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elin amsunlulara hitabesi 
"/ stihsal ve imar için geniş 

mikyasta çalışırken •. ,, 
Milli Şef Bafra da 

Bafra 24 (A.A.) - Buııün 
... t 11.30 da Milli Şef İsmet 
İnönü Bamaya ıeref verml,ler ve 
meydanı dolduran binlerce Baf
ralının co,kun ve jçten tezahür
leri ve slirekli alkıtları arasında 
Halkevini tetrif buyunnuflardır. 
Burayı teftlıi müteakıb ıehrln 

muhtelif semtlerini, Kızılırmak 

köprüsü. kereste fabrikası ve 
hükômet konağını eeznlltlcr ve 

aoka.kları dolduran muazzam 
insan kalabalığının ııyqa, varol 
İnönü» sesleri arasında ortaokul 
binaaına ıelmlılerdir. Milli Şef, 
öğle yemeğinden sonra ortaokul 
salonunda halkla bir basb 1 halde 
bulunınUJlardır. Bu ıörüımeler -
de Parti, Halkevi ve muhtelif 
meslek mensubları hazır bulun
muılardır. Cümhurreislmiz Kı -
~ılırmak yata~nın seyrüsefere 
müsald bir hale konması, Bafra 

ovaaının kanallarla sulanması 

ve mevcud cöllerin ıılahr etra_ 
fında hazırlanmıı olan projeyi 
halkın müvacehesinde derin bir 
ali.ka ile tetkik buyurmUJlardır. 
Milli Şef ilgililere direktifler ver 
miJler ve saa~ 15,20 de heyecan 
ve sevgi duyguları besliyen Baf
ralıların sürekli alkıtları arasın-

da Samsuna müteveccihen hare
ket bvyurmupardır. 

"Selamet ve müdafaamız 
için uyanık ve dikkatli 
bulunmamız. lazımdır,, 

~"""'~~~~~....-.....-.wııııwııııwıııı._..._.._...__..._~~~.---.---.---.-ıtııı.-ıtııı.-ıtııı.-.ıııı.-.ıııı.-.ıııı_.._._.._._.._._....~_....~_._.~,...,,,, 

Bu sabahki Yeni bir memleket d erdi 

''Dünyanın bug~ nkü halinde vatanımızın bir 
taarruza uğraması ihtimali için hiç kimseden 
şüphe etmige hakkımız yoktur. Ancak bu 

haber lef "K'!mar . denilen af eti 
aıle ocaklarından 

bugünkü vaziyettir. Yarınki varı"getin ne 
,,. olacağını kimse keş/ edemez,, · 

Stalingrad 
dlşmek söküb atmalıyız!,1 

IZ8198 mi 7 Ulunay: "Bunun yaptığı ve yapacağı tahribat 
hu!:=:· Mi~ Je~-~~;- fn~ Milli Şefe a~zedilen ~~;~r~örmek imanı çok "vtndi- -- hiçbir şeyle mukayese edilemez,, diyor 
Sanmm halkına apğıdaki hitabe. temenm ve şıkayeller Biliyorsunuz ki teknik öire· Alman kuvvetleri Bilhassa yüksek tabaka ara • 
de bu~unmuıl.-;dır: • d Aziz vatandaşlarım, t!m .. progr~mmd9: .S~~una önem müdafaa hatlarının aında ıörülen ve memleketin iç- ! • ~ . 

ı - l amsun u ar, azız Vfltan aı- Her yerde temas ettiğim yurd ıh b.ır vkaz!kf• dverılınıştır. ~~rası timai bünyesini tahrib eder bir 
arım daılardan temenniler arasında yenı te nı urumumuz ıçmde gerilerine akhlar hal alan kumar salgını etrafında 
~nkaradanberi dört, beı vila· tikayetler de dfu.ledim. Bizim İ· başlıca bir merkez olacaktır. açtığımı:ı: anket ve anketlmiz et• 

yetimizin çalışkan halkı ~ası~· daremiz gibi halk idaregi hüküm V.ekale!le~in • hazırlıklar~ ciddi rafında uyanan alaka devam e-
d~ ~e~~re~ Samsun9: ~eldnn, :•-1 aüren bir memlekette vatanda~· l hır takıb ıle ılerlemektedır. · Ruıfartn Stalingradı tahliye diyor. 
~jyı gorodUm.~.!M•.bwnız, f\!t~ .... ltoUıllil 'İi.uiaJiıKı ller ar:ı.usunu uta . . Ka •flTIUcade u eım en mu teme goruluyor n tımu:e ugun de :·ene • 
nız, çalıtkanbg~~z. n:ıerkezde ve ve her derdini söylemesi tabiidir. .. .• • Moskova, 25 (A.A.) _ Stalln- lerce Avrupada ve bilh.~s.~a. F~a ... n 
k'azalarda pek ıyı ıdı. Memnun olmanız için ai-ıe der· Butun bu ıtler arasında va- ik' t rafı d sada t\turmuş ve bu kotu ıpb\a• 

s~~slu1!adgelin~eyüeükad~rd~öy hal söyliyeyim ki işittiğim sika· ·ta~dadıları ıma mka~a~yahy~kAkal'§l gTad'ın ber 24 1 ta .nm· a nın Avrupa Ct'miyetindeki tesir-
cmstıtu erın en uç n gor um. yetler arasında in nı f l · .. _ muca e e etme ıçın u umete durum •On saa ıç • 1 .. d .. h d " k~ b 1 J<.ız ve erkek köylü çocukları• tee•sir edecek hı'çbş!'-1 meaz a mku- her zamandan fazla yardım et• de vahim bir surette bozulmuf. erını e muşa e e. ım 8

1:'"
1
"' ud• 

h .. 1 • • k " r vzu yo 1 • • t . d ~ i t K , inik 'd R lar bl k mu§ olan muharrır Refı Ceva 
tntz em m1!ess~se ~rını oruyor: tur. ya esaslı tedbirler alınmı~br me erım avsıye .e. eceg m,; ur.l do.e ~vo ki~I 1 ul s d" .. ./.çdo Uluı;aay cevah veriyor. 
lar hem de ılerıde ıfa edeceklerı ve bunların zaman ile semeresi Bol mazot ve kinın ile bu kadar yer er en ıerı çe m ~er ır. mu a- • R. Cevad Vlıınayın fikir • 
yüksek vazifeleri için hazıdanı- görülecektir, yahud kolaylıkla sulak a~azide yapılan mücadel~ harb faa batlarımzın gerilerine Alman leri: 
'forlardı. Yapıcı, çare bulucu, ça• düzelinesi kabil olan hatalardan senelennde çok aıkınUya ugrayor kuvvetleri akmıılardır. Rus kuman. «- Bizde biı·çok aileler ara a 

hşkan bir ruh bu enstitülerin ha bahsedilmittir. Yahud d!l bazı ve daha da uğrayacaktır. Onun için danhğının çetin bir müdafaa muha- sında kumarın va:r.gedlmeı; bir 
yatma hakim olmuştur. Bu duru- vatandatlanm kendilerinin yan- hükUınetin bulablleceği mahdud va- rebesi mi vereceğ;, yoksa Stallngradı iptila ~eklini aldığını ben de gÖ• 

mu görme~te.n ~~k m~~ınun ol- lış anlayıtlarından dolayı şiki.· sıtala~dan daha geniı. netlce!e..1' al- t.e~ mi edeceği bilinmiyor. r~yorum. Eakiden bir araya top• 
dum, p~~ umıdhyım .. Tu~k kız!•· yetçi olmutlardır. mak uze11e halkın aıhhıy~ t~kılatıını Londr.aya göre lanıp tatlı tatlı sohbet edilen al-
rının muııtesna hayaıyetı ve cıd- Düzelmeai lazmı olan hatalar za çok yardım etmelerıne ihtiyacı. Lo d 25 (AA) - Al • (Devamı 4/2 de) 

A 'f l'ğ" b" .. kt b d Ufak ihmali " " d n ra, • ' man dı vazı esever ı ı utun me e. • için cümhıuriyet hükumeti he.- mız var ır. er yuzun en lar D h. k b. k ---------------------------
leriınizde olduğu gibi köy enstİ· yerde tedbir almağa çahşıyor. sakınılması kabil olan zararlara uğ. taam:: ~=nk;.:vrı~;~n ır nl~ • 
ttilerinde de göze çarpmaktadır. Yanlı~ sikayetleri de derhal ta:ı· rarsak çok müteessir olacğı~ İ'i • d . . lned . . enR sa ar 
Öğretmenler ve enstitü müdürlt"• hih etm"ek gene hükumetin vazi- Mücadele teşkili.tının gayret- ~m e gıırı~uş er bı_r.likl ~m~n, 
ri Türk l<öyünün geleceğini sai· ıfesid1r 'Mesela bazı vatandas- leri halkın anlayışlı ilg1ai ile ko- adcar yve kta ybaln ıc y erı ktu-
1 il · t' d ttirmek - · ' ~ 1 1 1 1 d ra a agır ayı ara ugrama a-am. teıne ere ıs ına e . larnn fena mahsul tohumluk a aştırı ma ı ır. d l 
için atk ile çalı~ıyorlar. ·~tıdar~, ihtiya'cı gibi türlü ;esileleri ileri Dünya harbi ve biz ır ar. Vi,iye göre 
fedakar v_e va~anaever koy .. ~g- sürerek hükumete satılacak % Viıi, 25 (AA.) - Stalinıırad 
retmenlerı yetıttırme~ :ınst~~ule· 25 ·ıerin kendi köylerinden alın- Vatandaşlarım! 
rin mukaddes emellerıdır. Şu~he mamasını istiyecek kadac ileri • Sözlerimi bitirirken bir nok- §ehri için tehlike Mtmaldadır. Klets 
yoktur ki epst\tü -~ğretme!'lerhıne gitmemiılet'se de hiç olmana bu taya ayrıca dikkatinizi celbede- kayanın doğusunda Don nehri mo
ve müdürletine duşen vuıfe . . ~ · o/o· 25 )erin yerlerinde bıt"akıl- ceğim. Geniş bir çalııma haya- törlü bir Alman birliği tarafından 
pimiz için, her vatansever ıçın m t 1 b t ·ı d" tana o kadar dalmış bulunuyoruz ıeçilmjttir. Rostof • Sta1ingrad yolu . ·ı . k h d'ılecek bir asını a e e mşı er ır. d" . l d b .. 1 d b" R .. ahk ımrenı ece , eves e . . Bazı yerlerde de mahsulün ki ıez ığım yer er e azan va- uzer n e l1' us muat em mev. 
vazifedir. Şimdiki .. tu.tu_m.1atı 11 fazla tahmininden dolayı hiiku- tandaşlanmı dünyanın ateş için- kil hücumla zaptedilmlıtlr. 
netice alacağıın:ız .umı~ını be'? .. e met hissesinin fazla tesbit edildi- de bulunduğund•n haberli değil Alman hava kuvveleri Volıa neh 
çok kuvvetlendırdı. K~y enstıt~· ğini söylediler. Parasile hükô.- gibi buldum. Bu yaz muharebe- ri üzerinde taııtlara ta&i'ruz etmlıler 
leri hakkındaki bu musbet ~o- mete mahsulün % 25 i.ni tesiim ,ler yeryüzünde çok geni• ve çok ve bunlardan 3 pltrol gemisini batır 
rüşmelerimi vatandaslanma soy- ettikten sonra fazlasını serbest kanlı olarak devam ediyor. Biz, mıılardır. 
lemekten zevk alı>:or~- • satabilmek l'ibi müstesna bir ko- i~anlı~m !>'! e~~~ verici ~msal- Şimali Kafkasyada ,Almanlar te-

Mahstl I vaziyetımız laylığm kadrini hnmiyen bu şi- uz fel~ketını huzunıe ve ıbretıe pelerde bulunan bır ıebre taarruz et 
kayetleri derhal tashih ettiı-dim. seyredıyoruz. mitler ve yapılan ç&rplfllllllar netice 

Geçtiiim yerlerde gördüğüm 
iyi ıeylerden biri de her tarafta 
harman yapmak için cayretle 
çalı:ıılmasıdır. 

Hannan çabuk bitip mahsul eli.: 
mlze &"eçlnce birçok sıkıntılar sürat
le kalk•c&Jdır. · 

Şimdiki . hamıanda ehemmiy~ll 
olan bir nokta, hükumetin ıatın ala. 
cağı % 2S lerin süratle teslim edll
ıneatdlr. Vatanda,larımı, umumi o-
~~a.k hükumet hiıseıini vermek için 
yurekten istekli ve ııayret1i buldum. 
Memleketin seliınetlnl koruyan 
Cümhuriyet ordularının bududları 
b 1 

. . , 
ek emesmın ehemmiyetini vatan. 

dqlarım pek güzel kavrayorlar. 

Vatandasla hükUmetin karsJ• Fakat hiç unutulmamalıdır ki 
· IA • h d sinde 1500 Rua e,İr alınmııtır. 

hklı vazifelerinin iyi ·ve doğıru vatanımızın ~e ~metı er f~Y ~ 
yürekle ciddi olarak yapılması evvel kuvvetımıze, fedakarlıgı- Rjev'de Almanlar 3 hafta içinde 
lazım geldiğini ÖğretmeR'e ça- mıza, hazır olmamıza. bağladır. 1068 ta• tahrlb etmiflerdir. 
hstım. Dünyanın bugünkü halınde va- Amerikalılaru göre 

Böyle tali zihniyetlere sapıl- tanımızm bir taarruza uiramıuı · Londra, 25 (A.A.) - Moako· 
mı• olan pek mahdud yer1erde ihtimali için hiç kimseden ıüphe va radyoııunda konu.makta olan 
yanlış dilşünüşle-ri düzelti,.ken etmeie ~·k~ımız. yok!ur. Ançak bir Amerikalı muhabir ıöyle de-
vatandaıılarımın bana yürekten bu, bugunkil vazıyettır. miştir: 
yardım ettiklerini eörmekt4!'n çok Yarınki nzıyetin ne olacağını <cStalingrad ıçın muharebe 
ınemnuT? ;'uvor\"'"· kimse kqfedemez. Bu sözlerim. sırf Moskova için yapılan muharebe-

Su islerimiz kendi aramı:ııda bir konuıma olarak ye benziyecektir. Hitler Moako-
• kendi emniyetimiz için uyanık ve va muharebeainl kaybetmiftİ. 

Bu seferki seyahatimde ıu işleri- dikkatli bulunmamızı hatırlatmak ----<>---
mlzin büyük mikvasta bir geliıme üzere söylenmiştir. İstihsal için ve 
devresinde olduğunu tesbit ettim. imar için l'eniı mikyasta çaltflrken 
y eıilırmak, muhtelif vilayetlerde ay s~li.metimiz ve müdafaamız için 
rı ayrı bakımlardan kumanc{a altına uyanık ve dikkatli bulunmak, 
alınmaktadır. Ta Tokattan baılaya. hususile ordularımızı kuvvetli, 
rak Çarşambada sahile kadar YeılL ve iç durumumuzu nifaks1:z:, t:ağ
ırmak üzerinde muhtelif anıellyeler lam fotmak asla gözümüzün ö-

Dün gece neşredilen 
Sovyet resmi tebliği 

Londra, 25 (A.A.) - Mosko
vada netredilen Sovyet gece ya
nın tebliği: 

ı:: Askeri vaziyet :J 
---~-~~--~-~~~ 

Almanların bUJlik Don 
kavsinin şark sabili e 
geçmeleri ne demektir? 
lngılizlerin Ortaşarkta ak"ık a ı yeni askeri 

tedbirlere kısa bir L akış 
Yazan: Emekli GeneraJ K. O. 

