü~ bu miiddot zarfın. it zamanında ziyaretçi kabul et• ai de dairelerde gişelerde oturan ba kuchet e tahaldciim ~ içm ~ ~· lt.v tabiate k&l'fl tabak- ni cemiyetin temeli h8,le bir inana 
~. lf aahi.bı Y~turarak bekleye- meleri vakıa resmen memnudur. bu muamele memurlarmın bil- huD&lan 80lll"a daha 1MiJük ulçüde küııııüm6zü çogaltmak, lnaanları en a.1eır+aıwl bir alaWra dayanmak 

·~dır, .Yahud kendiısine tayin edi· Fakat filiyatta it aahiblerinm gileri, enerjileri, kat'i karar kud ı..rWer olacaktır. Bir k1aım ilimler iyi tekilde toplayacak yolları bal. için ln•nlar geNk Allaha veya b • 
• ~11 b1r •üddet aarfında .-elmek çpk tikiyet ettikleri bir mevzu retleridir. Hiçbir yerde it aahilJi ve lıarlbçiler sibl, sayın Bozkurt ımktır. s.dece madde w menfaat biata in nJr, ....- vicdanlannı 
uzer~ diier bir itine gidebilir. da bu ziı:aretçilerdir. Çünkü daire m6dürünün ve idare &mi- da baıf>i ~et için zaruri bul- dünyaaını incelemekten doiaa ve 1ıı1Jı1e hlr ..._ liizum görmed.ı 
Acaba bu kada:r ltaatt l'Örünen ı.u bunlar memurlann iJ sahiblerile rinin yüzünü wörmez. Onun ye- maktadır. ıarb cemiyetlerinin sınıf ve siiml'e ........... Dkan balarak kencllle
let~bb&aü 'batannak de.Jet 'büt· meırul olmasına mani olurlar. A aane telbaa ettiti zat bu mua• Halbuki tahaen benim iltihak et- çıkarlarına yarayan ideolojilen .., rlni cemiyete ve İnlanlığa valrfet
Çeaıne fazla ını bir olur) Dün- ca.J,a bu memnuiyet filen de tat· mele memurudur. Bizde naaıl ol- tliim bir görüte göre bu harb, in. lanmalda bu yol bulanmaz. ltilikia il me,i en yüksek teref bllmeHdlrler 
Yanın en çetin tahaiı-.· • .. bik -.liJemez mi? sa idari muamelitta mGmeyyiz- aanlıiın son feliıketi olahfür .Bugü.. l>erallmı. lı:omHniwm. ı..- ...an Her teYden önce 'bGtüa ihtirularımr 
-u. 1 1 soren pa 1 üh" • • • .. dükl • • • kadar lbin ld" · •---L"-- L... ._. __ ı_:n. • • • L-JL..-L olm ı~z eır.ce • mülkiyeli idarecileri- 4 - Bazı dairelerde matbu er en m un 1fl gor w en.'~~ ne tar g 11mden, akıtı- fdclinde iırim-- -~~ aı ıçmıazde uus~- iwn ıya 
•ızden hıç birisinin höyte bir fonniilerler tatbik edilmektedir. bu m'!amele .~emurlugu •tını lan kanlardan insanlık istifade ede- yollsrdan birine diiDYaJ'I -. ~ çabpnalı, iLnlmbıi ve yeni nedi ter. 
•uaaıeı. sitesi yapbramdıtma Acaba bunu umumileştirmek ka· ~nl~ ıfa ~ebı~~rler. Acaba b!' cek kadar akıl ve görgü bakımın. -..,. pllpnekle ~ feliket (Deotıtnl 4/2 ele) 
~ı~ıraa. meseleaia tatbikatta bil delil midir? Böyle formüler· ıd!'rı t~~'ı:u' hız~~~a? hepı- d~ ilerlemif;ir. Benim son nep-eL 90ialttlmıt. olar. Onun lÇlll ~ 
aiiçlüJderı ohaaaa.-a htlkmedil· ler rayet vazıh ve ancak bir tek mız mut .dik değıl mıyız· tliim Bir Medeniyetin Sonu» laim- -..n1arı bilr.ana ve sabit fikirlere B 1 
;:k lazun~ar. Fpat bu aiiçlük· mana ifacle. edecek ~kilde yazıl· Şunu ~utmamalayız. ki hüku- li k~bım barbaia h1r dünya ideali• ltirildemit. o!- ha yoDarı~ dııın.. U m8C8 mız 

il neden ıbaretff,, llunu açıkça malı ve daırelerin kapacılan ta• metle mıllet arasındaki bağları ne. inaanllk aevclaine lnanmıı oldu. da yepyem 'bir cliinya ve uıaanbk (IJugiin ~ ncı aayfadad•r) 
-~·\r•ı• ejip .... Wrlikte ça- ...,..... it aalliWerme ~eli· . (0.oamı 4/2 ele) iuma rö•nneld.ııcllr. Bu it. belci PriifÜDe Hilınmaklı kabilcl!r. 



~~-......... ----,-.-·..-ırnırrcrsu· 

f1Thmuo 011>i aelir, 

SON POSTA 

uSon P•ta» na edebi roıwenu 86 • 

Erkeği kadın 
N~5~:r~:A eC>rl<\UN ~aratı 

Sabahtanberi Patrona Halil ile Hadım «Yaver.o aia uı kee- leri pencere öniinde Mdire yan 
liç arkıcdaıı Mualu, Ali ve Urlu- ti: aıelen Detir aja ile yerde, kırmı- Sükunetim oeu büsbütün çi- dıkları, fakat en zayıf bialerl - Söylemeni ietiyorwn Saa. 
)'U ...... tusata düşürüp öldür- - Nezdinde başkaları dahi ZI atlas yüzlü kaba «oturak» ıil- leden çıkarmıfb. kendiaini söatet"İr. Zabun bir tea- deli 
te ilebileceklermi konutuyorlar· bul11Dur iae aö~7elim. mi aulta• teleri üzerinde oturan iki kifiye Canıman acımasına rajmen limiyetle kendilerini barakırlar. - Sly~em §4!keriınl 
ela. Ölümll dütünülen bu dört ki- nım? ilittt Bunlardan birini, yeni ket- aeaimi çıkarmıyordum. Boynum• Nitekim, titriyen duclaklanm çe• - Beai Gz1:,"'0':~ f 
tiden bap. bir "'inci da.ha var- 8etiı' aia ha2naı aaHadı: hüda İbrahim afa)-ı, az tanJyor- daki tazyikten garib bir zevk nemin albnda bulmuttum. - Sen de :::.ak 
dı ki, bu da ihtüal"n eıı civciveli - Alameliinnaa aöylemem. d1.1. Fakat ötekini, aadrazam duyuyorum. Fakat, bmakları - Haydi, dedi!I'·· Bırakabm - ~· sa .ta 1srlll' e 
zamanında Jeniçeri aiahiına Az «tafra» çaiırını'L Mehmed Pqa J.:ethüdas;: Musta- bir ara öyle keakin bat- bunlan yavrucuj"um. Bir teT ik· '!-sen bır daha benı aörenıez • 
getirilmit olan daraç Mehmed• Hadım Yaver aea çıkarmadan fa Bey, hemen hergün gördüğü maia bqlam .. b ki, takallüa r~ etmez misin? -ı Uf Mal Sen beni •. • 
di. Saraç Mehmed onlardan da· CMladma 'çaktı, kapıcıba.p Ali a- yükaek mansahh d6'Vlet adamla- eden kollarını .ert IMr hareketle Hali. kaflarunıı çatılkhia clil· - • 1 COl-ıtıeden 
ha katmerli ve tecriil.eli IMr ih- jwn Wuacluju küçük odaya nndan biri idi [1]. yakalayarak, kendisini fiddetle zelmemitı sözlerindeki valati pa• --- .• 
tililci idi. Bir defa ((Niıı> te 4le sitti. Halil pehlivarun kardeti Ali ata aeıam •erip alt bata aaraalamak mecburiyetiacle kal- nlblar bafiflememi!Si. - Bu - •.:: 1till:lact ltöyı ! 
ihtilal bathfı etmişti. • köto MMiiriae yanlamı, çubuk ve diz çöldhae~ kızlar atası ha,lan- dım. Gözlerindeki vahfi .,.nıtı - Bana .Ölı ver v~~· On· - 8inMrce dm -.._ e 
Hadım ajuı kapıcıffşı Ah a• kahYe içiyordu. Zenci ·ı Yaver >İıı gıca lüzum görmeden doirodan d_evam ediyordq. Burun delikle- elan eonra rahat rahat ı~ln. ~!' r........... aa1r1hr, Setle ba a· 

tanın yerinde olchıjunu haber bir daha geldit\ini göriince yan- doiruya esas meseleye •eçti: rı, açılıpı kapan•yor, yüzü1'Cleki kadınla •likam k•ecekl'n 4eiil iraçanml •• isba na 
verip odadan iıkmca, odadaki laclıiı yerden ;Qyle bir doğruldu: _ Diln sabah Babuasüade Ö· meydan okuyan ifade sittikçe mi? • ır- - AlaiDi w t ~ '-nal 
tiç kişinin yüzleri bir anda cül- - Bir teY mi ialer idiniz? ·· d L· ·1 k 'd" korkunçlqıyorclu. - Benı ltvaun m~4aum - Deaemeie hıle c._ __ _ 
d

. D"" kad d d b" nım e uır acuze ı e onUfUl' 1 ı- a· d b. la mak . • • w cimi Görii- .... _ • ı ·~ e u. une ar SM'&f a a ı ı- Zenci etrafına bakındı odada • S 1 1 d•w• • d d" • ır en ıre aaç r nu yakala· yap IÇlll mı çasar _.enm c 

1 1 
Ali .

1 1 
• nız. ua eye ıgmız e on ye ıncı d B . kad unaml Shürlerioa iki u l 

e anı ~yan aP. 1 ~ A~ a •t- kimaeleır bulunmadığına kanaat orta çorbacısı bir biraderiniz o- ı. &fmı d~~r•Y_~ t ~ott;~ Junlmıf, yoraUD s:~ hen u y!:!'.cl1111 ya! ldlnıit sifd Gittllc •111'4-.ı çe
veriflen ftl'dı ve olabihrdı? Be- setinlikten sonra yavaşça cevab lup hafı korkusundan bir mahal- omf luz~. .~fUld ı.tsd.u.l 0 uydan ne- Gitme 11_!=- 0 •--cima . Tabii L-sal- . ~Jancft-çe ~nn 
f\T ala, lbrahinı ata ve Mustafa verdi· d ki w • _ ea erı yuzum e o a§lyor u: aeyua.u - • • uv -J·--• •oa: 
Beyin ,.üzlerine evinçli aevinçli • • • . • 4: ~ u oldugunu dabı aoyler • - Vedad beni kudurtma 1... oraya gidince beyefendmu.:& he- - Sana aöylüyorunı 
baktı • - DevletlU 1ft4lyetlu aia baJ:- ıdmız, ya, karmda~ınızı ahar y 1 kt 1 inkA tme yecanlamyorlar hatıralar tase- ~-b yer di•onmır Saadet! 

