
Kuvvet;i en tabii gazoz~ur. 
MW-acaat m&halJi 

KIZILAY SATIŞ DEPOSU 
Telelonı 20062 

Sene 13 - No. 4332 CUMARTF.St 29 ACUSTOS 1942 idare illeri telefonu: Z020S Fiaa 5 bnae 

Stalingradda ihtiyat 
zırhlı alayları da 
harbe siirüldiileı 

Berline göre: Alman taarruzu gelişmektedir, 
Moskovaga göre. : Mt:vziler muhafaza ediliyor 

Alman ve 
Sovret 

tebllilerl 
Rjevde evden eva 

muharebeler 
cereyan ediyor 

Almanlar 135 So'Vgeı 
tangı tahrib ~tti.er 

-
Berlln 28 (A.A.) - Alman or. 

duları batkunıandanlıiının tebliii: 
Kaikuyacla, dal kıt'•larımıa ye- Siuatopol'un &ombarJımanı e•naaında lıullanılan oe «Tltor~ 

nlden bir •ıra pçidi uptetmitler • fenniye edilen •on model bir Alman alır topu 
dir. 

30 Ağustos askeri 
. terfi listesi çlktı 

Stallngradın batıaında Alman ta.\ 
amıı:u, düıma-;ın çok tiddelli mtı • 
lcave.mdine rajmen gelİfmek;t'dir. 
Sovyetlerln ümids.izce yaptıkları kar 
fi taarruzları püskürten Alman kuv 
vetleri Don ve tek bir kolordu cep· 
besinde 135 Sovyet tankı tahrib eL 
nıiflerdir. Bu netice tank savar top· 
ların tesirli deıteğlle elde edllınlft.ir. K I M t f M ~ I I C . 
Bomba teıkillerimiz çok .ıÇaKtan orgenera us a a - Uy a ı ve emıl 
ve yok edic~ teaırıer~e 1uar~ ınuhare.. Cahid Toydemir organeralhga terfi ettiler 
belerlne l;tiiak ebnıılerdır. 

Bundan bafka S::alingrad ,eh. 
ri ve d~ın geri nıuvasaı. yo1 • Ankara, 28 (A.A.) - 30 A· M. Sür.eyya Serter, Mustafa Ben 
ları ıeceli gündüzlü bombalanmıı - ğustoı askeri terfi listesi yükaek di, Raıim Sengir. 
lir. ki büyi,ik mavna, bir petrol ıe • taıdika iktiran eylemittir. Bu fü Tüm,.eneralliğe terli flıclen tuğ 
hlİllİ Volga'da Jakılmııtır. teye göre, Orgeneralliğe terfi weneraller: 

(Devamı , inci 4yfacla) eden Korgeneraller şunlardır. Said Nalman. 

İstanbulun Milli Şefe 
olan bağlılık ve minnet 
duygularının • • 

nışanesı 
• 

lnönü gezisi Pazar günü 
öğle üstü LUtfi Kırdarın 

bir nutku ile açılıyor 
TOrk 

devletinin 
doğum 
gecesi 

Bu gece Kocatepedeki ça· 
chrlı ordugahta Bqkuman· 
danlık meydan muharebe • 

ıinin öldürücü planı 
tahakkuk ettiriliyordu 

Yazan : Burhan Cahid 
Bugün 29 A· 

iu•tostur. Yir· 
mi yıl evvel 
bugünün akıa· 
mını yarına 

bağlıyan gece • 
. ·ı-; "'"'"' 

lik tarihi yeni 
Türk devleti • 
nin doğum ge· 
ce.idir. 

Ba gece Ko· 
catep(.;deki ~a • 
dırlı ordugah -
ta ba,kumandanlık me)dan 
muharebe•İnin öldürücü 
planı tahakkuk ettiriliyor. 
du. 

( Devaını ikinci sayfada 
Sabahtan Sabaha sütu· 
nunda) 

Zafer Bayramı hazırlıhlarİ bitti, 
merasim programı tesbit edildi 

lnönü gezısinden bir görüna, 

tgtanbu\ Sı>hir Mecli inin gc· \ cıuygularını belirlrni~lerdi. Bu sa 
çen seneki toplanlı1arandan biri:ı mlmı ve heyecanlı tezahür ara• 
de azadan muhtelif zevat aöz a· amda tarihi ehemmiyeti haiz o\a 
larak büyük Milli Şefimiz, Cüm· rak verilen jki karar vardır: Btm 
burreisimiz İsmet f nönü'ye kar,ı lardan birisi lstanbulun imarı 
Satanbul halkının duymakta ol. yolunda aarfeclilen gayret ara· 
duğu derin baiblak ve minnet (Devamı S ~nci sylada) 

Uskildar milli korunma 
mahkemesindeki baJise 

Çinliler 15 
şehri 

geri aldı!ar 

Mustafa Muilala, Cemil Ca· Barem 3. dereceye ter:li eden 
hid Toydemir. A•. Ad:. '!iılıimi: 'lııııll"'W"'W"~~.--.--.---.-ııııı.-...,~~ 

Korgenarallije terli eden tüm Mun1r Kocaçıtak. Mahkemeyi terkeden beş avukat müddei 

Amerikan tayyareteri 
Tokyoyu kolayca 

bombardıman edebilecekler 

••neraller: Tuğgeneralliie terli eden Tui 
• · lıomutanlan: 

Ekrem Baydar, Şemsettın Ta. M F l A k M F 1 E f le A • Akd JC. H kk . azı Y ut, . azı n-
ner, . .. . vnı aa, a 1 ginakın, Feyzullah Barsiıan, 
Akköz, Rifat Mataracı. Galib Ulat H. HU.nü Eltat Ab-

Tümgenerallife terli eden tuğ düliziz flt~r, f. Halıkı Tekç~, M. 
generaller: Selim Aydın, M. Sait Baliotlu, 

Cend Bileiıin H. Fehmi Ata- Abdülkadir Seven, Hamid Doi
kan, P,1. Sırrı Seyrek, Emin Çı- ruer, A. Beıim Besin, M. Rifat 
nar, M. Kenan E~nkut, M. Ra- Oatorun, fhan Ögürler, Abdul-
ılm Topaever, Saffet Pozantı, lah Lav. [Devamı 3/2 de] 

Japonlar Salomon umuminin tavzihine cevab veriyorlar 

adaları muharebe Bet avukatın lmzaıile dün ıu calctık. 11 kltiden lbaret olan suç -

h k tt 1 mektubu aldık: Juların cümlesi rnevkuf~u. Bu suçlu. sa asını ter e i er «~eteniain 28 ~u.lOI ~:? ta. Jara menaub eD az Jiİz kİfilik blT k•· 
ribll niiahaaınd• Üsküdar milli ko • lal.lak .auabkeme aaloaunun bpı -

ÇUftlldns 28 ( A.A) - Marr-tal 
tan.-Kai..Şek'in orta Çlnde 40 tün 
evvel ı.,ladıiı turruz devam el • 

V8fİnlelon 28 (A.A.) - Ame • runma müddeiumumilliinin bir yazı .. na :yıttlınıtlardı. Saat 14 için ta. 
rlkan bav• kuvvetlerinin ılddetli sı neıredlllDİflİr. Hadi.ede müddei. J l& olunan 11.tede miinbaaıra ba 
dUbeı.ine hedef olan Japon deniz umuminin baroya fikiyet ettiilni 1 davanın num ..... ı 7Ulh idi. S..t 
kuvvetleri Salomon adalar1 rnuha. bildirdlii a~ bu yuının al -ı 14 de dUl'Ufm•ya davetli bulundu

----------------------- rebe l&baaını terketmltlerdir. J•poa tında lm.zaaı bulunan bizleriz. Mat. iumuz ve aradan lam 1 buçuk saat I Askeri vazı·yet :J ıeri 9••"1m· hareketi, Amerikan buat bnununuıı hükümlerine d.y .. geçerek .. at 15.30. geldlil haldt? 

~lr. Kt.ngıi n Çekianı eya. • 

:::ı==.~.,~··ç:; Merkez cepbesindekı Rus 
~ı kartıaında mubun Şut-

=~~~~;:~ taarruzunun neticeleri 
la~ca bomb.hyabileceklerdir. 

İngiliz - Alman 
hava akınları 

lngiJizlar Kassel :şehrini 
bombaJadrtar 

hakkında dnşnnceler 
Yezan: Emekli General K. O. 

Gerek Kafbal•rda, ..... Sta.. 
......... prb sahasında Almenlarla 
mlltefikleri taarruzlarını aruız bir 
aarette il.letmete uirafmaktaclır • 
lar. Bir Londra telpu.nın Moako•a 

·- radyo.una atfen ımırepl Fon 
Berlin, 28 (A.A}. _ Reami Boc:k'un sı.ıingr..d meydan maha. 

teblii: Batıda İfgal altındaki rebeaini ı mllyon askerle icra et • 
topraklara yapılan akınlarda fn 1 mekte olduğunu bildirmesi ve St• • 
ailizlerin 15 uçağl hva mubaı.-e- Jinarad etruındaki tahkln11r'Un va • 
belerinde ve 2 u._.;"\ğı da karşıkoy l aati derinliilnin 20 Km. olduğuna 

I hla topları taraf ıvdım düşürül- dair Londradan ayrı bir haber gel • 
~Üftür. Alman lun•a kuvvf'tleri meal bu muhuebenin ebemmlyetf 
hıçbir kayıba uiramamı~tır. halCkında bir tiklt "Ve~e kafi · 

1 Batı ve ıimal batı Almanaya· dir. Mal"efal Timoçeqko 1ıfuvvet1eri 

'

, da Yaptığı tesirsiz gündü~ iz'aç de aon lmdreUerile ve canla"~umı dlt
~ıaıtanndan sonra İngiliz hava lerine talanı• bir v~te b!_: taar. 

.. VVetleri 28 Aiu~\oa 2eec:si bil· ruzları du~iltl(mai• ~ 4D.ek • 
(Devamı S inc.i •yfada). (Deuci{'J\ 5 in~''i,,1~)· . .. . ~ 

..... ,;1' ~ 

': 
. . .... -

tanarelerl 2 tayyare g~iaile 1 narak cevabımızın ayni aabife ve celaenin ~ılmadığını hayret ve le. 
:zırhlı da d.lıa olmak üzere 12 Ja • aütnlard• netrlni rlc• ediyoruz. eaaiirle sörüyordulc. Ayni d•nd• 
pon bari> semial baMra uj .... dıktuı 25/8/942 uat 14 de Üsküdar evvelki celselerde de buna müma. 
tonra yaptlmııtır. J•ponlu iki gün. milli korunma bülmliiinde, Oıkü. sil uzun ve aebeb,lz secikmelere te
lük bir muharebeden sonra ortadan dar Yerli Mallar Pazarında vuku • euürle talald olmuıtuk. 
kaybolmutlardır. bulduju iddia edilen bir ıuil•limal M.ı.kemedea, kapı dibinde bir 

Amerikan bahriyesi 1700 tonl • dolayıaile devam etmekte ol.n mu.. bupk ..- fmulen bekletilen bia mü 
liıtolak lnsrah•m muhribinin bat • bakemenln dunqınaaında ıuçlula ·I d.tilere laiçbir ...... •• mazeret 
tıiını 1tlldirmeldedlr. rın müdafileri ııfatile hazır h..ıun. • [Dcoomı 4/2 efe] 

ithalAt birliği 
kara borsaya 

fırsat mı veriyor? 
AftGcfola tacirleri teuaiat yapı· 
locaj-ı ilanı herine geldiler, 

laltot fİUilerin dört ltifİ)'e te1Jz.i 
edildiiini öfrendiler 

ithalat Birliii, elinde mevcud 
kundura çivilerini ihtiyacı olan 
kunduracılara tevzi edeceğiQİ ' 
bir müddet evvel bildirmitti. Bu· 
nun üzerine gerek ıebrimizden 
ve gerekae Anadoludan gelen bir 
çok kunduracılarla çivi t•cirleri 
derhal Birliie müracaat "derek 
ihtiyaçlarını bildirmit ve isimle-

( Deuamı 1 inci •ylmld) 

l.ıanbulda Zafer IJayramı nazırrı~ları: Takamı me) danında 
lnönü wezİ•İnin raerJiuenlcri üzerinde hazırlanan tribünler 



.. 
2 Sayfa 

Hergün 
-··-

Ortaşark tekru 
Dikkatz çekmige 
Başlıyor 

,_ ___ Eaıe.ı u,.Mııa..,J 

Resimli lllalm.le : Molyerden hükümler ..• 

•••••••••••••• •••• •••••••• •••••••••• •• 
··········~·:· •···••···· ·~ ........ 

Sabahtan Sabaha: 

Türk devletinin \ 
Doğum gecesi 2__) 

" Barlaan Cahid 
( Baı tcuolı 1 inci Nylatla) 

iki gün içinde düşmanın cephesi 
ni tam merkezinden yarıp geçeD O rtaşaık bugüalorde tek- ordu bu plinla onu her tarafın-

rar dikkati çekmeye bat· dan çevirmiş bulunuyordu. Müt 
ladı. tahkem hatlarından sökülüp atı-

Alman orduewum bir taraf- 1 1an düşman şimdi Aslıhanlar 
tan el'an İskenderiye önlerinde _ mevküııde tutunmak için toplan 
bulunması, öbür taraftan Kaf- O mı ya çallflyorc:lu. Fakat bu top-
kaı tepderine çıkarak cenub böl [ J laıımada emsaJeiz barb dahisi 
gderini teladid ~e batlama- Cl Mustafa Kemalin imha planına sı, lngilterenin de bu iki yanlı c::ı ~ CJ uygundu. Çünkü dar vadide top 
tehdidi sözönüne alarak bken· o lanan düşman her taraftan ku~a 
deriye ön~ea betka icaba tıJdıiı isin kurtulması ihtimali 
halinde lran ve hak iiıkelerinde yoktu. işte büyük kurtarıcının 
de savaşa girişmek üzere yeni vaktile: «Düşmanı vatanın ha • 
bir ordu grupu vücuda getirme- . . .. ..,_..... _.-,.,_.,. i• rimi iemetinde boğacağız,, sözü 
si Ortaprkm yeniden dikkati Moly•: cKilitle, lıales ii/ete tJı llül elıneJ:» diyor. Falıat .erbelflıfiıt 1t.ı..ı .. sr.ıu .ı~ 'i!_l.t,,::!':'nwıb tl"k Jemek defilJir. bu gecenin sabahında yerini bul· 
çekmeye ba,lamasımn baflıca Jvrur.. F•dl'!:~~~f.!!..«!'~len ölça.Jini i•)'ffttmçe umumi ahlak bo~~:':"· .. !'_ontro aw:: a a .er e• ı ,..- mwııtu. Dütman bu gece çevril-

scbebleridir. Bununla beraber ( 

1 
• l m~ş ~e otuz Ağustosta imha edil 

Ortaşarkın askeri olduğu kadar ş h • • ._. b .. r e r • mıştı. 
siyasi durumunda da şimdilik 1 • r C9 ._, Büyük ln1an. Büyük Türk, 
büvük bir değişiklik yoktur. Büyük Ata tarihin bu dönüm 

ön~:?ı:ş=~~ELE~t;:~~t::~' Beykozun Akbaba .Anadolndan bol m·kdarda ~~;;obrd~·-·i4~ ~~{:~~~=::;.::~. 
dan şüphe edilmiyen yeni kuv- ko·· Ü d• esrarlı : ~ ı: ltk ıştır t 

vetlerile, yeni vaaıtalarile hiç Y n U gıda maddesı• geldı•uw ı• İ m.ıJOD ura m-:- .Bu es~.Türk_ ?1~1lec!nin 
heklenmiyen bir yerde, liiç bek- b·ır cı·nayet 1 bektiy"· hürrıye~ ve. ı~tıktat fıkrı~m .. laye·, 
lenmiyen bir şekilde yeni bir • • ! 8ŞJI ut mat ibı~ı~r. ~u eaen v~uda 

:::c~:ı:~~;::~;.
0

~ ~: ,,_ ·---·· -,,elilt ,,.,.. halde f ıatlar dOşmıyor t- Gmrik~ ..... • ~~~:e:~!:':ı:ııs~:~ru:: 
zumlu mühim kuvvetlerini ha- eJilmq olaralr 6alıauut •encin İ - llM1iıt ........... tdr-tl • dan mes"ud ve bahtiyarım)>. 
reketsiz bırakan sakin durumu- ort.t.. i~ tfll'Lı •e•i J IWI iPll T...t V•H' !' • t. işte bu gecenin tarihin yolunu 
nu daha uzun müddet muhafa- ttuahıul..a iUiiriildii;il talamin Bui tüccarlann hile yaparak, fiatlara clrlere _.. ••cliiW aecı• '• değiştiren hAdiseleri en biiyük 
za mı edecek) Hiç belli deiildir, ~ k k ~ ~~ ....!!' 11!8!°'!~ Türkün lisanında. bu üç satırla 1 1 .li 1 • • _,_ esas tutulan menşe faturalarını Y- se ..,. ..... _ Pft, -- le .f d d"l . . ve anla,ı maıı ngı zer ıçın i'CA Be,kozmüdcleiamamilli; •e jan.. flçt çawı, IDllldae .-.,, 

