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Milli Şef, dün Güzel Hububat Tüccarlar valiye 

S , I Ak d . . . hakkındaki söz verdiler 
80 at ar a emtSIDID · karar Halkın sıkıntı çekmemesi 

ge. zdı•Jer İf in tüccarlarımız belediye 
Talimatname ile işbirliği yapacaklar 

dün neşredildi 

• • 

Heykel 
vakit 

Kış/ık ziraat salıaları 
dekar üzerinden 
hesab edilecek 

Ankara 1 (Hueuei) - Hubuha. 
tın. eerbest bıırak.ılması hakkıındaki 
hiikômet kar&J'Jının tatbik şeklini 

İ gö•teri.r taıl6.matname bueün ne~e • 
dilmiştir. 

Bu taılimatn.a.me esularına göre 
beledbre d}an tehir ve kasabalara 
bağlı ekim sa.haları için mümessil 

Dün ticaret odasında bütün taçirJerin 
iştirakile yapılan bir toplantıda vali 

tüccarlardan taleblerde bu:undu 

ve mubtari'ık!lar'la. ih.tiyar heyetleri • 
ma.haulllerıi.n taıhmi.n heyeti vatıifesi.. 
.ni görecektir. Bu heyetlere ayrıca 
tetekkiil edecek olan borçlandırma 
heyeti r•i ıreislik. edıecebir. 

Kışlık ziraat aa.hatarı dek.ar üze.. ıticaret Vekttintn 1zmi1'de son yapttdı tetkik ve Z't!/atd"ter 
zinden betNJb o!unarak bli.r cetvel! esnasında alınmış ik resim 
kaydioıluınaoak. ayni zamanda aaha. Bu eabah Ticaret Odasın<Ia gıda pılımıt olma.sına V"! günün Cumarte. 
da çall!f&n bayv&n eaıyıaı, cinai, ea. ve zeruıi ihtiyaç madıdele-ri ticare.. aiye rasrl.aımaaıına rağn\en, tacirlet 
habinin iami de bu cetvele yazıl.ac.ak t9J.e meşgu~ tacirlerin hazır bulunduk teh.alük1e toplantıya gehn " şler, sa • 
tLr. Tahmin heyet~~ i,lebnesinde ça... iaırı bir tıop1aınıtı yapılmıştır. lon mutad toplantılarda görülmeyen 
h'Ştıırı'lan k'liVVet ve vaattalar ve buın Topia.ntının dün kaTarlaştırılmış, bir k.aı1abalhklla d-olmuştur. 

(Devamı 5 inci aayfada) .davetin dün akşıam ve bu sabah ya. (Devamı 2 nci sayfada) 
...... u•••••••••••••••••••• ... •~••n••Mıııııııı -----------------------

*' 

Milli $elin Glbel San'atlcu Akademiıinde açı· 
lan aergiyi ziyaretlerine aid iki intıbaı ismet 
1 nönü Tak.imdeki I nönii gezgisine dikilmek 
üzere prollaör Belling taralınclan hazırlanan 
heykellerini tetkik eder ve diğer bir fubede 

profesörler tcualından verilen izahatı 
dinlerlerken 

, 

Güzel San·atlar Akademısmde- Mmt Şefimıız !smet lnönıü.yü bekli San'atlar Umum Müdlürü Tem'I 
ylz. Aıkademin.in 60 ıncı yıldıönıü. yanız. Ararat ta Milli Şefin teşrif!ne in. 
ılJlıÜ mün~betne vü~da f!etirllen Vali ~ Belediye Reisi Dr. Lütfi tlızar .. edi.yorlar. 
ser.giyi gezecek olan Reisicıüımihur Kırd~, Maarif Vekfileti C'..üzel {D.vamı 4/1 de) 

· Alman tebliği l(-.. ~~·;;~;;-;~;;·-ı Sovyet tebliği 
• ' 1 . . 
: 1 

Bir kavşak !Cephenin en ziyade! •atalsk'ln 
noktası ı endişe veren ceaallana 

. 1 

abadı ı kesimi : Bataisk çekUdlk., 

M. Alexancır. 

Büyük Britanya 
donanmasının 

faaliyeti 
lngilis bahriy• nazırı donan· 

Volgada bir petrol 
gemisi batırlldı 

''Durum unıumiyet 
ilibarile son 

derece vahim,, 

Dan muharebelerine man•:;ef~,ı~ur~:Zhi~~;"ca-

Kras odar - Stalingrad 
dem irgolu gen ·ş bir 

-ceph ~ üzerinde aşı."dı 

Finler de girdiler hatırlatıyor 
Lcmdnıı 1 {AA) - Bahriye na. 