1 - Şark cepheai11de.• ı •inin şimal kıvrımı garbindeki 
Bundan btt' hafta kadar ev - Kletskaya ldpn\ba~ı me\. zini ya-

vel Sovyetlerm büyük Don kav - (Devamı 5 ıncı •yfad.ı) 

-· • ; 

Memleket içinde umuıni iaıe. 
yl ihtiyaca göre düzenlemek 
için hükumet elinde erzak stoku 
bulunmasının münkaşa götlirınez 
bir lüzum olduğunu bütün memle
ket takdir etmiştir. 

Om.td edlyorwn, Eylul ortasına 
kadar yeni harmandan hükUmet 
~i.aeainin alınması büyük kısmı 

< lt~arile bitmit olacaktır. 

ve hazırlıklar vardır. nünden ayrılmamalıdır. 
Kızılırmak ta Bafra mıntaka· Aziz vatandatlarım, 

sında bütün manasile cümhurİ· Hepinizi candan .sevgilerle se· 
yetin iradesine ramedilmek yo- lamlarım. Sizinle konuşmaktan, 
lundadır. Türk mühendislerinin gördüklerimi ve düşündüklerimi 
vatan sularını fayda 1 kılmak i- olduğu 1ribi aöyle,,...,.kten çok ae· 
c;in büyük 'bir •tk ile çahıtıkla· viniyorum. 

24 Ağustosta, kuvvetlerimiz ı 
dü§manla Kras~odnrm ~enubun
da, Kletskaya dolay!arında ve 
Prolabnayda çarpıllJlı§lardır. 

Jngilizlerin Diepp~ akın!~ _ha_kkmd'!ki te~s.ir ve :l.?dikodu
1
l<n 

h Ala devam ediyor. Nep-ettıgırnız harıta lngılız mecrnt:alarınacn 
b~rinde çıkmıııttr. Al~naT'ların Frnsı:z; •ahilleri'!i ~c fr'~~!d~ ~~ılıkirt 
ettiklerini ve kaç m~dafoa hattı vücuda getudık~errnı godH • Diier bölgelerde kayde deier 

bir teY olmamıttar. mekt~dir. 



Hergün ~==---~-::-~~----------------------------------------------Beshnll111•._'e ı • G ' ·J · t = ,--........ --~ ..... 
Brezilyanın mihvere 
Harb QÇRıasının asıl 
Sebebi n-edir? 

,_ ___ f_.bem ~ 

~-- __ ...__ eıen gıuenı ara lT - Sabahtan Sabaha:· 

Devlet idaresini 
Ellerinde tutanların 
I ki esaslı tJasfı 

'- Burhan Cahid _J 



25 Ağustos SON POSTA Sayfa '!,/\ 

Demirağ,, ·ile '' • 
urı 

bir k usma 
' Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 

B eden terb\yesi kursunda
ki öğretmen arkada.şiarla 

beraber y eıilköydeki Nuri o~ 
ınirağ tar/Q?"e atölyhindeyi:ı. 
Arkadaşlanın.ız uçma lıevealeri
ni bol bol tatmin eaeı-k4!'n ben cı. 
atölyede dol~ıyorum. Nuri De
mirağ henib gelmemiş. Fakat 
bu binada be.- .,ey, yüluek bir 
d isiplin ve terbiye, İ§ t~Myeai 
nİfanelerini akM'ttirİyor. ilk gö
züme çarpan fCY medhatin ı>ağı
ıul ve soluna ~·hm~ levhalar ol
du. Bu levh.,,lat·da iki ana pren· 
sip teıbit edilmektedir: 

1 - Her §ahsi set vet, mT\leün 
ferd elindeki bir emanetidir. Her 
enıanet ıibi bunu da r.uiiatimal 
bir cürümdür. 

2 - Büyük teşel>b&ftde mv
'Vaf akıyet ancak fA}ıai kus.urlar• 
dan münezzeh olmakla mür& 
kü:ndür. D.min.ğ bu eüııları 
al kana.d halincle resmettir
nıiş: İffet:.izlffi-, içki, kumar, 
tembellik nnca öyle nakiselerdit 
ki bunlarla mıdımul olan adam 
il~rleyemez. 

. Atölyeleri gezmeye devam e-
dtJ'Ol'Utn ('-! • • • .:t L -

• • 10 yenı preftatpın a a.~ 
tesbıt edildi.&;....· .. .. .... ~.ı goruyoırum. 

1 - la.san all-!!_.. -· .... ~ 
h 

. ..u..:unun yar-. .. 9 • 

er feY• Tiirk te YIWatabiHr. 
2 - Zafel', 11.rtık sün .. .. 

ucunda değil, tayya.r....m g114un 
nesindedir. p«-rva-

t~inde aese\z ve gÖ&teritaiz c•· 
lıtılan bu l~~z binayı dolıtfıp 
ınethale d"Ö!llÜnce bu eaerin &a• 
hibi olan ve memleketia "n ne
ı:ih töhretlermden birisi olan 
Nuri Deı;ıirağla karşıla,ıyorum. 

Bu yağız çehreli, zeki bakışlı 
Anadolu evlidı L1zi tekellüfsüz 
bir kibarlık:, samimi bir sadelik
le kabul ediyor. 

Şinıdi, ksndi alıni:et'~ büyük 
aene1:ıer yapmlf ve servetini he>
tahlan memleket biameliae tah-

Nuri Demirağ 

mekle zevk alacak bW yarl\hl<t
ta değildir. Onun nazarında ser
vet, milletin bir vediM.:dı.r ki an• 
cak millet emrinde, millet iıle· 
rinde kullamlması lazımdır. O, 
aervetini bu yo\d~ kuHanabildik· 

~ çe mee'ud olmuş, istediği' nİs· 
bette hizmede;ı mahrum fcakhğı 
zaman keder duynnqtur. Si.as
Erurum lıattmda. kazandığı mil
yonlarla değil, ecnebi şirketlerin 
teklif ettikleri fiatlardan kırdığı 
Ye devlete kazandırd,ğı milyon· 
larla övüomekt ... ,d;r. 0, ,;,ndi 

~ bütün ihtir.um.ı tayya.rM:İlik ııa· 
hasında m-emt~kete hizmete tev· 
cih etmitth·. Atölyesinde her şe
yi burada yapılmı~ tayyaro?Jer 
gördük, bunlıırı •ı yapıltş:na göa
tenliği itinayı hayranlıkla tema· 
:şa ettik. Fl\knt o, herhangi bir 
faniyi mea'ud etmeye kafi olım 
bu bizmetile iktila edemiyor. O
nun nazarında tayyarecilik Türk 
milletinin btı· ölüm kalam dava· 
ıtcbr. Bütün orta mekteb mezun
ları tayya1'\! kullanabilmeli, üni• 
versite m~zunbrı İse bomh"' t1ty
yaresine bile hakim olml\lıd1r . 

sia etm~ olnıakla efsanevi bir 
fC>hret kazaıımıs oJ~n Nurj De
mirağla ba\\Oafayt:z. Onda h~r 
nıuvaff ak adamda olduğ•ı gibi 
muhatabıuı çabuk anlamak mak 
ıadını kestirme yoldan ifo.rl~ et· 
mek kudreti, fevka~ade bir İn· 
kif&fa kavu-;muş. Üç saat sfü·en 
görü~m\;ı; hep memleket me· 
.eleleri etrafuıda dönüyor. Esa
sen Nuri Demira~ kcndisile hu· 
susi hayatın zevklerindt!n, ka· 
dmdan, oyundan bah~edilect.k 
adam değild~r. Mes'ud ve disip
linli bir aile reisi olarak be~n 
ve ruhunu dnsi maceraların ta· 
aallutlarınJc1.n kot-uyabilıniş ol· 
duğu gibi alkoll~ de hiçbir ınÜ· 
naae~ti. yoktur. Paraya gelince; 
vakıa milyonlara ııahibdir. fakat 
ıervetini küplere doldurup he.s&
)11111 yapacak ve arttığıDı ı~r· 

Bu gÜ-zel idc<lle kavusm"'k İ· 
çin bütün varlıibm (ı•dava hnzır 
olduğunu zevkle gördük. Y eşH
kC>yde timdidtna kendi yf'tiştil"dİ· 
ği Divriki orta mekteb mezun· 
ları uçmaktlld~r. Kendi oğlu ile 
diğer bazı mühendis namzedle· 
ri mükemmel birer tayyareci ol
mak yolundl\ yeti~mektedirler: 
İlk fırsatta bir tayyare lisesı 
kurmak ve nihayet bir tayyare 
üniversiteai yaratmak onun içtuı 
bir dileği ve kararıdır. Hangi 
Türk bu kartt. l11rı alkı~lamaz ve 
onun muvaffakıyetini dilemez? 

Türk g1mç1.iği havacıhkta mu
vaffak olac~k mı? Atı \•e klhcı 
en iyi kulJanmaatcu bileıt Tii:-k 
oldu. Bu yeni har'b 11ilih1n1 ılP.· 

(DefJamı 4/2 de) 

. Gf11'lf /tltJ~AUAllCLUli 

Anadoludan yetişen 
müthiş pehlivan 

Yazan: Dl. Sami Karayel 
p ebl;van, yalnız Rumelin-

den çılonazdt. Anad--lu· 
dan da aıuthi~ pehlivanlar ürcr
di. Öylesine ~hlivanla;- çıkardı 
ki, bu.nl&rm aırbnt yere vurına k 
nıüınküıı olmazdJ. Siva::;t1m, 
Y o.zgadda11. Kastamonud~n, Cu· 
rumda.n, Tosya.dun, Boludan, 
Orduda.o eki~ ve hayale g,.lme· 
dik devler birdenbire İatsnbul
da, RumeHnin m~hur yc."rlerindl! 
görünürlerdL Taıunm.a.mıf ol~n 
bu pehlivaniar bir dP. bakarsını~ 
bq giİreflerde arzı endıtm edt>r
lerdi. Anadoiu pehlivanları, yağ 
gürefi bilmezlerdi. OnJar kuru 
ve karakucal.. gür~ştiklerinden 
dolayı haıumlann:ı çok .. ğır ba
ıarlardı. Yağ gu•·toş:tıdd ye-ı1il
meleri kol!t.V sanıla~ bu pchlİ· 
vanlar, bitakiı hasımlarım ye· 
nerler vey1thud ezerlerdi. Bun
dan kırk 'ene ev\•el ':>en, bunlar
dan bir taneaiııe raııtgeldim. Bu, 
korkunç g<ivtieıi pehlivanın na· 
yali daim11. göı;\tmim önündedir. 
Okuyuculllrn"ll\ temın ~elim ki, 
daha bu ya~a geldim böyl~ bir 
muntazam v~ müşekkel v!.icad 
görmedim. 

Vak'a ~öyledir: Bundan kırk 
sene evveİ B~y&7.~dda bir pehli· 
van kahvesi vard!. Bu kahve}e 
ne kadar eski VQ yeui pehlivan· 
lar varsa geii~di. Kahvt>, adeta 
klüp &'ibi idl. Pehlivan meraklısı 
olan beyl~r de bu kahv~nin mü
davimleri idi. Be;;ı de bu kahve~ 
nin_ daitni müır;teı-1:.ti i,-~;m, 

Devrin b~lpehJ:va.r.larmdan 
meshur S.ıt'ı Hafız, bu, kll.hvcye 
gel;rdi. Sal'l Hafızın müdavim 
olduğu medreı.e burl\ya yekındı. 

Hafızt hildi~im:ı: medrcs~ sof
tası idi. Beyaz; ıarıkh, deve tüyü 
reııainde ••nib ibadet JatDJLJ . ~ 

Şalvarlı ?>ir medre6e çömezi. 
Orta boyfo, eeııiş omuzlu, Çf"k
meceli ve kAbaru.ı: göi-üslü. kırık 
kulaklı, Slli'ıc:i.an ziyad~ kı..:tl.a ca· 
lan renkte poı> bıyıkla, bf"k:i-m a· 
ıaiısı fevkalade adaluli ~ki ve 
çetin balo~h bir pehlivan! . . 

Sarı Hafız, o denin me~hur 
ba.tpehlivanlarından gÜmrükte 
veznedar c~mal Beyin çırnğı idi. 
Cemal Bey, ehrevm herh;..yaltır. 
(Allah daha uzun ömür. vf"'rain.) 

Kahvey~, Sulta.n A:ı.i:ı. dt•vrin· 
den kaim.-. ihtiyar ba~p~hJ:van 
lar da gelirdi, bun:at"m İç;nde en 
ıevdiğim pehlivan me,hur Po
mak Deli Murad idi. St~kselt ya-
4ında olan bu adam, dimdik ve 
sertti. Sultan A"tt-r deerinin pr.h· 
livanhk mennl .. ibini anhtlr du
rurdu. 

* Bir gün kilh .. ede ott:.ruyorduk. 
İçeri iri :1arı., uı.:\.~rt boylu, kara 
yağız, yavuz bıyıklı, kuru ve ke
mikli suratlı, adali ve genif en· 
seli, beyaz nnkh, siyah cübbeli 
bir softa girdi. Esselamüaleyküm 
dedikten o:o.nra bir kc~eye otur• 
du. Kahveci Hüseyin sordu: 

- Ne ;ç~ce;uiniz ! 
- Bir lokum getir... F al{at 

ben, Sarı Hafrr.ı an.yo~um. Bu· 
rada mı? 

Deyince.. esuo'1 kiri}te olan 
kulaklarım.z kabardı. Bu, softa• 
nm, Sarı Hafuı aramasında ma· 
na vardı. Kahveci sordu~ 

- San Hafızı tamyor musu· 
nu:ı;? ... 

- Hayır, bı.nımayorum . .. 
- Heın~eri misiniz? 
- Hayır, ben, Orduluyum .. . 

O, Tekird=t.~b imiş . .. 
Neye flr~dmLz? 

- Hiç t. . . F ahı bir süret 

yapmak lstiyorum onanla!. Rica 
ederim buldnrunu.c. 

Deyince, ben, ~oftanın yamna 
eittinı. Merhaba, hot g•Jdin Ci
lindan sonra 5e>rdum ~ 

Neredt.'n geliyo.l"sunuz.? 
Ord•.Hian:. 
Hafı7.!a güreşmek için mi 

geldiniz ti. OTadan? 
- Allah kısmet ederse! .. 
Diye kesip attı. Meğer Hafı

zı, Samsun gili-eşleriııden ve gı· 
yaben tanımı~. Hafız Samsuna 
gidip bata g:İrı.•şmi~ti. Aı:laınca
ğı.z o, gür.~şlertle bulunan1am1~. 
Halbuki oralara haklın bir bas· 
pehlivanmış. . . Hıtrız, Scıımsunla 
pehlivanları yenmi,, başı alıp 
gitmiş . .. Ordulu softa, bunu hl'I · 
ber alınca İç~rlemis, derhal C'Üh
besini topladığı gibi İstanbuhın 
yolunu tutmuş . . Maksad! Sarı 

Hafızı yenmektir. Samsuna ge
lip boy ölçmesinin intikamını al
maktır. 

Her ne hal Ut', haberi S arı 
Hafıza yeti,tirdik .. Medl"esede 
uzanmış yahyordu. O da ciibhe
sini toplayıp kahTeyP. geleli. Has
mile karşılaştı. Fakat ne ya!an 
söyliyeyim; Hafız, Ordulunun 
yanında t;ocuk gibi kaldı! . .. 

Hafız, ne olacağı belirsiz gÜ· 
rete girmek istemiyordu. Humı
nı da elli ayaklı göı·mü~tü. Ban:w 
şunlar1 'öyleı:li: 

- Usta izin vernıeden 1türe
~emem !. Sonrr:ı, nerede giire~.:.·
ceğiz ! Yer yokf. 