99 
böy ce ı a e e ı mıştır. 

kıymetli olacaktır, o kadar lt1y- darmuı dün esnırJı bir cinayet nk- gösterdikleri anlaşılıyor - • ' et siW m•lelif ıı .. , Bu gecenin sabahında artık 
metli olacaktır, ki lngifizler UIDID t•hkir•,IDa el ~J!Dllt ba • ..... ......... om... vatanın harimi ismetindeki düş• 
müphemlikten kurtulmak için I Ja.nlılmıd1r. HWl1e ...._.: .. Son sünlerde "awnıza Anad~ rın seldiii ~ ına+ I• ine ............. 939 940 w ~ı man ortada yoktu. j 
biraz fedakarlık ederek iki ÜÇ Din, llePou b.ilı Akbaba kö ladan mühim miktarda ııcla mad. telp.f çelmdı: lllıBlfe fCw ' IBI 1 •-:d twle ~edilen.•...-:; ı Milli tarihin ha efSİZ zaferi 

·· ·· b" Zelanda fırL-ıını )Üiiclea 500 mdre azalrlMaM mı • "--' ge'-_._tedir Bunlar arasında kmdl ----. .-. twaim eldr. lmiıa ........ lcm Wr • • d bi d d"plom.....: ••-mm· ı·n: gun once ır Mı tarlaJarllldmı l.irindea b" ueu llilea • •:ıectirl c....1. • t • d dab mühl iT ·tir Bu ıçm c r '! ı .. _ - ı 
bir ltalyan fırkasına kartı taar· :ylü ._ ...w.nı... birind!raçald: ~::78' •;.~•i el• ~ ~ .::..~;:_.:,ı:!::.ı:=,:. m-ıaı.t wft~ ~~et· i oldukça garib bir hadisesi vardır~' 
ruza geçirerek zemini yoklama- clellk detik edilmif bir ce.ed söre. 5 vagon ~d ve';' v~= ::.ı . atlar etaa bııluldafandan. lııu vaziyet ,,.ı.r., Tlaıret VelılleS söm"'!k i Türk orduları dalga .. datg~. lr 
ya çalıttılar, .bu taarruz esnası~- ..- ~.daa ~yı ba~r yedir. Sevkedilen malların bu ka • brJtsrnda. fhr~ a~i~ yiilr • resimlerlnl ödemek suretiJe pı • i mire doğru inerken telaşa duşen 
da bette bırkaç ltalyan askerı- etmlftir. ~ ~.bölük dar mebzUI olnıas1na raimen f"ıat. aelmektedır. Bu vazıyet al~ar yasaya çtkar.eaktır. : Avrupa politikacılan lıe~aflar 
ni tutmu,lar, soruya çekmişler ~adanı V~ •• ~ • larda dütükliik yoktur. Bu buauıta ınaka~n da nuart tlildıatfm cel \. .... - .... -·-.. ·-···· .. •• .. - ....... .,/ yağdırarak bu coşkun selı dur • 
dir. Fakat it }yan askeri Mareşal ~ ~erhal ceseduı bulundugu yere -~arların bildirdiğine göre; tela betllllf veba hasusta tetkik~t yapıl o~' mu'~telı"f duracak çaTeyi arıyorlardı. Bu 
Rommelin kafasında neler ta· gİtmifler, burada 25 .Yaıla~ında k~- rinme mal getir!en tüccarlardan k masına baılanmıttır: Bu gibı kimse. un .1 arada 1zmirdek,i yabancı devlet 

1 k ld ~ b"l . ') dar tahmin olunabilen bır gencın aıları f1I tekilde bir hileye baıvur • )er hakkında tıddetli takibat yapıla. d 2 7 6 9 k 1 1 Gazi Mustafa 
sar ama ~a o ugunu ne ı sın . kanlar içinde yerde yatmak!a oldu. maktadutar: Baz• tüccarlar malla. caktır. fırınlar an onso os ar.~n!.n . • . İngilizlerm Alman tasarıları hak iunu cörmütlerdlr. Kemalle goruşmek ıçın hır ra_n 

kında bu sald•rıda? sonra ela es- Yap~~ ilk tahkikat neticesind~ ~ • kecİ Önünde bir 1 istifçilik yapan bir ekmek toplandı dcvu istedikleri malümdur. Bu-ı 
kisi kadar haberr.ız ve merakta maktulün F~ı ~unua adında. bir ..,;iT • • • • k·L yük kumandan bu yandev~~ 
olduklarını tahmin edebiliriz. ame&e old&aiu tesbu oluam..,, bıru sandal devrıldı Musevı tacır tev l.1 .,.. mulııtelif ~rd , __ verdi Konımloslarla (9) Eyluldq 

l ilerideki bendek"-rden birinde de ed•td• e faPl11111 • b l ~ 
Maretal Rom~elin .y~rın a - kanlı bir btçaic bulunm-.tur. san · a~cı 1:-oğul ·u ı ı teftlıler neticesinde 8eflktq~ HU. (Nif) kasabasında u uşacagını~ 

tından ne çıkacagı belırsız olan t Fatsaıı Duraunun bu wlaya mı • • . MllU lı01"91Ua müdcleiumumili- fırın caddesinde 2S No. da Kizı • bildirdi. .. • • 
bu endişe verici sakin durumu-ı ••r koparmak izert- gir~· ve 1ııara. EYY~ .~e, ..,;;f• ü: _: li dün mlilüm bir ihtikar Wlaeai mın fırınında 633, Ziyanın aynalı Mustafa Kemal bu ltad1seyı 

·· b" k.. k"l · •- •• .. lc•DI• öliiau1e ... ııeıa.r••• ftrınind 105 P--L--- d l na kar,ılık uç ın usur ı o- :rı ı..1ıtTiyen bekçilerden •-mu. al kUuı olmuttur. taJJrikatına eJ koymut ve auçlusu • ; ... "" • ._.,_arın ~ de şöyle an alır: . 
metre ötede çarpı,,an arkadaşı manaati berine aralarında ç!kan zKiiçBkpa•anla otaran..,. limanda bulunan bir ınuse~·i tüccarı tevkif Halil Receboiluaun fJTmı~cla 925, _ Dediğim Sf\inde ben (Nıf) 
Marepl Von Bock'un ya.pmak bir mücad~:!~~ "au~~ aaaclalcdık .,apmı Veli Yalçın adın. e:mlftir.k Gala !_adap~aler ~~62~_: de bulundum. Faket mül~katı d=Lt • • h" d w ·1 hır kıs- nıf1nııılaa -~-- -----u . _._ lk. o oğla eso nan nnuı- &UU ~ d ... ·ıı d" C .. n· 
iste 1& ennın ıç eıu~e u .... ılmaldadtr. . ' da bir aanduc.ı,_ ~e •. ~e san : Suçla, Sultanhamamında 106 nu. eklik ..., hamur ekmek bahwll&Uf • istiyenler oraaa eg~ er ı. u mı meydanda~ır .. Alman ordus _ Bu m1a1r tarlasındaki bekçınln dalına alclıtı iki IDÖflen ile Slrkecı maralı mağazada memacat ticareti. tur BunJardan fırıncı Pao'nun ek lcü nnfolarımtz. 1zmır rıhhmın: 
bir taraftan Stalmgrada dayan_ ~~tarda aöriinmeylti alakadarlar. sahillerinden geçerken, ba,ka Jsti - le meguI Miton adında 'biridir. Mi.. ..... lltıc ..ıara balda da brtftınlığı da ilk vndii!lm hPdefe, Alı:denı· 
dı öbür taraftan Kafkasların te. da bu fÜphe ve zannı uyandınnıt • kametten gelen bir kayıiın çarp • ton .enelace evYel maiu•tna it • ayrıca tesbit edllmlf Te ..,..tmna 'vasıl olmuş bulunuyorlardı h> 'ıerioe tırmand•, iş bir haylı ttr !na.si neticesinde sandal deYrilmif • bal ~'tiii aeten buma '"hu bitil neliıcr • de clilckirtda l.S ÇIFnl bak ze rb /, ( /, . l ~ "htimal ise çok uzak olmak- Maktulün cesedi Osküdar adliye tir. ensucat etJa}~ını dükkanının ••:a.. ı. - da t.' .,. a...._. ..._ <Du• ıan. a 1 ı 
~utı aber kim bilır yarın han doktoru Salih Ha4im tarafından Bu devrilme •lceainde. sandal- ~bir yeriDe istif «mit, ihtlJac ra • IDQfD'. ... ..... --...... --.. • •• - ....... , • 

. 1 lr:ka sarkmak kudretini gös- muayene edilmlt, Morp kaldtrd • cı ile iki müflerisi denize dökülmüt- lliblerlne cmaltm yoktur!• cevaltaa.ı d--~f Ntbnd 
1
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6 

;::;;-ta ZeAb ı il A D Y O 1 

e • • d' k. 1 ·ı n11,tır lerd" Etrafta yetifenleria prdı UUU1ln ıranı a , - - _ 
terebilir. Bunun ı~ın ır .. 1 

.. n.~ı • • ~ ır. • _ n : v.ın~lr. • . • keriyanın f1rıninda 182, Çarpmba. 
tere uzak ihtimalı de gozonune Memur'ara ~aij1fl''"C"k mı ile iki m:er~ d=en· çıkanl Zabıtaca yapılan bir ih1Nar üzerille da Huan Fehminin frınıncla 242. cVMABTEst, Z9/8/1H2 

alarak lskenderiye önünde Mısır • mıtlar: sand 
1 87 i ':g::ar~ dün Emniyet Müdürlüğü klıçakçrlık Feriköyiinc:le lpsllihlnln fmnında 

1 30
• s-ı &Yan. '1.SZ. naftanın be. 

kapılarını sıkı tutmaya çalışır- kuryıaşlarm nümun.,I rı v~ Y~ıaı~ ~ b bül'OMI memurları maiazada hir a. 200, MMsudun fuınında 59, Oak_ü- .,,,,: ~ Jlllillir11111o ı.u: Ajaaa ba. 
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indirilebileceğini düsünüp bek- dır. Memurlara ~erilecek lcuma~ar 80
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29 Aiuıt.,. :son FOSTA 

Hükômetin halktan C Harbin üçüncü yıl dönümü yaklaşırken ::ı 

d · k b Meşhur bi.r Fransız hava 
yar ~m. ı~temesi es i ir komutanı: "Paraşütçüler 
derdımızı ortaya koyuyor ancak sirklere yaraşır,,diyor 

Yazan : Ahmed Hamdi Başar ("Son Po.ıtta,, nın lıavucı nıüleha.~sısı yazıııor) 
gücüdür. İnandırmak ve İnan- im -12E-ı·ı IFlar Franıaya t?k faydalı olmuıtur. hassas ve zayıf irtibat ı elde ınevcu< H er zamandan .daha e- uzun tahlillere layık olan kııımı