• ti · L-- • 1 "di k.. ki 1 L 'ld' • a ancı an o sun ar e ye ' • • ~- -1 
_ KapıcıL-•• , o4aaında lmit re en cenausuıu ıatel' er ı . ((me ana» na ey eye11ı mız kalkm ! ~· d" k d leniwor ...-in ••DÇ kızı aatumar _ Nafile &zülnıe ,. .. _ ._.,. l>eYlet • ? ayorauıı '1ım ıye a ar -1 , • • L.- _ı.. b -.....hllıu • 

efendim, ne d.-U, IMmda celb 1 Mi inayetlU ağa haz- mı hep uyaal munis taraflıu-mu edilerek iki MY1ıilı ~qa • Ba Pl'lll'I lnrak ! Haycti Öp ıçi. 
ve clavet eylemek muvafık olur retleri» mlar atası, Bc,ir ağa- Ali aia böyle bir sual karfı- Kördün. F~t, kal'Şımda bir ra• byorlar;. • • li k--~ ..... ele '°""!ya oturalınıl heiıi 
mu 1 dan ba11kaaı olamıyaca ~ ı için ka- aında kalahileeeğini evveJ~~n kib yaratmaia çalışırsan tiçii· Bu aiteaab, ~>:e c;.;:r;;: - Sö~ezaen ricle~ 

Sadrazam Me~ Pqa ket· pıcıbatı Ali aia '-«nen yerinde.an aala tahmin etmemi, olduğu ıçm müz de mahvolurus. devam eclec:ekti. Elile aC - IClpmla)'amazsnı hile 
hüdaaı Mustafa Bey aea çıkar· fırta41ı, santmı •e kap"1JH düz- fllprclı: Bu kadınla allkadar olmanı patbm. • • Asahiyetle yerimden • 
madı. fhrahim aia san: ye atlat· lemele çalıfll'ken acele a~J@ - Ahar m.Mlle nakli ilrtiza iatemiyorum, anladın mı? Bu - Barak bunlara dıy01'1111l: Hayretle bakıyordu. A ~1111. 
anadan cevab verdi: sordu: . eylemetli ealtamm. kaclm ula benimle lfoy ölçiif&' acletl. .. Sonra usun uzun ...:: brak paltoma uzandı:-v,ye çı .. 

_ K.e.-em buyurup celbeylen - Ya •ia hasretten yalnız - Ya, sene a.yui ~mi b.u- mez. Böyle bir rekabet, onun f'lrua. Hem ithamlarmda nu aaclece l>ir tehdidd • o. bu. 
aia hazretleri karJadatım. mıdır? lunur? aleyhine netice verir, akanda! ÇJ• uzun! ah Bu aam,vıdu. Citmeie kar en ihal'et 

_Ya, ken4116a6Jıe açılmak ile- - Yok aultıınım, veziriazam - Beli, •i• efendimiz. llartırım. · - Halaıs ~ayam! H kh.f ndf detildim. Bütün b ll1' \Jer. 
tiza eyler mi ve maalahab bil· kethüdası ile (ce<!j:lıl kapıcıl~r Beşir ata alt basaıula oturan Endite ile yiizi.ine bakıyor• ıarib itte ... Bwaz = aun4: ri ihtiyari oluyoı·du unlar Cay .. 
mesinde bir mabZUt' sönnez mi- kethüdası fbra!aim aia efendı- Mu .. tafa B~yle lb ahim ajanın dum. Saadeti hiç böyle aörme- derken, tim~ de ki. Her- baııma aeçirdirn.. K.a' faPka.tı1 
aiz? miz dabi vardır. yü:ı:1erine bakıp bir göz İ§mııtrı mittim. Semahate kartı kendi.. yabuz ben bıhniJOJ"Ulll aine elimi uzabrken pı~!n reze. 

_ Sarayı hümayunda kapıcı· - Ya, bqka kimesne yok mu- 2"ecti. l'\tekiler· c Açılın1z,, gibi- sinde Uatün halda" &"Örmesi ai• keain ınali'lmatl v~..,. a.tiDde clarduı ' e ı elbttiıı 
hatı olup kaı:md1ının haıı ortıı.• dur? lerden iki l'Özlerini birden kırp- nirlendirdi. Ukin hayrettir, hl· Gözlerim bU~ur""'' - Sahiden lidiyor 
da olan bir ademe dahi itimad Zenci, başını geriye doğru OY• tılar. Kızlar ağası gülümsedi: la aakin ve itin a.layında idim. - Herk•• ;:!·:herlreal kar «Peki, ne yapalıns -~•tın? •• 
edilmez u. ıtrhk ıevketlu padi- ns.tb: - ıc:~rında&ını.zın adı nedir? Kadınlar, kıskançlık kavsaaı - Elbette··· 1' leh demesi mtimarİe ~le d~ 
phımızm ;.dık bi.1:metkim ~ - «Ferdi aferide» yoktur •· - Halil sulta•ım. yaphklan, ıirrelleıtikleri zaman ve aaiır mı samYorr kim kim· mi saklayamam. 

1 
tİtrediji .. 

bu devleti i.liye hayırhahı kal- f .. ndim. - Pehlivan oldutu dahi talı- da güzelle9İyorlar. Saçının per-f Herk.e•ten -.,i:!İan ve fa.un. Fakat kat'i kon\IŞtlnn 
mam.ıfbr demek olur benim ina• Ali aia: <ıVal'alım öyle ise) kik ffildi. dojTu mudur? çemi yüzüne dü§müttiı. O aolu·' ler? Bunu Jd.. bllirf Ablam Sa· - Derhal! 

1 

yetlii efendim. diye davranıp oda kapısına doğna - Hilaf deJildür benim efen- dukça uçuyor, yü.~üne batka bir dan laafka aceı"&Yl anlatamaz _ Beni böyle b kıp 
Kızlar aiua 'bir etiai kaldtnp yfll'üdü. Bet;r aiianın duvarları dim. • • güzellik ekliyOt"du. ade!e 'F m kalıyor. Onun d~ _ Ha)'ll', her&.::: .~ 1111? 

ıözlerini açtu çini itJemeli, fos odası önüne gel· - Patrttna Ha1'11D ortasında Y ~va~ • ko!lar!mın arasına Geril:ı. ~adar doetlutu yok. tim• Elhette hırakaea ! 0
ffh.et..,. 

_ Yok ala kanndaşım, kaa- d"ler. Kapı ıunısıkı ftapalıyd,. çorbacı mıdır) çektım, aılkind1, bır çocuk eda· s- 1n-ıe ba d.,.ece korkunç bir yapacainnı aanıy r· Ne 
dimiz o ~eğil idi! Z~i Yaver Ali ağaya elile «ez - On vPdh,d orf.cl. c:-:>rbacm aile: • ()ha'bofashk yapamaz. Kollannı hoyn=and 

Dedi, az evvel Ali ağanın ye· durnuuuııı» ı,a.-et ettikten sonu ;~i. elhııt1f'tın.,.zib1 fit·~ri nluo - Darsınım, bırak henı!. "°!_Herkes demekle, kimi kas- - Öp beni sev ·ı~r oladı: 
rinde olup olmadıtını öğrenme- içeriye sirdi, girmesi(.? de ç1k- Kocamuntaf apasıuh. ibtifa cylf'r f • Di!e. ma~a~e~et ~bnek ist; tediyoraun?... Hınla kucaklaf.m, du 
ie giden hadnn •taamı çağ1rclı: mau bir oldu, kapıyı ardına ka· (Arkaaı var) d~: Li1!-in hütf,in l$ferık k;:!:!a- _Bunu sCSyliyememl mma birbirini öyle •ah• dakt ... 

- B ka <<Yavern çabuk .... dar açarak yol söaterdi1 böyled1r. Mutlaka bap Söytiyecelrainl m"fha ki elifleri • pce b-..t. 
rap kapıcıhqı ataya t(1remlü7'l - 81IJ'1U'Ull ata efendimi... rtJ Badı;tlııil ~niye \'eld1lerfıDf- lan, hazan J"&Far .!~;~en..:· = ısrar eblM ..,.._ ... ~·.. fArı•rpıŞlnıftı. 
lnında hekled;iimiziıı aö,olen. AD ala iprlye sirerken 118a- m....ıllilr. . çan sünet sma, en KVY"' 

1 
• .., .,.,. ) 
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SON POSTA Sayfa 4{1"-

Ticaret Vekili dün gazetecilere 
tetkiklerinin neticelerini anlattı 

Ticaret ahlıikmı, ır. l k dü
rüstlüğünü güvenilir bir kıymet 
tanıyoruz. Bu kıymeti nrhrmak 
ve kuvvetlendirmek için borsa 

Ankara, 21 (Hwusi) - D v· 
let Demiryolları Um m Mii · · 
Cemal Hide.yetin rc; .. \iğindt." '1 

heyet merkezi Avrup (l!l bir ~\!t 

kik seyahatine çılmu~hr. 



Ka-

SON POST J;. 