Hafızın, Y"'" yc>'r demesi doğ
(Devamı aayla 4/1 de) 

Bulmacamız ı 
Bugün sayfa 4/ f dedir -------



vam1 .nıüddetince bir tek Btezil-! 
ti 1 için alıkoydUktan sonra lenecek ve maUyet fiatıa.a satıla • r 

Belediye Reis DUl9.vİDİ ~l _Ak- Of_ ~ .irü ..ı .. Tkar~ Ofisine de'Vl'e. caktır. 1 

3/2 Sa,. ~h. 

Şüca Çe1eb·niu gülümsiyerek Jeri ile t ruberu» [1] ıörüşül· 
u,criye girdigull görünce, bahsi mek iktıza eder-
<leğiştirmeğe hiç lüzum görme· Esirci, Ali ağanın elini a•ucu 
dıler. içine alarak wülüuısedi: 

Ali ağa kanloti kadar seYi'*]p - Da.ha ne istersiz benim e· 
emniyet e tiği e~rdyi elinden tu fendim, ifte Halil ağa iti üzerine 
tarak aralarma otudtu: alap baş edebileceğini dahi te

- Vakitsiz gelmemizin sebe· •İn eyle•ekteclir. İmdi, fal'tla
li nedir hilür mis1..ı karmc:laştm? rından birisi lcendüye aiddir, 

Şüca Çelebi tabil bi,· şey bil- yoklaılariLe tci>ri.t~mek İ~tel'. İki· 
mcdiği için mü•bet bir cevab ~e- si dahi •İH düşer: Akçe'Ji J,ul
med~ yal~L.a s.:ırdu: m•k kolay, ya kendüsünü gala.ihi 

- Ne seb.bl.-t ıelmif idiniz? devletle yüz yüze getürebilir 
_.1-\li ağa ök$Ül"Ü),} yulk du, misiz? 

gözleriat a,ça ac;a söyledi: Ali aia diqililceli düşUnc•ti 
- Maslahat hayat ve memat cevab Te..-di: 

meselfli Üzel'inediı·. Şimdi sara- - Bir yol Se,ir ağa hazretle-
yı hümayundan, cıDevleth"ı ~- rine dam.şahın. 
yetli'ı ağa hazretleri>.> neı:di şe· Şii.ea Çelebi aya ta kalktı: 
riflerind n ıelürüz kuındaıını. - Diler İseniz 'birlikte gide
Halile şevketlu padişbım1' la raf li-. 
larmdan selaıa dahi gelürdük. - Ağayı tanur m\HUz? 
Ne iater İş~ verecelderdtF. Padi- - Sal'ayı hümayun es!rcisi o· 
şahımu ., Patrona Halil v~ dört lan ktzlar ağasıuı tanımaz olur 
ayakd&l!ı lratlolunn,, ·"Vücudu ha- mu? 
base&i al\ıdları izala eclitehilür Ali ağa da kallcn: 
mi ve bu işi H,,.f;t PehlivaJt uhde- - Öyle ise buyurun. 
siae alur ınu r » deyli aorılye.-la.1' Konaktan a4;ele ç.'kular, ikin-
karında~. Cenalnmz ne der- di ile ak_şam arasında saraya ae.· 
aiz? lebildiler. Beşir ağa odasında 

SON POSTA 

Dedi, birlikte kn:lar ağalarına 
mahsus duvarları yarı çir.i kaplı Diye beni sürükledi. relr, kabul ediyorum ki. Füsun 
Joş odaya çekildiler. Defterdar Şuursuz hi.r vaziyette ıneı·di - maalesef bana kar~ı zafa düş -
Ali Bey hepsinden sabırsız ve a- venleri !k!şe~ üçer atlayarak ~o- müştür. Evveli, bunu her genç 
teşli görünüyordu. Ali ağa kız~ kağa çıktık. kızın, bu çailarda ba11na vP kal 
lar ağasının •özlerine bakarak Görünürleı·de otomobil }'oktu. bine çarpan geçici bi.r his rüzgarı 
defterdarı iıaret etti. Bu tevakkuftan İstifade ederelr. sanıyordum. Fakat, romantik 

(Arkası var) bira.a sakin\eşınem&z lıbımdı. kız, bunu çok fazla iflem~ ru-
.................................................... - Nasıl obım~ bu. yanlı,hkla huna m.aletmiıt\. YaYaf yavaş 

N · C M U , ..... d mı içmifl HıutAnç-:Je kaldırılma- vicclan azabmm demir kolları a-
&Zlp · · • tgm 80 : dan tedaviıi müxnkün ınü? Ah· rasında ezibıtei" batlamtıtam • 

İJılnı: 942/302 lam hiç l>il' fey sü)llemedi mi? Ya, kurtarılama~ ela ölürse .• ka-
FiMı 6 k.~ ı•; saati'.aq olualt t.es _ Eniıt•m çok endişeli ve heye- tili ben miyim? Be.oim sw suçum 

bit olunan i.ııh'sar mamu.iatı ta})auca caeh idi. var. Bu çoeufu.o a,Jona mukabe
mermıs;nm beheıini 13 kuruş flaıta ..._ - Çocuk bi;ıe emanet. bcfı- le etseydim, yabud böyle gö:zük 
tışa ~Jdı-n Slltl11 Nidbi.ı.ı. Paaar musa gelenler! Bu bal gibi bir seydim, daha büyük bir cürüm 
camı ınaıbaUesinden ve l ?.wıçar•şıda at_ intihar a:ai.-&nı. iki bardak dolu~ işlemiı olmaz mıydım 1 Henı ben 
ta.r v.e fişe•k. ve barili luyii Yı.1$uf oğlu •U teadirdi:ırot yaalı,lılda içHir bunu yalancıktan olsun naaıl ya~ 
927 cıotwnlu F4r1>k ~ mümtniz l:u.. mi? pabilirdim? EliındeAı velme.zcii. 
suf ~ ha.kkınila ~i.zip aııJ~e .ıeza - iki barda.kmı İçmİJ ~ Dolu tak&ilet i bil~, ho§ zanıı.ile 
mahkemesi:nde nıe,hud su~la.r Jıanwıu.. - Evet! Çocuk, her şevden çevirmeğe kalkışan eni~teme: 
ıaa ~iıkuı ya.(Nl • .ı.ı ımı.balmac IODnnd.'l e'PYel kadı~ aklı işte .• derdi ne- - Evvela Fü.;unUı1 nerede oJ
şoçhın'11n .WJ>vıt fili.ne :meobai h ftke\me du 'bu. kızın ha anhşılmadı "°itti. dupnu öireıl3e.k dedim •• Herhal 
uyau lılilli korııllıııa ka.nwıunuu l2 ... ,ı ı Zavallı çocuk •. Hay Allah ka~- de imdadı sıhhi il~ hastane}e 
maddesi dt-1.alc!ıilı• S~ llntn maddPSinin retsin, istemediğin zaman yüı ta kaldırmı,tlardır. Be:ıhucie y4',.e 
3 iUlcii f*4'as.ı.lı::ı. tevfik-m n Ya.$tam 

1
. nesi önünde durux, ,imdi bil' tek köye kadar gitmiyeliın. 

kiiçüıwtü ha.sebile 12 lin 54> ısurm a~ı.ı otomobil yok ırörünilrlerde.. Eniştem $inirli ve mü.tehcy -
ll&l'a. ~ yedi rün tlükkolnııuu 'la111otıı • Bende telaştan eseır ~ktu. Ah yiçti: 
DWJı -v.e un (!eU!1trma. mah'ıtlmiye+.hte dalla4nnştun çünkü.. bu bekN- - Haldnll Ya\', diye mırıldan
'" ~I.ıeria müıııaie~ine dair aaclir mediğiın. bil' h&dise idi. Sersem dı .• Teli~ ahlaıada.o ltir ~y fey 
olan 2/12/941 tarih ve u:: sayıb kara.. senem· etı-cı.fım• bakmıyOW"du,._ öjTeaenw:cftm ki •.. 
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~ana bir aaır kadar uzun gelmiş· 
tı. 

Ablam da evde yoktu. Füsun 
h. • • - l- • • 
ı:s~etçının l~m.ın ettiğine göre, 

Y edıkule hastanezine kaidırıl -
mııta. Ablam da beraber gitmiş! 

Saadetin, sualleı-ini cevabsız 
~karalı;,. l&kral" a.ıağı koştum. 
E~l§te~ bir otom<>bil bulmuş, be· 
Dı heldıyordu. Atlarken: 

- Yediku1e h~stanesinde !. 
Dedinı. 

Cehennemi bir aüratle gidi
yorduk. Enişte beyle, otomobilin 
Direr köşesine büzütmü1, konu§· 
mayorduJr. 

Bütün &eyahat müddetince, 
yalna:ı en~tem, bi.. cümle ~öyle· 
mitti: 

- AnlaJılınadı gitti bu kızın 
derdi? 

Y edıhlede iki hastane var! 
Acaba hangisinde .• 
Genç kalındı İse? 

( Arkaaı vc:ır) 

N9zip C. M. U. fiğinden: 
İlim! 942/301 

Şüca Çelebi to~bu~ ve yumu~ yoktu. Kahve ocağında on De§ 
parmakhrile çenesi \izerindeki l yirmi dakika kadar beklediler. 
köae saha tının teltP.rini halana- Sonra kızlar cığa;;ı ile Mustafa 
dı: Bey ve İbrahim aia reldiler. Bu 

nn kffW JııM'iyet ~est ıniinsstbdile Yalmz düşüneb\ldjğim hit ~ey - Bir dakika bekley~n, 
b\!l'lllııelbi 1ıarıu ke:rıı,-et ilan oltlllıll'. vardı. Biz. Yeşil köye nafüe yere kıp telefonla konu~ayım ! 

G. A.Dtep Yil1Y~ f- ıniiralı:abe ko., 
hen çı .-Olllli9llD Niztbde Hia ol•nan bn. 

- Ya. t.·iz oda.va. P.'<>~medm sefer yanlarında defterdar Ali 
Halil peh.Hvan ne <le- idi? Bey de vardı. Betil' aia kaplcı~ 

- Az nazlanur idi. larbaşı Ali ağanın yanmda esirci 
Halil pehHvan kal·deşi Ali Şüca Çelebiyi 2or~mce şa~ırdı. 

ağanın lakırdısım - kesti: Esirci koşup ~i:amn eteimi öp-
- Yok sultanım, nazlanmaz tü.. 8-fı~ir aia Şvca Çelebiye bir 

idük .Bazı şerait ile ııBu lıizınet şey söylemeden AH aiaya baktı: 
bize verilür ise bilütfillahilmeli- - Çelebi ile bile mi gelmiş 
külkadir uhdesinden gelürüz n idiniz? 
der idük. Beli sult!Ulım, hlraderiıniz, 

Şüca Çelebi ağn ağı<" sordu: Şiica Çelebi konajında gi:r.lü.-
- Ya. bu ~c .. ait n"' idi? dür! 
- ilkin aL:çey~ lüzum vardır. Kızlar ağasının yüzü gülüm· 
- O kolay, diğer şartlarınız sedi: 

neleniir? - Afe.-in Çelebi, hizmet ve 
- S...deng~tilu bulmak için fedakarlığınız elbet hoşa e-it

iki yoldaşım ve mesa.bei karın-- . mez.! Halil pehlivana ve .. ilen e
daşım ile gör~ülmek U:zımdı•· mek bizleredir. 
Salisen: Şevketlu efendimiz "e 
olm.z iae sahilıti devı.t laau.a- E 1] Yıiis yıiiu. 

t2fi/'?/942) g'iclecektik. fü;iunu· mutlaka has Cevabını beklemeden, ilana 
taneye kaldırnıı, olmalıırı la7.ım yürüdüm, asansör- }'ukarıd.ydı. 

Nez. p C. M. u. liginden: dı. merdivenleri lL~twn. Nefes IM!fe 

tıa.ın: 9.tı/3oo 
Hangi hastaned~ bulunduğu- se, ya:o11haneo.İn k~ttna çıktığı~ 

'"' öğrenmemiz daha faydalı o- vakit, Saadetle karşılu~ım. El• 
Fişeılat bayii olınadığı h!Llde resmi lacaktı. • de dosyalar, karşıki btirodaa ae-

fi;tt, 6 kuru1 :> santim olan 25, 3.'S ça_ Sentmlijim, sü:ıü~erek hir ız· liyordu. 
pmdaki Inhisıı;r ına.mu\a~ tAbanoo mer_ tırab tortu.su halinde içime ,ökü- _ Hayrola Vedacl! Bu tela, 
misinjn bıeheırin; 30 kurus fia11.a. sa,t • yordu. Bu çoeuğun intiharın" ae ne?. 
ma.kıtıın d~',l.yı Nizip asliye cen malı- beb olan ben iW.. SaadeU~n, 'bO! _ Sorm.a, dedim.. Für.un inti-
lremesnln 221\2/!ıtl giın ve 229 sa.y.I1 boğa:zlık edenin o olduğuuu öi.- nar etm.it! 
Jııara:tlle ıni.Ili korunnu Jran11rı11u.1111 32 l'endikten sonra, ertes.\ gün köş- Gözleri büyüdü: 
nci ınuldes.i dcıaleille a9 11.ll<'a madM. - ke döndüğüm zaman, saı»an yü - Ne diyorsun? Ne ZalaaJa, 
~ini.n 3 fıkrası ve 1)3 ün<•ü mad:Jelerlne :.ıüle baMl ııü!ünısemiye çah~ır - nasıl? 
tıevfik:ın ve :yıı.sımu kW;iirklü4ii dt l\.'\ • 

Uira a.hnuak nc·ti<!·~ten sureti: ktt"Jc><le 
16 lira. 60 kurll'! atıl" para ve :ve.U gün 
d·ükkaumm kQıp:\tJlm:ı..~ ve ıa?'t'te ne 
Han ~nlarna ınalıkfım elan Nl7.11Jln 
hvka.ni mıı.Ba.Uesinuea ş ... rıc o,tlu 339 
D. u a.UaT Abdiis.<ıelamm heı.ıaıuclbi 1ıa_ 
m.r lflta ~ W.O elua•. Ctsl7ı942) 

ken suratn:m a&a~ak, seli.m bile - Şimdi QZUD uzun anlata • 
ver~eden yanından are~mi~tiın. mam sana.. Bi:.tde pek hir seyler 
Taş kesilerek olduiu yerde kal~ bilmiyoruz. · 
mıştı. Bunu ha:z:meôe-memis ola· Odaya, o da benimle beraber 
cakb. Füsunu, bu ç1lgınca hare- girdi. 
kete sevkeden, şüpb~siz yalnnı Y e,ilköy &anlralmdan. evi ia
bu hadise değildi. acı~arak ba- tediiim dakika ile, telıtfona t.is
zan da kendmu tutamayıp güle· metçi mm -rıktı.ğı &:JlU tb.killa 

rile ~İlllMiiA lilı\HllmU 39 kar~ 
satlb.\Sı ica.b ;,derk.!n sı,5 k111'11§a sa(mak 
ssetıı. ııııııaıi ıı.onrnm.ı kanununa. muha. 
lif ıtantoe._ ••!llıı Ni-zıain Tı..bt.a.ııi 
JU. den .Bali .>jl11 ::27 D. Iu. ve l!zım<:a:l'_ 
Plia ~l Şe!ik Kayanın Nizib asi.iye 
oe-La m:1»caıP.sinde meşhw1 sııçla.r ita. 
lllWIDlla teriik..ın yapıi~ıı durlljmı.sı so _ 
ıamıda: S1llHn flll'Jne mebni hareketine 
uyan milli korıınma U:. DUll 31 inei mad 
&esi 4"olaWi.le 59 11DC1i :madde!Uue ieV