hemmiyetli olarak buh. dır, ve yeri bur•sı değ\ldiı:-. Fa. 
ran ve sıkıntı devrelerinde hü· kat bu kötü ve korkunç ~ihniye
kümetlerce halkın iyiliği ve ı.ay- tin ahli.luızhk, batta ayıb t e li.k
rı hesabına alınan tedbirlerd" ki edilmemesi, bunu yaparak 
ınuvaff akıyet için baılıca bir zengin olmuf, hareketini farket
f~rt vardır: Halkın gönül rıza- memit olanlara ha.zan gıpta ilo? 
•ıle, bütün İyi niyetlerile ahnan bakılması göstedyor k!, bu zil.
tedbirlere ve hükumete yardım niyetin te~kkülünde saltanat 7a 
etıneıi... HükUınet ne kadar manındaki fena idarelerin, ted. 
~uvvetli oluraa olsun, ne derece birlere tahai menfaat gütmenin 
1•1lbetli ve her tarafı diiJünültnii§, büyük tesiri vardır. 
kaçamak noktaları 1nrakılmam•f Eskiden halk hükumetçe bir 
tedbirler almıf bulunur~a bulun- tedbir tatbik edildiği zaman, bu. 
•un halkça tek tek yaıdım v• nun amme nef'ine yaı·adtiından 
müzaheret görmezse hiçbir şey- fÜphelenir; bu yeni te dbh-dt?n 
de muvaffakıyet beklenemez. faydalanacak is batındaki ,ahıı-

~~~ hükumet emrine itaat et- ların kim olduğunu arardı. Bun· 
llıesinl l>iıen bir milletiz. Çok ya• dan dolayı da onR kar~ı her va
xık ki milli l>ir ıııeziyet olan bu ııta ile l'elmeye çaİıfll'Clı. Biz f~
diıiplin temayülü, hükumet ve nalığına İnandığır.11~ em!rlf"ri 
devlet batmda olanlar tarafın· bilen ve bekliyen diııipliue bağlı 
dan ' tarihimizde suiistimal odil· bir millet olduğumu~ için tedbir
lllİt; §ahai menfaat va•ıta olarak lere fiili mukavemet etmeyi, a. 
kıdlanılnııttır. O fdkild~ ki halk çıkça muhalelet ederek leli.kki-
kendiain... ·1 · l • 1 · • • " t • " .. .. ven en emır ertn ve erımızı gos ermeyı sevmeyız. 

~üklenen nıükellefiyetlerin ço- Fakat buna mukabil bu tf:dbi ... 
gundan korkrnut bunlardan is- lerin kaçamak noktalarını bula
yanaız ıekilde k~rtulmak yoUa. rak, onların samimiy~line ve dc
rını aramııtır. HüicUmetten mal vamına inanmayarak hükümleri
kaçır~ak, hatta hükumet malına ni ve tesirlerini azaltmaya çalı. 
tecavuz etmek • ki cü,..,ı~. 1 • 

~ hl~k • -n enn en şınz. 
agırı, a~ • sızlıiın flU büyüğü Demek oluyol' ki eski tarihle-
olmak lazımdır - bu yüzden mü- rin ,ahsi idarelerin, kötü ve ca-
bah fiiller arasına oirmı'at"•r. 11.ı··- ' ·ı · - ı ki y'ı' • nu hil idarecı n-ın rena ı arı ' -
kumet herhangi müliha~a ile bir zünden halkla hükumet aruın-
kanun çıkarır, yeni bir takım u- da bir açıklık vardır . Hıikümet 
auller koyarak halktan 'u veya halka, halk iıe hiikümete itimad 
bu disiplin, '" veya bu mükelle- etmeden ya.anıuıtı. Cümhuriyet
fiyet beklerse, derhal bunun ka· ten evvelki devir.lerde i' ba,ında 
Çanıak yolları bulunarak, ondan o!anlar halkı d~ünmeden, ekse. 
kurtulmaya muvaffak olunabi- nya tahıi veya amıfi menfaat
lir. Şeytanca zekalar her tedbir- leri heaalNna tedbirlflr alarak bu 
den bir kar•mak bulmak için kl ıı:. L.::.;..,,•• • 

y- açı lglll uvyaın~smdP. ba,.lıca ~-
9•htır B'' "k ··1 "d b. ·11· ·ı 1 ~1--d d • uyu o çu e ır mı ı mı om,......- ır. B"UgÜn kuvvetli 
1a:•-:h h~linde önümüze serilen bir realite halinde ya,ayan lıu 
lt"t:tı nıyet nasıl ve neden te~k- zi~e möca~Je etmek d•-

\l etrn.iıtir? Bw.-ian İfİn çok u)aJ'lllllUl tılll mühimmi ve en 

A anyanın y u 1939 da ransa ve Belçika ı h bel · d f ·· " I · mak ne derece uzuıı ve çetiu bir p 1 ld d ~ d / Al hl nu are erın e raruız para~utçu erı sekteye uğrc . o onyaya sa ır ıgı ııra a man zır 1 ve m , .. ı ·· b. n.ı l la d .. 
ıştir, bunu kendi ha.yalımızda da elinde 9500 harb tayyar I b I cephede d" 0

•
0
; u. ~r 1 

• : r tıyor r ı. Bu paraşu:çüler k t-nc' 
biliriz. Uzun tecrübelerle hüınü dup ve aydada 800 ta e. u.~0 • nüfuz nett"'-I u~man erınlıklerı~e l m~mleket1erlne atı ldıklarından pe 

• • . d ~ b' d 1 yyare )apa. L" erı zaman gerı - lyı t ıd ki b 'd k 
nıyetıne ınanma ıgımız iT a a - cak kudrette oldug- u anl••ıl kt den oelen pİyad bl llkl ~I . an ı ıuı u arazı e ço lı llı 

b . k . . 1 k . . . . d .,. ma a - • e r erı e ve ık. v•ffaJd eti' . 1 .. b·r 1 d 
~ın. ır aç ~yı ıare et. ~çımız e . I dır. Fr•qsa ise bu zamanda :.woo mal kollarile irtibatta bü ük .. . Y ı IJ er gore. ı. ıyor ar ı . 
kı ınansızlıl'I ııasıl sılemezse, luarb tayyaresine nı J!.L b l kt küla:a oM-a o 1 d z· y b muş I~ ••• Rıom mubakemeıının or:aya at .. mh . h "k. . a • u unnıa a •• y r ar ı. ~ıra u ÇOK [D / cu urıyetten t onra u ur.ıetın ve ayd ad k 1., 0 t -- evamı 4 ı Je] 
h ık 1 h . db. 1 b' a anca '" ayyare ya . - -

a . e ıne te ı!"ler • an ır pacak kudrette bulunmakta idi RL r-:-:-:::---::------------------.:..~= 
makıne olması da, asırların halk om ınubakeı . d , · ı 1 "Son p0 "' t b J 12 ' 
z~~~~ye~inde. vücuda getirdiği bu acı hakik:~:: :nı:'";;:i,~.n:tı:~ \ .)ıa,, nın u m1c1sı: -(14) 1 
buyuk ızlerı ortadan kaldır~- 1 re bllhas.sa hava kuvvet~eri ~ ghl '- - ..) 
maz. Hele yakın havatımızda btr b. likl .. .. . e z ır 1 B l d 
t k "k il f' ti. d t d ır er arasında buyuk bır niııbet· un ar an 30 tant?tini hall•J ..... _.ı. br'r a d rr h•r a ım mu e e ıve er " ve e - . l"k ... -- o"' . ~R ra a vn ,van .. 
birlerde hatala~ yapıldığı anla- ıı.z 1 b bul~~·~ .Almanya ile Fransa. oJ,,,,,ucıımuza bir INJiye takdim edere,İa 
ııldıktan sonra! Bu hatalar, nın u nıs e.sız savaşta bllhau a S>ld:ın •b doı: 
ıadece .,.. .. .. l"k h'l Flandr ve Dunkerk muharebelerin- rı.. : .. orgusuz u ve ı - d üttef'k d 1 

1 2 4 5 6 1 8 t 1 
giıizlik yüzünden yapılnııt e m ı or. u arın yağmur Jua. 1 - NA.polyo_ 
olup hunlardan aahıi men- •.• .. na 51~1f gibı ba~'arı havada bü.. nuıı mrşhuı bir 1 1 il' · -
faat gÜtmÜf tek · ;nsan bu- tun umıd ve yardımı tayyart>lerin. h:ırb; (7). --.1 ~il 
lunmadıiına inanabilinz. Yani den ~leme~erini ve zaman zaman 2 - R"lhur (41, 2 -- --
filan ve filin t~dbiri alıp balkı ya_zıldıgı glbı ( ' u kadar tayyare - Ah1:etınek (5J. 11--;---ı---' ------
sıkıntı icine sokmak memleketin mız olsaydı bu durunıa dütmez 3 - G ece gaıl. ~ 

~ ' dik) •• 1 • • L -'-l b l milli düdafaasını ve mukaveme. . soz erını q~ ı u mamak ka • nosu f3J, Ç1yw.ı 4 
tini kırmak sibi ne haince bir bil olmuyor. (C.I . 

kaad vardır; ne d~ kesesini dol- Bundan evvelki yazımızda ıon 4 - Para ,.eu_ " 
durmak üzece bir takım tedbir- barb ~ladığı zaman Alman hava ren nıtiUr (4) ' 

·~~ ittihaz etmit bir §&hıa veya 
1 

istihsali~in Fr~~sada.n bet defa fa7j 5 - Ba,ın:ı (k i 6 
zumre Türkiyede iş başına geç-1 la oldugunu. soylemı~tlk. 11Bunu bL. l'f'llrse u koHna. 
miştir. Cümhuriyet idarecindP. len Frana.:r. idarecllerı nasıl olub da ı ya yarar <:?), A. -
böyle feyler dü,ünülemez . Fa- harbe !'lnnl,le~ir? ıı diye bir su.al yakta duruc u ' 4), 
kat halk, bilhassa köylüler olan sorulabılfr. HAkıkatte Fransa lngıl. G - Tııh ıırri ~t. 
bitenden habersizdirler. Onlar tereyi de hesaba katmııtır ve ondan m rli (6), Ri , h:ırf 
için bedbaht bir tııHh cilve3 i gi- da çok feyler beklemiştir. Şimdi an- 12). 
bi inanılmı' bir şey v.ıırsa 0 Ja j ıaııdığına g~re harbin baıladığ ı dev 7 
hiikumetin eskiden yani !4alhtnat ~ relerde fngllı:ı v~ Fransı:z: havacılığı f!U . 
zamanında k endilerini istis- Alınan havaeılıgının 3/4 nisbetlni I! - Bir \'3'Ju. 

mar etmek iatiyen adaml•r gösteriyordu, }'ani Almanyanın beı runıw (4 ) . ı 
tarafından kurulmus bir idare tayyaresine mukabil müt:efikler an. 9 - 7..arar, mı&.hzur (4J. Vll•hel (2), 
olduğu idi. Vaktk "On s~n<'lerde cak ÜÇ tayyareye sahib bulunuyor - Nota (2). 
cümhuriyet idarP.5inin köye ka. lardı . İstihsal nl ıslıeti de aıağı yuka. 10 - Kandtr'mak (4l, Bir nevı ~sııar 
dar uzanan biiyük ve ~efkatl i rı bu tekilde idi. Bu muhakeme es. (51. 

elinin naınl eıki sert ve soğuk nasında bllhıusa dikkal nazarı çe • Yukarıdan a.şa :tın. cloAru: 
hükumet elinden farklı olduğu ken Fransız para,ütçülerinin Al - 1 - Korkuııt bir lı:ıstahı, (4), Slııtrll 
göriilmüstür; fakat yukal"ıda d1t manya ile yapı~an harbde göstermiı (5) . 

itaretlediiim üzere uzun Sf'!nele- oldukları fedakarlık ve yarar1ıklar. 2 -- - Enfes (3), Yiıtutfoa b aMl ohuı 
rin malı olan bir zihniyet, kısa dit. ve ölümle net:l~lenen blı hıı talıtı tevA 

(Der10IJ!.ı SJIYfa: 4/1 d•) Aolqddıiına ıöre parapitçü kıt'a li4I eden madde (3), Yama (2), 

3 - Bir llC\'İ \ ağ (10,, 

4 - İlave (2). ?Jnı:ııı koy (51. 
5 - Gayret et (6). 

6 - D!n ve dünya i ı ... rtnı ~vı:-an ~ '' '· Rir neYi gii2e1 kokn ı ı ot (5). 

7 - Bir ma.scb.r ısı. Nota l2). 
8 - Ot1a.k (4 ), B~r hı..rf l:?ı. 
9 - Güneşin .'kığdutu )C'I' (3), Rt-r-;ı.,. 

ber (ll), Nota 12). 

10 - Bir şeker ne,· l (51, ı:-:;r:ını. 
ıi.atu.lacat yeli (3). 
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- Beli seni istemiş İdik. «Ur. olıcaklar böyle ederler iae, ya, 1 -! ... 
luu nkşam gelmemiş idi, bu sa· <'cumantıı ne eyleme4..? Burada birdenbire koğuş lm-
Lnh dahi yoktur. Ana soracaktık. _ !. . . pıaı açıldı, gözlük camları parıl 
Nerede olduğunu bilür misiz yol. _ HPatronnın can yoldaşı ve panl parlayan köıemtın bir a-
daşım? ayaktaşları akçe yapup odalık dam başı uzandı. Sakalları sey-
.. Kel ;lbrnhim önüne b.akıp g~-ı sa.tun alurlar» denmez mi v~ bi:ı: rek ve burnu kartal gagalarına 
lumsedı, cevab vermek ıatemcdı- lerc güven kalur mu? <<Beytül· benziyen köse yüz tntlı tatlı gü
ği halinden anlıqılıyordu. Pat· mal israf edilüru deyü pala cek- lümsüyordu. Patrona Halil ilkin 
rooa Halil bu sefer ba~ını kaldı· mi§ idük yoldatım, bunda bir a- şa§ırıp sendeledi, ardından kol. 
rarak sert sert çıkııtı: vuç aefih vezir ve keudüyü Lil- larmı açarak kapıya doğru atıl-

- Bre ağzın dilin yok mudur mezlerin ettüklerini biz mi ede. dı: 
aenin? . . •. .. _ .. lim? Ya, ltangi yüz ile halk hu- - Benim bub m ! 

Kel. fbrah.ım dız çoktugu yer. zuruna ıçıkıp yÜzlerine bakabi- İhtiyar da kollarını açtı: 
den bırdenbıre ayağa ~alktı: lüriz ! [Bölük çorbacısı fbrahi- - Benim oğlum! ' 

. - Var .Y~ldatm~, ag~ımı:.ı: da· me döndü] Koman İbrahim, ,im· Bir anda sarmaş dolai oldu. 
hı var, d!l~?1ız ~ahı var. .. di o çapaçulun başını soktuğu lar. Muslu, Ali ve Kel brahim 

- ~a, oyledır de neden &ay· haneye varup kollarını aı·dınıı ağızlarını l:fr karıt açmı~lar, 
lemeuın? bo.ğlon ! tatkın faşkın baluyorlerdı. Ali 

- Urlu yoldatı akpmdan'be- Mualu araya girerek Patrona· ile Muslu gözlüklü köseyi Y-kın-
l"ii görenler yoktur yoldaıım. nın koluna yapıştı: dan tanıyorlardı amma, Kel fb-
[Kıs kıa güldü] ' Gerdcğeıı gir· - Ne etme • iste-·ın yolda. L .· • k ld 1 d 
d""ğü söylenür idi. ... raı.\.ım ccyenı ya an yo aş ar ıım 

tım? ,. olduğu için, kimin ve nenin nesi Patrona Halil bir sıçrayışta 
bö'ük çorbacısının yakııaına Halil gayet t b:i bir şeyden olduğunu tabii bilmiyordu. Mus-

ya. bahsediyormuş gibi :ıükunetlel luya sokularak yavaşça nordu: 
pıştı: cevab verdi: B d" 1 1 k" d• ld - Bre bizimle zevkienür mi· - u 1t1 en ' ım ır yo a. 

- Koca çınar dalına salbet- ~ım? sin? 
1 tirsem gerek... ( Arkaaı var) brahim korkusundan sarardı: 

30 o a erite 
(Baf tarafı 1 mci :.u}fu.da) ı M. Kamil Altunay, Kadri Al-ı F "k p · ıur ş ( s··k 
T - 1ı·:r. t .. d l - Al" R Ak aı amır, ın. ev cet o • uggencra ı6 c ertı c en e- tug, ı ızn soy, Mu:taffer men M N" · B 

1 
• b · 

Va%ım albay: Cebe, Abdurrhm İ .. ' . ıya:z:ı or.a, • Sa rı 
İhgo.n Sona kın. Halil Özbin .. 1 ı an .

1 
Yzılm!":z:, · Gürtop, İ. Hıfzı Betın, Cihangir 

T - 1r- terfı" "den ta- k go, smaı ekı Arı. Berker, Aıır Arkayın Kfunil 
. uggencra ıge ... nn, Kadri Tunçay Yaşnr So- T .. k.. ·· ' 

bıb albay. k 'l ı ur ozu. 
. ·1 uı u, Kemal Çalta Sabri Eriş y b l ... f' . Nıyazı smet Gözcü. t. Ethem At A c' d Al ' ar ay ıga ter ı eden top. bın 

T - ll"w 1. nç, . eva ter, ba.pları. 
. uggenera ıge ter ı eden ve- Asım Akıncı, Neşet Şensoy, O. . • • 