, ... . ~~:!.~!!, . .,.) Almması ıazjm bazı idari ttdbirler Yedni ve haarnbısli1 
dar şöhret kazanmış olan Gene- Un ya n. • tı 
ral Wavel de gene böyle buh- (Btıf taralı 3/1 de) mükellef göre11 ue bu aebeble b 1 r r 
ranı takib eden bir muvaffakı- .lqıvvetlendirmekte bu idari mu- mütemadiyen ak•aklıkları, lıu- kurula 11 • 

l
yetten sonra ansızın değiştirile- a~elat.ın r~l~ pek ~üyü~tür •. Bi- •urları örtba• eden adam değil- 311 d ) 

Belcd:ye reiai yeniden oa::ile•ine rek 
0 

vakit için hatta yakın ati z.ım mılle!ımı.~ realıst b!r mıllet- dir. Bilaki• iyi idareci, yaraları (Bllf ı""'1• alı e baflcıdı iate va~iyeti üzerinde . . h" b" f l"' h "'d tır. Kenuı musahedelerme, ma- deten ve icab eder.e kangreni•· biyeııini ona fiJlfl ~ veyız. • 

hı . tl d ı.rn ıçın ıç ır aa ıyet sa ası va et- ruz kaldığı muamelelere göre re amelivat yapmaktn rekinmi- L---•ıtı -hı• .. siiPl'e t,._;2h.t.~ -.ıı • 91nmı>'e e uru-vor · H" d · il .. .. . ,, :r maaıu ~~ -.... L!_ -. . mıyen ın ıstıma yo anmıştı. hukum verır. Memlekette en çe, yen adamdır. iyi idareci, her let çıkarlar• --;;.teri ii~]ol. 
bmir (Huaasi) _ Çok çocalda Aradan epeyce uzun bir zaman tin ve muazzam ink \ahları ba- feyden evvel rapor ve İatalistik- gö..iirecek .,._, ,..anlardı Y--._ , 

ltlr çok aı1elere verilmek üzere Sıh- geçtiği için tafsilatmı tekrarla. ,ardığımıza ,üphe yoktur. Fakat lerde maiyeti tarafından aldatıl- lan milletler -we 
1 

iyele · r. ~ 
bat ve lçnai Muavenet V ekiletln- maya imkan bulamıyorsak ta 

1 

~a~k: bütü~ bu inkılaL!arm i>:~- maya tahammül etmediği gibi ilim w tekJIİk :;,~ ve Y-.i 

Çok çdcakla analardan bir kus
mrnrn ilrramiyelen geldi, yakın

da clağılma;JIUll baflanı:;or 

den gelen otuzar lir.ıık ikramiye, G l W r H" d" . lıgını ve h1r nnnet oluşunu hu- malevkine karfl da bu auçu iı· dünya ~veren ı 
1 

~kırıu8 
ya.ltında yurda fazla Çocuk yetiıti. deene~a av~ ın ın ıstana gwı- kumet dairelerinde gördüğü mu- lemekten çekinen adarndır. Bu dan blse ~ __ ...ı.ı ... 11Daarılıgın ıa.. 
ren analara ..-en1ecektir. İkramiye r gıtmez hır gazeteye yaptıgı amele ile ölçer. Yaptığımız bü- rapor ve iatatiatik kusurlann.tlan, ileri ft ..O ~ınsa.n~ık kafa. 
verllmesl bakklnda emirleri gelmif beyanatı düşünerek bu değişti- yük hamleleri tamamlamak içjn onların tam tamına hakikate larını -we --;;;;~. ıı11 tı.ef'i 
olanlar pınlardır: rilmeden pek memnun kalma- idari sahalarda, Tanziınattan uygun olmayı,mdan memleketin ne~ ijsel'lıadm d~ul bir ala 

Alsancalda Feyzi karı•ı Fatma, mış olduğunu hatırlıyoruz, ve sürüklenip gelen bazı. değd~ğa!ı çok zarar gördüili muhakkaktır lik t..-1,.u... devresi uny•Ya bir 
Bahçeler sokaitnda 27 numarada gene hatırlıyoruz ki, o vakitler uauller ve ~elenekler• ce:zrı bır ve meydandadır. refd ye ~erebllecek ebedi bir 
Ramiz karısı Muradiye, Ka111yaka. G 1 W r d w. f ·1 ıurette tasfıyeye n1ecburuz. lıte bu yeni icablara uygun i- barit .,_.., :ıe yeni bar hale kona. 
da Zeytinzade sol<e~ında Muhar- . enera ave ın egış ırı me- "«İdareci' m fhumu üzerinde dare amirlerinin yUkünü azalt· bilir. S- ~bir hava · 'f \'e IÜkiD 

ııne &ebeb olarak kumandası al- de yeni 'telakkilere göre bir bir- mak, onlara hakiki vazı'felerile .ı--ı Jllİll ~.t.. 'msan ıçaknde "•-
rem kızı Gülsüm. Yiğitler mahalle- t d b 1 k ti · IA d / - ..,._ l ,, __ . d . ın a u una~ uvve erın şu liğe varmamız azım ır. dareci, meşgul olmaya imk~n vermek tı~ k1Jrlllabilir. Bu b 11\ııı a... :n ; ~rl k~sı Zehra, aynı yer. veya bu sekılde kullanılmaları bazı dairelerde old•ığu gibi kera- iç!n ~"Ukarıda bahsettiğimiz kil· ~ ihıı n kemal g"bl~ta la. 
Z:hı~ vl==a d M~ kb:;' SH" y üzerinde fikir mutabakatına va- di6ini, malet,kine daima giillii~ çük idari tedbirleri b;r an evvel _..Jı~•!_..1..ti hizmete :a .. ~ı. batll 

~. ı:n a urıye, • ı cıfler Atamaft ramamış olacağını d .. .. .. ırüW•tan man.zaraaı vermekle v.erc:eklestirmek zorundayız. ~.. L~ll _--:.,_--. -~ ;.,.. 
Çetn,elikte Ham efendi soka;,ında Karabük (Hususi) _ KarabÜk .. .. .. w .. .. .. uşun~uş, - - - -- - kiJıl _ onu -
Görece köylü Mahmud eti Gü~, belediye reiıi olup mem!eketimizde 1 düşundugumuzu de o şekılde 1 R A D Y O 1 1 7:'i:':i'I Yellİ •• barlMis diinyaYI l}l K.ar,ıyaka. Ala,.IM:y c:addestnde fok:o tetkik • at il t !yazmıştık. Afilker/ik ~ tüoffiiDe kuf'Ulacak ve eaar.' h ._ 
Glr'tli. Ali brıaı • Emine .. Birincil mıt olan Sadlv.;a:eerf.""lAY ta'-. aenan 14ına. Bugün o vakitkine çok ben- e d~ bir diizen deO.iJllladde. 
Sultan-e m&halleMnde Alı Ha•m 1 clanb ... y b" . . .. .. _) b ı CUMARTEdİ. 22/R/1!!42 Ye ek subaya r _ __._.. akıllarından \r ... ' '•lc.I 
,__ -~ _

1
:. r_ı_ı ınahk .... d eri yapmakta olduğu vatan va- zer ır vazıyetın onunae u un- u.. ... ini---. .. e • İcd. - '"' LIÇ,..., ~• eme oncn e lf .. ilanald Kar b k ıd w •• •• 13,30: Saa.t a.yarı, .... 3: Tul'kçe P1ak k d•I ki rıaclaD ._...ayacak Yeni bir Ei'- .. nJa. 

Gizti sokakta Ali karısı Meeyem,•z .. es~ e? '?nra a ü el ugumuzu goruyomz. ıar, 1U5: Ajans h:ıberlert, ıı: Hafif sev e 1 ece er bilir fnaanhia ve ona h" ,llllr -
Mah.rnudlye mabal•esinde 17 numa dorun~ ve vazifesuıe bqlamııtır. Mister Çörçil Mcıskovaya gi- oıttestı'a pa·~!•rı n•ı.ı. H.3C: hfanbul Fatih Askerlik Da.ııumaen: ~-·yeni •e uzlattırıc, ;Ucrbea~la.. 
rada Şevke~ karıs• Zf!ynep ve İslim 1 L~~~· Yaveru Alt~ gelir gf'lmez diyor, yanında genel kurmayın .ı yanşlarJDm taJımlnleri, ııı: Sa.at a. Lise ve muadili okullanlaıı ·~.!; Datıaa. A. ı• B.lllll-
R 

'"--'- d k d F ~ye mec .. ı 111 ~amaa davet et• .. ")) . de • H" d' _ yarı. 18,03: Radyo dans orkestnsmın ,_ -- o ~. 
,.,. .. , uaz.ı mey nnı arşmn a ey . ılan b t lant da mumessı erm n gayrı ın ıs lap kWI& b.irimetti :aHerllıJer..- -

7.Un~ kızı Hayriye, &k~k lisesi ya·,:'.;;'.::.': yarı~~ itl~le ~7'n:!;ıtandan hususi surette geti
1
rtdil- !: !~':, ~~~~~3·~~~1~7:~ verilen taın e1ın1emaoıeuıertn ~ Yakalanan p'Aj hır n,,~Qa 2 numarada Halim k~Ha.. -'" .__ __ ..:ıar !!--....!_.)_ k--'-·- miş olarak General .wave e h bert 1 19 45 .,,_.___ lu:k bıtabmı ftl"DLİŞ, 1übek .. 1 .. sızı 

.-.. ,,_ IUIU'lll". ~auuc ..... ~_,.. b k a. e'J' • • : ~""~vt:ıtt ıo daetika, &ireceldeT hariç) E;riiltln ı,trbtcl Pli z,ıbıta, dun tehlınizin ---o- tur. vardır, göze çarpan ır no tayı 19,55: Saıı eserleri ve OY\ln Iıa.va&.n An'karaıda. yed.ek ıiib.W 0 )allallMla ~ pliJ"lllrında bir müddetlenbe ~11htellf 

B d 
~ b" Belediye la§e meselesi üzerinde kaydedelim, İngiliz başvekiline 2~·1~.= Radyo g:ı"Aetesi, 20,45: Sarin ~ tıaılunma.!a.rı ica.b edıe&". 1 iancu1W' yapan azıb bir b t'l SO, • 

ur ur a ır araba - bu.ıuiyetle durmaktadır. Bu mev.ı ask~rlerin haricinde İngiliz ha- tul'~ler, 21: (Ana es~lerl, ıt.15: Diııı. Bu tarihte olmılda bulasıalJblderi • p)aınlfb'· 1
"'

1
:&1 ,. 

devrildi, bir erkek ö'dü :ııuc. .ald muameleyi komi&yonlardan riciyesinin şark işlerinde ihtisas ~k· ıstekkl. :?l.45: (~lir ve nesir sa. çln 25/Atmf.os/9'2 sah ytiJıti,Jltlea iti. Şimdiye kadar bir çok ki 
cleVB" aln111 olup memleke:te bir buh k nmıs yüksek memurları da atıl· 22: ltadyo saltlll Gl"kesb'ası, 2:?,3D: baren JDeDŞub olclaJdım ~ fGbe.. para ve aı"kymet etYıılartn ınseleria 

Burdur (Husu.si) - Salih ismin. rana mahal bırakmamak için azami aza · t · J .. rdir Artık hük- Saa.t ayarı, ajans hı.bl'r!eri ve borsal&l'. l~rlne m~ ~ ID~ bu hınız. Kumkapıda otur 
1 llf•ı.. 