ı-.. n tem.in 1t1le:liii menfa.at nıikta. 
rınm azhıtt nan.ra aJ.aaarak tak.dltren ~ 
~ tra ai '"1"8. v~ilklci.Dn bir halta 
~*1.maaJta ve 63 üııcıi ma.dde,ıe ~öre 

de ilan CftaLların.1. mahkilııüye~ n 38 
kllo mcrciımelin müsa.deresbı:.! ve ıWı.ş_ 

tuiden aıkbiı iti lira.nıa. sıüılbine ia.:W. 

shJıe ve !Ot ltuııııış '8.rcın kendi<ıindcıa 

taaı..~lne dair sadir olan 29/5/9(.;? ~tia 
ve 97 sa.)'11& lraı':tr kcsbı lcai'iytt elmiş 

oiRiımıiııaa. bernw.l'ibi Dlllı' Jw~fl~ 

illa oı_.. W/'t/!142> 
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Güreş müsahabeleri Haraç alan ~ir p~li~ ( "Son Posta nın bulmacası: 8 -<ı4) 
memuru tevkıf edıldı ~---=---~'....;.... --------J 

Bunlardan J9 tane:nnı hallfldaek biT --'a )'Oll.ıyan ıfwr 
(BQf taralı 3/1 de) yordu. Yoksa bu, yarma ile ba}a Dedi. Pehlivanlar, h'-men gi- Bir polis memuru baldı:ında frli • 01ıaJ1ucıımam bir INJiye takdim ed fis 

ru idi. Sultan Hnmid devl"i oldu- çıkılır mıydı? Nihayet meydana yindiler ... Gözlerim. zaptiye ~a kib lddiasile ve Müddeiumumilik- iokt.ın sata doğ ece 
su için btanb'.11,let. gürcı ve id· çıktılar. Hafız, pe~re·ı yapıp çır· vuşlarında idi. Fakat ortada çe yapıl.malda olan tahkikat nec!ice. ru: 1 2 3 4 S 6 1 8 9 1 () 
man yapmak ya~alıtı. Gür~ yap pıruyordu. OrClulu, ÖJ1Üne uzat- kimsecikler l·oktu. Pehlivanlar ye vannl§lır. 1 - l\leşllur bir 
mak için İstanbul mın!akaauıdan tıiı elleT'ini bir alttan bir üstft.-n odada idi. Biz sa~kıa ~~km zap- Suçlu Ziya, aleyhindeki iddiaya Fraasu edibi (8). 1 
harice çıkmak l&zımdı. vurarak acayib bir çırpınmadan tiyeleri gözlerken Şükrii kahka.· nmran, Kapalagu-fıda rubsaıtiye- 2 - Bir bayva. 

Biz, meı-aklthr durur muyuz? sonra Hafı:wıın üzel'ine yifrüdi.i. hayı bash ve Ordulunun i~itmi- az ~ Mmı!afa Asım ismiade nm ya.vrusu (4), 2 
Bwıdan °Jah11 heyecanla ılireto o· Hafız, ense baj-!amak üzer~ has- yeceği bir se:.lt!: bir seyyar çorabcıyı, ruhsat.sız ~aht• Dotru olma.yan 

3 lur mu?. DerhaJ gümrüie boy- mı~a doğru elJeri öne u:.r.anm?~ - Ulan! Herif, Hafızı gölü- maaına ııöz ywnma.k §aıtile haraca tal. 
landık... Camal Beyı veznede gelıyordu. 0!"du1u, sert bir ç•ı"- recekti. Ne zaptiye var, ne ku- bağlamı,tır. Her 15 günde. ayda S - Ditab ıılda. 4 
bulduk ... Vaz'.ycti anuttık, Ce- pmh daha yaptı v~ hıumının Ü- mandan!. Anladımz mı? bir isportactdan muayyen bir para-- Si (%1, lirsmı. JUf. 

mal Bey şöyle bir dü:tündü veı zerine eğilı.ii, ellerini yere vt•~ Demia.in mi? İtte Anadolu- YI almaP baflamıttır. Memırlarla r:ı (4), «:'B..\\o~ nan 5 
Anadolulu, karukuc.akçı du, ani olarak bir yılan gibi s:i- dan pehlivan böyle çıkar . . Ntıcı aruındalr.I bu riİfvet ahıve - remzi (2). 

bir &"üreıçidi, o... Y•i a-üreıi zülerek Haft7:hl topcklarına g>r- M. Sami !<umyel rlıine de Jazef adında hlr dükkincı 4 - Be,. l!,, 6 
bilmezler onlar~. Hafız yenive- di, yapı,b. İlk hamlede Sarı Ha- vasıta olmafhlr. Validem ~•'· 
rir onu. A.lı;ı götfüüu İki Telli fız mağlub oluyordu. Derhal Tren bir kadının Fakat, bu bal bir miiddet devam s - ıtır ~r,-ad 7 
Şükrüye (devnn başpehlivanla- kendisini yüzü koyun alıp kın.. eetikten aonra Mwtafa Aınn vaai • ııldaın (1), Bir 
rmdan) güre~tirint. Cünahhr a- tuldu. baC"ağ~nı kesti yeti zabıtaya ihbar cıtınit ve ~ertı"b mık l%l. 8 
damcağıza ... Ti Ot·dudau bura- Ordulu, Hafızın üzerine çul· Dün. Haydarpafa sarında bir ka edilen bir cünnümeşbud sayesinde il - Nek. (t), ıı---ı---: 
ya gelmİ§ ... Benim gelmeme lü- l~n~ı. Sarı, yağ oyunlarının lal· danın ağır suretı:.e yaralanmasile ne.- memur suçüstü yakalanın1ttlr. Ali <3l. 9 
zum yok... bıkıle haamının elinden, ko!ay ~ ticelenea feci bir tren kazMı obnut • Suçlu Ziya Müddeiumumiliğe 7 - Sror alam O 

Dedi. Ban, Ordulunutı elini a- kolay kUl"tulacafr-mı 2 anru:derek tur • verilerek. bakknıda yapılan 1ahki • l4), l\liWVW>a.ah. l 
yağını ballandırarak tarif ve tay manevralara geçti. Fakat hangi 1 .8.. facianın kurbanı Suadiyede kat 90Dundıa auçu sübut mertebesiıı· im '3-rt.lı&rlncilm 
eif ettim. O, k1aaca: manevra, hangi hüner, hangi oturan Kadri adında bir öğreıhne de görülrrıi.i§ ve 3 üncü sorıu hi • (5). 1 3 - .ı\yt\ :vu.vası 121, Bit emtr 14) 

- Bakml!l sen inJiğ.a ... Yagda ~~ril~tl. .. Hep'5İ bir anda suya I nin eıl Sabiha isminde bir kadınca: lciminDı kararlle tevkif edilmittir. 8 - Edt~ ızı, Meor~be m. Bib.t (2). 
kayar ıider onlar... duJmU§ oldu. ?ı"duJu, Hafızı şa· ı iızdır. s.hiluı dün bir it için indiği Ziya, dunıpnası yapılmak üze " 9- - Bin.ilis!a11.d.ı bulunan dnebcy~r 4 - T~ hıgt\ Ol'eille ltl-r biilıe (1) 

Dedi. Hüli~ kahveyP. düne- ka aldı, ~.nsesın~ de bastı, tepe j ı.tanbuldan dönmüş, Haydarpafa. ~~~~-.;...l!e. ceza mahkemesine seTke. (4), Kö~ük :mUı:,.a.«:i\kl mıkeswm bbla Şi4lııJ«.ti, llt..iaıaMı m, 8f,er ydılm 'it). 
rek, uata.a&m:a emrini Hafıza teb- taklak °"dıp ntacakh. Yani ola- 1 dan 14 te hareket ed banli .. ........""·'.- _ modeli (5). 5 - Mısır ilahı m. 
liğ etik. HaEı:ıı, O• duiu, bıı:n, yord.u bu İf... (Şak demek iki bl111tı-•- 1_.._Hı,:... T..: bu __ :~~~ -•- ( 6 - Çoo.ıkiarın en l>Ok bo)lAı'ına ti 
C d 0 _ ah d hl ca __..or.,.. ·~-..· - b ıs 10 - Dişi at !61, N..._ !J. 

eva .l.K'Y n1erh11m, M mu P~ •~anın ayaMıın arasından hareket blJind bulund iund • 5110 ton uğday, 2 Y~ ~a.ılıya doir•: den şey uoı. 
toparlanarak yol., dü:tüldiik. Ti, bır el~i geçiıip lt.isbetinin önd~n 'vallı kadlD aW l~ ::.:- (d• 7 - Sulu P'li." f4), Blr unumuz (fi 
Haaköyde Yabudi me:aarlıjında ~aana21na t:l geçınnek d~.ek· makta vagonlartn ah düpniif. ton Un ge l 1 - SaD'.ıt Juyuae&; olaa roman 11«1'• 8 - 'Bir ~mir <2~. Bil' mastar ,41 

kuytu bir yerde ıı.Javeai elau iki tır. Bu, oyun kar3ku.cak aür~-şin· ba:a;ı keailnüP ' 11111 
' Lkenderanılan. limaıumıza De • tiir ınıeem1tll.9l l!>J. '9 - ~ l"l"Dk f2l, Avaç içi m, Bil 

Telli Şükrüye gidiyot"duk. Orası de vardır.) Hafı~ bin manevra F A kam ~b tren ela mir PJebile evvelki gün 5110 tn 2 - B......_ lıııılbaan .u. Bir ,.._ mdr' (%). 

ıuız bir .verdi, Çllyırhk•a iki haa· ve mü,lr.üli.~a haunır.ın elinden d ecı J1 d E . r • bufday ve 152 ton un gelmi,ıir. pa.IWllus Ctı. 10 - Me•Ul' bir at 09). 
nu lutu,turacakttk. kuriulaWldi ve ayaia kalktı. F 8 • kuru~~ 

1 
ay ::d:et MI' ., 

.. Ordulu, hic konu4mayor gibi kat, dört dakika geçmedi, Or· 1 omaaeilk ~.•1

1 ld k yara • lstanbul borsası 
•~L Uzatmayalım kah veye gf"l- dulu, Hafnn, çapraza. topladı. ! ınıhn ~Japtı:ı 1 tan 90ll· 
!~· Pehli.,nniar soyundu. Aman Hafız sene ııidiyordı.1. Mucize ra utaneye_ -~r• l§tır. 

abh ! Ordu1unun soygunluiu kabili.den kuriulciu. Lik.in •eııe 
-·· .. ---

U/I/~ acıdq • 1ı;apa.11ış flatlr.ı ne el~ . d. ? h c... • 
t H a • ı Çıp:a~lığı korkunç- ummın anına clii9tö. 

ud. 
1 

~rd.tarafı demi, gibi yağsı:ı. Baktık ?a Hıtiıx, Tfude yü~ 
a e e ı ı. s .. ı- H f ·ı ,_ 1 f ı 1 l k _ 1• a u, Ordulunun yem eceK. · · ' ena ki Telli 
çıp a kıyaıettni görünce ü,·klü. Şükrü de, vaziyeti iyi bulmadı. 
Yanma sokuıup sordum· Bir arabk Haf1z, kendini karta-

-: Hafız! Me o, rftnsin tlth. rıp ayap kalkar kalkmaz İki 
Dıye fmldaymca, si\4"1: Telli Sükrü, h!men meydRna a-
- Abe, bu ne be?··· Nasıl uj- hldı. İki pehtivarun arasına gi-

!'a~acaiız hunuuia be? · · · rerek: 
Diye aöyiıındi. Uf değil, Ha.- - Bıralı.:ın g\iretU· Çabtık ka-

lız baş.pıehlivandı. Durup du1 ur- çın oı-tadıml. Zaptiye 'tfWU~ları 
ken bedavaya mağlub olmak aeliyor t. 
vardı. H11f•zı te .. elli ettim: Diye bağırdı. 

- Herif, bir dirhem yağ gü- Vall&.h, bix hile sahi sandık! .. 
• .. e~ bilm~vOl" ... Sonra ayağında· Hemen kaçıp kahveye ~;rdik . .. 
ki kiııbeti idare edemez. Bir elde Şükrü, pehlivanlart, k11hvenin 
~ıkarırsın Mnt onul... arkasındaki odasına soktu '\'e: 

Bağa gir.eni tabanca 
ile yaralamış CULLE.B 

Hasan adlnda bir aeııç, eYVelki &o.ıiıı 
&"ece Ortaköyde Anbarlıdere mev • ! ı.ndra 1 sterUn 

·.-~.Yeril lM Delaı klindeki yoldan &'eçerken üsiim k~ 
parmak üzere İslim lvninde birine ~YN lH İITitı. n. 
aid bağa glrmiftir. hdrtd 100 r~ 

o ıırada b10crda vatmaJcta olaıı kholaa ıeo kTet ... 
,_,A - J .... ·.-

n kaoa 1ış 

5.20 
129.20 

30.70 
12.84 
31.Iıl 

. 3J.5t uaim tabancasını kapmış bir uma- - ... 

1 

24 ayariDk b·l. ........... :_:.,_ 
nın dibinde üzüm kopannakla meı - ··- ...._. 
gul bulunan Hasanın üzerine ateı a.ıtm 
etmift:İr. Çıkan kurfunlardan biri, 1-----Es-h_a_m_•_t1_T_a_b_fi_ı&_ı ____ ı 

452 

H&aanın ayağına iAabet edeftk ağır 
surette yaralanma\'ôlna aebeb olmnf
tur. Bu yaralama vak•asını mütea • 
kıh bağdan kaç.an talim. dün zabdıa 

sı....as % ErLurum 2. 7 
Booıonti • Nekıa.r 

Omnium Şa.rır. Saına..Til 

20.03 
2.90 
2.25 

Boynu salıncak ipine! ı R AD y O 
takılarak boğulan .. _ --------ı 

SALI, %5/8/1942 
yavru '1,3e: Saat ıey.a.rı, 1.:r.?: Viimıdllmazu 

Evvelki gece, Haliç Fenerinde bir ça.bŞtııalmn, 7.-10: AJa.ns baberleri, 'US: 
yavnunm ölümü ıile eona eren acıkl, Senfonik pal'9M:.v {Pll. 8.20: Evin ._ 
bir boiuhmı. v~'ası olauıttur. ati, U.30: Saa.t a.ya.n, iU3: OYWJ ha. 

Fenerde Abdı Suba,ı maba.llesin· ........., 12,'5: A.i~~ h&ıterleri. 13. FMll 
de Musaadll'a sokağına 15 numarab · 
evde otura.o Sürmeneli Ahmeclin 1 hıe.Yd. 18: s.a.t aı-arı, 18;01! .ltadyo 

~ındald oğlu Şükrü evnlkj C~ sa.lon ~ı. 18.45: Türk.iller, 19: 
ce sabncaiıuda u)'mrken, boiazı aa.. KOJl'\IŞ:ma CDerili~e saati), 19,1~: 
lnıcak iplerJne bıılctlmıflır. ~. lt.lt: Saa.i a1an ve ajans hL 

Şükrü ile karıııı bu sırada deria berleri, 11,40: Serbest 10 dakika.. 19,S!i: 
bir uykuya daldıklarından biçare Fa6ıl _,.~ ıo,15: Rad,yo gaseU-si, 
yanunun uğmd ıiı kazaclan haber .. " 
ı __ oJ 1 lar ali -L f H.'5: Fllm parça.bn (Pl.), %1: Ziraat 
aar amaın f , :ıav ı ç~.._ e • . . . . 
ci bir tekilde boiulmuttur. Şiikrü • ta~. tı.ıo. n mel asır mıırlği~n 
niin cesedi ad~ dok.toru H00net (Pi.), 21,30: (İktısad sa.ati), 21,4a: KIL 

Tümer tanıfradan muayene eclilmit silk Tmt müziği procra.mı. a2,3(): Sa.a.t 
Zaten Hafıa da baa ciiveni- - Çabuk giyinin t tarafından yakalanmıftll'. ~-----------.,.~ Ye defnine izin verUm.ijtir. ~ Ajuıe bnberlai •~ u.rsaıa.r. 
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Hergün 

mirde 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 
F ak~t Brezilyanın kıyılarını 

Anglo·Sakson aleminin emrine 

" Nuri Demirağ ,, 
ile bir konuşma Yeni bir memleket derdi 

( Baıtarafı 1 inci say/ada) 
(Ba, tarafı 3/1 de) lelerde §İmdi «aı-;!o, «lccslı> gibi maaına teessüf ediyorlardi. İ!le, 

kumar böyle bir &rettir. 