terıner albay: Nur·i İsikma İ H kk Ö t•• k Ah Eraybar, Emın Gürler, Ba 
Al. K d • · n, . 1 z ur ' k" T . K" Ak ı ra enız. Sezai Ökte Mehmed Ccmııl Tar- ı anerı, azım soy, 0.;rnan 
Deniz tuğamiralliğine terfi e- han Mura~ Erceyif Hsib Rona Yurdağ, Burhanettin Kaca.r, E§· 

den tuğbay: Ki;ım Uğur, Haşim Ertaıı, E: rcf ~n~lü, Nizame~tin Ç_ora, Zi. 
Cevad Ulman. Vehbi Erdil, Salah Uin M!ga!, ya çılesı~, Nc:.cmeddın Yudızgöz, 
Barem 4. dereceye terli eden İhsan Akat, M. M~'ıri Serdaroğ- H. lbrahım U~alan, Hayri Oral, 

Aa. Ad. Hakimler: lu, M. Fahri Alaçam, Rifo.t Al- ~· Atıf Aluncn, İzzet Sözen, Te-
Abdurrahmnn İhsan Toksöz, pan, M. Fuat Sunel, Hüseyin Ye- lat Kopan, 

Şemsettin Türer, H. Hsnü Ayde- menici, A. Hullisi Önsel, Hfüınü Albaylığa terli eden iatihkô,,. 
mir. Dumlu, Abdülkuddüs Turga, R. yarbaylar: 

ihtiyatta tuğgeneralliğe terfi Hur§İt Erdem, M. Nuri Toker, M. Fikri Ate§, Sabri Salök Na-
eden: Hayri Atilla, M. Nuri Arı, Esat zım Özdefi, Hilmi Akta~. ' 

1. Hakk~ Alpa?'. Akçetin, 1. Ccr:t'llettin Ak- Yarbaylığa terfi eden istih-
Albaylıga terfı eden hurmay pınar, Ahmed Kutbny, M. kam binbaşıları: 

yarba':lar: • Tevfik Ural, M Mazhar Bil- Abdülkadir Şengezer, Ethem 
Halıd Aykut, Burhanettın Öz gen, Kemal Ağralıg;l, Abdurrah M lk F h · s -ı M""f't 

k"'k A • T k . E a oç, a rı emzog u, u J 
.o ' zmı ur a~: man ren, Saffet Knyan, A. Ke- Eralp Mustafa Arcasoy Nail Al 
. Yarbaylığa tcrlı eden kurmay ma! Ergüden, Keınnl Tunç~r, bncıoiıu, Talat Başç~vuşoğlu, 

bınba§ılar: İdruı Murgus, O. Fnruk Ödemı:-, Hnmi Obaeri Mustnfa Yauç 
Kfımil Giray, Enver Aka, Ni- Va.muk Erkaya, A. Zeki Alp, M. Hakkı Muzari Berkaya Şevke; 

zarnettin Kıırc7_be, .. H~zım Erten, Celô.Iettin Akpınar, M. Şilkrii Kokşin. ' 
Necati flter, Şukru Sırer, Hakkı Duysak, A. Celal Akçay, A. Şe- y b 

1 
- teri" d muha-

Öner, Fahrettin Aykut, Muhar- fik Türker, Abdurmhman 01'- b arb.a~ ıg~ ' ~ en 
Tem Savtekin, Lutfi Güvenç, Ali bay, Mu:z:effer Gülener, Muhittin er; Fmb a!ı san:d • 
Rıza Onan, Ahmed Adnan A· Ulusoy, M. Nezif Günc.y, Tahir .. · e m~ an er, Faık K~r~-N a~lQ Vekaletinden.· kan, Necmettin Günbay, Kadri Akıncı, Nuri Yu .. d~kul. M s - ozbek, Halıs Baıkan, Suplıı ö-

J 1 
Perk. Raif Yaşar. lih Oüçerdem, Hilmi :Erkal, Hü- ge, 

- Yok yoldaşım, hilaf söyle· 
mezüz, Urlu yoldaş «gerdeğe» 

girmi~tir. [Mualu ile Aliyi işaret 
etti] Yoldaşlar elbette bilürler ! 

Halil, bu sefer lb~ahimin ya
kasını boşlıyarak Mualu ve Ali
ye döndü: 

- Doğru mudur yoldaşım? 
İkisi de başlnnnı salhı.dı1ar. 

tasdik ettiler: 
- İbrahim ı.w f sö;•lemedi ! 
Patl'ona Halil nccle acele sor· 

du: 
- Ya, bu nar;ıl gerdektir? Ne 

deyü bize hnber veı ilmedi? 
Odndakiler mnn:ıh manalı 

gülüştüler: 

- H her verilmedi deyü gü. 
cenmen yoldafım, bu g~rdek 
bnska bir ge:-d k idi. uUrlu» bir 
odalık aldı. 

Patrona gözlerini değirm.ileş· 
tirerek bagırdı: 

- Odalık mı? \ a bu kal?i;ı 
nkçeyi nereden hulmu1tur? Anı 
~uyan yoldaşlar ne der? <ıBa~ı> 

Ek:sil:ısneye k<1nulıın iş: Binbaftlığa terli eden kurmay samettin y nshoğlu, Adil Akalın, yarbaylığa terli eden demir-
1 - Su işlerj ycdlncl .$Ube müdilrlütü bö~ ~i.nde Aksn.ro1ııı Saklık kö. yiizbagılar: ı A. Osman Köbenez. yol binba~lan: 

:rü civarında i bal.iı.klıtuı kurutulması J.si d.ahmin edilen t~ır btilcll f.at va- Celal Erikan, Şadi Tahsin Öz. Binba§ılığa terli eden piyade A. Salim Aksun. 
hldl ~ı üzerlndl"JI. yaprak, Fahnmet~iıı Aybarlc:s,Ha yüzbafılar: Albaylığa terli eden nakliye 

a4S<l816» lira «70' kuruştur. lil Güney, Nazmı Yöndcr, Saim Hidayet Erdönmez, A. Celal yarbayları: 
2 - Eks.ııtıne I0/9/ll\I:! tu1

hine r:u;tı.:.ya.n Perşembe günü şaaı .ıs~ ac An.. Yarkın, Salahattin Tüfok, Sırrı Abak, Cemil KQ\u.lı:, Behçet Do.. Salih Zeki Karalt. 
kararlı Su isteri it 13JIJ:ı blııas.ı içinde topWııı.o &u ekslllmc ıooml.;y nu oda. Ökten, Muharrem Ihsan Kızıl- ğanberker, O. Nuri İlker, ibra- Yarbaylığa terli eden binbaıı 
ı;ındı. ka:palı zart Wiulllc yapıl!ıcaktır. oğlu, Salô.hnttin Günkut. M. Ali h:m Burat, Durmuş Baran, Y. lar: 

3 - İstdıliler &U'mc 1,1ı!"l.na.mf:Si, nnıluwl"le projesi, bayındırhlt lsl"ri genel Aytaş, Muhittin Okyavuz, Feh~ Naci Tavu:z:, Hilmi Bnyhek, Ke- Salim Argün, Abdülkııd•r Sen 
s:ı.rlnamesl, wnumi "D ltllcri fenni şarln Mi ııc hususi T" ıemıı ş:ırtnameleri mi Durukan, Tahir Tipi, Cemal mal Ertürk, Atıf Canoğlu, Vedat ca?', Fethi Tezcan, Jhaan Öncü, 
~ JlrojeleM «24 llrn u2b 1'1uruı k~-ıbiıuda su lşlıert reisllcinılen alıı.bmrıcr. Mandanoğlu, Remzi Soyoğuz, Görkan, M. Naci Ö.zdemir, f sma Hüsamettin Bilgeau. 

4 - EUdlt.m Ye cir.ebı!ıntı. için isteklılerin «23142) Jlra aG7ıt kuru~ıık n:.u.. Snlabattin Kaptan. il Erdem, Fevzi Yılmaz, Tahir Albaylığa terli eden •anayii 
vekka.! temin:ı;t vermesi ve eiıl..'1.tmenln y;ıpılıcaiJ gün'llen en u üç gün e\"fd Albaylığa terfi eden piyade Ertan, Nurettin Tuğcu, Şecact- harbiye yarbaylan: 
bir dilcl:.çe Ue Nııf'3. YeUl.oUne mUrac:ı:ı.ı ederek bu ~ m:ıhsus olmak üzere yarbay/arı: tin Akın, Umran Kocatürk. M. M. Ihsan Yavuzer, M. Sabri 
ves.l!::.a :ılmJ.hrı \'C bu n~11taY• gö~'knııeleri şarttır. Kamil Erçin, M. Fevzi Açık, Selim Mete. 

Bu müddet içir.de vcsiı<.ı betinde bıı unmayanlıı.r ekslltıncye ;-lrrmes;er, J. Ethem Yener, M. Necmeltin Albaylığa terli eden süvari 
5 _ istddileri11 teıiif ru')klublıuını it'nci maddede ya21Jı s:w.fı!.e.1 bir E:aAt Tunçer, Mehmed Katmanto, J. yarbaylar: 

öncesine kıuh.r su işltrl rmllklne makbuz k.:uşıbimda. \'ermeleri lazımdır. Fehmi akm, Sadık Paran, A. Na- Tahsin Yüzük, Abdüıs mcd 
Posfa:lı. olın ırcd.kmeler kJ.~c: ed'Jmez. tı8792» fi Tankut, M. Fahri Kırkalın, Saygm, M. Liitfi Orkün. 
-A k ,.. T bb. o· 1 M .. d .. ' .. "" .. d Fehmi Narter, M. Fahri Ener, Yarbaylığa terli eden •Üvari 

S en l ıye .U U U Ur l17Un en~ A. Kazım Yeyman, Hnmdi Öz- binba ılar: 
942 yılı Haziran ile\Teşincl~ okuiamırz.dan mt2un olnn ve lulen sılada bulu. ! veren. Nuri Yüzer. lımail Hakkı SokuHu, 

nan talılb eor.aeı ve dlfel okur~r,ın 1.Eylul.H2 ~ıihLne kad:ı.r A'ikı rl a<>&tor Yarbaylığa terli eden piyade Albaylığa terli eden lop. .)lar. 
b.'Jılkb&. O. n Kl tlne füilıakları t.ıaıı olu'."W"· 1974 - 9360) binbafıları: baylan: 

Edekor. 
Yarbaylığa terfi eden sanayii 

harbiye binbagıları: 
Salahattin Ongan. 
Yarbaylığa terfi eden yüksek 

mühendia binbafılar: 
Melih Barutçuoğlu, 

Perçinel. 
Na:ımi 

(Devamı 5 inci sylada) 
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.&facan1.n sözleri 

H~kO;natin halktan yardım istemssi 
eski bir derdimizi ortaya koyuyor 

Harbin üçüncü 
yıldönümu 

(Baf tarafı 3/1 a•) terkolunmaıtur. yaklaşırken 
zamanlara münhasir değişmeler l:;skıden memur bayatı c:.-nıml (B 
kartıaıncla birdenbire sarsıiı1maz. deiilcli; bqUıı emniyet kurul· • . 

0
f ttıralı 3/ J de) 

Onun v;.. bu•üa hat-" hu' kr..met, ..ı_: b' L 'ilkle tıgı bir hakikaC le bu paraJiitçu kıt-
~- • .. u maaana uaır ~~ yau r ya. aların tçıkilind kal . 

halk tezadından kurtulmamı pılmıttır. Fakat naaıl halk, ini· küı-t 
1 

elle md~ F inan mut 
tedbirlerimizi bu birbirm' e su':: k" · k l d k' u a ve ens er ır ranıa:la ilk umetın rsa zaman ar a ı 1)1 pa :a..;; k t' R · _ _. JL-
'Yeıımiyen, bu tezad içindeki :icraatın.elan dolayı asırlana mah rat...._ ı a. usyauan nam alı 
man.zume içinde almak meclnı· ul" o&aa b..mıi . m.arak 1936 senesinde teıldl edihnit 

· • d L im ı 
1
• ~ u _.,._ .. fUP •----~e. nuuışız. ve 1937 manevrasında kuDanı1 ·nıa... 

&ÜD yola çJlonq, bulsa M)"etin e ~a lf O d1.1~muzu da· asını -up auu&aaaud ue, me- ti u r 

beğenir~ bir kese al- imo ırözöoüne almalıyı·c. mur da iyi uaullerle, tedhirlere, · . . • 
Bir ıün Afacan anneaine sor-ı ~edi. Artık Afacaa baukyağ•·ı 117andığı 

du: nı ıatekle iç.iyordu. Balıl..y&j\ bit- ne bulaa 
- Anne aralanlan, kaplanla- tiği zaman kumbarayı kırdtlar. ltn.ıo 

rı niçin avlarlar? iki lira çıktı. Af-can sevinm)fti: Afacan diifÜDdÜ: 
Annesi cevab verdi: - Şimdi bun '\la neler a\mır? - Erken uyanmak ~&rarh o-
- Koyunları, kuzulan parça- Diye bağınU, ~ası ce•ab lacak imiıt anne, dedi, çünkü o 

ladıkları için. Yerdi: ltir kese altını kayı:.edcn onClan 
- Öyle iae ne diye kaaabları _ Bu para ile .... yeaid• erken •Yan9Uf olacak. Geç ti>'•· 

avlamıyorlar? bir fite bahkyaiı alacaj-. ••• lr ... _._ .... __ • --------

* * Afacana bir fİfe balıkyaiı al- Afacan seç _,.aa1yonl-. .An-
mıtlardı. Afacan balakyağuıı iç- nesi ona enen ıaJ'llmD•Y• letyik 
mek istemiyordu. 8abaa1 ona bir için bir hikaye anlattı: 
kumbara aldı. _ «Bir adam sünün birisıd~ 

- Her bahkyajı içtiiinde bu erkeadea uyaaDUtt halbuki ev~ 
kumbaraya "' kuruş atacai'ım· .elle~ •• ~ •• !~ .. ~ .. ~~~ 

-r::-veiifiii·ımecem ·z =ı 

E geni' 
cadde 

Dü~yada bolunaıı caddelerin en 
genifi Pat'• • \ e say caddendir. 
Ceni~i yüz melredu. ikinci dere. 
cede ~en~ cadde Bci nin Ünler • 
Den • Lnden caddesidir ( 6j met. 
tt). Vıiyaınaıda'ki R ngatıas caddesi 
S 7 metre ile üçüncü a-elir. Vaş'ngton 
da cadddler dkseriyctte elli metre 
ve daha geni.ttir. Nevyork caddeleri 
niın ~· 20 metre ile kı.Tk beş 
metre ara ındadır. 

Jzmillen 3 aytık 
Erlol Bayltal 

Karfıaıncla Jaalkın ırüvcninden kaounlara Ye.a~e dolayıail\! i .. Lf 193~-L~1.e11Iı nilaayke~e 1-·ranı;a 
fiipbelenm~ alacl\sı tedbirlerde tikbalinia her · u n m"9Au at a anca ,~ paraşütçü 
kaçamak noktaları aramakla ınilı.t Ye de.Jet ~le":.e r;:;;: tabur (1500 kİ§İ) teıkil eJ bilmit
menul bir alemin husumetine •uz ve çakar•a bqlanmalda eım- t!. Bu k•.'aların ne büyük mUfltü • 
mruz kalmıt bulunmuk, hUkia- aiyet altma gireceame tam inan- ~~ t~I eda1~i&inı gösteren ıu 
meti en kolay bir davayı aşılma~ mat aa)"llamaz. Onao İ~İll llilka. bidıaeyı zikrcdehm: 
~ler haline koymaya kadar gö. met halktaa yardım •örmeden Nüfuzlu bir hava kom.laltt ( pa • 
tiiriir.Halka, oaun puruna, ahla çalıttıiı t.akdird-. her kapıy• k~· l'af~~ kıt'al• ancak bir ab-k için 
kana, Yialanma hırakılftcak nok- ~ak, her _aal_ylyı kontrol etmer c~~ .. hl~ propam tqlıil edebilir.} 
ta olma)"lnca, he1' köte basına uzere W:fkil&tını kuvvetlendir- sozunu soylemekle ko1114u ve rakib 
bir polia koymak, her kapıyı meye, memurlarwı çoğaltmaya Almanyanın bilhassa bu teı'Ulita 
kontrol etmek imkanı nereden. imkan dahi bulsa, bu çoialan verdiği ehemmiyet karttstnda Fran 
bulunur? Hususile bu kontrol teıkili.t ile devlet aTaamda yeni ıız &enel lwrma> ın n elim bi ane
vesaire halk arasından St>çİlecck bir te3.adın, in'lns,zlığuı çuıial· )iğini ıöstermis oluyor. lı:.e Alma 
•e ismine memu- deneceJ.. inr.an- masmı önliye~z.. Bwıda11 dola- yadan evvel bu kıt'aların t kilini 
lara yaphnlac~ktır. du aclmla- yı da hük\ımet, mem11rlann aı.ıi dÜ§Ünen ve hatta az mikdarda "et • 
Yın yukarıda İşar~tieôi,iıniz zih- istimallerini önlemek üzere bir lı:ll eden Fransanın &u~ün Alman 
niyetten uzak, hayatlanıu cemi. çok delikleri kapaınays, memur •&raJ"tçülerinin kaumdıkları mu • 
yet uiuruna vaktelmit bulun- larm laareket aerbntlifPııi bu u· vaffakiyctler karıı ında ne derece 
malarını naaıl bckli)ebiliriz.? sullerle h\Ml\Mllı\maya, hareketin plpnan olduiunu tahmine m k c\iç 
Memur bahsi ayrı ve 1ıene baıh doğuracağı fenahklardan kaç.m- deiiJtlir. Fakat onları teselli eden 
batına büyük bir milli tlavamız· mak iizere 4e ı. ... e .. bi.zlik ve Lir nalda. bazı ller'>-i ı;)r~lerinin 
dır. Bunu da barada ha •eaİle ile l»etaeti tercih etmeye mecb\M' leflöl e:ıtiklert bir ••uç par"~Ütçü • 
incelemek aiyetiatie defrilim. Fa- kahr. nüa kazanımı oldukları ır. a'faki-
kat nanl halk hükumet tedbirle- Busün laüküıne~ iaşe tedbirle yet ve ıöe&erdikleri feragaUir. 
rinclen. uzun zaman şüphelenınİf riacle halktan tam yardım vr. H. V. 