de bir Bacakb karıaile blrl"kt~ at gıyreti aarfetn ektedir, Bu meyanda refakat e mı~ ~M ·k d A _ w• 'kl'k a 'lftlla.lan" bn ıatitııclft. orfıoıla ~ vant adında biridir. YtU"V llQ Yer. arabalarına bl~ek kön gidCt"ler- yiyecek maddelerinin sıhhi kontro- medilebilir kı, os ova . a v gışı .. ı yapılmıştır· Bu vaziyet· 
1 P~ 7~ıftl'lÜ' ektlla .. t.nı • florya plajtna Pııılı b anı diin de 

ken .ı :u.-::.. ve araba devrlbni• l~nü temin malrıtadlle belediye bir rupada açılacak, yahud acılma· te şoyle düşünülebilir· rlme _......_ ..... 1raDDllonu11 ıt . .,. r:::::'! ta aid kabm-e .n.e;ekllradk• bir• -~ ır· b ' • . k 'k' . hed A b . n ..... ~.... __ h alfl•-·.., _,, ·- ce eti 
tir. sı ha. memuru getinnif ve Clerbal sına çalısılaca ı ıncı cep en .. -. ca a Moskova kararları htiJıımiine WvflkaB - binde bulunan paray •tırırke ce • 

Karı koca her icisi de zedele ıva:rlfeye b&Jhltmı.,tır. gayri Alman ordusunun K~f- uzerınde bu karariar t tb'k tAn olunur. bıta tarafından cürınünıefb n 2-· 
ml-'er erkek tamamen bur.ı-L~,- Şehrin temizliği ile hayat pahalı. kasyada iletlemesi devam ettiği decek mevI.ide bul ı a ık e- Unde yak•lanrnıftır. •d ha • 

,. ' aaa. llw ·· :ind hauul eti d lmak 1 ·ı· d unan şar or- · fLERİNİZI ed olarak ölmiiftür. Kadıa iyİlefJIÜftlr ~ı uzer e 1 e uru takdirde Ortaşark ngı ız or u- dusu kumanda he t" • fk' fffR ÇfCfT f(LIŞ Suçunu ilaar en Yervant L-•-' 
- --o • :ladır. Bu huauata cezri kararlar alın el"" k lan vazife de ko· bak . k ye ının 1 ır ol l kJndaW tahkikat evrakı ile dl"._.. 

B l 
L • Y 1· mıt olup ali.kaılılar seferber edil • suna uşece o. .. .. , muta atı yo mudur~ ·15-rAN BU • teslim edilmittlr • ıyeye 

a ıxnır er ı Mallar pazarı mittir. nuşulmuş, belkı buh.m Yakın- Bu suale müsbet bir cevab 
1 

1 /"\ ------· ------
. açddı Dlfer taraftan pdıane ~ı!1a sark işlnine de dokunulmuştur. verilip verilemeyeceğini Yakın· l(Lİ Ş EH AN ESi D ktor Haf C 

. Balı~ır .• <Huıuıi) -:· Bahke-
1
aid muamele t~emmül etml. Verilen kararları elbette bile-ışark lngiliz ordusu şimdi kendi ı.ıu~g,.1CAD.CABALOBLUYDKUŞU-29 O iZ ernal 

aırde bır muddettenheri hazırlık ~ ve eski tebr•n pli~ırılma meyiz fakat görüyoruz ki Mis- faaliyet h ·..ı b l HJ1tvt 1t (Lokman Hekim)" 
larda bulunan Sümer Bank Yer- a1 iti İize\-İnd.e y~ir. .'. . ' .. l . . sa asınaa u unmayan ' · · •an R Dl land 104 N d 
li Mallar pazarı açıJnuı ve hal Mülea.hhidhıe ihale edilen mo· t~~ Çorçıl Moskovadan doner y.enı bır harekete giriştiği tak- UCUZ.ÇABUK~ BiR ŞEKiLDE Y~~taD10....: kabul ~ ... : heraa., 
kın giyecek ihtiyaçlaruu ucuzça tlern mezbahanın temelleri •t1hnı1 1 donmez Yakın~ark ordus.unun dırde anlıyacağız. ]AŞNA SİPARİSLERİ SÜRNLA~ .19ha• JlOü-2339' 
tem:ne bqlamııtır. 'H lnpa1aa batlanmlflır. !kumanda heyetınde tam hır de- Ekrem Uıaklıp 



• er1. Telgraf, TeleEon Ve Telsiz Daber 
Alman radyosuna 
göre müttefiklerin 

deniz zayiafl 

BU SABAHKİ HABERLER 
Krasnodar cenubunda Ruslar e ketd•ı Berlin, 21 (A.A.) -Alman rad 

Bugün yedek subay oku.u alayına 
törenle sanc3k veriliyor 

Ankara, 21 ( A.A.) - Yedek subay okulu alayına ıancal 
Yerm ı·· · 

k gen Çe ı ı er Y0911, son 24 saat :ııarfında dii§man 

te rar deniz kuvvet~tnin 5 harb gemisi 
ve 4 tafıt kaybettiklerini bildirmek. 

e orenı yann saat 16.30 da Ankara Hipodromunda yapıla 
cak ve b · · ·· u meraaımı nıuteakıb a ay tam teçhizatila aeçid resm• 
yapacaktır. 

Boteln kovÔ 111ıatakasın a So yet ... n.Dieppe baskını C Askeri va2f yet :J 
b 6 arı bir noktada ,ıarıldı (Baı taraf• J önci ı•J>fada) ,~'::,,::;-:~:bnı~itaı:_~~dül.a)h ğrnı da bugünkü gazetelecde oku 1 . . r eueuu u- yacaklardır 

1 

"11k.aa ge!diği bildirilmitlir. bir noktada Almanlar Sovyet yuı ~-uçak1lerk~ydb.~tmJ:~~ .. ~~man ha- sulbueh~de~elediği anla~ılmakla beraber İngllizlerİ. müttefikleri bu Çjkar 
Londra, 22 ( A.A.) _ Dün ge r•• ... ~....ı: ... rad garbinoe D<ln. dir.· hatlarını yarmağ:ı n'luvaffak ol• va auvve ı un gu.uwuzun ve ge- a ıse r arasında §u üçünün gö- ma h ek ,. · Abna la 

~- 1 1 k 1 d B d le d"I • 1 • 9 ak ka bet · ti Alman cak d • • ar e ıru, n ı·ın batı Av. ce yansı Sovyet kumanhğınca ses-inde kanı. çar~ı§ma ar ın ': muş ar ır. ura a Ken ı erıne ce eyın uç Y mıt r. ze çarpa eırecede ehemnuyetb rupadaki sahil "d f 1 d 
d'l . br- d J(letr f etınekt"!dır. Tımoçenko yem kartı bücumlat' ya:nlmakladır. hava kuvvetleri 21 Ağustos gece • oldukları da meydandadır: j mek Manş kan~u d

3 
aa arını ~ne. 

neşre ı en '!'esını t~. ıg e 'otel• ::Jcriye kuvvetleri almışhr. Şimali Kafkasyada Krasno- sinde Ports Mouth askeri Jlmanına a - Stallngrad cenub mıntaka.. tefik' vapur k fi in tn geçeT mut · 
kaya cenubu şarkısmde, .K gotelnikovo'da Alman hücum dar cenubunda Rusla?' yeni birjkartı taarruzlarını yenilemiştir. A- sında ve Don ile Volga arasında arruzlarda a.~h~ erbn~ yapı 1 

an ta· 
"k p· t" k Krasnod•r b kt \ t F k . • d h 1 ~ L ~ b balar 1· Alm--'---Ia .. . . mu ım ır ro oynıyar nı ovo, ıa ıgors , l 

1 
akim ıra ın mış ır. a at rıc at a a yapmış ardır. gır ve pea agır çapta om ı • llllQU" nıuttefiklerı tazyiklerini Alman rady dini m i ta .1 

cenubunda şiddetli çarpı~nıala· ar man ve te~iJıl_ arda hasar yapmııtır, gittikçe artırmaktadırlar '\le çok ya _ Al an sahı" 
0
b t e Je s tsyho~ub 1 

e 

b 1
1 "'ı 11 d d 19 A ~ t M k · m a arya arını a rı et 

lJ ptlan asker çıkarma teşebbüsünde lelerle yaptıkları muannldane mü • da maY e t t ,{e lk" ~11?1an . ~ ıaln · Alman
.lar Dan'un Te ıg are gore og"' u a v zı'yet gus osla anş ıyısına ya. vaş dahı olsa Sovyetlerin büyük küt- mek ve n nlha t d"' h kk 

dütmanın verdiği kayıblar §Unlar - dafaaları tedricen kırmaktadırlar --'- omksad'le ar 
1 kıçım esır er • 

d 
:.ı • 617 j ı ı k •· Yal · "'i:.K ma a ı e yaptı arını ve ne. 

b d ..,,, an uır · 8 yara 1 0 ma uzere nız. bu mıntakada Almanlarla "I ed k d 
C8JU Q ·u :un . (l~ftarafı 1 i~~i sayfada) j faada durmaktadırlar. Rua kar· ~o:Ufes~~=rü1::''ı v.e~ahu~k~o- ~ü~tef1kler~nlin taarruzları Don ve ~~ bilıi':.~şler~lr~emnun oldukları-
k t·ı r fıklerı ord~ları d_Ufmanın inadlı şı taarruzları düşmanı yıprat- •• er ennın mı arı o ga nehır eri arasında cenuhdac t .. ı ı .. 6l<l . . 

arşı ya geç 1 8 RoY~ nıukavemetme ragmen yeni iler- makta ve aoır kayıblara sebebi- henüz meçhuldür. Bu teıebbüs es • !imale doğru inkiJaf halind dl B • kngı iZ ere. mutle ermın gerek 
ı k d 

• nasında düüirülmii.. olan d"' ti b . e r. u çl armanın ıcrası, geı·ekse geri çe. 
leme er ay etmişlerdir. yet vermektedir. r- -y uşman sure e u taarruz nelıcede muvaf • kir d k" k 1 Moskova, 22 (AA.) 1--t k•Y• Kerç boğ. azın .. da uçaksavar ba Krasnodarın cenubunda üç uçaklarının adedi 112 den 127 ye fak olsa dah' S .. k tl 1 1 ış esnasın a es ı a ın ara naza. 

ter ·. Almanlar nı'hayet 1' e s .. eh- 1 b d çıkrnı~tır.Ahtıan bava kuvve'lerın" ·ın male d ~ ı üt" ovyakeb. uvve ·ıer § - ran gösterdikleri yenil k, tekemmül 
_ d Don .... tarya arı . ır. ıqma.n taşıdım a- gün devam eden çarpışmalar es- k k b · ogru m e ı mevzı ere çe. ve muvaffak' t akdi 1 nın cenub Jor:usun ~ tı:nuı- teşe vermııtır. Azak denizinde nasında Alma,nlar ölü olarak uça ayı 37 den 35 e inmi~tir kilmekle hem Uendll • • k fal l ıye re ıayan ° · 

rini geçmeğe muvaitt,.ı:r tu- Alman ~ayn tarama gemileri 5200 kişi kaybetmişlerdir. (A.A.) • ma tehlikesinden kur;:;~Jar u ~~ :.akı:ı!ıf~ııterdikleri~eb 
lardır. Nehri geçen . 