Şehrin muhtelif •emtlerindr. tim
diye kadar 24 eu -'Oyan 16 
yafında bır !urşız yakalandı 

vermesi ile takib ~dilen hedefe 
tam olarak varılmış değildir, 

Kaçak~lıkla ıiddetli bir fckilde · d" d · · ··b·· kıyısıı11 da 

den. mü.k~ınrr.e.! . ku~ll\natJlasın?, ayni zamanda korl:unç emirlere 
Delıl mı ıstf"rsınız. işte ~u orta benziyen bir lıt.kıra tiıbir!cr iı:iti
nıekteb mezunu gençler. B~ al- liyor. Ve bu gibi toplanlılal· ·la
ta saat bir taliın~eu sonı·a P.ıl ~c: biatile kumarı scvmiyenler için 
na havalarrh bıJe layyarelerım gayet tatsız müsamereler oluyor. 
tek ba~lartni\ kullanabiliyor!1ır. Kumarın içtiınai klayatta hase -

Memleketimizde ne vapıp yır 
pıp kumarı aile ocaklarından aö- : 
küp atmalıyı2:. Bunun yaptıjı ve 
yapacağı tbribat hiç bir teYle 
mukayese edilemez. 

•· sım ı enızın o ur 
mücadele ediliyor·, hiç bir korak ~le geçirmek İcab edecektir. 
çc takib ekibinden kurtulamıyor A ) S k ") · ba b 

__ ng o· a son a emı <ıca u 
İzmir, (Hu6usi) - İzmir 2.a· Edime (HU$U$i) _ Son altı ay maksadla Fr.~nsanm .. Dakar li -

bıtasmın yaknl mağa muvaffak içinde bölce dah~ln~e ~ gelen 1 manına m~ luz.um .. g~recek, yok
olduğu 16 ya§.nda Sarı Musta- bazı kaçakçlık hi.dUelerı olmut ve sa Fransa ıle bır hadıse çıkarma
fanın §İmdiye kada\" şehrin m~h- failleri .Y-"alaoaı-a.k adliyeye verlL mak için bir başka hal şekli mi 
telif yerlerinJe 24 evi soyduğu ml,&crdır k '\ o·· . d k" h ft 1 

f 1 Bu ..:::.:_1_..1__ ol--'- inhl"ft'"lar arıyaca r nümüz e ı a .a ar 

Nuri Demirağ:u ÇP.fi<lli mezi. nat hanesine kaydedilecek hiç 
yetleri arasınd.ı bir Türk milli- bir rolü yoktur. 
yetçisi sıfati!~ bC:nİ. en çok hoş· Ben, pek uzun seneler Avru
nud eden, nl.\llclımıze olan d'; pada kaldım. Nis, Monte Karlo 
rin güvenid:r. Rirçok!armda gibi kumarla yaş,yan tehirleı·de 
freoge ka,.~ı duyulan aşırı hay- senelerce vad:it geçirdim. Şehre 
ranlık ve Ceııti ment d'infe»İo· aid resmi gazinolardan batka 
rite'den onda eser yo?<tur. Ma"Zİ· aileler içinde kumar denileu bir 
de olduğu gibi geleceltte de en oyun oynandığını görmedim. 
büyük şeref ve mu\·ttffalny~~1e· Montekarlo dünynm yegane 
rin Türk nıiHet!nt? mev'ud oldu· kumarı temşil eden sehridir. Bu
ğuna İçten ;nanıyor. Bu in,.:1cı raya büyük pat"ahu·la girip, mem 
dolayıaile Tiirk crençliğine Y"PI· Jeketlerine ancak gazinocunun 
lacak her yardımı yerinde hulu- ntuavenetile dönebilen birçok a-

Kumarbaz erkek naaıl kumar
dan batka bir fey düşünmezse, 
kumarbaz hadının da eözünde 

ne evi, ne barkı, ne çoluğu, ne de 
çocuğu vardır. Kumarbaz bir 
kadın memleketin i~tüni haya
tında lüzumr.uz, hatta tehlikeli 
bir uzuvdur. Kadınlanmızı ve 
dolayısile içtimai hayatımızı ha 
afetten kurtarmak için, himmet 
kazak kocalara dü.üyor. Başka 
çare yoktur. Amnaa, öyle koc• 

tcsbit edilmi~tir. Musta anın ça "~ araa .. u 

dığı e§yayı Mot"eııo oğlu Sal'\"a· takibat imirl Hüaeyin Telananın ri- içinde bunu göreceğiz. Brezılya· 
tor ve Kayacı·ili Hüseyinc sattı- ya.setindeki taklb ekibi tarafından nın mihver devletlerine harb ilan 
ğı anlaıılmıtln. Hırıızlık e!iya- Kırklareli mıntakasında yapılan in- ederken Japonyayı bir kenara 
sını bilerek s.tın almak suçun- celemeler netkesinde tütün satıcısı b k d ~ ~ t f · 
dan bu iki kifi hakkındc talıl<i- Aytenin kaçak tütün de sattığı tes. . . · .. .. .. . ıra masının oguracagı e sır 
kat yapılmaktndo:. Mu~tafanın bit edlbnlJ!İr. Mezburenin evinde ve netıcelerı de gene onumu:de 
geceleri faaliyet gösterip gün· yapılan &ra§tımıada diremlerile bir 1 ki haftalar içinde anlıyacagız. 
düzleri uyudugu ve fim~iye ka- terazi ve 40 kilo kıyılmı,. 26 kilo Şimdilik bize muhakkak olarak 

• dar pek çok eJya çaldıgı anla- yaprak kaçak tütün lıulunara.k ma- .. .. ··h' b"r noktayı işa-1 t h il~ üd" d • Ilı~· 11 • gorunen mu ım ı fi mış tr. a ı m eııımwn gıne ver m1f • d r 
Be .. tepeler poli' karakoluna tir. ret e e ım: 

müra~aat ederek çalman eşya- Lüleburgaz mtntakasında da sey. Bir numaralı Büyük Harbde 
sını alanların miklu: hayli faz· yar tütün kaçakçılığı yaptığı haber Amerika savaşa girdikten sonra 
la olmuştur. alınması üzerine kendi!İne sezdiri~- l bi1e Brezil a epeyce zaman bita-

. L·İr meden alman tedbirlerle anbala1ı y · k 
Tramvay bır e.feğc çarptı, olarak 27 kilo kıyılmı~ kaçak tütü- raflığını muhafaza etmış, anca 

genç ya-:-a!andı nü ile birlikte yakalanarak Lülebur. gene böyle denizaltı mücadelesi 
Evvelki gün öğle iizeri lnönü gaz müddeiumumiliğine tevdi olun- münasebetile ve muharebenin so 

caddesinde bir tramvay kazası muftur Nisan ayından Teınmuz a- ki w b" d 
olınuttur. Karataşta Rıza Beyti' yına kadnr bu iki kaçakçı ile tam ~u~a -ra . a~tıgı . ır zaman a 
aile evind~ oturan Yusı,f oğlu 16 239 kaçnk vak'ası meydana çıkarıl a~ e gırmıştı. 
yatında Roben, Göztcpeden bin- mlf bulunuyor. Taklb ekibi me1aisi- iki .numaralı ~üyük. Harbde 
diği cıeklc Karatafta'ki di.ikka- ne devam etmektedir. Amenka harbe gırer gırmez Bre 
nına gelirken Asan~:- mevkiin- zilya da mihveri,. münasebeti de vatman Salihin idaresindeki 
12 -'"ayılı tramvay eıeğe çarp- Big .. da yardımseven!er kesmis ve Anglo·Sak9on a1emi-
mı,tır. E,ek, tramvayın ön kıs- · • f d b' nin lüzum gördüğü dakikada 

cemıye!ı tara ın an ır . mındaki ızkaranm arasına r;ı- harbi iJan etmiştır. 
kıtmış ve bir müddet sürüklen- balo verildi Son 25 sene içinde Birleşik miı, yere dü4en Roben de tram- b A 
vayın sürüklenıe~i ve çftrpması Biga (Hususi) - Burada yar- Amerikanın orta Ye cenu me 

·· ·· d ·· d .. ·· hl l'f dımsevenler cenıi ... ·eti tarafından k l · ·· · d ··fu-yuzun en vucu unun mu e 1 "' rika hü umet erı uzerın e nu 1 · d ~ t 1 Halkevi sahne salonunda mükel- d .. yer erın en a5ır sure ce yara an- zunu artırıp artırmadığını u • 
mııtır. lef bir aile balosu verilmif gece- b b 

--o- nin ikjsine kadaw- türlü eğlence- şünenleri suale müs et ceva 
Biga terzilerinin hamiyeti ıer tertib edilerek nezih bir ha- vermiye sevk için bundan daha 

va içinde net'eli saatler ya~an · canlı bir delil olamaz. 
mıfbr. 

&t •• ,,,. ZL"akt1.9ıt 

nerede ıimdi?» C. O. 

yor. Esasen onan hayırseverlik- damlar gördüm. Niıte de büyük Dug" lasın oğlu Dieppe 
te en gal;İ> cephe f\daın yeti~- paralarını Hbul /) ve «bakaraı) 
tirmektir. Bunun b~rçok. fal~i?le- gibi oyunlarda batınp, varını YO· baskınına iştirak etmiş 
rini o söylemese bıle bız bı!;yo- ğunu kaybettikten sonra sokak-
ruz:. larda, yahud kiiprli altlarında u- Hollywood 24 (A.A.) - Ta • 

Onun gençliği tayyared ola- yuklıyan kumarbazlar tanıdım. nınmıı sinema artisti yedek bah
rak yetişmiş görmek ideıtli ta- Bunları kumar iptilasının kuvve- riye t~meni Douılas Fairbnka 
hakkuk ~ttigi gün ne mes'ud bir tini anlatmak için söylüyorum. Junior, Hollywood'daki dostları• 
millet olscağ.z! Hakikaten mek- Bu zvallı hutalar yaşamak ~:in na bir telgraf çekerek Di~ppe a• 
teblerimizde ve üniversiteleri- değil, tekrar gidip talihlerini de· kınından salimen dönmüş oldu
miz:de havacılık sporunu ön pla· nemek için servetlerinin olmA - ğunu bild0irmi,tir. 
no. almak V'! bu koca R"ençlik ::.::::.:.=.....::.._ ______ _..,.. ___ ~-----.;__-------... 
kütlesinin uçması için satın ve Elazığ Nafia Müdürlüğünden: 
tayyare ya.-atmak için sarf~dile- 1 - 121825 lira 7 ı.:uruş bedeli kctHH Elini 80 7a.t.sklı memleket hasb. 
cek her emek yerindedir. Her b&neSi «sıcak sulu, tabii cereyanlı Jıa.tortfer teda.tı, sıhhi tesisat ikmali, da. 
lisede havacılık sporu yapanla- hiJi temil'at sinyal, telefon ve muharrik lwvwa ~ itleri kapalı Ul'f ua&alile 
rın aaym hi<: deiihe fut bol oy-
nayanlar kadnr olmlldıkça ken· 
dimizi emniyette ııınmak müm
kün değitdır. 

* Yetilkiivc!en donerken :ç:mde 
tarif edilmez bir ferahhk duy
dum. Temiz, a 't'.tmfi, inıan), bir 
Türk ve Türkcüy:i yakınd•ın la· 
nımı' olnıak bu memlckf"t evl~d
larının İçintlP. s&kh olduğur:a 
daima inanı-.-ıı~ olduğum Ö:t cev· 
here olan güvenımi nrtırdı Her 
Anadolu kasabaa•nın ~i.vri~i gi · 
bi mazh:u·iy•?te ermesmı dıleye
rek eve döudiim. 

eksiitmeye lronııhnu.~tur. 

2 - Bu işe ald evr.&.k şlUlla.rdır. 

A - Ba.ymd•rlık lwleri ı:-enel p.rina.ıııml 

B - Fenni ve hususi p.rl.nam.e, 
C - ~I! şartnamesi, 
D - Keşif bii!As::ı, 

E - l\lukıw~ıeıııı.nıe proje6i, 
F - Yll.Pl işleri tennı prtna.mesf. 

İstekliler bu $&1'.iname n evrakı Elizıt Nafıa Midürliiilindea J lira 5 ka. 
f1Uş bedelle !Lb.blli .·let". 

3 - Eksiltme 11/a/ HZ Cuma rünü 1aat cı.15ıt de Bliııtcla Nalaa Xüdlirttl. 
tü ocl;ısuıda mütcşe}ôtll arl.tırma ebiltme konasyonıuıcla ,.apı.laeakhr. 

4 - Ek5lltmeye r1rebUmek f~in lsteklllıerlıı:ı 73U Ura 25 kuruş muvakkat ~
min&t ver.mesi ve bunıh.n b;ı.sta asa.tadaki wstkalan fbraJ: etmeleri l-'ıımdır. 

Biga ( Huı.usi ) - Buradaki 
terzi esnafı, her yıl olduğu gibi 
bu aene de cıralarında yaptıkları 
bir toplantıda, Çucuk l:;sirgeme 
kurumundaki ye~im ve öksüz o
tuz bet talebenin fayak elbiaele
rini aralarında parasız olu·ak di 
kip teslim etmiye karu vct-miı
lerdir. 

Trakya emniyet mUş\viri 
Edirne, (Hususi) - Bir hafta 

evvel Ankaraya gitmi~ olan 
Trakya Umumi Müiettİ§Jiği Em
niyet Müşaviri Bahri KAta, E
din.eye avdet ctmiıtir. 

···············································••ıl•• 
Son Posta matbaaa1 : 

Neşriyat Müdürü: M. Sılml l[ara7el 

SAHiBt: A. Kkrem USAICLIOİL 

,.Ankara merke1 
eczanesinden 1 ~ı kalfası .alınacaktır 

\...: müı-acaat edilmeai ' 

A - Ektsi1tmeden üç ırün evvel Ellbıt vlli.yetlnden b• fee dair aluımıt eb. 
liyet 'ffSik:ası, 

B - 1942 ydma alcJ Ticaret ve Sanayi Oda8l ~. 

5 - Teklif ıneldubları, yukarıda üçüncü IR"Ctdeft yazılı saat&f'n bir su1" 
evveBne kada.r k.omis:ron relslljine makbuz m'Ukabitind<;ı verltf!eekllr. 