iae, memur da hi.ikUmete kartı müzalaeret aörmek emelindedir. 
haklı bir süvenaizUkte buh~n- Bamın için ise halk~ hoş 1telecck, ltfütalııil r....,,.1_. Jıongreai 
muftU1'. ~em~arın hay.ıtb, ••· onu l>ir tak1m lü'l..uı:nsu:r. kayu!lar 
tik~anerı, 9:sil ~~ ~ablarmm, ve aıkı mükellefiyetlerle tıkma
terfi Ye taltif~.•a b~ nızanıa yacak bir yol tu•muıtur. Bu s;u· 
alııms.n ancak cüanburLyet dev- tl t ih b • • . d d" .. .. , b re e arı ten crı uzayıp ırıd~n 
rın en 90DJ'a utunuameye aş· b h .. ,_~ 
lam14tır. Batta bulunanlardan u UKumet_ ve ~atk tez~dm':"!, 

l\lual:ıkıl R.Haamlar ve Hı kc traşlu 
ftırlilfoden: .Blrfttllm'7. n smelttt ıkon. 

gmil 2 Ert61 Çarpn*a. g-ihti SL'\t 16 dtl 
Be:rotla lla.lkeorincle ak!et!tr .. rtinden • 
ym a:ıalarıD tesrtrı r rfea olımcr. 

L • • • h 't • b" d kaTJılıklı suvenualikte ıfk Jtı. 
varının otuna I:' mıyen ır a am d • • • . k d' • h Ik t L d. • ·• • h"k"" t k 

1 
d b ma ve ınan ıt"relını en ısı a a aen ısme ~o8lerılen b, 

t u ~me apı ·~~n 
1 
a ıa:smı ta~ vermit oluyor. Hülı;.ômet, halk" itimada layık oldulfUnu fi1iyath 

~n a.,a dı.:ur~~' lr O R ekm.e~ itimadını SÖStermeklc Ye bunu is.bat ederek O da bak\ımete '\I 

yıyemez ı. ıce memuı-lar bıb- fiJen iabat için de- lııirçok güven tedbirlerine ku~ı inanının açıl 
riz ki namuılarile, zeki ve dira· ~ümuneleri izbıtr .. ~k~ ~ 'k~ !'~unelerini ortaya koyar. Eğeı 
yetlerile emaallerindeıa Ü'\lÜn bir tü Te korlum~ ırenensıılil: zıhm- ııçınde bulunduğumuz. Ye L · · ha 
çok meziyetler ~Mterınif yo\rta,. yetini kökiinden silmeye kat'i ve ta neticesi oWuguna bugün tn.n 
bir takım işlet- v~ müeaaesel~r samimi oluak karar verdiğinı cbiunız ia.- sıkıntısı bi:ı.i b~ 
yarabnıt oldaldan bald• güaün söd~İr. köklü 'Ve korkUBıC dadd~n, hu 

l 
birinde başta bulunan bir ada· Umarız ki b t samimi karar. kümet ile ~ arasında ya: yaı 
mm • ael»et.i dahi meçhul • her halkta köklenmiş olan zihniyeti p..eaaizlik zihni~tinden kurla 
hangi •ir tekilde kcndtainden sanarak, laikümetia temis ni TW"sa, çektiiimi~ sıluntıları faz. 
ho•'••-ameM y\i~iiAGen itinclen yetlerine laaJ1u inanWrHak içtea laaile ödemif. büyu bir IVtzanf 
ıücünden çıkarılmıtı uf alete bir mukabeleye maslaar e&. .e temia e 
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~-~~!~ket ha~~~~~ 
~~ ~..........-............ 

Hergün 
(Baf taralı 2 nci >C.)fuda) 

Zira (Dieppe) baskını için ay-

Osküdar M. K. mahkemasindeki hadise 
Kaşda. f Bigada, rılan kuvvet, lngilterede atıl du- (Baf taralı 1 inci sayfada) ı Müddeiumumi yaz.ısında bir ba.. ı vekilet hizmetleri için tahsis ve ı-. 

k ı dermeyan olunmadı ve duru§mnnıu çuk saat bekle!me hadisesini mazur rik edilmlt bulunan müdafalena 
ran uvvetin ar~sından 8 ınrnış herhangi bir sebeble bir kaç saat' ve tabii göstermek için bir tnkıın i. ciddi bir 5ebeb ve mazeret dem. -
olm~sına. mukabıl Kafkasyaya •onraya talik edilmek mecburiyeti Mlha~ verdikten ve müdafaatda bu. yan etmeksizin ve gayriınua,.,,_ 
tahsıs edılecek kuvvet Mısırın hi.sİl olduğu da hususi veya r~mi lunduktan sonra bu basit telakki bir z.aman için saatlerce kapı dlple
müdafaasına tahsis edilen veya herhangi bir tekilde tebliğ ve tefhim buyurdukları hadiseyi gazctf!lere ad. rinde bekletemez. Söz vermenin • 
edilebilecek olan faal kuvvet a- edilmedi. Açıkça gördük ve kanaat li 'iarihte görülmiycn bir vak'a şek- tabii .icabı söı:üııü ahar sebeble ye • 

Mahaul vaziyeti çok 'iyi, köylü 
ektiginin dörtte birini ae,ıe •ea>e 

ambarlara tc&lime b(,lıl<ıdı 

Kaf, (Hususi) - Kat çiftçi
leri istihsallerinin dörtte birini 
hükumetin açtığı ambarlara vak 
tinden evvel teslim etmef:e ba._ 
lamıstlr. MukabilinJ'! bol para 
alan . çiftçimiz memnundur. Tar· 
lasmdan arpa veya burçak kal
dıran köylümüz akabinde bu ye· 
re darı ve faaulya ekmek sureti
le vazifelerini ~e aeve yerine 
getirmektedir. 

Yayla kısmında hasılat o ka
dar verimli deiilıe de dart ve 
mümasili mahsul ekilmek sure. 
tile vaziyet fazlasile tevazün et
tirilmektedir. 

Cömbe yayla.ında giiret/4!7' 
Geliri kaaaba okulunun nok

aan kalan aıva veG&İreaino aa.rfe· 
dilmek üzere Gömbe y•yla~ında 
güre,ler tertib edilmi,ti.·. 

Bu güre,e civard•n mefhuı 
pehlivanlarımız da davet edil· 
mi,tir. 

Yurdumuzun eıı rüı:el yayla· 
tarından biri olan Gömbede ge. 
len davetlilerin her ihtiyacını 
kartıhyacak tedbir alın~ı4tır. ---o---
Mardindeki buğday ve 

suiistimalinin davası 
un 

Mardin, (Hususi) - Ticaret 
Vekaletinin ıöndenniş olduğu 
mütedavil sermaye ik alınan 
halkın İafesine aid un ve buğ· 
daylarda suihtimal yapmak, 
devlete aid buğdayludan sat• 
mak auçile tevkif edi?ea·el.: nıah· 
kemeye verilmiş ol•n Mardin Be 
lediye ba§kitibi Şeyhmus Namık 
Tekin'in muhakeme.si devatu et
mektedir. Her duruşması biribi
rinden daha hauaı·etli geçen ~e 
kalabalık bir dinleyici taraf m

dan takib edilt-n bu da"ada şim· 
diye kadar dinlenen şahidlerin 
hemen hepsi başkatibin aleyhi;1-
de şehadet etmiş, muhtelif köy
lerden celb ve istima edilen 20 
kadar köylli de ıene b1ttkatib 

Gii:ul bir çefme yapıldı, 
Dimetolta acrgi ve panayırı 

kapandı 

Bip, (Husuai) - Hayırse- rasından alınacaktır, tabiatile 0 hasıl ettik ki biz müdafilerin denıh. linde akaettlnnlı olduğumuzu iddia rlne getirmeyen tarafın diğer ta • 
ver bir yurddat tarafından teh· faal kuvvefin eksilmesi gibi in- de etliği vekalet hizmetile bu hlz - ediyOI'. Müddeiumuminin. mahke • rafa bu sebebi bldirmesi mükelle • 
rimizin deniz iakelC$İ antresi o.. ·1 . . · l ınet için tahsis ettiğimiz zamanlar melerin aleni olugunu ve matbuat fiyetidir. Bu itibarla blmn taab• 

K d ok .. 1 gı tere ıçın arzuyu şayan o ma- 1• kil akd" d"l k · t · f nd b • ı.·b d"ldl ı · lan « araçayır » a ç ıruze ve .. .. . . , ayı e t ır e ı nıe ıs enınemış- tara ı an ser es.ç~ ta~ı e ı i nı sebebini ar-.tııınaklığımız ve ı.. 
asri bir çetme yaphrılmıs, oı-ası yan kotu hır nctıce verecektır. ti BI taraftan avukatlığın kadrü bu ve emsali badaseJeri gazetecilerin nun için de hakim ve müddeium11. 
bu ölmez abide ile zarif bir ~· Mareşal bir Sfenks halinde Mısı-

1 

t~arı:ı korumak, diğer taraftan netredebileceklerlni bizim gibi bi. miden sorup soruşturmaklığım• 
kilde süalenm.İflİr. Suyu pek gür rın kapılarında durduğu müd-

1 
da deruhde ettiğimiz diğer vekalet lip takdir etmesi İcab eder. Biz ta- bir aebeb ve zaruret mevcud deil

olan bu çeımede akfam, sabah detçe lngiltere bunu yapamaz., hizmetleri için tefrik ettiğimiz za - bayyül e~kleri gibi gazete idareha.. dir. 
binlerce hayvan aulanmakla, o İngilterenin yapabileceği tek şey nıanın kayboimarnasını t~min ede. nelerini dolaıarak havadis dağıtma- Müddeiumumi. adliye binaalJll 
civarın tiddetli su ihtiyacı bu k k b" ihtimal ile Marcsal ' bilmek için bir buçuk ı.aat fuzulen dık. Hadise, matbuata aluetmi~ ise t~l§İrnlzi müvekkillerimizin blll.. 
suretle temin edilmektedir. çVo uzaB k' ır d · b aabrü sükün içinde bekledikten son· bunda çekinecek hiç bir cihet yok. kukuna mugayir bularak bizi ı..-

. . on cx: un or usuna mensu b" rk "k ç·· k"" Me5d · .fk" • h 1 · Dımetoka aergı ıı~ pailU)-ırı •• •• f 1 ra adlfye ınası nı te ettı . un u tur. enın e arı umuınıye u - roya fikiyet ve kanun yo la!W9 
Geçen hafta açılan ıehrimizin ufak tefek uç ~ş .:11~ reze ran eaasen naıöin mahkemeye gönder - zunında konuşulması biç bir vatan- müracaat ettiğini hiç de ciddi Wr 

Dimetoka hayvan pıınayırile eş-,hududlarında e-orunur ve lrakı diii te-zkerede ehli vükuf tetkikatı. da.fi ve bu meyanda. müddeiuınu • 9ebeb yokken efkarı umumiyeye L 
ya sergisi bitti. Dört gün &Üaen tehdide başlarıl<l yeniden teşkil nın ikmal edilemediği ve bu tet - miyl de müt~- ~·r etmemelidir.Ha- lan etmek istiyor. Haksız tiki.yeti. 
bu me4herde bir l.ayli hayvan, edilecek olan, yahud yeni bir ni- kikata 29 Ağustosta devam edilece. di.se söylendiği gibi gazetclett yan. den ürkecek kimseler (llmadığım• 
çan halılan vesaire satıldı. Pa- zam altına konulmus olan onun- ği yazılı olduğundan ve bu tezkere lıt aksebnlt ise ayni gaze!elerde ta.L müddeümıumlnin iyi takdir etm ... 
nayır yerini halkalayan ,.e suyu d ·ı J • k amaya de dosya içinde mevcud olup daha hihi ve tavzihi mümkündür ve ni - ta..ımdır. Müvekkilicrimlz haklarL. 
bend yapılarak havu:r: haline ge- cu or usu 1 .e yo ~ ap I evvelce ~araflarımızdan görülmüş tekim müddeiumumi bu çareye bat.. nın layıki~ müdafaa edihnedlği la 
tirilen derede, tedarik edilen çalışmaktan ıbarettır. Olsa 0 sa, bulunduğundıın davanın talik edi - vurmak ihtiyacını hlssetmi§tir. Fa - naatine varırlarsa bizzat tikayet .a. 
sandallarla gece gezintilari ya· Kafkasyanın bazı noktalarına leceği bizce malumdu. Bu sebeble kat müddeiumumi bu havadisi bi • meğe muktedirdirler. Ve bu ana ..... 
pıld.ı. ';'inf-e~e halk hot h;r ~a.kit I birkaç teknik kıt'a ve vasıta gön- diğer if~rimlze deva.m etmek üze- zim aksettirmiı olduğumuz yolun _ dar müdeiumuminln tavuaut " 
g~ır~ı. Ko!' aan~ıtına. ~ırkaç derebilir, fakat bütün bu teşeb- re adliye binasını terketmekte ve dakl iddiasını isbat etmeklc•mükeJ- delaletini suçlulardan hiçbirisi tal.la 
yuz lıra cehr ~:.'m edıld•. büslerden bir fayda çıkar mı? yalnız c cebey~ münha~ır .olarak leftir. e!nllt eğlklir. Keyfiyetin böylece '-

Bir defa bizim çok güç bir iş, müveadcillerimn.dcn kend&lennl hde Ne ıri.bi delilleri vana bildirme • zih edilmesini rica ederiz. 
Marsandiz~e tel hırsızl·gı çok uzak bir ihtimal olarak gör- babe~ar ed~rek ayrıımalıı!a ma - ıını ıstiyoruz ve bekliyoruz. Alui 14s4 

' k fk an bir menıur düği.imüz vak'a tahakkuk etme· zur ıonnedik. • takdirde bu iddianın bir isnad ol • AouJcat Dr. Suad Taluin TW 
yapmıya a iŞ ' .. .. v 1 Bu lıi.dlsc Üsküdar adliyesi bina- duğunu kabul etmek ve her ÇCfİd 406 

Edime (Hususi) - Sivilin· ye g?rsun, egel bu vak 8 tahak- aı içinde cereyan e~tiği zaman dava. mes'uliyetlne de tahammül etmek Avukat Muhiddin GörNI 
grad ile Edime arasında if1eyen kuk eder de A man ordu~u Kaf- ı taki~ gelmit olan ıazeteciler ıe mevf<linde kalacaldır. 1268 
marsandiz treninde mühim bir kasyayı han hududuna kadar ~ek bizim ve gerekse diğer alakadar Müddeiumumi duruımanın ge • Aocıltat Şeref Acloran 
a?rk~t hadisesi olmuş ve fa\tleri işgal altına alabilirse o zaman ların hayret ve teessürlerini bizzat cikme aebeblerini hakimden ve ken. 1120 
derhal tevkif edilmişlerdir. durdurabilmeAine ihtimal yok- miifahede ettiler. Çünkü onlar da dlslndeo sorup öirenmediğinılz i - Avukat Suad Beneif 

Aldığım malumala ıröre Sivİ- tur , bu takdirde İngilterenin 0 - bizim gibi bekleyenler ve vokttle.. çin bizleri muahaze etmek istiyor. 
liQgraddan hareket eden mar- nuncu ordusu için yapılacak iş rini n~. ve ne kadar kayb~tHkle - Saat 14 de duruımaya avukalları 
ıandiz treninde bulunan ve Av "k l limanlarına mümkün ol- rini bılmiyenler . a:asındR ldıler. ~u davet eden nıahJu:.mc sant 14 de §"U 
rupadan getirilmekte olan bir 1 ma k 1 gazeteciler kenda ıntibalnrını da lla.. veya bu &ebehle duruımaya batlaya 
vagon içindeki tellerden beheri duğu kadnr YA ın yerlerde ran ed k hadiseyi kendi görii1: tarz 01 ........ davet eUlii müdafilere bu • . . '"daf k ve ere .. -
yirmi be,er kiloluk iki kangal petrollerını mu aa ~trr.e ·ten Jarına ıröre karilcrlne nakletmişler. nnn sebebini bildirmekle ve duruı-
teli vagondan Kar~ğaçta maki- ibaret kalır. , dir. Hadise Ta&viri Efkarda: (Üs - mayı talik ettiği günü veya saali 
ne deposu önüne ahın Melımed bb1tıt1H. 'lt.,aklı.9-Ll küdar adliyesinde bir hadise. Beş tebliğ et-inekle mükelleAlr. Mahke • 
Arı ve depoya giderek ate~çi avukat duru§mayı vaktinde açmıyan ıneye ınctbud suçlar kanununa göre 