1 
let' kur- has8:r~ ugramadan, bir dül!man Leningrad cephesinde mev2ii Vifi.ye göre İngilizlerin .z:ayiatt de Alınan batkomutanlıiın:n ma. Şmome ve Selne z neı::ı! anıs:!~ 

tunmak için "cele sırr kuv~et- teşkilıne 1:8~~!1\lb iki Rus gözet- çarpıı.mal.~r. olm!1şhır. Rus kuv- ,. Vıc~~ 2_1 (A.A.) - Fransa hü.l reıa) Zukov ile mal'1?pl Tlmoçenko yani Almanlarla tabü bir ,ekiJde eıı 
maktadırlar. Bunlar h .. ~:rxılarına ~?1e genusı~~1.batırmıtlftrdır. Bu vetlerı muhım hır noktayı işgal kumetınm ışgal altındaki arazide bu orduları gruplarJnı birbirinden ayır. kuvvetli oldukları bir mınt.kay• 
lerinin şiddetli B' 

11 kısım Al- u~man le§ 1 1 geri çekilmiştir. etmi~lerdir. Alınan karşı taar- lunan umumi murahhası gazeteci • mak:lan ibaret olan eaaı pllnını tek· yapmlf omıaı.n iM ..ı. isaJa edi 
uğramaktadırbr .. l;~dir. Almanlar e&İr bile almışlardır. ru~ı.,. .. , geri atılmıstır. . lere beyanatla bulunarak Jngilizle • rar önlemİf olurlar. Bu aebebJe. Al· Iemea.. Bu çııa.nn. hanıiretl ·ç~ .ak: 
manlar yok cdilr.JJf Don cephe.inde Ruslar birkaç Moakova 21 (A.A.) - Don lıa- rin yaptıkları rhraç hareketi esna • maaJarla mdtteflklerlnin StaHn • Ja ~ en mfffa,.im .-....ın ikıncı 

Via;.sma'Jtt Sali'.ıhi- k«:re nehir aeçmeye teıebbüs et- zakları bir ırmak kırısındaki buiday sında uğradıkları zayiatın 3.Soo ö· grad cenubunda11 ta•nuzlarına de· cephenin llÇ!~1 zamanının he • 
Berlin, 22 ( A·~/ı;.ıen öğre• mıt}er, faka~ bu teşebbiislerin tarlalarında yapılan çarpıtmada dör lü ile el&Mriıi Kanadalı olmak üze- vam ~ bfb'Mk D~ bvaln.ia nibı ~edıadl h~d ndBaa ıon5 Mı·~ yetli askeri rna~• :Oa•da jiddet hepsi akamete utraını~tır. düncü Alman dağ tugayına menıub re l.800 esircMn ibaret oldufunu bundan~ sfi ·~el bir yarma ~ova ~- erm e Y ta. in 1 

nildiiine ıöre v-ıa:ne olan bir Alman hava kuvvetleri Volga 13 üncü ve 94 ünc:ii alayları kılıç. ilave etmlıtir. hareketi yap.~r pmal kıvr!mln - ik~ ~~ed11!1 zenncdilen Mıster 
li çarpıpnalar• _.alından :r.apte nehri iizerintle üç taşıta batırmış tan eeçirmitJerdir. Bunlardan bini /ngilizler Almon iddialarını dan Don Nehrini geçerek Stalmgrad Çorçllın şundikl halde mevcud bu 
tepe Almanlar rr 

19 
Ağustosta ve bir nehir ıemisini hasara uğ- bqyiizü öldürülmiit; 500 ü kaçmıt reddeiliyorlar ıirnallne doğru yürümeleri ve Sta • imkansızlığı böyle faal bir teşebbüs 

dilmittir. Jti.ieV: .. ~na devam el· rabwttır• ve geri kalanı da esir dütrnüttür. Lonclra, 21 (A.A.) - Alman- U~la Don kava.i ara~ın~aki mü· le ~ö tennek istemi~ olması ih:lmal 
Rualar taa~daranak noktası- Viazmanın doiusunda Ye Rjew -- -o lar bütün manl1ia ve hadiselerin h~ Sovyet kuvvetl-;ırlnın şımale çe- hancinde değildir. · K. D. 
rniılerdir· .~ ...... atılmıttır. dolay} nndaki düıman mevzile- Fıı dık, uzum ve sarahatine raeınen, Dieppe baa- lerikil~bbil?1elerlne ~dan vermeme • 
na gireO "';.:i; Rusla~ 19 Ağus· ri kari silahlarının ateşile altüst kınının, mÜtt4:fikler tarafmdan D' ıarurettır. Hindistanda müslü-

Leniflfr•.i taarruzlarda bulun etlilmittir. Ruı teşebbüaleri kanlı ·ınc·ır hakkında inceden inceye hazırlanmıt ve Almanlarla müttefikleri bunu yap 
tosta ın•..-eunla• boşa ııitmi_ştir. zayiatla geri atılmıştır. Almanlar taraf andan ise süratle mağa biç füpheslz çalı~aktadır • mani arın ı•stek' a_rf~ 
mutı~u·. asker çıkarmak için İlmen ölünün cenub doğu· önlenmiş bir istila teşebbüsü ol- lar. Fakat, anl~ılan büyük Don kav i "· 

ftN11e9•1•.rı1'•11 yaptıkları tes.ebbüı tar sunda bir aç ıündenberi sarıl· koord"ınas on duğunu iddia ediyorlar. Mütte- si garbında, bu kav\sle Woronez a- B f • . _ 
bul d.. k tl ' f't.ı\ • l .. d b• t W 'd ( aştara t 1 ıncı 3ayfada) . . mış un n u,man uvve erı ı~erın, ay arca suren hııztrltk· ırasın a ve ızza oronez e e. v~l'-!~ d d"rd" . ll' l _ı. 

decfilmııtır. • h d'l • t' 1 d 1ı. h · ·ı· So l k tl • l'l.alliula a o u ıng ur.ce o aruı ım a t mış ır. k 1 ar an &<>nra .:-t.Vrupa kıt,asmın emmıye~ l vye uvve erı mev· . .. 
Stalingrad'da Volchow'un üzerindeki bir arar arı . ti'1~ b' t" d d h cud olacak ki bu htısu5takl mü\ead- çıkan 13 nasyon list guete bugu~ M k 

2 
Al _ ıs asına ır umen en a a az , lkü C .... d 'l"bar . 

GS ova, 2 (A.A.) - - köprübaıına ve Petersburg çem- d kuvvetlerle başlamaları naııl id- did teşebbüslerinden henüz bir ne. ~ r:ı e~.11 en neşrı -
m nlar Kotelnikovo'da Stalin· berleme cephesine kar,ı yapılan neşre iliyor dia olunabilir? Bu r evkulade tice basıl olmamıttır. yatı t&ıtil ec er ır. 
grad istikametinde ilerlemeie Rus taanazları bo~ ritmittir. fantazist nazariye kabul edilse b - Orel Jima1 çevresinden Al- o----
muvaffak olmu,lardıt". Fakat Finlantliya körfe-zinde Alman Ankara 21 (Radyo gazetesi) bile, Almanlara göre bir köprü- manların düne kadar hiçbir haber Yeni bir memleket davasi 
Rusların ıiddelli hiicumuna uğ- haYa kuVTetleri ltir Rua mayn Yarınki resmi pzelede üç mühim batı kurulmasmı bekliyen 56 neşre3nemek suretile yapmıt olduk- (BQf taralı ı inci •ayluda) 
ramaktadırlar. • tarayıcısını laatırmı.ş ve bir ikin· koordinasyon kararı çıkacaktır: nakliye vapurundaki kıt'alan ları taarruz yukarıdaki düşünce ile sı, bütün memlekele şamil bir 

Hırvatistan"a komünistler 
kargaşalık çıkirdılar 

Viıi, 22 ( A.A.) - Bernde çı· 
kan Bachler Nahrichen gazc• 
tesinin yazdıjına göre Hırvati .. 
tanda komüniıstler karsqahklar 
çıkarn11şlardır. Bazı yerlerde 
mahsuller ve depolar YJlkılmıı:ı 
po11s kuvYetlerine hücum edil· 
mittir. Birçok idam cezası ver· 

i,lertlir. 

Suriyede yeni 
k arışıkhklar mı ? 
Vi~it 22 (A.A.) - Filiııtinde, 

Telaviv ve Hayfada gıda rnadde 
si sıkınttııı devam etmektedir. 
Suriyede de kaı·ışıkhkiar olmak. 
tadır. Halep • Beyrut demtryolu 
birkaç yerinden kesilmiştir. 

---o---
Cevad Açıkahn 

Molotof ile görüştü 
Vişi, 22 ( A.A.) - Türkiyenin 

yeni Büyük Elçisi Cevad Açık· 
alın, Rus hariciye komiseri Mo· 
lotof tarafından kabul edilmi;-
tir. 