Posta ile ,-önderHecek mektublar nihayet Uçtincü m.ıMWetle yazılı s:ıaUt il 

, .... JınlımmMJ.dır. Potı.da olacak ıeoiluQeler JııaW ..W... •HK" 
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'Telgra'.f, Tele:fo:a. Ve Telsiz Haberleri 
Brezilyadan sonra mihvere 

Arjantinin de ilinı harb 
etmesi muhtemel gürünüyor 

Pan Amerikan müdafaa komisyonu toplanıyor, 
Arjantin, Uruğvag kabineleri içt:maa çağırıldı 

1 Alman propagandaj 
nazırı diyor ki: 

''Çörçll 
Kremlinin 

elinde basit 
bir alet 

olmutftur,, 

c Askeri vaziyet :J 
(Baf tarafı 1 inci •aylada) ı fark cephesinin cenu~ mıntab

rar.a~ buradaki So-.ryet kuvvet • sında l»afladtkları büyük hare • 
lerıaı Doa aehrinia ıarkına atan ketlerle iatihdaf ettikleri ilk ıtra 
Ye kanin. bit~ İmtidadınca Don tejik .ayeyj daha fwa seciJc • 
~arb sah~ller~ne .. ulatan Alman meksizin elde etmeğe ~alışacak-
u':~.Uen dunku Alman rc:.mi larına da fÜphe etmcme-k la7.ım

tebJ~•ıne . a:ör~ StaJinsradm şi - dır. 
~·~· &'•rbısanden yani yuka.r\,da 2 - Ort4~orlıta: 
uma geçen e5ki Sovyet kö·ırüba- Dünkü Londra radyoıu Alman 
f' bölaesinCleu Lüyük ku~etler- 1arm bu muvaffakiyellerini le)rid 
le Don nehrini geçmitler ve Don etmiıtir ve bı.a radyo ayrıca in-
prk sahilinde hil'inci bir köprü- ·1· ı · k ~ 
b 

gı ız erın gere bu hadiaeye ııe · 

Vaşington 24 (A.A.) _ M. Ruz yük bir ölçüde mümkün olacaktır. Brezilyanın Mihvere harb ilm-
veltle M. Hulfiin Brezilya cüınhur. H•b Arj•n«ia kapılarında nı bugünkü &azeteler tarafındım 
reisi M. Vargu ve hariciye nazırı Baenos Alrea 24 (A.A) - Cüm. De§reclil~İf bulunmaktadır. 
M Arauba'ya göndcrdikerf mesaj. hurreisi M. Caatillo Arjantin kabine- Voelkışer Seobahler gazetesi 
..; Brea.ilyaıım Milanr devletleri&. l aiai buaürı toplanmaya davet etmlf.o bu kararın Almanyad• kimseyi 
b..;b ilin etmesinin Amcrikada u- 1 tir. Bu toplantıda, Brezilyanın al • h~yrete dü~ürmediğini, çünkü 
yandmhiı adılsi açıkça ifade etmek manya ile (tal.yaya harb ll&n ebne. Rıo de. Janeıı-onun M\hver bak
tedir. Beyaz Saraya yakın m~hfel. t sinden sonra hası! olan vaziyeti tet- kındnkı ~uygul>:anın nelerden iba 

1 
•~--illeme bi.disf'lennd~ kik ecllleaıldir. ret oldugu burada herkesçe ına-

Ye 600 kifinln kayıbından sonl'll Bre Doğru haber alan mahfellerin ka- um 111'. 
er, aon .._., 1 IA d . 

:ıilyanın harbe glnnesinin önüne gc • ...ıine göre bu toplantıda geçen. Moakocıaya göre 
~ilemez olduğunu befütnıekle bera· ı s tıkkinunda -.erilmit olan karara Moskon. 2~ (A.A.) - Pra•-
ber Bresı1yanın müttefik milletleria benzer bir m:ır v~ecektir. Ayni da gazeteıı dun tunları yazmıt-
yanı bafmda lıarb gayre!lel'ine ya .. mahfeDer bu kararda Amerika kıt. br: · · A 
pacağı yardrmın kıymetli olacağmı dakl leket'-- ndak. t • Br~~·~ranı~ ~~rb ılan etıneı1i -

. utn mem ııeı- arası ı e. mn buyuk bır· uneırıi varc:l B 
'\'e Amerikan ve Brezılya donaıuna aanüdün daha kat'i bir ifade ile be.. h b ·ıa H.tl ka 1 ır. u 
larının işbirliği sayesinde cenab A- lir!ileceii fialnedir har. ı nı :..J ı erke rtl~ı o an ~ep-

. • • ba • • bir su • enm yen-en uvve enmesı ,-e 
merika sahlll~run a ~.!1 d : Bütün gazeteler, Brezilyanın ver Hitlerin yeni bir :.iyasi mağ\u • 
rette korunacqını ve laapaa~ ade dlği karardan sonra Arjııntine dü - biyeti demektir. 
mzaltılarına karı• yapı n muc e. !!.l--11-C... leri 1-- 1 • ..;ı__ J .. 
·- . daha . d .dd ti wf · 'ı fell mW11:uaı7et -tır a.ıyo~. apon matbuotına gore 
~nın zıya e fi e eneceg nı 
ümid etmektedirler. FiUıakika Bre. Gazetelere göre ıimdiye kadar uzak T:.~o 24 ~AtJA- Brez~lya-
zilyanın küçük, fakat iyi talim gÖr- ' brda dolatan harb butün Arjanti • ~ın ~· ~~ ; 1 . &nllll le!aır e-
müt bir ordusu ve Amerikan öiret. nin kapısını çalmaldasır. · hen k ı~ ı d. y ıcdu •daz~tesı, 

8
b.u 

. . , al d · · U L b · • are etın ogru an ocru1a ır 
menlerinin nezare.t tın a yetıttı - rugua;y -.a ıneaı 1 .k Am .k ı.. in 'lh "d efı erı anın Das ve ı a-
rilmlt ve teç.hi% edilmlt bir bava kuv Monte~ı eo 24 {A.A.) - _LJru· mı altında yapılım§ olduğunu 
veti vardır ki söylendlgylrıe aöre bu guay harıdye nazırı M. Guam; U. tadır • ' b be . y k yazma • 
kuvvetlerle. cenub Amerika kıt'ası. rugaay ın ar ıırmege arar ve!'- Mihverle m•ı1'abere 
11ın her zaman bir lstili teblikeıine mit olduğu hakkında yabancı gue.. Rio de Jaueiro 24 ( A .A.) 
aerarwı malıtemeJ lııu1-a bu k~ telerde çıkan laaberlerl 1alanlamı1 Zabıta Santakatarina eyaletin • 
mtnt ..-.... elmelr m ..... dür. ve kabinenin ne uunmı topı.naca- de FJo'rianopofü'te bir manastır-

Hrtiaadi bakım.dan ise Brezilyanın i.'.nın h.enüz malôm olmadıiı buıüa da araıtırma yapmıf ve baş ra • 
maumm lmyıuık}arıad- ~·yd~ • soylemiplr. )ıibeyi Mih'Yer jan1an ile ra~yo 
aılacaktır. Bu kaynakların if1e'..ilıne.. Bulüı ııe :liyor? vuılaıile muhaberede bulunmak 

a~ı mevzii vücuda g-etirdiJıı:ten --L L "lh ' rıı::"Kıte ıııoı a.sşa Almanlann Kaf-
" l ngiltere, deniz.erdek : ~onra prka doiru de..am ettir - lraa dağlan üzerinden cenuba 

ilderi taarrud&rile SCfyyetlerİD d~i~ a~bklan her adıma Jrarıı 
kudrt:. tini Amerikaya kuYYetli bir surette İDf8 etmİf buyük bır hassasiyet :göatermek

olduldan müdafaa mev:aileriai te olduklarını bildiren yeni bir 
karadaki kuVVRfini de de yarmak auretile •eni ve çok haber • t" B h L_ • _ _ J Yennı~ ı:-. u a11er ıngi-

R b k t 
ehemmiyetli lıir muvaffakiyet lizlerin Ortaşarktaki ku~etleri-

usg ya ıra mış zr,, daha kazanrnı~lardır. ni biri General Alekaandr ko • 
Bertin 24 (A.A.) - Sefanh SovyeUer Kletskaya köprüba- mutaınnda !\1ı:nr batı çölünde di-
Alman1a propaganda nazırı Dr. fi me~k~~ni kaybettik.te.'ı sonra ge ğeri de General Wilson kom~ta

Göbels, Voelkqer Beobabter gue - re~ b~ük Don kavun~ şark ~·- sanda Irak ve İraıada olmak üzere 
tesinde fngilterenln Moskovaya itıl. bıllerı~e, ıe~ek:s~ Sthn_ı~~ad ile iki müs.takil cepheye ayırdıkla
faktan ne kazandığını rncelemekte Kote~nı~ovo J1mah garbısı arası- nna daırdir. Yainrz, A)man baı
ve lngü~erenin uğradığı ağır askeri na .bü~ ~yıcl& yeuı kuvve~r komutanlıiınm önümü:r.doki •on
kayıblarla itibarının düımesi yüzün. ıe~~~dı "!e Al~nlarla .ınut: bahar ve kı~ esnasındaki hareket 
den denizlerdeki nüfuz ve kudretini tefilderım Kotelnıkovo ıımah teklinin ne olabileceği h enüz ta
Btrl~ Amerlkaya ve karadaki kuv ıarbiıind«: ~urdunnak '":': btiyük ~a.mile anlaşılamadığ1ndan ln • 
vetini de bol§evlklere terktt.mek zo- ~ k.aY~~ '-:~k .• sah.iline. re - 11ıhzler, Ort~rktaki bawa kuY
nmda kaldığını yazmaktadır. ~ırmemek ıçrn buyuk bı~ azım ye vetlerini şimdilik eskiıi gibi bü· 

Sovyetlerle yapılan ltafak niha - ına~l;'l çarpı~rukta ve ugra§mak- tün heyetile telt bir komuta al-
yet tlmdiye kadar kendi yerine bat- ta ıdıler. • tında bırakınağı tercih etmişler-
ka milletleri birbirerile çarpııtıran • ~akat, e!velkı yazı.larımı:ı:~dan dir .. 
hıgihrenln ihtiyat kuvvetlerini ve bırınde d~ ı.şaret elmış oldugu • lran ve !rakın da Almanların 
.rnılletin bayatını tehdid altına almıı m~z ve~hıle Alman ba§komutan- kendi memleketleri hududla:rmı 
balun.maktadtr. lıgı da~ı bof ~urmuyo~. bu saha- tecavüze teşebbüsleri halinde 

Çörçll'in kendi -ye taraftarlarmın l9:~adm~temadıy0en yckm ~u~vc;U~alr bütün kuvvetlerile mukabeleye 
arzmu biliftna MoeJcoyantn zon1e gon erıyor Ye ,m avffını ıım hazı.rlnmak!a olduklarına l'.fair 
Dieppe macera'sına rlritrnesini kay~ ~ıvrımı >:ak~dan ıe~re..1< Sta· o~an haberler tevali ey!emekte
deden nasır. Çörçil'ln Moakovayı :zi hngrad ıımalın~ doiru ılerleme~ dır. iranm, lf"!:C"n sene 1ngiliz • 
,....etladen sonra lneilterenin harbin ve bu a~re~e &'e~ek Don kanı Ruslar tarafından iwa\inden n· 

,_ id • td .._,!tü • §Ark aahıllermdeki, ıuekse Ko- vel esaMa ehemmiyetlice denee-
ıteV• Ye areame a uu n tıyue.. elnik. • r b • • d k • J ·• J 
tinin halen Sovyetlerin pqinde ~- t

1
. lio

5
vo tımakı gar 1ıa~. <:. ı tu bilecek bir ordusu vardı. Fakat, 

__ ı..a _1~ıı:... !~ lem-Le. • ayet ovyet ·uvvet ermı ya ye· bu kuvvet 0 2 aman .,,eni• lran a-
ın~ıue ıuıcuuguDU 1.111ve ~ c:ııue • b• be • · J k • :ı-dlr. nı ır çem r ıç.ıne n mil veya- razisi üzerinde serpni bir yazi • 

Bu bakımdan Çörçi1, KremUnin hud. çok aıkıf!ık ~artlar arsında yette bulunduğu cihetle tesirini 
_c_...1_ L-~ bir "'let hn ı1 L! Stalinırad çevresıle Volga ıa - hiısettiremf".mi•ti. El:.er bu ordu 
mun-~ a o Uf sa1 aın. h·ıı . k·t • • h k " " , lir . ı. erme. çe ı ~ege 1c ar e~e §İmdi lngilizlerl~ Sovyetlerin si· . ş RK CEPHEs·ı Almanlar İngiltere peN:.ı;~:~:'::.~ı~ı!i~ ~=:. ~~~nh:zen~;!:d~er ve tertabler ~';;..:;l.:~m;~~:~ıa:r: ~i~:: 

• d .. 
1
.. mahk" k 

1 
Olaylar, bu karaılıklı uğraı- sik edilir -1e lngih:t • Sov ... ·ct kuv-

re ıonun a o uıne wn a aca - . • • ~ 

de b• k h• 1 • v • tl b•t• kt mada muvatfakıyr.t kapısının Al vetleri tarafından münasib su· 

1 rço Şe lr eri gına ı?re e yazııını 1 ırme e - .. f·ı ı · ld w dir. manlı;':rı mut.le ı ~erme açı ıgı- r~tte deıtek~enmekle beraber 

( R 1 
··~ b b 0 m gostermekteclır ve onların bılhassa İran ıle cenubi Kafkas-

Pİ ve genltletilmesi timdi daJaa bü • &erlin 24 (A.A.) - Stefani: suçundan tevkif etmİ§tİr. 

Almanlar a aöre: us ara gore: om al adılar Al \ At\ant•ıkde ş~di, büyü~ Don k.avsi~iu i~al yanın hududunu te~kil .eden orta .., man ar ucıle Kotelnıkovo. ~ım~h garbı • Aıas nehri üzcrındckı me~ur 

S ti 
Bedin 24 (A.A.) _ Alman sindeki kuvvetlerını, bır kı nem Culf demiryolu kôprfuii c.enubile s ng a OVV e sava, uçaktan dün, O. N. B. n in 107 b•ın tonluk birbirinin hareketini t.amamlavı- bunun civa.rınd:\ münar.ib suretle '3 askeri kaynaktan bildirdiğine cı iki ucu tribi kullanarak açtık- yığınaklandın1mağlk ba.tlaı,ırsa 

b 
. d Plyatlgorsk a'~re, gündüz ve gece f ngiltere- • b t d 1 ları ehemmiyetli kapıyı ıenişlet- cenubi Kafkuyay. da alara.c 

C P Sin e nin muhtelif yerlerinde önemli gemı a ır 1 ar meğe, bu eın:..da Stalinıcradı ya aonbaharda Tehri"E - Kerkiik U· 
dil<•ürerek veya aıln h(r surette mumAı ı"sti·kam ..... ~nde Irak pe.trol 

b 
askeri hedefleı le harb ekonomi- ,,. ... u 

kuvvetli . ceaa ıi tesislerine taarruz etmitlerdir. kutatar~ ayni zamanda Volga uhalarına ilerlemek ir.tiyeceii Mancda deniz manaabındaki Aatrahom bölgeıi farzolunan Almanlara karcı tra"' 

d la d 
Derby §eiıriue yanııan ve infi- Y ni de ele geçirerek Kafkasyayı Azerbayc~nının simalinde o1dulı 

me-zlle• o SDD a lak bombaları atılmış ve çok ge- muharebesi oluyor Sovyet Rusyamn diğer k11umll\r1D ça ehemmiyetli bir ·~d vücuda 
W A · nit yansnılr çıktığı görülmiqt\ir. dan aYlrmaia ve bu suretle 'ha getirilmit olaca~ı kendiliiinden 

klldll 
İp•wich ve 'Great Yaı·mouth 7 • d 

0

t
0

b 

rarddı Ç
e e• teılirleri de Alıuan taarrualan • 2 Ameriltan, bir ln11iln gemi•i sene Mayısınm sın en ı ı aren anlasıhr. K. D. 