Ahmecli de keyfiyetten haberdar .................................................... bikimi protesto için mahkemeyi üç beş yeni iı gelebilir ve hatta bu 

fiER ÇE~İT KLİŞELERİNİZi 
• 

ISTANBUL 
• • 

KL1$EHANESI 
ANKARA CAD. CAGALOGLU YOKUSU·2' 

UCUZ. ÇABUKvETEMİZ BİR SEKİLDE YAPAR --·--
TAşeA SiPARiSLERi sünAnA 6oNot Rlii~ eden gardifren Arif Kır ateşçi p Oksürük ve Bronşit' terkettller ve Vekale~e bir şikayet eebebden diğer davalara o gün ba

Abmedin ırece bekçisine ve poli- ı T u R A L 1 telgrafı çektiler.} Son Pos~ada: (Ad kılmak imkanı da münselib olabi-
• • 1 1 1 liye tarihinde eo.ine rastlanmadık bir lir. Fakat mahkeme evvelden saat. D ki 1 Z ı· Q ' 

had'5e). Haberde: (Adliyeden e _ lerinl tayin ve tefhim ettiği duruı - • ;J • 
&e ihbarı Üzerine ya Ca &hMlf ar• T ~ or a 1 118 

dır. K • l 1 d hal keHI' .zeli şikayet mevzuu: Mahkeme ka- malar için ha:z:ır bulunan alakadar - Belediye karşısındaki muayP"e-

N k T k. d f h" f" ı k" l onıprane er et" t • J pılarıoda kaybedilen saatler). Son ları ve bilhassa adnle11n tevziinde hanealnde fS4leden sonra h:uta· amı e ın en • 1! ıat a ı-

1 
Her ~e k. utusu 3S kuruş ur. 

lolarca buiday aldaklarma ikrar ... !!!!!"' Telgrafta:(Bq avukatın pro!estosu hakimler ı-ibi bir nmıne hizmeti d~ 1a.nm tabuı eder. --· 
etmiılerdir. baflıkları altında Defl'edilıniftir. ruhde eden ve zamanları muhtelif 
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lgraf', TeleEon Ve Telsiz a rlerel 
BU SABAHKİ HABERLER 

Almanlar Astrakan'a 100 Km. 
yaklaştılar, Novorosisk limanı 

top ateşi altına alındı 
Dün Stalingrad düşmek tehlikesi geçirdi, hava 

hücumlarından şehirde mühim hasar var 

1 kithalatb birliği 1 C 
ara orsaya 

( Baı tarafı 1 İnci aayloda) liğinde ve ayrıca tanınını' Rion ve 

Askeri vaziyet :J 
fırsat mı veriyor ? tedlrJer. T"unoçenko bu eayretinde Kura nehirleri ve Kafkas.petıolle • 

D?uvaffaL; olacak mı? Bunu bileme- rin.in en verlınii bölaeai ve Baku 
(Baf taralı 1 inci aaylada) ~· ~akat, !U •• muhakkaktır, ki 7 tehir. ve nııntakuile hakikaten ·çok 

rini teyzj listelerine yazdırmıt· ayısı;' ~~J dort aya yakın bir zeıtaın ve mamur bir kıt'a olan ce
lardır. Bunların ı»ayıJı 300 Ü bul- -:t::ıan and rı ~~epl Tlrnoçenko. nubi Kafkuyaya giden en İyi yola 
maktadır. Dün bu tacirler çivi den anf or usu gıbı 3 senedir zafer. da daha hakim o!amamıılardır. 
almak üzere Birliğe müracaatta 1 za ere koıan hakikaten ınükem Sovyet cephesinüı cenub mınla. 

k . me ve mtıananı bir orduyu m""t ka ınd d b ...:ı_ ik bulunmuılaraa da hiç ımscye tcfikleril b" llkt So u - s a urum u me°'ezde ı en 
teYziatta bulunulamıyacağı ce· · b e ~ ~ vyet cephesi - Sovyet bll§koınu:anlığı merkez ya-
vabile kar§ıla9mışlrdır. :~n buu s:: ... ~e demısnkıın~·.,0Y•~amak zn~_.~oliı:ova mJntali;aaında marepl 

B . k d · o rası a emı na uaof'un Atusto b··'·- nd b . u vazıyet arı111n a ne ya- mına çok kıymetti bir z.aman ka : Kallnl • .ı ~ '. an en 
pacaldarını şaııran kundurRcılar zanmak muvatfaki tf l •• f biJ • n - Rıchev - tarlü Wıyasma • 
kalabalık bir grup halinde Vili- d·~· de d la Cibye nHgob~ ere. • hfarkı KaJU&'A ct=nub batısı umumi 

ı k 1 . 1. k d ıgın n o JI l an ar 1 tarı - attı na lc:Uft ehemmi u· . d 
yete ge ere mese eyı a a a ar• binde hususi bir ehemmiyetle ad zırhlı birlikl i) ye 1 • pıya ~ Ve 
lara anlatmı•lardır. dl1 ___ 1_.~ f Y d . er e bava bırl.ilderm -

:s e ~eııu< r en mürekkeb b"" i.ik bl ku Anadolulu tacirlerin iddiasına M 1 ·Ti , uy r vvetJe 
Vi§i, 29 (A.A.) - Berlinden na mani olmqlardır, Merkez ke ve tanklannı aramakta ve onla- göre halen Robert Bahar ticaret- r areıa unoçenko ?un Kafka.s yaptım~akta aıkluau ılddetli taarruz 

gelen bazı haberlere göre Alman siminde General Zukoff'un ileri rı bombalamaktadırlar. Alman· hanesinde 16 bin kilo bakır çivi 0 d?suna mensub kıt al~rı gcrçı, lara daır olan derin ve devamlı SÜ. 
Jar Aatrakan tehrinin 100 kil~ hareketi devam etmektedir. Şi. lar Prokladnnya cenubuna para· bulunmaktadır. Ancak Birlik bu yenıden, Kafkas _dağları .f"!ıal ın~n- kün~i nihayet boz.mut ve bu de • 
rnetre yakınine gelmi§le!:dir. . ~ali !'~fkasyada Rus tayyarele- ,ütçüler. indirmi,ler.ge de bunlar çivileri evvelce isimlerim listeye t~asında Groznı vo Vladıkafk~a ı~ vaınl~ taarr~:ı.la~ın sonunda bu u • 

Vişi, 29 (A.>;t..) - Karadenız rı dagları tırmanan Alman kıt'a kısmen ımha edılmı,lerdir. yazdıran 500 kişiye vermiyerek muıen;azıran 90 kilometre . !una~ mun~ı hat uzennde Sovyeı kuvvet-
de Novoroıisk limanı ~imdi Al- s lstanbulda yazıhaneleri bulunan g:ıb~~~· d orta Terc:_k nehrınm fi- lerf~ yer yer 30 : 40 Km. kadar 
man topçusunun ctcşı 1altma gir· ş .. k 'U.,. racog~ ıu ve ayni zamnda taıra ile i~ /O.P- m. -~n ~ "lC Bakuya giden de. ilerliycrek bir çok köyü geri aldık. 
mi~tir. h ıva s a mekta olan dört tüccara vermiş- mıryolu uzennde bulu.na~ Mozdok larını ve teferrüat ve tafsilatı Ajans 

Londrn, 29 (A.A.) - Mosko· ii tir ve gene iddialara göre bu su· ve .Prohladma ?1e:vkılc.~e kadar haberlerl ·arası~a okunan bir hayli 
'Vildan alman haberlere göre Sta k • ki b ı retle kara borsaya fırsat vermİ§'" gen!~ek ve 27 ı 28 ı2arıhli Sovyet harb malzcmesıle ınilbimma~ını da 
lingrad haricinde muharebe deh ~Q 1 Qre aş a 1 askerle tir. Anadolulu i:acirlerc nazaran teblı~i~e nazaran 27 Ağustosta ken iğtinam veya tahrib ettiklerini 27/ 
ıet verici bir safhaya ıirmiştir. t t) lj f vaziyet önlenmediği takdirde dil~ taklb ~en Alman kuvv~- 28 tarihli hususi bir Cebliğle bildir • 

Sovyet tebliğinde de zik~~~I- birkaç gün içinde bnkır kundu- l~ buralarda çarpı§mak mecbu- mlştlr. Ancak, Riyev ve Wiyaıma 
diği veçhile muharebeler RJeY ın k a a d k d. ra çivisi piyasadan kalkncnğı gi- nywe!inde kabıuflaıdır. F kat, buna §ehlrlerinin alındığını bildirmediği 
dı~Jannda, Kletakaya şar~!nda r ·1 ava a tf1 J 0 m ye 1 bi fiatlar da birkaç misli yükse- ragmen bu Alman ku~etlerinin gibi AJ~an ask~i ıden mahim mık. 
Stalingrad'ın cenubu garbı~ınde J HJ Ü l kt' Terek nehrinin cenub sahilıne geçe. tarda esrr alındığına dair de ma • 

rb ' b d ece ır. ek G ., V'"dikafk ı· · Kotelnikovo ca ve ccıu un a Tacirlerin §ikiyetini dinleyen r . ro:ı.ıu ye. ve ~- asa doğ- umat vermemlıtır. 
cereyan etm~ktedir. Vali Muavini Ali Rıza Onal me· ~ ilerlemelerme henuz karıı koya. Alman bafkomu!anlığı Sov>·ctle. 

Stalingrad haricinde Alman .Siv~~ 2.~ (A.A.) .. - ~n§vekili-ı yemi, ve. komutana şu sözleri selenin derhal tahkiki iç1n İcab bilmektedirler, Bmıunln beraber, rin bu taarrui!arını esasen gizleme-
tazyiki devam etmekte ise de mız Şukru Saracoglu dun Gene- ıöylemİ§tir: eden emirleri vermiştir. Alınan kuvvetlerinin Terek nehri nılJti ve herhalde Sovyet cenub mın 
RusJann mukavemeti artmı§br. ra,1 Ki~ım Orbay ile buraya gel- <<Biz karde§iz. Fakat kard~- ---a cenub sabJJlne geçerek biri büyükçe takuına endirekt olmakla beraber 

Bir an bir Alman kolu şehir mııRı:;~~lan kendilerine refa • lik türlü türlü olur. Ben bugün lstanbulun M"ıll"ı Sefa bir petrol baV2asının merkezi. di • daha tesirli bir yardım olma~ ı mak. 
için cı"ddAı b"- tehlike yaratmı", · · k d ,_l • , icri de birçok diğer hususiyetleri aadı ile Sovyetlerin bu taarruzla • ... ,.. kat ediyordu. Başvekilimiz ~eh. sızın aravana an yerneK e sı- . 
fakat bir Sovye~ tank kolu im· • ı k k d • ld olan b?.g"''.ıfık VS mı'n ,.,ef arasında ıunal yarısını yukarı Te - rını, ölçüsünü hergiin bir parra da. .. n"n mu'"easeselerini, kıtlayı, askeri 2ın e aravana ar eşı o um.» - . ı ._ ehrl 1 h 1 ,.. 
dada celm;• ve 60 Alman tankı- B re& n n n uıu e g~irdiği Dar- ha artınnak suretia\e arasız ve AL 

.,, bast,.neyı' gezmi•tir, &§Vekil bilahare şimendifer duygularının n'ış..ınes·ı al "d" • b la d b l nı imha auretile tehlikeyi önle- ... :r ::ı Y geçı ınııı 8f ngıcın a u un • man müdafaa kuvvetlerini çok güç 
Aakere verilen karavanadan atleyelerini gezmitlir. ın ı d f 11 h · 1 · ~ • lara mİ§tİr. (Baftaralı 1 inci •a)fada) • as o ayıs. : e emmıyct erı aşı- durum diifürecek bir sure!te Jap 

Almanlnr ku .. tle halinde hava d 1 • kar olan bu iki tehir üzerine yiiri.i. tıklarını da resmi teblitlerlnc:le mü. St I• d • · ı·,y,.., t } •ı• Al sında şehrin en mühim meydan- - b 1 l hücumları ile tehrin manevi kud a ıngra a 1 \ a ngı iZ - man Jarmdan biri olan Tak:ıimde lnö· ınege ~ama arının ve binnihnye temadiyen bildirmiıtt. Almanların, 
retini aarsmai• uirtmakta ise- buralarını ellerine geçjrmelerinin hergün pÜlkürtmek ı~ırarında ka}. 
lerde muvaffak olamamaktadır· h' 1 1 d h k ı nü namına bir gezi vücuda ge. çok kısa bir zaman Dleselesl hali. dıkları bu taarruzlar neticesinde ha. 
lar. Şehir üzerinde mühinı hava zır 1 a ay ar 1 a ava a ın arı tirilmesi, diğeri de bura.da Mim ne gelmiş olduiu da anlaıılınakta - ZI bölgelerde, bilhassa Richev böl -
muharebeleri olmaktadır. Şeh· Şefin yüksek san'at kıymetini dır. gesinde çok sıkıttıkları ve bu 
rin merkeEİnde büyük zararlar harbe suruld~ler (Baı taralı ı inci Sct}'lada) haiz bir heykelinin . dikilmesidir. Tımoçenkonun Kafkas dağları - tehrin yakınlarına kadar ge • 
'4'.tkua gelmişt:r. hassa Kassel ıehı \'le karşı bir İstanbul belediyesi bu karara nın batı yarısını müdafaaya ça1ışnn ri çekildikleri de Alman teb • 

Stalingrad'tn her vatandaş (Ba~ taralı 1 inci sayfada) sıra t~~rruzlardn bulunmuşlar- göre bir zamandanberi devam diğer kuvvetlerinin de va:r.ifeleri:ni llg.lerinin ifadelerinden anla.:ılmak-
k k d d S l h ık k ı · eden Taksimdeki İnönü gezı•u· :r şehri müdafaaya oşma ta tr. Don cephesinde, Alman ve İtal- ır. ıvı A a ı:.yıp nı·~ ugra. .. hakklle ifa elmek~e olduklarını söy. ta idi Fakat Almanlar dahi hami 

Kletskaya'da Ruslnr Almanla yan kıt'aları düıman taarruz.l rını mıştır. İskan m~ha\telerınde de nin inşasını tama~~o.~aga. !""?· lemek mübalağalı bir fey olmaz. geçen. hattın kilid nok~ını teıkil 
r•~,. te,.ebbu""su"' ellerine almaları· p::.1-!!.....&.-iitlerd "ır, h a sa rlar olmuştur. İngiliz bom · vaffak olmuıtur. lnonu gezlSluın ç·· k"" Aln "t fik k , lar ik" eh. k d k b" 

.... ~urun~ 1 . • 30 A- t p un u, lan ve mu te il a ı eden hu ı ş rı ter c ece ır va-
- _,,_____ Kaluga'nın ccnub batısında ve b~. t~?'yarelerindcn 35 i dü~ürül- aç~ m~. ~ersımt 1

12 30 
dgus os t· Anapa, Novorosuki ve Tuapse İs\İ· ziyete düıtüklerlne dair bir fey söy-

1•u• ttef ·~ ler·ın ·ışgale RN.v yakınlarında dii•manın taar - IDU§tur. - zar gunu saa . a yapı a- k mEct • . ı 1 Al d - 1 . 1 rdir o . . w b I .' .. - ~ 14 A- t t 27 A ~ t caktır. Vali ve Belediye Reisi kat' la ennı :ıforclıyr.. ıEvlbe mda~ alg ~emlf e • znuknfıçın, eger °: 
ruz hazırlıkları birçok yerlerde hava gu~ ?s an gus os~ D kt L. tfi K d b .. ı a rı tara ın ıın ruz agı a ı. ~ veya yarın u o taarruzu yenı 

h 1 d "' ı kuvvetlerinin de iıbirliğile dağı1ıl • kadar İngıliz hı.~a k~vvetlerı b 0 

1 
or u k .. 1; ar ~ muns:~e- nalı b;r haftayı mütecaviz bir z • bir lnkitaf gös::c:-ip de bu ıehlrler 

azır an ıyı yer er mı••ır. o·· manın mevzii taarruz • 315 uçak kaybe~n.ı~lerdı.r. Bu '!. d?t eMnutul' • ~oy ehy~eh l~-e teme. man geçmfı olduğu halde bu kıt'a. Sovyetler tarafından alınamaz. ve 
larr -~ Ufl k im çaklardan 52 sı Akdenız ve ••· ıye ec ıarnın ,... ır a ıunı 1 h b 

~· 1 ... 1 r . 1 . 'f ki :r- lkı l l ıır enüz u mevkilerden biç birinin miktarları 9 tümen aibi binnisbe az 1 
ces :ı a r r. } ' Af 'k •· · d dü"ürül ıı en ıtti a a ve a .. ara ver· kinin' e1 ı ı dl bD ... hl J ı 

Berline göre, müttelikler FraR•a, 
ispanya, Portelrize aiu ada ve 
toprc;ldara hücuma ha:.ıurlanıyor 

Berlin, 29 (A.A.) - Dakan 
istihdaf eden atratejik planlara 
aid Tasa a..jansı tarafından orla· 

·Ya havadisler çıkarılmıştır. Bu 
ajans bu havadislerin bir mak. 