---•o---
Bir Çek Generalı: 

"Ruslar Alman~arı 
yeneceklerini söylü

yorlar,, diyor 
Londra, 22 (A.A.) - Rusya· 

"YI boydan boya uçak ile aeçmİ§ 
olan Çek generali İngrat Londra 

ciaini aiır haaara uiratmı,tır. 1 - Fındık müstahsillerini ko - karaya çıkarmalarına müttefik- tahiatile alikalı olamaz. Eaaaen, O. salgını i(ade ebnez. Türk kütle· 
Fiil hava kunetleri 19 ve 20 rumak ve yeni mahsulün fiatını dü • leri ne menetmiştir, anlaşılamı- rel'in büyÜk Don kavsi dirseğine o- si milyonlardan müteıekkıldir 

Ağustosta iki Ruı. denizaltısını ıürmemek için, doğrudan doğruya :n. Çünkü köpr~başı kurulmu~ lan mesafesi 700 Km. den fazladır. ve bu kütlenin içinde az ko.za· 
batırmıtlartlır. fındık mübayaası yapmak üzere, tur ve dokuz $aat içinde mua:z:- Orel taarruzu daha ziyade Wiyas. nan, hayatım ahnterile temin ., 

Rusların ahmlıııTt Ticaret V eki.Jeti emrine 2 milyon zam sayıda asker sahile döküle- ma şarkından büyük kuvvetlerle deııler kumarı rüyalarında bile 
Dün gece Rus hava kuVfttl~ri lira tahıis edilmiıtir. bilirdi. Fakat hakikat $Udur ki günlerdenberi durmadan taarn!Z e. görmezler. Çocuiunun mekteb 

umumi valilik arar.isi ve doğu Yapılacak olan mübayaatın ga - müttefikler, Almanla;m ileri den Sovy~ kuVYetlerinln cenub yan kitabını, pabuç puı·a&ını nasıl te
Almanya Üzerinde hırplama u- yeal fiatları normalin üstüne çıkar· sürdüğü ne insan. l!ayısın1, ne ge· lerile gerilerine bir tesir icrası ve - min edeceğini. düşünen bir va• 
çu,lan yapmı~lardır. V arıova mak deill, normalden 11pğı düf • mi saylstnıt ne de harekete atfo • yahud farau Briyanak civarlarına d k ıtehrinin sivil ahalisi ara11nda · .. h ıı· t · tan a,, umar oynamağa ne va-
ır mesane ve musta s m 2arar e esme lunan niyetleri kabul etmemek· taarruz eden münferid bir Sovyet kit, ne de imki.n bulabilir. Hü· 
zayiat vardır. mini olmakHr. d' 1 B k k ' d l f Muharebeler hakkında talıilôt te ır er. u a ın, ıt a a yap\ a- grupunun imhası gay~sine malu o. lasa, 9rtada memleketin sosyal 

Hatırlardadır ki, evvelce verilen cak müstakbel seferlerin nishe· 1-LIJI b'" · · 1 b" l 1 Berlint 21 (A.A.) _ Salllhi- .-u r. unyesım sarsaca' ır sa gın 0 • 

yelli askeri kaynaklardant do~u diğer bir koordinasyon kararJna gö- ten çok küçük bir mikyasta pro- c - Kerç boğazının ııarb sahili. duğunu sanmıyorunı. 
re Ticaret Vekileti, fındık fiatları- vasından başka bir şey değildir. nin Almanların elinde bulunmasına, Fazıl Ahmedin bahis mevzuu 

cephesinin bazı kesimlerindeki nın diifmekte olduğunu göriince pi. h 
muharebeler hakkında_,. u tafni- Yeni taisilat Kırtm yarımadası ve A:zak denizi ettiği kumar iptilası emen her 

"' ., yasaya müdahale ediyordu. Şimdi ---L rb • l bill d ı · · · b" d dd B li.t verilmektedir: Bu hareketle a1ikalı olarak ceııuu, ga ve ,una sa ı erin e A - ıçtımaı unye e mevcu ur. u 

Vl
'azman ..... doousunda •ı'ddet- ise Veki.let, doğrudan doğnJya mü- b 1 • man. İtalyan ve Rumen seri botları- itiyad, kendisini sosyal vazife· 

... • ıı bayaatt~ bulunabilecektir. ugün açığa vuru an yeni tafsı· cud"~- v "'--'- d 1 d .. t - . , dd d h t 
li muharebelere sahr.e olan bir 2 - İncir ve Ü2Üm mahsulünün lat ~zerinde durulm~ğa değer nın mn' ı,,~ ...... ragmen ~ e er en mus aenı a e en, ra a 
tepe Almanlar tarafından bü- fiatl d l . ed t l mahıyet arzetınektedu: nizinde h&la Sovyet denizüstü kuv - ve bol para kazananlar arasında 

arını a norma sevıy e u • A • • ve~lerlnin bulunması ve bunlarla eör\ilür. Bu gibileri kumar da 
cumla ve kat'i olarak zaptedil· mak için, tekrar Ticaret Vekaletine ~7'd~ r. dcuih·~~I bugüAnlmbll1n • birlikte Sovyet nakliyP. gemilerinin oynar, ne bileyim binlerce ı:raya 
mittir. doğrudan dotnıya miibayaa yap • me_ e ır 1 şu en an u- bo d d ..-1..iJml"kt kürk te satın alır, her ıey yapar. 

Rj-ev keaiminde, düşman 19 mak hakkı verilmit ve bunun için çaklarının sayısı 92 dir. Muhle- Kerç iazın an a g~ e Onlar, fakı'r halkın cemı"yete 
A U d l d ·ı.· ·ı 

1
. h . d'l mel olarak tahrib edı'len fakat olmaları Krunodarın nptından ve ğustos giin'. e taarruz arına e ayrıca ıaı mı yon ıra ta sıs e ı • . . v K bat b akad faydalı olmak içın ~arfettiği pa• 

devam etmi,tir. Rjevin cenub 1 i tahrıbı teeyyüd eylemeyen yüz- ata«•· u nın u mınt a ge • m ıt r. d f 
1 

·ı ! _ _. d hl So _._ in ralant cemiyetin menfaatine ay-
doiuau d b'rr."k yerlerde ~ı • ı ·ı en aa a uçak ta bu •ayıya da- ç• met11HOen. sonM\ a . . Vfc.ııı::r 
bom

.._ n a ıöi" ··.'. ''ğil .• '":. 3 - Devlet sermayesile ış eti en .. kırı bı'r .. ekilde lıarccderler. Bir v 1 bil bulunmamaktadır. Demek 0 • Azak denızl '81'k aahılındeld bazı "' 
ası ve g us go S'! sungu köınür madenlerinde ça11f811 ame e~ li la b ki'- ı T ekalliyet teşkil eden bu zümre-

muhareb 1 ° 1 t s• d luyor ki lngiliz}er, kaybolan her man rl ve ata IK Q an aman -e en ° mu~ ur. - ır a- lerln ekmek tayinini a .. tırmak için nin, bir içtimai tehlike olabile-
yanak nokt · dü'm n il uçag· a kartı düıımndan bir uçak yarımadasını. belki Novoroslıkl'nin 

a&ına '.;·•·en " a Ticaret Vekaletine aalihiyet ver • ~ ceg~ ini zannetmiyorum. Biz, :ıa· atılmıstır. . l dü~i:rmüşlerdir. Bu nisbet eğer hatırı için hala ellerinde tuttukları· 
Volk. f 6 . d b" k'" .. b nıektedlr. Maden dahllınde ça ifan f ' .. t • b h kik• b' cesaret ten fakir memleketiz. o zerın e ır opru a l ngiltere muharebesinde Alman nı gos.erır ve ut a t ır - ameleler 1000, hariçte çalııan ara eserid Kumarın önüne geoçmek bah-

şı yakınlarn.da düıman aaker • 
750 

_ı__ k .1 kf hava kuvvetlerinin ada Ü'Zeı-in- · ir. • d 1 l 1 ki Al ·ı ııse gram oame verı ece ır. de cfU•ürdüg•ü İngiliı: uçaklannın 2 - Batı Avrupada: sine gelincet naaihat. müca e e, 
top~ u u arı man topç• ateıı e Vekile~. vaziyet icablaı ın:ı göre bu "' hatta kanuni müeyyideler bu iş 
dagıtılmıştır. • . sayısı ile mukayesP edilirset cok İn&ilizlerle müttefiklerinin 19 Ha 1 ~ Sovyet ıalahıyetlni kullanacaktır. • . . ıçın kifi gelmez. Bazı arının 

tebliği memnuniyet verıcıdır. ırinuı sabahı Fransanın Abbeirlle ile söylediği gibi, tiyatro, konser, 
Moskovab, 1~.x.~ (A.A.) - Sov- Sovyet fevkalade Sanıldığına &öre, Dieppe ha- Le Havre tehirleri araaındaki ~~ san'at zevkinin olmaması da bu 

yet öğle te lgt: rekatında müttefik para§ütçü 6ahili üurinde bulunan Dleppe f""' .. - iptilayı doğurmaz. Çilnküt fikre 
20 Ağustos gecesi kuvvetleri tebliğe a!d bir tashih kıt'aları kullanılmamıştır. Çün- ri bölgesine. Jimcliye kadar yaptık· ve ruha hitab eden eğlencelerin 

mi-:& Kletskaya ceawb doiuau ile Dünkü şehir nüshamızda Sov- kü bu kıt'aların kaydettikleri l ları yedi akının hepsinden daha mü pek bol olduiu memleketlerde 
Kotel•ikovo cenuh doiu bölge- yetlerin fevkalade tebliıilerinde terakki Almanlara bildirilmek hirn sekl:ıinci bir akın yaptıklarını, de kumart he~ de salgın halin· 
lerinde ve Krasnodar cenub çev- zayiat hakkında Anadolu ajansı istenmemektedir. Bu seçkin kuv- çok mühim bir denl2 ve bava kuvve de vardır,)) G. o. 
resinde dütmanla ç.arpıımale.r tarafından verilen mlumata ne§• vetler, mühim günler iç.in sak- tinin himaye$İnde bit tümen kadar ---o---
yapmıtlardar. • . retmi,tik. Ajans rakamlar hak- ]anmaktadır. bir kuvvetin ilk kademealni buraya Londra radyosuna göre 

Cephenin başka keııımlil!nnde kmda aıağıdaki tashihi gönder- Nakliye aemileri vesaireden çıkardıklarını ve bu kuvveti, 9 saat 
hiçbir değitiklik olmamıştır. nıiştir: bahseden Alman iddiaları, ha- kadar karada kaldıktan ve bazı tah· (Ba! taralı 1 inci sa;ı;fada) 

Moskova, 21 (A.A.) - Rus Dünkü Sovyet Cevkalade tebli- yal mahsulü telakki olunmakta- ribat yapbildikten sonr kendisine Japonlar ıehirde birçok yangın· 
ya dönmüş lmlunuyo~. 