A · nın hedefini tetkil etmİflw. batınlclı. lnllili:zler de Akden~- .. _ J B . 
Bedia 

24 
(A.A.) _ Ah..a •· M~skova 24 (A_.~.) - Bu sa- AlmaA aavaı uçaklan dün ai- de iki ticaret llenti~i torpillecliler .&Dgillzler ir ısviçre gazete• 

lluiar bqkwnandanl ~ hlii• bahkı Sovyet tebliiu lahla keıif hareketleri yapmalı 8 -la ... _ 
""-~~-- Aı..a:tD.: te~ Dün ıec.e krt'alanmız, cenub üzere havalanmıtlar ve İyi ne • bir ~~~j:x.~! ~~-:;~ldi.;.TneHuıo~·~eıi, &rak • &raD sine go··re· ıngı•ıterede 

•->AJ~_::"" a....:.:.- ..... : ~;;.m I re çeTre•İıade, Kletskaya, Kotelni - ticelerle üaleriae döamiiflerdir. 
6 

o-

~ ..=u:=~~-=--= kov°:uun ~im&I ~oiu, Piyati - Diifman yalm:ı buı •ünferid :':::ı:n~~~:·!~'~r:';fud:izı:: C8phesf enflasyon başlamış 
tedir gora n cenub dogu ve Krasno - uçuflar yprak babda ifa'a1 altm- de tonaj lan yekUnu 107 bine ba 
~, imal w .. 1nc1 • ..._ dann cenub çevrelerinde düı • daki topraklu üzerinde ve kıyı- lii olan 17 :remi ile iki yelkenli kurdular Bem 24 (A.A.) - La Suiae 

va ~tn t!.t,.,ı.. em =lshı maD!a ~ubarebe etmiılerdir. lannda •öriinmüpe de det'hal taııt batırmıtlartlır. Bu R'emiler- Londm 24 (A.A.) ~bl ıazete•inin muhabiri Londradan 
l>lr _.. ftaıteldenen .A-.. piya. Piyaüsoroelam cenub dolu · baYalanaa A11naa av filolan çar den hacimleri :rekimu 6' bine nazırhğının bildirdiiine- .•• ı.. ye bildiriyor: 
de timenleriAe bic:llnı kafat.rı Doa ~ ~vy~t. lnt'alan yemden pıpnaya meyda:a vermeden ln • ltalii olan iki kafile halinde &ey~ 1 ak k tanl i dil 1'7;& aa- fnciltere b.nkHman ıon bilan-
nebrini ~er ve dojaya tloin ıerı ç.lülmıtbr. ıriliz uçaldarnn yolda• dönmek retmekte idi. r • omu 

1 1 
a e yen mis ço•u, tedavülde bulanan bank • 

lıüc:uml~ aır.....U kawvetle taWüm Ôile tcltlifi ·:ırunda bıralmtııtır. Batka iki semi clah:a torpillen takil n• bmutanltit kundmau,notlann miktarınan 834 milyona 
edlL..:. _.._ .ı..- ---ilerini ._. Mflk••a 24 (A A ) - Ögle E d J •• mit" de dü.man anüdafAasmın takarrür etmittlr. lran • Irak orduıu baliğ olduğwıu göstermektedı'r. 
-~ .._.. ""yman ...-·- ,, .. . t1• • • m ttne ıucum -T nııflardır. un~ı ••tre rlen Sovyet te'blijine Loadra 24 (A.A.) _ Re.men faaliyete ıeçmeai .,U~\inden ne- bafkumandmlıttna ıeneral Slr Ba miktar, rekcw rakıunını kay. 
Dan ceplaeüain diier kıa1mların. eldirı bildirildiğine göre iki Welling . ticeyi 1rönne" 1niim'küa olmamıt· Henry Maitlaod Wilson tayin olun. detmif olan geçen haftadaki mik 

ela diipnaaın Menİİ ta.amaları ltal a Klebkayaaan cenull dojıasun- ton bomba uçağı, dün öğled,..n tır. muttur. tara nazaran 45 milyon fazladır. 
Yan lut'alarlnln ........ emeli kari• - Sovyet lut'a'Jarı Doa ael.rinin biraz sonra Emden limanına bir Berlin 24 (A.A.) - A~keri bir General Wilaon, bu yılbqında Bedihidir ki, bu halin sebebi, 
aın41a .kim kalnuftır aol aaMliai 11e;mif ol.o Alman • hücum yapını, ve 1200 metreden kaynaktan öjTeniacliğine •Öre iki Bingazlye doğru İngiliz seri llede • enflaıyondur. 

Aı.... ba...a ~ ılir=• laria tidıledi muharebeler yap - Amerikan ti::aret ~m.iai ile •ir mesi esnasında lnelliz kuvvetlerine İngilterenin düyunu umumi -
c:eplaeııinba ıer&awle d_.,,,. 19 • ınıtlanlw. bombalarım -:tm~tlır. Mürette • lngiliz kargoau, Amerikwa do- kumanda etmif ve evvelce y naniı- yesi, bugün 13 buçuk milyar li • 
aisl.-ine, aa1ı11,... banllellerille ,,. .• Kot:+•••onuu Pmal ~ğu ~a~. doklardk' binala_ı:_. a~aaı.~a iu sahili c"arnıda .~ma• ve t dakl harekAt d .d ule . ra)"I seçmektedir. Halbuki bu 
voısa üıaıerilldelr.i nelalr mirnh\;tı. ~_!!!••• ..,.... bir kesiıııııde ın~··~~lar vukua celdııanı gor - halyan clenizalblan trafmdan t;m M. Çö'-:1a

1 
a.: ;~ ey ~ .. borçlann miktan, 31/12/1939 

na L--· •--!...M 1ı- ~rd L.1- -- ......._ taal& talatW el· •iiftür· batmlmıttır. Vapurlardan birisi r. ''r""' gener ı aon • da 7 milyar 31 milyondan iba • 
_.,. ~ _...__ a - • • ilen k..ıa .,. ~~ lıi- • 

llıUflur. mllf 1119 lrıa~da Wr aok bafını senifletmeic çah§makta • soiuk hava vapurcı idi. Tonajı .. ·~ • . rettir. . . 

M ICalı.p'DID amab t.tıalllda "~:~:LBirL_ So~et tank darlar. Amanlr nihayet Don neh oldukça mühi.n olan ~ı vapur, rbidİr» tahlriai lııuDanmeıtı. .Harla,·~ umum~yı, alta 
edin'" ..:....-ı a..._a.--.ı- R" - .... .,.... - -.cumu --'-'- Am •k ._ ti • ·· d · milyar l60 mılYOD al"ttırmıttır. • ,__. --- ,... "ıe"' 7 .. ._ __ •--'---- • y11p111ıJ, rini taıuuarla ıeçmeiP. nıuvatfak en an &uvve erıne g'On erı- b k lm l h 1 L B lrta t kriL- 1:..14/1 8 Y~ ..1:--- Wic...lına d ,........ -- tahril. " 200 im la d b k 1 k ) • · I • ıra ı ıt o maıı mu teme u • u m•_•, • uca ı. ~l ....,._ ıra a. A'---· .:.....ı.._ • • o Uf na a u tan ların Rus en onıerve erı Ye yemıf erı ta - lunaa ...1M.._.•ı• a...L :....- _ :1--1 L--b __,. d lı." d.. • 

b L. • rl ._... - elmittir ka • . k ld k 'd" 8 1 k 1 u...,.-- _. _,.._ ...... ...,... _. -·ua a ı uyıınu umumı-~9J ,,.. ~ wya a• • • topçuw ı-tı acız a ıiı ve ııma ta ı ı. ahrı n arro ar - • ekim d"tcl• 
kina ~ıl.n1ft1r. Ha,,. 1awvet ... ~= ~ ...... ~n· Ruı topçuıunun mütemadi al~Jİ· dan biri de Aıftel'ikan silah ıa - aremiaiai laabnmtbr. ~m ! .. una mua 

1 ~r. • 
~:.=... ~. atkı bir surette eledi t ulaarebel W,. ~~imde pd- ne maruz bulunduju kat,iyetle nayiine gönde.·ileı> 1tauçuk .._ • NOl"Y9Ç aabflJen ~klarmda bir quakii harb. daha tımdıden 
•
. .ı.--:;:- •ltl..a. l1mea ıö1iBüa cıe ra •

1

• ---:-= ::::.•k!~ 80n- söyleniyor. Tanklrı Sovyet tay • mulesini laf1yordu. ingiliz denizaltm, harb gemile • geçen harbden. fa~aya ma.1 ol • 
.... woi ıl 1' - .__ .,._ı_ ,... -·- ........ ı • d L b l J ·ı·-• · t ·ıı el"-"" ·• rİnİD ..fakat etmekte old"Uğru bir maktadır. Yanı 9 ~uçuk m•lyara 
rintl9• ,... ıı...-:n ....... Öme • ~· yare erı e uom a ama.ktadır. "8' ı.;ıwerın orpı e ı.,ı pmıcer k iMi 0 uk ·ı d 

da:= lıraaı.çları elıle edilmit •• ~ra M (A.A.) - Yiilrs~k Staliaaradıa müdafaau için Ti • Londra 24 (AA.) - Amiral· kafileye t~~r~uz ederek bir ti • mu Bra ~Ol uçk nalı yardır. 
V.~1 _ W,. bücumLırt ..ai.tldiır. ruü.eli Alman aubaylannıa en moçenkonun elinde bir milyon ıı·k daır· esinin 'biJdirdi"'\ne aöre caret gemmnı torpillemittir. 8ZI JI IJI &rlft a 
ln_••ıta r- • L!-1 • t fı d k li • Lo d 2" {AA ) .. • .aeç-e~ı ar~ " ~ :ııc:v ve asker vardır ve bu askerler !tep- bir İngiliz deni:&altıu, orta Ak • n ra "' · • - Bu ıa- b tJ la Al de • 111 

Dün a..,_ eden 1naloarel.eler ıdare edılen lt"' nul)"Ona yakan l•de derinliiine mevzi alm1Şlar- denizde lnsiliz uçakları tara - bah erkenden Manı denizi istika 8 rl D maD nıza I arı 
de So~ ı...... kUYıretlerJ lS? efrad ve 300 tayyare von Bockun dır. fından olduiu yerde bareketaiz metinden aeleo lop .aleri ifitil. Rio ele kaeiro 24 (A.A.)- Son 
çak ~et "gtiv. Aynca uçak ta u • Stalinsr•d istikametinde yaptığı - miştir. Şafak vakti Alman aZtıD 24 aut mıf~ Brezilya kıyıaı a. 
bataryalartnın aıletile ve y-..ıı :Yar9 taarruz eena11nd11. Don nehrinin r "" illi ı ~•~ında 3 du.man d 1 ltJ -.ıı• · ' menz toplan ate~ açmıtlar, 11 ~ -s-- en za sının 
uçaik ... edilmiş.tir. Biz 8 ·--L doiu lnyıeında tesis e'tiğ? köprü 'l'.nrklye iş Bankası Anonim blıbrtldıjtnı Rcta!er • - bild. " lcaybett•. ~ _ I U giliz topçusu da mukabelc~o t.a- . ~ ırme 

Stali:npad cc,,laesinde ~-~~kale yollarına taarrus etd. Ş 1 t b J Ş b f d lunmu§tur. Bunu müteakib açık- e.liır • 
.... 24 (A.A.) D N • ....,_...... __ Bu tauruzlar sll'UID a • s an u u es n en: lard:ın ııelen hafif topçu atqile Doaum 

askeri I&~ ~~-.a;~_: B.~ın bir çelı dütı-ıa tankluile toplar ve makineli tüfek sesleri i;::tilmiıtir. Aiq.aı.ı 
111 

... i ... ı .. ":'!rlı::inden 
wloiın .... ~-IC gor~ tr•örler ve asker ve mübimınat Bankamınn t.esı. t.a.rlbl obn 26/AillStos/1942 tarihin'! tes:ıdur Nlen Çar İngiliz haf;f deni& Imv'V\!tler:ıe ----
~ laYaf :Ye pike uçak lefklllen yiidü ~ 200 kadar L--··on şamba. ıürni fube ve a,Jaoab.rımaun kapalı bıılunacıa.tııu sayın ıuüsteıile.riml. Al ·1 . d b" Cerııa.1«!clin Blldik'in db gece bir 
J11er çaplan ............. atmak auretUe ile lliır ~ ~ ze blldirirb. - man semı erı arasın a ır çar~ kızı clii-Jr•ıa ~lnıiftr. Ya ... ·nauun 
dütınantn &'eri hatlardaki muvasala olUDIDUfllu: .............. i telırlb pışman-ıı vukubulduğu Mnılmak aam öoıiiırli o'oıaarnı temenni ede-

~ ~~ . 



Alman Çelik 
Sanayiinin 
muazzam 

fa}ıeserlerinden 

• 
llLD 

Acele Satılık Emlak hisseleri 
1 Be§İtkatşta. Hasf ırm ve ittisalinde hane, 2 Galata Çef• 

memeydanmdı. dükkan, 3 K apah çar§ıda Kolancılarda dük· 
kan, 4 Üsküdar Tophaneli oğlu Ramizpafa çıkmazında bağ 

bahçe ve hane, Beyoilu Tünclbaıı ilk Beledlye ıokak 9/1 nu· 

marala yazıhaneye müracaat. 

· · · "· ·. PEK .YAKINDA · ·. 

· MODERN KIZL·AR : 
Yazan: MAHMUD YESARi 

~--İLAN----
Bilumum Avrupa memleketlerinde kardet Müeueıeleri 

bulunan tanınm•• bir ticaret tirketinin mümessili A vrupaya 
seyahate çıkmaktadır. MezkUr tirket Avrupadan istediğiniz 
mallan Türkiyeye ıetirmeğe çah.-,caktır. Sizi alakadar eden 
mah r/ -8·42 tarihine kadar İstanbul P. K. 265 e yazı ile 

bildiriniz. -------r 
Harb okulu komutanlığından: 

1/Buiran/M2 •en itl'Hren bael~a.n U.nıl 'H k&b111 m.uameleslne dev&m 
edftmektedir. Müd4et H.E716l.942 tarihine k.aaaT matıl.Jmthr. 

t.teldilerin bana. site buhnıdu.ldan nuıı'bamn ukerllk pbelerlne müraca • 

dan. ('JllZ.859'7) 

Almanca ve in gilizce Lisanlarına 
Vakii iki Memur Ahnacak 

...,_...adaıla l\ı:a.ti '(e ticari bir mü.emıNe i~ ticari mua.melita biJıak.. 
km Ti.kıf Te m~Mebe baldunda da ma.1Wn&tı buhınan. •• ticari m.üesııe. 
lıe1* bcı ı•ı YUttetenle 9ahş.1111f! olan bir İnl'ihce Ye 1ıir A.lmlılloa. bilen 
l1d memura ılat.17~ vardır. 

Bıı p.l'Ülı'rl bab oı.ı tsteJdU«ln lto~rinln suretlerlle Ankara. l (505) posta kuhııı:auıa. mill'a.outıarı. J 

Matbuat umum müdürlüğünden: 
Matbll&t Umwn Mtidi:iır'iü!iı için a.ıamt 1!,000 Utre bemln n Sto litre mo. 

tir ntı a.lwaea.\ı:tır. 
)[utaammen bedel benrinin litn..1i :U,25, :ra.im d8» kıurııştııl'. l\oluva'kk.at 

temtna.tı 801 Uca. 5 kuruştıur. İhaleııl 31/8/ 942 tarihine müsa.dif Pazartesi gii,,. 

nü sa.a.t on beşte Ank7.~ Matbuat Umum Müdürl1iiü sa.tın almi komis. 