sada binaen Almanlar tarafın
dan yayılmıı olduğunu ilaveten 
bildimekte idi. 

Alınan aiyasi mahfillerinde 
bu gibi iddialar hakkında bir gu 
na vaziyet almaktan istinkaf e
dilnıektedir. Buna karıı Ameri
kan bahriye erkanından Amiral 
Woodworth'un müsbet planlan 
ileri sürülmektedir. 

Bu amiral Critica adındaki 
Al"iantin •azetesinde. müttefik
lerin yağmur mevsiminden sonra 
Dakar, Açorcs, Canaries Cap 
"Vert adalarına hücum etmek nİ· 
Yelinde olduklarını açıktan açığa 
Yazmıt!ır. Alman siyasi mahfil. 
leri, bu veçhile Fransa, ispanya, 
Portekiz gibi harb harici olnn 
memleketlerin elinde bulunan 
topraklar Üzerindeki niyetlerin 
açığa vunılduğunu belirtmekte. 
dirlei". 

Pasifikte Arnerikah1arın 
Pensi! vania saffıharb 

gemisi battı 
Beri in 29 ( R d 

d b . ~ . . a yo) - Tokyo• 
an ıldırıldıx.ine .. b d f s &ore u e a 

Salomon adalarında n:ı h be 
• . k d u are ye Jf:hra e en ve zay· t .. "" . ıa goren 
Amerıkan uçak gernilerinı" . k n ye-
ni faalıyete çı arıhnıı olan 

y 1 ae-
rniler oldugu sanı maktadır. 

Batan Amerikan saffıharb ge 
nıisinin Pensilvania zırhlıaı oldu
iu tesbit edilmi~tir. 

Mısırda şeker vesi
kaya tabi tutuluyor 
Berlin, 29 (Radyo) - Ey!Ulün 

hir-inci ıününden ıtibarcn Mısır· 
~~ şekerin vesikaya tibi olacait 
lldirilmİ§ti~" 

Sovyet bava kuvvetleri dün ;ıava ma " a uzerm e " • • ' ld • k l d :r birinci· ya e g emem f er ,. ve has- olan Alman kuvvetleri bu ıe r er e 
muharebelerinde ve uçak savar top. müıtür. ~'~ 0 u~ku abrar ar kan 

1 
aa Sohum'u a!aT"ak, dünynnın t'l'! birlikte balıSi eeçen umumi battı bü 

Am- ı'ka .. t-blıgı".. sının tatbı sa asına onu u•unu •• 1 1 l d 2 500 000 c·· - - . -d f larının atqile 101 uçak kaybetmiı. ..r -· " 1 k t b 1 M,.. •11• gcn:c nsan arın an , , ur. tun çevresi · u-zcnnde mu a aa • Londt'a 2<> (AA ) Avrupa an ataca ve utan u un 1 1 •• •• b' A c·· . t ·ı 2 ·ı d A • b" hal . il tir. 8afka 7 düşman uçağı da yerde ' 
0 

• ' - Şef" . .___ d d • b • 1 l 1'! cuyu mu .evı urcıs anı e; mı • an acız ır e gehr emezse h areka· t ... basındaki Amerika or ımıze auu-•ı uy ugu ag ı ı kad üfwl A rb 'I tahrlb edilmlıtlr. Bir Alman tayya- ..,. t . " yon ar n" u ze aycanı ı e, .ki bu bizce pek :rannedilememek. 
duları umumi karnrgahile ngil· ve mmnet duyEularma terceman 1500000 ""fu lu l:"-n . t ı"J t d. i'" edll So et ff . resi kayıbdır. b 1 kt • , nu s J:.TJ enıa an e, e ar. aan en vy muz.a en tere bava nazırlı;;.ı müıterek te o aca ır K b ı ı · 

Sovyet tebliği • • I ki Acara, Naheçvan, ara ag vcsa re yet nin mahıyeti amaha11i ve mev» 
Mod<ova 28 (A.A.) - Gece ya liği: Z;fer Bıyramı hazır 1 arı gibi cem'an 500,000 nüfusu havi ;EH çerçevesi haricine çıkamıyacafı 

Bugün öğleden so • ..ra Spitfires 1 tinde 1 
rıaı netredilen Sovyet tebliğine ek - lerle dominyon ve müttefik av 30 Aiustos Zafer ve Tayyare kısımlarile cem'an ~,5 mi yon n~. kanaa Y z. 
tir: uçaklarının himayesinde ~ulunl\n Bayramına aid hazırlıklara de- fu_s_ıu_v_e_ı_s_s_,o_o_o_k_us_ur __ K_m __ .g_en_"-_____________ K._D_._ 

Prokladnaya. bölgesinde Sovyet 17 Amerikan uçarı kale3ı Albert vam edilmektedir. Bayram günü • 

kıt'alar• lnadlı çarpışmalardan son- civarında tayyaı·~ gövdeleri ya- Taksiın meydanındal~kyadpılacak 30 Ag ... ustos asker"ı terf'ı lı'stes't ç ktı ra yeni mevzilere çekllmi,.lerdir. ·• l b merasiın programı a ~ a ar ma. 
:r pan Meaulte f abrılUI arını om. 

V oronej'in cenubunda Don'un kamlarca hazırlanmıttır. 
balamıtlardır. 10 d T ka" garb aahilinde meskun bir mahalde Meraaime saat a a ım 

sokak muharebeleri yapıldığı bil • ıehre girrniflerdir. Almanlar toprak me)"danınd0a baıla!1acak .v~ İn?
dirlLneW-edir. al:ına yerlettinnit oldukları topları nü gezisinın merdıvenlerı uzerın 

Garb cephesinde bir kaimde ve bomba toplarını kullanmakta • de hazırlanan tribünlerde Orge. 
ala d ,,._,__ h pahasına olur- neral Fahreddin Altay, Vali ve 

Sovyet !kıt' rı ıi detli çarpııma - dırlar. "UDUU"a er ne 
1 

. R . · D kt L • tf• Kır 
lardan sonr• bir kaç meskun mahaL sa ol5un mukavemet etmek emr ve Beledıye eısı 0 or u 1 • 

d b .... k lı:ayıblara dar, Parti Müfettiıi, tehrimizde-li l§&'al etnı~er ve Mihver tarafın- rilmif oldujun an uyu ık· 
dan lanveile tahkim edilen bir nok. uğramaktadırlar. Bir _çok .. mahal - ki meb'uslar askeri ve mü ı er· 
taya girm=·•-rdlr. Almanlar büyük leler a1q içinde ve tehır dumanlarla kin yer alacaklardır. 

~ d Her sınıftan askeri birliklerle bir ormandan geri atılmııtır. kaplı bulunmakta ır. .. 
Stallngrad'ın timal batısında Rus Daha tfnıaldc tanklar mustab • mekteblcr büyük bir geçid res· 

lar Alman kıt'alarına kartı mukabil kem hatta ıiddetle taarruz etmekte. mi yapacak ve bir hava filosu 
k b.. d. Jer merasim sahasının üzerinde u-bücumlara geçerek onları pe u - ır • 

ük ka ıhlara u·ratnıışlardır. Al • Stnlingra~ ~apılannda • çuşlardn bulunacaktır. 
Y 1 Y kg · de birlikle Cenubda Salıngrad muharebesı Bayram münasebetile Pazar 
man ar taze tan ve pıya •• • k dl Ti ·· ·· • h 0 mizdeki bü . kullan &le • cil Rus cenahı L fıddetle devam etme le r. ımo • gunu ve gecesı ıe rı • 
'! bir ~ld ~ldl eetmeie muvaf- çenko ilk defa olarak ihtiyatta bu. tün Halkevlerinde konferanslar 
çfmk 1 t 1 -.:Jı Cf lundurduğu zırhlı alaylarını kullan- verilecek ve muhtelif eğienceler 
a o muı aı:u r. • d T k b 1 d ·· "b d"l kt0 

M ik 28 (A.A.) - Brıta • nıakta ır. an ta ur arın an mu. terb e ı ece ır. 
0 

ova rekkeb olan bu kuvvetler şimdi şeh. · Ayrıca şehrimizde bulunan 
novSoa~o~ kıt'~ları Rjev'I çemberle- rin kapılarını muhafaza etmekte - emekli generaller de muhtelif 

. ., ik dl semtlerde toplantılar yapuak 
yen 45 tablyeyl tahrib eti en sonra r. tarihimizin bu pllrlak yıldönii-

Açık eksiltme ilanı 
Antalya Nafia Müdürlüğünden: 

1 _ Elsilbrteyc konuJan iş: 

Antalya. SJ(·ak iklim neb3tları islab Jstasyonllllda es:ıalı tamlrai1 ~Mnla. 

cak ahır ve samanlık btnıısı işidir. 
Keşif bedeli o279h llra !14'h kuruştur. 

2 - Bu işe aid ~na:ıne v.e. evrak şunlardır;. 
A - Keşif, , 
B _ Husu ı, feırni ~ııauıe. 

c - Şariauıe . " 
,.., __ .Ant.t•·a. Nafia. l\lüdürlütüncle r&rulcbillr.» 

D - Mukavele «BU evraıwu • • 
3 - EUIItme ~* eksiUme :ıısulilc ve ,·abldl fiat üzerinden yapılac:ıktır. 
4 - Elu;lltnıeşe ıtrebilmek ~in ıstekliJerln 209 Ura 40 kur'UŞ muvakkat te. 

nrinat Ya.hnnaları ye bundan başka qalıckti vesi.kalır: lbra..oı: etmeleri 
~ttır. 

l - :Bu ise cirebflmek lçJn ?-i<ıfiıı.MüdiiriyeU ehliyet komisyonundan 
alı.nınış miAteaJıbidlilt veı;tkası. 

ı - Cazi serıeye ~ld Ticaret Odlsı vesikası. rı919!h 

münii kendi aralarında tes'id 
..,.,;ı ... ,.,.klerdir. 

(TIYATBOLAilJ 
RAŞiD RIZA TIY A TROSU · 

Halide Pif!Un beraber 
HarbÖ'ede., Belvü bahçcainin 
e.1atu1'ta kısmında bu gece 

ONLAR ERMİŞ MURADINA 
Vodvil 3 perde 

SADi TEK TIYA TROSU 
Bu gece 

Taksim Altıntepe Aile bahçesinde 
OTELLO 

Cihan§Ümul büyük eser 
Aynı gece .ıüzel bir komedi 

[Baı tarafı 3/2 de] lalbaylıjına terli eden •ubaylar: 
Albaylığa terli eden hava yar- Tarık Erauna, Osman Akau, 

bayları: · Arif Tolu, Faruk Uyaroğlu. 
f. Hakkı Akka,, Naim Bur. Güverte binhafılıktan 11ü11crte 

kut. yarbaylığa terli eden subaylar: 
Yarbaylığa terli eden hava Celalettin Orhan, Hayrettin 

binba§ılan: Erülgen, Mu:ıffer Ülsen~i, Sü-
M. Celal Bayrakdaroğlu, Mus- reyya Kunto , Hilmi Eroğlu, Feh 

tafa Zeyrek, mi Tinç, Refet Arnom. 
Albaylığa terfi eden hava ma- Güverte yii.zbafıhktan güverte 

hine yarbayları: binb4f1lığa terli eden •ubaylar: 
Hikmet Böke. Rahmi Yahm, Enver Gürluuı, 
Yarbaylığa terfi eden hava Lutfi Zaim, Rü§tü Ünlü. 

makine binbaııları: Sanayii harbiye )arbaylılıı11n 
Hasan Basri Bilgin. sanayii harbiye albylıi~ııı tnli 
Albaylığa ferli eden levazım eJen •ubaylor: 

yarbaylan: Mehmed Arusu, Tevfik 11men. 
Ahmed Şevki Önder, M. Salim Sanayi binbafılığırıdan ııanavi 

Deyer, Thir Türken, Kamil Sa· yarbaylığına terfi eden •uflay
çar, Adil Kotaran, Şevki Yiğiter, lar: 
Tevfik Kösebey, Turgut San- Hüanü Evrenos. 
berk, Nuri Kılıç, Abdülfettah O- Sanayii harbiye yüzbatılılrton 
ğuzcta. •anayii harbiye 6inbatdıia terli 
Yarbaylığa terfi eden leva:z2m edf!n subaylar: 

binbatıları: Sahih Kalabay, Kazım Öıel. 
Hamit Akkonaç, Şükrü Der-

man, İzzet Pırat, Avni Ayaf, Fik Kimyager binbafılıktun kim-
ri Acarbey, Rahmi Kaya1, Celil· yager yarbaylıia terli eden •u. 

lettin Tan, Arif Sedeleç. baf!::~ Güdül. 

Deniz subayları 
_ Kurmay yarbaylıktan kurmay 
albaylığa terli eclen mbaylar: 

Nuri Güneğe, 
Kurmay binbaşılıktan kurmay 

yarbaylığa terli eden subaylar: 
Zeki Bayat, Aziz Ulusan, A· 

:ım Şinik, Sadi Erk, Safi Eı·lürk, 
Sermet Gökdeniz, Sadık Özbebc. 

Güverte yarbaylıktan güverte 

Tabib yarbaylıktan tabib al
baylığa terli eden auba)lar: 

Mes'ud tikin, Agah Gülbay. 
T abib binbaıılılıtan ta'1ib yar

baylığa terli eden sufn.ı)':Or: 
Muhittin Beıer. 
Levazım binbafılılctan !cvcuım 

yarbaylığa terli ecien •ubaylar: 
Nuri Akael, Sadi Peltman, Sa

im Çerman. 



SOMER BANK -----1~ 
DERi ve KUNDURA SA:~AYil IOESSESESlNDEN: 
1 - MüeMeseınbin Deri n Kuadara Fabrikalar._ daimi 

işçi ALINACAKTIR 
2 - Verilecek icret itçinln kabiliyet ve kudretine ıöre ıünde 120 

kuruttan b.tw, bu ücretten b.pa fevkalade zam&Jllara mah. 

sm % 25 -- ödenecek .,.-ıca öile yemeli ve it ellti.tesl ve. 
rileceldir. 
Anu edealerla 24 Ajuato. Puarteai ıüıaiinden 8 Eyhil Salı 
ıür'Le bıcl• bersün ve 10 EylulcMR 19 Eyl\ile kachır Sah 
n ç., ha ıünleri Çat'flkapıda t.uuul Ayakkabıcılar koo. 
.,...dfl --"esinde Fabrikamız .-.euili Siaeplu Mehmet•e 
münıcut tlllnı' 1 llM o~. 

iLAN 
M6i _,.. . ...._ ı.iikiiaaleırine w.ypn .-.. -...eı hea&b e4iilııaelı lla!'cJile 

ft )[ ___ .._ 1rC tm ..._ ibere ~ ,.-... aiaaa.r aı..-enllhr. Talihle. 

ria Estttel* aıııkeri ...... HM K. hPna ..anıeeetları. «tHh 

Uş1kta Satıhk 03ğirmen Teferruatı 
1 - M BeJ•ir p;.c. Meşe, .li.aJ'it kilnMrii ile oıabşar dik tek sUbadlrii Un. 

1ıı ca--- U... w ierUb.ı.1•• ınot4iT "ir banko izerinde kompl.e iç deflt. 
mfJll ~ .ıua.... 1"r çift zımpara, lıfr çiH r~ wı tat& Wr çift loça ta.. 
bin tası 16 metre ~ 15 saaılm eninde ana b.t'ıtı <a.Ylol'alı ıkmir ana 
lrMaalt il ıaitl..e6ft ıuıtnınd.a. 7 mdree boyunda vanam.i.tyon milt 7 bll7eli 
7aJatı 1 ,.atak M t•kambaaı 1 tieyor ..._. m*.lnesi sus.ım letn ltir kopa. 

...._ l ._... Oll'Ukal, Em. A. Sa mana -*filt 7Mllız meıtöt Miinae. 
ne la-hl Wr \Uam BUahteiW' i.ld nı ..ı.ıe )IMal'hkla ac ·1e sat.ah\rlır. Ta. 

Ublffia - SalMı 'halı Tabaia aüracadarı. 

,_:.: 1 Yeni Kolej IYa=I 
İlk • Oria • Lise Tı*ılllUe Sıneervll• 18 
lkr .- u.at 11. 11 IU'UUMla .ıea.e u)'decler. 

H•~i: Y&IMwlcı diller ötretlm.iae ~ ftl'.DIM, 
ınlıhat ft tMiUWe ,-lımda.n a.Wıad · - olm&ktr. Bllld talebe 

~ - ..._.. )lellilneeMlr. Telden: 4U68 

lst. Vali ve be!ediye riyasetinden: 
&ııt.a1> .... W=tt· :ait'iik il.ille~ Mecllıi 8afDl ..asma: 
it Atuıııtee Z~ter ..,,r~ miıiauebetlle ...... SİİlllÜ .at it da Takslıa 

~ 1911üaeü; P4ıld r-'tll kkika ..t 1~,38 da İnönü ıer.ai.siRin 
ele ..,ıı .. ...,..,... ,._.eakt.r. 

~ _._.. ..,m •dt'..a.nıı k tıirealere ııı-iarUe .-er "'"· 
....... ritıa ...... (t2141) 

ACELE BiR DEPO ARANIYOR 

Birkec:i, Gabta ve Ha1iç'in Köprüye )'llkın semtlerinde. denize 
n mazbut bir Depo aranmaktadır.) 
emJt Vapur lakele.i karıııında SüMer Bank Sellüloz Sanayü 

ueaıeeesi t~anbul Satıı Barosuna müracaat. 
Telden: 21539 

Bursa Ac-Jr .,.r'ik Şubesinden: 
Taksim TalltnJaaae Lamıw-1.in e1141ııtesl EiDür apul.un.an :So. 9 veya. Beyoğlu 

Bost&nbaısı a.p~ No. IH de bula11&Maıyan tlnlvenJ!~ Bultok talebesin. 
ı1en Yedek eüYL'"'i utetwnen 50'7'24 bmet Yalap ile J'lıne aşnl adt'atıerdc ve 