Çek generali yolculuiu 
kında şunları söylemi~tir: 

tebliğllıe yapılan bir ek, .K}ets- tinin ba%t rakamları hatalarile dır. ·çunkü bu gibi hareketler, taarruz eden Alman lıuvvetlerinln lar çıkarmışlardır, bu da şehir-
hak- kaya çevresindeki Rus bırlakle- ne~redilmi~ olduiiu görülen bir bilhassa husu:ıi hücum şalupaları şiddetli taiyikleri kertısında ehem - den çekilec~k!erine delildir. 

rinin bir Alman taarruzuou ön- cümlesini itizarla tuhih cdiyo· ile yapılmaktadır. rniyetli zayiata uğramış olduğu hal Tsingtien • istikametinde, Ven
lediklerini Ye düımana ağır ka- ruz: Nihayet biiyük bir memnunİ· de tekrar geri çekild~klerini okuyu • çovdan çekilmekte olan Japon
yıblar verdirdiklerini bildirmek- cıSovyet kıt'alarınm 15 Mayıs- yelle haber almdığına göre, e- tularırtıız hiç ,üphesl?: iki gü_ndenbe- ların geri kalan kmmlarını ('jn. 
tcdir. Klebkayıının cenub doiu- tan 19 Aiustoııa kadar zayiatı sirler alınmış ve bu esirler İnail- r: gazetelerde bütün tahllatıle oku· liler önlemişlerdir. DUşman in· 
&unda anudane çarpışmalar de· ölü, yaralı ve kayıb olsrak ter~ye getirilmiştir. Runlart müt-ı muıJ.ardır. Yaralılarla be~aber Al.· sanca a~ı~ ka!ıblara u~ramı~tı.~. 
vam etmektedir. Ekte söyle de- 606.000 dir. Malzeme kayıhı ise tefık kıt'aların toplad1ğı lcıymet-ı manların eli~ .. ~en •.ır adedinin Fu nebn üzerındc mnh'eme go• 
nilmektedir: RuslaY, Kotelniko- 2240 tank, muhtelif çapla'l"da li mal\ıınatı tamamlı:yacak ma· 2095 e ve düfUFUlcn müNefilr tay· türmekte olan 5 Japon ta~ıtı ba· 

Bütün Rus memleketi topi:an 
harbin içindedh·. Gerilerde cep
heye yardım etmektell ba-.ka bir 
fikir bulunamıyor. Rus ordusu, 
Alman ordusunu durduracağın
dan değiJ yP.ılect'ğlnden bile e-

• d. 
mın ıı:·. 

vo'nun ıimal doğusunda müda· 3162 top ve 2198 uçalı:tır.)> lumat verebileceklerdir. yareler) adedinin de 12-7 ye çıktı. tmlmışbr. 
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Hasan Hüsnü Sipahioğlu 

l - Sulbmbamam caddeti. 4 Tel 20625 

. Yatı mekteblenne gidecek çoculdarımızın Yatak, Yo...,an, Batta. J 
nıye, Çarıaf, Havlu, Pike örtüsü. Çama§ır ve bllUmuın tuhafiye ef• 
yasını ehven fiatlarla mağazamızda bulabiıtrsiniz. 

ECZACI ARANIYOR 
ETi BANK UMUM MODORLOGONDEN: 

Şark kromları ~etmemizin diplomalı bir Eczacıya ihtiyacı var • 
dtr. Bu vazifeyi deruhde edecek olan zata ayda (200) lira ücret 
verilecektir. 

lat~lllerin., diplom. suretlle tİındiY# kadar çalı,tığı yerlerden 1 
~n~e verilmit bonserTlsinin utl veya 1Uretlerinln bir dilekçeye 
11.i§tırerek benkamıaa müracaatları. 

lstanbul Deniz Komutanlığınd':: 
, 

1 - Denir; L:İJletd 1'e Deni& ~ orahmmı U.yld Ye kllbul müddeti 25.8. 
942 gii:n.ii ~illa kadar u.tKml!J&.a. 

2 - Deniz Llstosiae ka.yul olun:m oftıarlann 27.8.HZ 'Perşemw ve Gedikli 
olmlona kM"td .ıta.na.n ek.urlıınn 28.8.942 Ouıma. günü noksan vesikAl.a. 
J'Jllt taeamıaywat Mat 9 4la ~paşa Gedikli okulunda. bulunmaları. 

cı9009ıı 

J Bir fİrket, mU.stacelen çok tecrübeli 

1 ~~ ... ~!~~~!.~!..?. .. !! 522 posta kutmuna müracaa11a, çalı,tlklan yerleri mufaaaalan bil • 
'-. dinnelıerl ve çok iyi. referamlara malik olmaları lizımdır. -"' 

Nusaybin gümrük muhafaza kıtası 
satın alma komisyonundan: 

J[oyw:ı di 
8ıh' ~ 

88man 
Mehat 
Jl-. eıt 

~yat 

Kuru laeuln 
Balc"ur 
Bay-van iirl'iimi 
iman üzümü 
7-eyt.inya.fı 

Odun 
Pirinç 
Sabun 

3'7,0ot 
26,HO 

2to,900 
14,otO 
n .ooe 
7,0M 

15,MO 
ZO,MO 
UOt 
3,0&0 
G,OH 

616,800 
6,000 
3,000 

13.000 

Tu1arı İlk te-mınaı. 
lira 

Z9,60t 
15,6" 

1,400 

.J,Zot 
?,fOt 

1'7,!;00 

6.,900 .,, ... 
4,000 
1,800 
1,400 

18,50f 

uoo 
3,380 

5,200 

lira 

2220 Kapalı zarf 
11"/t Kapalı zarf 

165 Açık eksiltme 

S15 Af* eblltme 
m Kapa.h sarf 

1313 Kapalı zarf 

f50 Kapalı zarf 
Dl Kapalı sarf 

300 ~· ekslitme 
135 A(ılk ebiltme 
630 Kapalı zarf 

1388 Kapalı zarf 
315 Açık eksiltme 
US Açık elısiltme 

390 Kapalı zarf 

saa.ı 

24/ 8/ 94! 10 
24/8/9'2 10 
24/ 8/942 18,30 

24/8/942 10,30 
24/8/HZ 12 
24 /8/ 9(2 ıı 

2ti/ 8/9t2 10 
26/8/942 10 
21)/8/ 94.t 10,!0 
26/ 8/ 942 10,30 
26/ 8/ 912 12 

211 / 8/9-tı 10 
28/ 8/ !>42 12 
211/ 8/ 91:l 12 

29/ 8/ 9H 10 

A - Yukarllla. yazılı on be~ kalem mevad hh:a.la.rınıda 5ôst.erilen ı:ün ve sa. 
atlerde Nusaybhıde ıümtiik muhafaı.ıa kıt'8"ı binasında mübaya.ıı edilecektir. 

B - istekliler talıb oldukları kalıemln btLasında. ıösterlle.:ı teminat akQetlnJ 
Nusa)·binde gümrük lı.&şnıemurıutu veznesine yatırıp vezne m.-ıkhuzıı ve şartna. 
awntn dıördüncü aıa..We51nde tsıtenilen vf:8.ikAlarla, birlikte adeoeldenUr. 

c - Şarinameleri ıörme& ıateymler her cün sösii resıen binada ıörebllirler. 
I> - Kapalı zarfta almacıak maddelere tallb olanl&r o kakmln b.isuında CÖ9. 

terilen saaUen bir aat &lvel. kanunun •~"'ti şelıtl\lle ~f sarflarmı ko • 
-'-TODI. ......... Dal~. d14ı. 

f11terlll:ııe n T ekllif edftmit 

ŞEKERLi KUTU SOTO 

Tiirki;renia her tarafmda. M"&yın•. 
Köpölder 11e lriiyökte.r JoJın en s._ 
hi ve lruvveöl Oic piadır, 

Ttilti,-e umllmi ııaıt,. merken: iı. 
mir B.tlmaia ç.arşısı No. 57. 

\., ~.IEHl\0.ı'T SART 

(TiYATROLAR) 
RAŞiD RIZA TİYATROSU 

Halide ~ beraber 

Hari>iyede. Belvü be.h~ 
.ı.ıt..ıriut ltı9lll tnd._ hu ııece 

YUMURCAK 
V odviJ 3 perde 

SADi TEK TİYATROSU 

Bu cece 
T.Jaim Altıntepe Aile Babçıealnde 

ÇAMURDA ZAMBAK 

Komedi 3 perde 

Her yer 33 kuruflur 

..................................................... 
Son Posta matbaaaı: 

Neşrirat Müdürü: M. 8MUi Karayel 

SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 

[ Nuri Demirağ ] 
YEŞILKÖY 
Tayyare alanında 

Bu &11ll 23 üıncö. l'au.r ırünü uı;ucrı ve 
yapLCJ talebeler a.rasıuda tayyare ve pli. 

nör uUilabaka.Iarı ya.p&lacaık, m~fatlar 
ttw-A olunııı.cakbr, Gösteri n )M'IŞla.ra 

saat 14.lt ela ba.şta.na.cakhr. 

Va.tanı dÖf;DUı,n t~Vilıiinden masun 
bulw:ıdwmak ~in ihtiyat eleman yetiş. 
Urınıek Pilesine ma.tuf Te Türk dellkan. 
lı.larma. ya.ra.şaoa.k yegane liPOr 'bu.· nevi 
Jaardı:etlercllt. 

Her Tiiric g-el.iır ~redebillr. 

Kütahya İcra Memurluğundan: 
Bir Mrçtan ciolAyı hae.ız olunup sa. 

tltmasma ı.ıra gelen lteydan ma.baJJe. 
sinin Yonca pınarı mt>vkUncle ve tapu 
daJ:r.esiui:u ~ı:a.rt lliO tarih Ye 2'l'3 sayı_ 
sında kayıdlı 2057 :\1.2 ba.l:ıoe ile sözü 
eepen IQlLha.U.enin Sıtır eyrefi mevki. 
inde \IO taı>u dairesinin .Mart 941 tarih 
ve 27'1 •Y•ında. kay1dl1 1838 M.2 ba.h. 
çe w 1ioe bu ma.ha.llenin Kıiçölı: me. 
zar1* me.~ ve tapa dairesinin 
Maııt 940 tarih ve 2'75 sayısında ka.yıdh 
2Z97 M.2 bıı.bçe lS/9/942 .rünUııe mü.. 
aaclif Cwaa C"iinii saa. H den 15 e ka.. 
daı- açak aı'tll"Dla. Ue dair~ sa.t.Uacak.. 
tır. Aııi.U'mll. şartnamesi 8/9/942 t'ari. 
hinden it5ılıe.ren nerlı.es tara.tınd.ı.n cö. 
rıülebllir. Bu artırmada artırma bedeli. 
nin P71'İ aw.nJr.~ tabm.ln olwıan kıy 
JllıfJtr.ıı ,., ele '75 ini bulmadığı (akdirde 
en ook arlıra.nın taa.lıhüdü baki k.almıı.k 
şafl1e 10 g-Un dAha. uzatılarak. 28/ 9/ 942 
tarihine m&adJf Pazartesi .r'cinü 3.)DI 

saa.t:e 2280 sa.yılı kanun ıözönünde ıu. 
tulmak ı;uretiae ""B llO" a.ııhra~ ihale. 
leri yapılacaktır. 