J'Onunda. :rapıJa,caktır. <<6582» «8788» 

İLK - OJITA - LİSE ' 

Tall:~ .. ~~!,~~~!m!-!~~t •~~=<. 1 
Eslııi talebe Ka.y1dlarmm yenil~meıılne 10 Eylühı kadar devam edlle~ktftl'. I 

ŞEHZADEBAŞl, roLis KARAKOLU ARKASI 

Telefon: zı534 - ~ 

Çorap 
. . . 
ışçıs1 aranıyor 

Eyii.bsııH.a.nda. bir No. lu a..._keri dikim evlndençoTa.p işçisi aluıacakıtır. İs. 
tdg!Uerin mt'l'lr.ür diklm evi unidürlüiüne heme.n mtirseaa.tları. (8'7'7 .9034) 

Kapalı zarl usulile 
eksiltme ilanı 

Antalya nafia inşaat komisyonundan 
1 - Eksiltmıe;re konulan iş: A.ntal:r.1. • Ma.na.vcaı 7ohuıun 75 + 60o-80-000 

Km. teri a.ra.st bmıratı es:ı.sıye işi. 

K~f bedeU <tl7530 ı) llra c5Gıt kuruştur, 

1 - Bu işe aid sartna.me ~e evrak tunla.rıhr: 
A - Keşif. 

B - H119U8i, fenni ıprtna.me. 

c - Grafik. 
D - Ş&ı'lına.mt. 

ıı: _ Makavele «BU ev ı·a.klıu Antalya Nafia Miidürlütünde cött;leblllt".ıt 
1 - Eksllt.me 3.9.942 I"erşembc ıünü ua.t 11 de Antalyada. Yen•kapı ca.dde. 

sinde :Sa.fia. Müdü.rliiğti binasında kuru.lu «And.a.lya Nafia i.nş.uL lto 

misyonunda 7ap1}S('a.ktır. 

' - Eksiltme &a.pa.h zarf usulü ile ve vahidi fta.t üzerinden yapıl~altkr. 
5 - EksU:meyt> cırebllmek içlıı lısteklllerin 112629" llnı. <(58» kunL$1uk mu • 

valıılı~ temnia.t ya.t.ırmMa.rı n bundaııı ba..'ika aşa.iıda.ki vesikaLı.rı 1br311 
etımeleri şa.rtt"J:r. 

ı - Bu işe rirebllmek için Nafia Müdüriyeti ehliyet komisyonundan a. 
lınını.'l mütea.hhidlik Vt"ı;lkıası. 

2 - Ca.ri seneye aid Ticare~ Odası vesikasL «8930.ı 

Beyoğlu yerii as. şubesinJen: 
Afa.tula. leimlerı yaztlı yedek süba.'Yla.rm acele şıib9nize aı\ıra.oaatları. Alıai 

takduue ha.Jda.nnda. kanuni mua.mele ya.pıJ.a.cağı 
Top. Tğm, l\lehmed oğlu Adil Soyer 
piyade Tim. Mehmed oğlu Hasan Yalım 
Piyade Tğm. :Wu:ra.d oğlu (}eli,l("t.ün 
To11 Ttm. l\lehm~ Nuri oğlu Hüseyin Dündat 

Piyade Ttnı. Cafer 
İstıihki.m Ttm. İsm•il oğlu Ali Ruhan Arseveıı 
lla.rb sanayj binbaşısı Remzi öztekin 
Tblı. Yd>. Ahm,ıd otlu Galip 

(•9&3i• 

50506 
49909 
50102 
50588 

49222 
50806 

333.53 
38238 

.....,....,, .. •" 

TBI 
( TIYAT?IOLAlıl) l 
RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Hal.ide Pi,Jcin beraber 
Hubiyede, Belvü bahçesinin 
.Jaıtu:rka kısmında bu aec.e 

YUMURCAK 
Vodvil 3 perde 

SADİ TEK TİYATROSU 
Bu gece 

Kadıköy Süreyya sinemasında 
ÇAMURDA 'ZAMBAK 

Vodvil 3 Perde 
Hava yağmurlu olursa temsll 

.. londa verilir 
Umumi ıririt 36 kunif 

Nezip C. M. U. l.ginden: 
i~imı 9'2/291 

Diildlin1aııınd .ı müşterilere sa.tıoa. aır. 
zeyledtlr.leri tuz, sabıın, tas!lk, ve.'JaÜ'e 
eııJYa ve nıı1.ddeıere fiaııaruu müş'ia:' eti:., 
lııet koyDllLlIJıaık suret.ile milli korwıma. 
laanunwıa .muhı.Uf JıarekeUen suçlu Nı., 
zlbiıı Ştıı.ı.ar nıahallesinden Musa.la oğ. 
lu 317 dutumlıa Uzu.uı:arşııJ.a. bakka.l 
Mustafa. Bozt.aş, ayni m:ıhalled<.-n Şeyh 
Müslüm oilu ~;?7 D. lu ba.kka.1 İbrahim 

Demirci ve F~vha.oi maJıa.lleıılnden Ha.. 
cı ~ otlu 31)5 D. lıı bakkal Ali Os. 
ınan Akpak ha.!darıwb Nizip asliye ce. 
za. ma.~mesinde meşhlld su91a.r k11-nu. 

in.una. tevttkan yapılan nmha.Jıoeme so _ 
mmdıa. aü.bulıu. fiillerine mebni milli ko
rıumna. K. nun 31 fnt.i nwldesi:nln 7 
No. ba fıkrası deli.luUle 53 tinctl madde 
bin B. bendine ve ll3 üncü madıley; 
miistenJd.en oiimleııinlıı 2:; ter lira atır 
ıııa11a Ye •aaıete ile ilin ceusına. n harç 

tarifesi K. nun SG ve 5t ncl maddel~ri.. 
ne müsteniden %1.JO kuru'f bucın mdt_ 
aaıd;ren nçılula.ndan tahsiline sureti 
lı:aıl.'lY'ede Z0/5/:)42 tarihinde k&rar ve • 
rllnıio oldutım.ıa.n benııuolbi kara.r (rey. 
li;yet,ll§.n olunur. (25/'7/9·\:al 

. "; , ~ .. .-- ... . ! ; . :!·~\~,. . f ·.. : : . . ,. ~. \ : "' ., ' . 

8 Milimetre 10 ad 
65 kul'Uf& 

Hasan Deposu 
ve Şubeleri 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa mu~tazaman dişlerinizi fırçalayını 

SÜDIEB BANK 

Yerli Mallar Pazarİarı 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

SATIN BALBIMIZA 
Kuponlu Satışlar 31 Ağustos Akşamı Kapanıyor 

Kuponla yapılan pamuklu mensucat tevziatına ait istihkaklarını alamıyan yurddaşlarımı • 
zın ellerindeki numaralı kuponlarla birlikte 31 Ağustos 942 a.lqamına kadar nıağazalanmıza 
müracaat ederek hisselerine ayrılan menaucah almaları lazımdır. 

Müessesemiz sdına taht yapan bayilerin hesapları kesilıniştir. istihkaklarını bu bayilerden 
almak üzere numaraları evvelce ilin olunan kupon hamilleri de kendilerine tahsis olunan 
menıucatı mağazalanmızdan alabilirler. 

Mühim ve makul mazeretliler hariç olmak üzere 31 Ağuıtoatan sonra kuponla sabf ya -
pılınıyacaktır. Halkımızın emrine imade bulunan mağazalar şunlardırı 

BAHÇEKAPI • BEYO~LU • KADJ KOY • OSKOD!-R .. AKSARAY 

okuluna 
kayıt ve 

Ordu hastabakıcı ve hemşireler 
ait bazı izahat ve okula 

kabu1 şartları 

ı.---- SÜMER BANK----

DERi ve KUNDURA SANAYii MOESSESESINDEN: 
1 - Müessesemizin Deri ve Kundura Fabrikalarına daimi 

işçi ALINACAKTIR 1 - OlrnJu.mu:ı.a hasta.bakını ve bem&ire 7etiştinnelıı üzere Anka.rad.a M. )!. 

V. ta.ra.fuıda.u 1939 seueııJnde a.oılmış olan hast&balucı ve hemşireler okllhlll6 bu 
&ene de '5 talebe alwacaktır. Okula ıirmek a.rzu edenler bulundukları ma.hal. 
lin valiliftne ve ka.yma.ka.mlı,fına. veya. askerlik ıubelerlne dllekoe ile müracaıaı 
edeceklerdir. 

Z - 3"33 sa.yılı kanun muciblnoe b11 okulda.n me:ıun olac.t.lllar, memur olup 
t.ek.aödiye aıla-Oakla.nlı.r. 

3 - Mezun ola.nlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hasta.ba.neıerın. 
de yapa.cakla.r, ondan sonra anu ederlerse memleketteki bütün •ıhW t.t-şelddll. 
!er kendilerine a.çılr. oıaciktır. 

' - Tahsil müddeti üç sene olup bu müddet içinde okurlara a.yda. beş Ura 
baro verilecektir. İa.ofe ve ilöasları t.a.ınamen ollııı:la &id olacaktır. 

J - Verilecek ücret işçinin kabiliyet ve kudretine göre günde 120 
kuruştan baılar. bu ücretten b&fka fevkalade zamanlara mah. 

sus % 25 zaın ödenecek ayrıca öğle yemeği ve İf elbisesi ve. 
rilecektir. 
Arzu edenlerin 24 AğWtos Pazartesi günüuden 8 Eylul Salı 
gününe kadar hergün ve 10 Eylülden 19 Eylule kadar Salı 
ve Çarpmha günleri Çarııkapıda İstanbul Ayakkabıcılar koo. 
peratifl merkezinde Fabrikamız mümessili Sinoplu Mehmet'e 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

İstanbul Deniz Ko~uutanhğından: 

• 

5 _ OkUıldan mezun olanlar barem kanununa. &'Öre 20 lira asli maaştan baş. 
lama.k üzere maa.t a.lacaklı:ır, ve bu mikda.r ı!ttlkt'e ooi'alacaktır. Bu zaman 
da.b.l mşe, giydirme ve ba.ruını.a ordll'Ya ald olaea.ktı.r. 

6 - Okul 15 Eylül 942 de tedrisata başla.yaca.ttır. 

'1 - Okulll. kaytd ve kabul şartları ıunlardır. 

1 - ~ Lisesl ve Denlz Gedikli okulunun ka.yıd ve kabuı müddeti 25.3. 
942 günü akşa.ınına. kadar uza.'f.ılmışt.ır • 

A - Türkiye Cümhuriyett tebaasındu olma.Jıı, ve Türk ırkından bulunmak. 
B - Sıhhati yerinde obnak Ye durumu her iklimde vazife gönneğe miisald 

bwunma.k. «Bunun her h alli'! bir lıa.Btahane sıhhi heyeti raporlle tesbit ettir. 
mek ve evraka. bağlama.k tazımdır.» 

C - Okıının talebe 7aş1 16 dan a.şa.iı ve 2Z ıkın yukarı olmayaeaktır. 
D - Kendllli a.na ve b&basının lftet ehlinden olmak, «bu vazi1et polisçe tev. 

alk ettirilerek evraka b~tla.nacak~ır .. 
E - En az orta oiıul taldillni bitirml' olmak. «Eleme ımHhanlarındA mu.vat. 

fa.lr. olmak şarttı.r.•ı veya. bu derecede &absil rördütünü isb:..t etmek 11ı.asdllm11o. 
me veya bunun tasllkll bir sureti. Muameleli evrakına eklenecektir.• 

F - Evli ve:ra alşaulı blllunırutma.k, aevvelce eYlenlp t>oşa.na.nla.Tla kocası öl. 
ınüş olaıılat' kabnl edilir.» Bıına a1d medeni halt bildirir müsblt evrak keza ek 

lenecektir. 
G - Oku.:r sıhhi ıebebler dışında olı:olu kenclllttinden terk etti;t, evlenme 

ınıretile veya. dii'er lnzib11-ti sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı senelik mecburi 
biıonetinl ya.pmadıit veya. tamanıla.madıtı n7a.bud ıı.Iıhi ııebebler dışında oı. 
karıldı.it tak.dinle tahalriu.ı.k ett.lrUecek mekteb ma&rafJıarını ta.ma.mM odeyecıt!. 

tine ve g-österdiii veslkala.rın tamamen. dotru oldutuna. dair noterlikten tas. 
tlilr.ll n kefilli blr taabhüdruı.me Tel'etıtldlr. 

8 - Yuka.rıda.ld şeralti halı olan okar okula tmttba.1111ı.z olarak lı:a.baJ ed.lle. 

ceWr. 
9 - Yaka.rıda.td maddeler mueiblnoe ewaiunın mııa.meleslnl bitirenlerden yl,. 

!ayet veya. ita- merke:ıılerlnde otaranlar bu ma.ka.mlar n:ra askerlik ,ııbelul 
vasıt.asile enaklarım do.,.udan dotrUT& Anka.ra Ordu Butab&kıeı Bemslreoler 
Otı:olu MlidliTl\inne cönt1erece1ı:lerdlT. 

18 - Mdt'uaatlann Atusto. 1H2 nlııa.1etloe kadar IOOa erdirilmesi 11. 
tamdır. 

ıı - 01ı.'Ul'la.rın kabul edildikleri ft mektebe hareket etme tarihleri aynı 
oıakaınbr tanrında.n kendilerine blldirllecektlr. 

12 - Ka.bul edileceklerin okulun ltalundutu Ankara.ya kada.r •elınek Ye o. 
kulda. tekrar yaptlı.wa.k sıhhi muayenE neticesi b&sta.ııklan tebeyyün edenleTtn 
memlentille ıitınek Jçln tna.'.lrar edecekleri J'Ol pa,ra.brı Jtendllerlne a.ld ola. 

raktır. «544.'7R02» 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den· 

Mııha.m:men bedeli 32-10 lüı.ı bin ikl yüz kırk) lira. oıan 2000 (iki bin) Ki. 
lıldncr kaıt deniz aftı boyııst (10.Eylül.1942) Perf;embe &'Ünü saat (14,30) on 
dört otuzda Ha.ydarpaş:ıda, Gar bin:ısı dahi1indeki komisyon tar.ıı'ında.n açık 

eksiltme uııullle satın a.lınacaktır. 

Bu işe t;'ilrmek isteyenlerin 213 Oki yüz kırk öç) llro.lık muvakkat temJn:ı.t 
ve kanunun ta.yln ettiği vesa\kle bil'lllote eksiltıme r;ıiniJ saatin•! kadar ko. 

misyona miira.ca:ı.tl.ırı IA:ıımdu. 
1'u işe a.ld 't<lrlnamcler komisyondan Para&lZ olaırak datıtııınaktı.dtr. (9139) 

:t - Denb Lisesine ka.Vld olunan oluırl:a.ruı 27.8.9i2 Perşembe n Gealltm 
okuluna kJli.vvl cılıına.n okurla.rm 28.8.942 Cuma cünu nokSll«l vesllı;a.la,. 
rmı ta.mıı.uılayaralı: saat 9 da. Kasımpa.şa Gedikli okulunda. bulu:nmaLa.n.. 

~<9009» 

T. iŞ BANl'ı.Afü 
K. TASARRUF 

11.ESABLABI 
2 ikincitetrin 

Keşıdeslne ~ılan 

ik:raml7eler: 
1 adet 1000 liralık 
1 » 500 il 

Z»Z50» 
H ıı 100 ıı 

10 • 50 • 
&O ı) Hıt 

GO • 