ti~ Pe!&efc şutltsl ta.ıeltcshweıa ;reılelı: iıelıo• ~n 51553 Nur~ln 

MenQCÜtıürlatbı •n :iki ıiİJl tufınd.ı seYkfftlmek Ü'Zm"e ea ;rakın 'lallerl'k şllbesl. 
ne muraca.at. eıkrek adreslerini ıubemlze biltlinnal •e aluıl baWe bıı mücl.. 
clet!iıı hllamınd3.n ~r~ hııld.a.rınaıı. 4~57 sa.1ıtı bnaa laiiıkııaibaüıı tattı.ık o. 
hırnc:ı.tı ilan oluaUI'. «9352» 

YÜCA ÜLKÜ LİSESİ 
Kagzdl .... ra başlanmışlLr. T. le/on: 20019 

Kütahya icra l'viemur!uğundan: 
Bol"C1ln ~e iıieaaemeıııu4etı dola.Yı KiitUya.nm Okça dyil 'tt-'e ve 

&apanun Huiran Hl n ııs sayııoında uyıdh ve tam&JIUD& <181) Ura ıu:r. 
met lrıonulan IHI- eria H/9/H!? Sah ıünü saat 15 iel1 16 ya. "allar •~ık a"-. 

tll"lllA ile satıkcHı. "'. 
Aritrm& ...,.t.n~ 19/9/9'2 CÜDÜllden iWIJaren herkes iarafı.taa coriilt. 

bllır, Bu arl1naa.ıla ~ bocJeH ne konlllan ~ yiizck 75 şinl ı.nL 
snacltiı talııdfnle en çek art.nauın kalaıaiiıai tlakl lı:alma.k şarWe on aiin ü.ha 
~ıvak 9/H/942 Cwaa l'b•ia &J•i ııuUe ea ç9k a.rt..a.aa ıbal~ yapda. 

cuc.. 
Arlll'IDAJ& ~ etlealenlen iAhmln .ıaaan Jdn.eUedlt 7üaıfe '7,G nlsbe. 

.... e pey -~ a!mır. ~ ~indir. tha1er4 • .._.. taktMri ow·ak yirmi 
aiiM pflBBmek ....... alk'~a mia .... ltlr ıınelıU 'ffrillr. 

Deüiltye ~ ile a1aet na.ıwaa w.cıı Ye W!im ~ alıcı.ya 'fe 
bmalar .......... ~ ..-... ft nıurarlann IMllJ .....,_..n Meaeeetı ... ipotek 
......, elaoı*hluia ~ Mllı.adarialıra pyrf waır.l iiılff~ b•lı:l.a.rını ba., 
.... e faiıl .-e • ..,.,. ılalT' olan kN'.alarmı 9Yl'ÜI miiılbltelıerlle on lııes pa 
~ d&lre1e "8ıllneelm aksi hüle Ukları t.pa 9fe4Ue.aile 91.iNt osnadJkea 
-., ~ .. ,.h••...aan ~ ka~ ft faal& •a.Jiuaa.t almak s._ 
.,..,........ ..~ mtiıraea.atları Hin oluıtw. H!/11 

1 latanltul Be!ediyesi ilin '.arı 1 
Bel ıf4:;e ...... ~•Allleainlm. Hl laci m Hı•m, fwınlara. U.acııak 

......... el..._. k • ı ._..~, ,.,.._ waua iNi lltft airiileıa Jii&-. "'8&. 
• UI• aiti -'1k',..... llel~e ~MI......_ rift ~ ol•a.. 
"lir) • .._ l&Meeılahı Umaai MeelWn Jl/C/94% ~ ~· 1l7PD 
ciriiWiiii .aıı= .. rtı ••lilm •laaalt iMre nı. e1mur. <t37ll 

Karar Hülisasıdır ı Karar Hü:asasıdır 
:baWııar K!/!H . ~ H2/MI 

Milli ıtonmma ll&D-'Ula muablefet.,. MMli IDol'Wlma -.. ..... •ıab•letet 
len MÇ!a Fa&llı A&p.an AU&n sokak 1 teQ suçlu I........,..acla &hrl:ye c . .i 
numarada nnuklnn Sallll ol•u Rıza. Tıire '9 numa.rıula aü~ülü.k Ucar~le mef. 
ba4ıkmcle lstaabaı MfUi it M"unma mah- &'111 Komıa otlu Aleksan.ır hakJunda 
blnaıinde cerl!')'an M-cn muhıı.kemtaf Lıtanbul l\lllli Korunana ma.lıkemeıılnde 
net.loa;inde suçlunun karall&l7 eAll.ek oe-re.ran eden mahkf"ıuesi neticesinde 
tıattıtı fiili &abil oliuiundan l\lilli Ko. Malçlunun fiili sabit okluğundan Mtlli 
runma kanununun 21/56, 2. G3 wıcli Korunma kanuoonun 21 55/2 63 macL. 
nnaddelen mucibmoe yirmi beş lira ajır deleri muoibl<nce yirmi brş lira atır pa. 
para cezası ödeıncsfııe ve hı kiım kat'i. ra cezası ili~eslne ve hükum ket:fleş. 
leştıilnde licre:.i SUÇiuya ~ oluıak üze. tltfnclen üenlıl suç}qya aid olmak \nere 
r<e kal'.ı.r bia1'suının Son Posta ~azete. karar hiiJi.ııasının Son Posta cazetesbı. 
Jiıldıe ne Ndllmeslne 10.6.9'2 larlhtnde ele Defftılillmeelnıe 29/6/!M:t f&tlhlncle 
lın&rar "YenWl. 9S01 lııarar Terilıll, •1%9911 

.,... .. ---- -
1 O• POI TA, 

Yapı ve imar işleri llAm 
Nafıa Vekaletinden: · 
l - Eksilt.meye ı1.oıutlan iş: İstaıilnllda. Bey&Ulcla Ze-ynep Hanım kô.\ıldi 

J'eriaöe yapllacak F'eu ve Etlel>l:Yat FakiUC~ Wriaef klııım lıışaat.ulır. Ketlf 
lııe"9li <t'H9 '799 1iia «Sb kllnlf&.ıır 

2 - Eksiltme i/9/94? ClllN ıünü leM 11 de Na.fıa Veüle~I Jl.Pl ve im.ar 
ftlel'i eiı.sJltnıe komıs:roııu ocla.sıı.ıcla kapa.lı zart uallle ya.pılacathl'. 

3 - Elııaıtt.me ~esi Ye inana mitıeferrl eYT'&k d7,51o etıı'I 7edı lira. elli 
lwıat ~ • .. Wlııade JJ&Pı -,e imar iılleri niıııLiihadea aluaablllr. 

f - F.JuıU&.ın4!1Ye ıirebi11Dt'k tçln .ısteklllerln .mü d&ireskııle «33741,98» ota 
~ bin Yedi J'İİE iu.J1[ bir Ura dok.lan aeklz ..._,... auı~•bt. teminat ver. 
melıeri Ye Nala VeU~etlaıien ba 1ııJ lolD allDIUf ehll7et. nslkaaı ibra& eı~. 
leri ıa.-a ... 
*'- ~ı Mm&k iti• 19&c*U._,.a tlııllltme u.rihbwlaa en aa tauı ıünlerl 

Urit tio rim enet "lr ı.ucıa ile N&faa v~ -~ f'tmelerl •e dil*
~ ea aa Wr kalemdıe ltu ite ~ «411,Hıt lraJnk bir iş ya.ptıfma 
..,.. ~ JapWan ld&l'elrien alıDmli fttlb ra~ maktul4ir. 

5 - ~ Wıklif mektuıWarını llaale aiinti olan 4/9/M1 C11ma cünil ._ 
at it a bıMr ....._1 ~ ek.. ~ .... iıl!IJ'•11 relalltfne 'YermeJerl 
Jisl .. 11'. 

P..teııla olaeak reeıkmeler k&ltul ecllltneL «'75'7D di193• 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veterinec Fakültesi 
Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şartları 
1 - Aı1W.aı'a Yüksek Zira.ı Eruıtitüıii VetttiıMır FaküMıad .&*eri kwnın.ı. 

bu yal sivil tam devreli liaelerden IJ-1 n pek ~ı derecede meza.n olan ye 
ol&'ıuıluk imllbanla.nıu nrmı, olmak f&T'lile talebe kalnıl t dllecekUr. 
ı.teklllerin -.aiıda&l ilri arı hair. obnaaa liannclır. 
A - Tib*iye CiiıaMulriy~l W,nsMwlıHı buhmmak. 
IJ - YAıfl 11.Z% olmak. dZ dablldir.ıı 

C - IJede.ıı ~kkiilkli ve s.ıııaa« ordlld& ve her iklimde fa•l hlzmtte 
ıaiiMıcl olmak. d>ll rekikeU ola.nlar ahnıma&.• 

D - TaTir " Ja&rdte)~, ahWu kww ftl eeeIJS ut"'- olmak. 
E - Ailealıüın hlc bir feM bal n tömeU .... a=ak dhDu itbı 11e 

sab&a "8ika1& ibraz et.nıek.• 

2 - ı..uıerın miiraeaat iıJUdalarma tu •eslbları ~ ııwrı.mdır. 
A - Niifu cüzdanı veya m.uaaöd&k sureti. 

• B - Slhha.U b&kltın.U taı ~llü Mkeri haS&alıane raporu •e aeı 

kitıılı. 

C - Lise mesun.Q<et ve olcanluk tfJbnıl:e6pnıypeaj, ve1a tudQdl •llHU. 
D - Okala allDdıfı takdirde askeri Jranwı. nizanı •e talimaıları b.. 

bul ewtı ba.kkınds nlislnln ve lkenı&lnm noternten tucbkll 
taahhiilıl ~ı. Ta•~ okuldan iltifa. etmek Wene okulu. &a. 
llall.1* ettlrilecdt muratları 19inlea vslr w bn da. taabhö4 .e_ 
Meline k~Mtllr. 

E - S&r'alı, vyuıtlen reu:n, sidikli, bayılma ve çırpuımay~ müptell 
olıma.chiı hakkında Teliierinln noterllkien tasdl\11 taMıhüdname. 

teri. «Bu &'İl>i hae1alklanlaıı ı.lrı ile okala rırmemeıı enel ma.tül 
elcluldarı aonradan anbşılaular okaldan çıkart.dır ve okut mas.. 
rafları nlilerine ödetilir •.. • 

1 - İstettUler lnllundukla.rı maha.tlenlekl Aa. Ş. lerlne latlda ııe mtlracaat 
~ ve şu.beltıriace lklnci maddede bildirilen evrakı lmıal elılkten 
•anı. AUa.rada Yöbek Ziraat Emutıüsü Velftiner Fakültesi &*eri Ta. 
lıelMı Amırllilne rOwlerilecdı:tlr. MÜl'ık'aat miidıdeli Eyl91ün ~5 ine ka. 
clanhr. IJu tarih&.fın eımra ıniiraoaat kabul etlllmea. 

4 - Okula ka1'lll Te 'U.bul tehadetname cJerece1erine ft miiraeaat ırırasma 
röredlr. isi.ekli adedi tamam olunca byıd itleri kapanır ve kabul Nil. 
leıUere ali,._. ~rl UkerUk eubekrile teblicat r.aPıhr. .S598o 

Kütahya icra MemurYuğundan: 
Borc.un rüniimle iideıımemeslndbı dolayı Kütalıyanın Kepez mevkl>ııde ve 

t&ıt111111n Mart. 321 tarih w 32 say.1nııcb ~Jldb 'fe ~mına (30) llriıi. kıymet 

konıılaa ı.ir tarlanın 29/9/9'2 Sah riinli ıııaat 15 den 16 ya kMar ~ık arıbr. 
ma He dalnıcle ahJacakıt.ır. 

Ariın:na l)ariaameel 19/9/94% riinündeıı lıUbaren berbs t.araluı'lhn &'iıille. 
bilir. Bu art~ artırma bedeli eve konulan ~ ytilıde 75 .ını bul. 
maclııtı -..ııııttrde en çok ariuaııtn taabhiidü baki kalmM prtıl.le on l'iln daha 
uızataıa.rıık 9/10/942 Cmna. cünu aynl ııaa.tıt.e en ~ a.riır.u. lb&leal y3pıla.,. 

eak ala halele 2ıao n....aralı Jı.anan ahkAmı ca.rl olacakhr. 
.ı\rt.ınaaya lıftlrak edenlerden tahmin olunan kıymet.in y~ 7 ,3 nlsbe. 

Unde pey aıkçeıi alınır. SMııf peşindir. İhaleyi m.iiteüilı takdiri olarak yirmi 
rliılü seçmemek f&riWe alıcıya münasip bir mehil verilir. 

DeHillye rami ile alıcı namına tııscll ve ıtloellm masrallannm alıcı.ya ve 
lnınlar d.Mpndalıt resim Ye masra.flınn Dtış tvta.rından ödcmecetı Ve" j,potek 
saJr'lbi alacaklılarla ıliter alakadarlann pyri mt'nkul üzer!ndeld haklarını hu. 
lnl!!İle tab: Ve" maarafa dair olan lddlalarmı evra.k>t müsbitelerllc on beş ~ün 
lçlırwle clalreve blhlirmeleıi aksi ha14e ba1tları tapu sidllerlle saMı onnad.ıkea 
sataş beclelinln payla$ınasından hariç blacakları h~ lbmetcihı meçhul 
Ged.izli otlu Ahmede tebllt nıak.amma lı:aJım olmak' üzere Uin olunur. 

942/265 ···················· ........... --···---·------··-·-----·-····· ............. .... 
Son Posta Matbaası: Nefl'İyat Müdürü: M. Sami Karayel 

SAH1Bl: A. Ekrem UŞAKUGIL 

Saçınız 06kDlllyorsa, Bapnızda Kepek Yarıa ? 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
~--- Kullanınız. teairioi derhal g6rilrsllnüz ___ ,,, 

Harb okulu komutanlığından: 
1/HMlran/942 den i&Jbareıı bqlapD u,y.ı ft lıalıaı muameıe.bıe de'fam 

eclAm~ir. Müddet 30.Eyliıl.9'% &arlblne bda.r 'llZatıbıuftar. • 
ı.tddiıerbı 1"111& rire bulundulıian malaaDbı MkerUk Jllbelerlae mliraoa t 

aaan. ('JfJı,,8597) 1 

T. iŞ BANKA~H . 
K. TASARRUF 

HESABLAlU 
ı iıı:incitcşrtn 

11.'.eşidesiııe ~l&D 
lkraınl;yeler: 

1 aôet 1100 llrahk 
1 :D 5ot • 
ı ,. Ht • 

lt • lH • 

it • H • 
.. • 15 • 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 22/ Ağustos/ 1942 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

itala: 
Alid: sati ~ 
B&nk:DOS • • • 
Ufaklık • • • 

Dahildeki multüülerı 
Tilrk lira& • • • • • 

~&eki mallalıir1el': 

Al'ın: Safi 1ı1tocram ıuu.oıs 
Altma talıYlll kıl.bil" lerbed d0. 
TIJll• • • • • • • • 
Diler dö'f1111ıer Ye borola IDirina 
~-i . . . . .... 

...... taalYlllıed: 
Deruhte edllaa eYra&ı ...au,.. 
Jtal1llıtı • . . • • 
ICADUDUD 1-1 inci aw.!deleriM 
teYfibD BuiA• t&111fmdan Tül 
'8dt1•t • • • • • • 

s-•& CIHalu: 
Tıcart senetler • , • 
~ .,. tahYll&' ebılaaıı 

< l)erUhte edilen nrakı natdL 
A c 1enin Jtaı'tllıtt f!Sham ,. 

< tah'rlll.t <lttbart lı:ıymetıe> _ 
B ( SerbeSt Esham ve TahYUA\: 

A 'f&llSlar: 
Altın ve döm üzerine avana • • 
TahYll&t üzerine avaru • • 
Bazinere kısa vl.de1i avanı 
Bazinere 3850 No. ıu kanuna ~ 
acılan altın karşılıklı eva.na • , 
Hissedarlar: • , , , 
M.uhteııı: ' • • • • • • • • 

l' 
Lira 10U5U43.ff 

D 

• 
• 

• 

lJ..24 J.594.50 
!U.U0.74 

113.306.59' 

.. 54.190.968.0:S 

Lira 151.1'8.583. 

» H.ızı.ızı. 

Lira 33l.S5G.99t. 

lt 

D 

'44.8SU'79.9J 
10.SOti.443,45 

3.096.31 

7.976.523.45 

-.-
259.000.000. 

llil.ü9.071.33 

313.386.5. 

l7.17UMC 

ISUH.942.-

3U.S56.9H.-

53.339.8%3.38 

257.979.619.76 
4.500.000.-

1 !?.874.867 .ll 

1.004.186.391.60 

....... 
llıtl7a& a.Qellı 

Adi Ye fnltalide , • , • , , • 

B.....a • • • • • • • • • 
Te41a.,~ lıaDkneUarı 

Deruhte edilen nrakı nüdt11 
Jtanunwa ı . ı inci -.ddelertM 
&eTttkaD Bubae \arafındua Yald 
ted11a& • • • • • • • 
Deruhte edil• nralD aüdSıe 
batiJ..a • • • • • 
Karsahlı tamamen lltm olarU 
116YeteD tec1at1Ue •uedaen .. 
Rı-...., mukabut U&ftteD ..._ 
'ille .....uı. . . .... 
RUIDe7e "1llllea &'tin ta"1htb 
anu nıutabllt ll02 Mo. ıu kanwa 
mudbbıoe °'"'- --.... ...., 
d1ı.t • • • • • • 

MBVDCATI 
Ttlrk lirala 
AJıhn: sarı kllocram 87'1.CZZ 
llH Ne. ıa unın\o"\ &'6r9 tı,ulne1• 
UılaD a.am makal>W teYd.I ela. 
llaD altuaları 

Safi kllıocram 55.SU.931 
Dinz Ta.ahhUdatu 

Altına tahrill ıcaoıı d~ıaı.r 

D!Jer dövl.sler n alacaklı KJ.r.ıaa 

bakıyeleri • • • • 
Muhtelif • • • • • • • • • 

Lira U12.lı35.'73 

• 8.0UO.tet-

Lara 151.HS.563. 

• 24.2!1.6!1.-

Lira lH.5:?6.94'?.-

• 41.00IHt . 

• !18.Sot.IOt. 

• H6.500.000.-

Ura HS.i59.521.ll 
,. l.2S4.l6U5 

78.124 l(j'7 .90 

Lira -.-

• 21.567 539.3'7 

leıuıa 

Ura 
lUOOtOt.-

15.41US5. 71 

8tU!UCI.-

119.993.685.ll 

78.124.167.91 

%4 56':' .539.!7 
151 561.921.ff 

l.u04.l86.S9UI 