Artırma.ya. iştirak eclcnlerdeıı tahmin 
olunan k\Y]Detferin % 7,5 nlsbct.i.tıde 

pey puası alınır. Satış peşlndir. ihal!eyl 
miJ'.-eakib takdiri OW'&41: 20 gÜDÜ geç. 
memak 11&rille alıcı.ya. münaslb bir me. 
hil VfJrilebiHr. ~lla'iy,-. reı.ıni ııe alıcı 

namıma tesctı ve teslim ms;;;raf1a.r.ırun 

alıcıpıa tt bımla.r dışınıda.ki resim ,-e 
ma.sra.fia.nn saıt.ış tııbrında.n ödeneceği 

~ i:potıek sabJ.bi ala.ca.klılarlle diğer ala. 
kadarlıınn gayri menkul üzf'rindeki 
baldıı.nnı hıısusJlıe faiz ve masra.f.l dair 
ola.u lddıi:ı.larmı evrakı müsbttelerile 15 
gün iıç lnde daireye bildlrmrleri aksi Iıal
de hıı.klı:ırı ta.ını siclllerllf' s~hit olma. 
dılııça. satl!i be-delinin pa.ylac:masıııdan 

hariç kalııcakları ve f;ııla. malfıma.t al. 
!malt Wteyenlerin d:lireyc müra.ca.tıa.ıt 

liiımmu ilan olunur . 

Kapalı zarf usullle 
eksiltme ilanı 

Antalya naf:a inşaat komisyon~nua .ı 
1 - EkBiltmeye konulan 1<;: A.rıtaly.ı • Mane.ıvgat yolwıwı 75 + 600-80-000 

Km. Itri a.rası tıamıratı es.-ıslye işi. 

Keşif bedell d'7530" l'lra «l>6:ıı ku.ruş1.ur. 

2 - Bu lı)e a.id şartname ~e evrak şunlardır• 
A - Ke.,if. 

B - Hmusi, r-enoi şıadname. 
C - Grafik. 

D - Şaııtna.me, 

E - Malıavele «Bu ev•a.klı\r Anlıı}ya. :Salia. Müdiirlöiünde röri.ıleblltr.» 

S - Ekslll.me 3.9.942 Perşembe günü sa.at 11 de Anla.lyad ~ Yen•k!i.pı ca.dde. 
stnde Nafia. Mü:lürlüğu bJnasmda ltnrulu «Ant.alya Nafia in..,.ıat ko • 
misy<Jllunde ya.pıla.c4kl.ı.r. 

f - Ek.<iilt.me kapalı zad usulu ile ve vahid.i fia.t üzerinden yapıl.ı.ca.kl.ır. 
S - EkBll'.mıeye girebilmek içiıı isteklilerin «26ı9ı> Ura. 1158:11 kuru.:luk mu • 

va.lııkat temnia.t ya.Lırmawı ft buoda.n b~ka aşağıdaki ...-Aka~ ibra• 
etmeleri şa.rttıır. 

1 - Bu fşe girebilmek için Nafia Müdü.riyc-tı ehliyet kMDİ9Yonundım a. 
lmmış mütea.ııhidlik vesikası. 

2 - Cari seneye ~ TicateL Odası veeik:Ma. •8930~ 

Sabah, öğle, akşam 
Her Yemekten Sonra Günde Üç Defa Muntazaman 

Diılerinirl RADYO L i N he Fırçalayınız. 

SÜ M Ek. b AN K -----111 
DERi ve KUNDURA SANAYii MOESSESi:.Sl.~Ot..~: 
1 -MüeNe.emizin Deri ve Kundura Fabrikalarına daimi 

İŞÇİ ALINACAKTIR 
2 - · Verilecek ücret iıçinln kabiliyet ve kudretine göre günde 120 

kuruftan hatlar, bu ücretten bllfka fevkalade zamanlara mah. 
sus % 25 zam ödenecek ayrıca öğle yemeği ve İJ elbisesi ve. 
rilecektir. 
Arzu edenlerin 24 Ağuetos Pazartesi gününden 8 Eylul Salı 
ırününe kadar hergün ve 1 O Eyliılden 19 Eylüle kadar Salı 
ve Çarpmba günleri Çarııkapıda İstanbul .\.yakkabıcılar koo. 
peratifl merkezinde Fabrikamız mümessili Sinoplu Mehmet'e 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Erzurunı Shah fat>rL a.:.ı muaurluğ ... n en: 
ı - E"wum ııilih fabrikasının ibliyacı lp.in ası 8000. çoiıı lOi>Oe kilo san 

sa.bıınılu kösele on beş .rön müddrUe ve kapalı sarf usulile eksiltmeye kenuı_ 
muştur. 

2 - İhalesi 28.8.942 Cumil .rdn.ü Ha.t C1Jl alt.ıla Erzunnn sllib fa.brlba 
binasımla. topla.nacak sa.tın alma Jroml!l)'onunca yapılacaktır. 

3 - Sarı ııa.boolu köselenin beher kilosuna altı Ura fi.at t1'hmin edilmiştir. 
4 - On bin kilo san abuııhı ko. elenin mvvaltka.t teminat mık:tarı dört bia 

iki yiiz elli liradır. 

5 - Şeraiti ötrenmek ateyrnleır resmi tatil t"iınlerl hariç olma.it Ü&f're ı.. 
ıiin Er.runım •ialı fa.brik&'lı müdürlüCune möraea.aila öğrenebilirl~. 

6 - isteklilerin !ha.le &imü muvakkat teminat mektubu. ticaret -Yeeikası " 
tdcllf mektubla.rı.nı bayi z..a.rfl.arını ihale saatinden bir -.at evveı komisyona 
ftrmelerı lli.n olunıır. c8G65·• 

T. İŞ BANKr~ 
K. 'lASARRı.;1" 

llESABLARI 
2 ikinciteşrln 

Ke,ıdeslne ayrılan 
ikraınlyeler : 

ı adet 1000 lira.ltk 
1 " 500 >ı 

2 " 250 • 
14 D 

11 > .. " 
RO ~ 

100 
50 

25 

it 

it 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankas 
AK T 1 F 

&.ua: 
AM.m.: safi k..lloır•m 74.616.476 

BanknO~ 

Ufaklık 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
DahtldeJd muh.ablrlerı 

Tllrk Uraaı • • • • • • • • • 
Hariçteki mu.ha.birler: 

Att111: Sa.fi Jdlorram 23.948.tl3 
Altma tah1'ili tabu- aerbett& '1~ 

'Ylller • • • • • • • • • 
Dlier dö1'1zler n borçlu 1Cirinl 
bati1eleri • • . • • • • • • 

Bulae tah.tllertı 
Deruhte edilen enatı naltdi:re 
tarşılıll • • • • • • • • • 
Jt&nunwı 8-1 inci mıv.ideler:tııe 
ted"ıltan Bu.ine tarafından dJı:t 
te<HY&' • • • • • • 

Seneda' CIUdaau 
Ticari Senetler • • • 

Esham Ye '-hTill' elizdanu 
( Deruhte edilen ewakı nakdi. 

A < :venin b.r111ıtı f!6ham 79 
t tah1'ilt.' (itibari kıymetle> 

B < Serbest Esham Ye Tahvillı: 
A-nıasları 

Altın n d01'is 1lzerlne &Tana • • 
Tahvil" Uzerine avans , • 
Huinere Jcısa TMiell avans • • 
!l&zinere 3850 No. ıu kanuna ırOl'e 
a.oııan altın ~ıklt &V&nl , , 

.Rialedarlu: • • • • • • • • , 
lıluhWif: • • • • • • • • • 

Lira 

• 
)) 

it 

Lira 

• 
» 

Lira 

'il 

Lira 

Lira 

• 
Liı"& 

JI 

• 
• 

101.9JM43.09 Lira 

1 '>. 'ıH..695.50 
221.52U7 117.520.263.26 

438.206.37 4.!<J.206.37 

33.6H.'796.38 
' 

-.-
54.000.227 .42 87.77 5.023.80 

158.748.563.-

24.221.GZI.-
13'1.526.942.-

337.788.065.-
33'7. "188.065.-

44.833.339.93 
10.506.443.45 55.339. '783.3!1 

3.(196.31 

7 .975.7?3.<15 

- .-.. 
250.000.000.- 257.978.819.76 

4.500.000.-

!le~e 
hıtba& akoellı 

Adt ve fevlttJAde , ~ • • • • • 
HUlud • • • • • ' 

TN.vtlldekl banknotları 
Deruhte edilen ewaltı D~ 
ltanunun ı _ ı inci maddel~ 
ıevt11tan Bulne ta.rafından 

=~ edilllll ~~ •• ~~~ 
bakiyesi ....... 
Jtarşılıtı 1amamen attın olat 

ili.Yeten teda.W• ~il:n · ~ 
Reeü.onı mukabW UAve 
YÜle TuedlJeD • • • • ta~~ 
Hulnere ,.pııaa at: ıu tanUD 
aTana m~bUi l902 ıecl&yQl• ,. ..... 
mucibince Uf,1'~ • • • 
dilen • • • • 

MEVDUAT• 

TtiTk 1 ırası 8 '7'7. 4 2 ı 
S fi kJlogr.ıııı 

Altın: a. ırk'e bazını-ye 
SS5t No. la kan::bUI tevdi oh~ 
acılan •1'&119 • 
nan aJt1ntar1 5:;.5-1 ı 930 
Sa.fi kllogra;aahhildahS 

D6:ııvill lt&bil dllvtzler 
A]tııı• 
!)iter dl!1'1Sler " al&c&klı Klir. u 
l)aJti1eleri • • • • • 
aıuııtelif • • • • 1 • • • • 

,. 
9.412.135.?3 
6.000.000.-

Lira 1&8.748.563.-

» 2t.2?Ui21.-

Lira. 13t.52tı.912.-

• 40.000.000.-

• 2suoo.ooo.-

., 146.500.000 __ -
Llr.ı. ll !1.'?'?,t .336.8 

,, l.23ı. .ı 64.os -
I> 

Lıı".\ ---
27 .207 . O<ı9_95 -

8.61:>.022.65 

Telrta 1.604.4112.126.U ·~"
. __ ,_.. ...,_ı 1*eato luuldl " ' alt• llerlM .,.._ ~ 1 , ,._, •• ıuaw---

~ 
15.<ıoo.ooo.-

609.526.942.-

ı20.4;;s .;;oo.sa. 

78.124.16'7.90 

2'7 .207.1)09.95 
ı ~s.ı .::t.:'ti'l.76 

ı ooı 4112 l'?S.!! 