"Ruslar bazı hat'arı tut- Barentz denı"zinde zırı M. Alex.a.ndre Cuma akşamı 
:ı,,.dyıochı Avrupalı?am hitaıb ederek. 

mı1a muvaffak oldular ı b ·· .. k b" Al dıemlttir eh uyu ır man . Si!UMl.Tk 'ZlrblJııeının baıtırıimaal 
taşıt babrıldı bteda büyük bir orduya kartı ka. 

Moskova, 1 (A.A) - P..oyte. zıanı1a.n kaıt:"i bir zafere m&aviclir. 
tin hususi muhabiri bildiri~: Bu o'- d.. Ov • •• · 

Berlin, 1 (A.A) - Alınan or. Bu,eüın cephenin en ziyade Mosllooıva, 1 (A.A.) - Bu sabah yın .. unya m az~e:s• ';'Zel'lın. 
duları ~utanlığının tebliği: endişe veren kesimi Batais'k'in neşredilen Sovyet tebliği: deki bayatı .eıhemm.iyetı hiçbir • • 

DoAuda boııgun düşmanın taki- dQğu cenooundakı bölgedir. Kn'al~ <iün gece Klelskaya ıman tamamile anlıa!ıhnamı•tır, 
bi sırasında Krasnodar. Stalingrad Son 24 saat zar.fında Ruslar bu ve Tsimlians'kaya oo1geıerinde ve (Denmı S mel sayfada) 
demir.yolu geniş bir cephe üzerinde Ocesiand A1m BataiSk.'.in cenubunda düşmanla qö il f lf 
aşılm.ıŞtll\ Sovyet kuvvetler.i ku. e anların iki yerde sav~ır. rr.. .. • ce 
şatılmış ve imha edilmeleri peık ikrled:i:klerini bildirmişler:ir. Ba.Şka kesimierde ehemmiyetli T D 
vak:ın bulunmuştur. Sal.ıJk demir. <Denmı 5 inci Myfada) bi~ir değişiklik olmamıştır. RUSJ'&'J'& 
.fOlu Kavşak noktası alınmıştır. '-. ............................................... / (l>evanıı 5 inci aa1fada) 

b~:: h~~~~:~~;:rıric~~~ C A"'"s~k~-e-...... r~f~v~a~z~ı:y~e~t :J gitmı, 
~atini baltalamışlardır. Don bü. Staklıolm 1 (AA.) - Stefani: 
yıi.Mk dime~inde halen devam eden Alebımda ıazet.elllıin vermekte 

=~ :::::~:~::·= Salsk şehrinin . sukutu E~~ ~5!v;;~ 
(Devamı 5 inci aa~) 

Amerikada 12 uçak mOhim Rus kuvvetlerini İngiliz - Alman 
t h·ı k bJ.k d d hava akınları aşıya 1 ece te ı eye llşftr n li~edio 1 (AA) - R.....ı teb. 

, Dev-uçak yapılacak Yazan: Emekli General K. o. 31 Temmuz günü. dütman, bazı 
hıııpa;lama alkınlanndaın aonra aece 

Va~ng~on 1 (AA.) - 12 zıırlh. 1 - Şaıık cephesinde: kü yazımızda kısaca incelediğimiz Renıa.ni haıvzae1.ınıa ve Stefalya eana. 
lı uçak taşııyabileceık kıabiliyette ıbir Mareşal Fon Man~taynın emrin.. haber teeyy.üd etmemiştir. Bir Ber yi ç~ üzerine gimıişt' r. Bu t.aıa.ı' 
dev..ıuçak prt>~.esi a;an m~~i. .har. deki kwvvetlerin Kerç boğazının lin telgrafı bu n~beri yalanladığı .ruZ1a.r bithasaa Düıelıdorf'a teıvcih 
~ye tılli encwnenıne ve.r.ı:lmişbır. şaıık sahasını tejk.il eden Taman gibi dlünlkü Alınan tesrrii tebiiğin. edfillmit ve burada. ikametgah mahal 

Dün akşam Berline 
varan Saffet Arıkanın 
gazetemize beyanatı 

"Tarihlerinde daima dost yaşamış olan 
Türkiye ile Almanya arasındaki dostluğu 

takviye etmek baş.ıca arzumdur.,, 

Bertin büyük elçimizin hareıtetin den bir ıntıba r 'l ayyareını-ı MQc.. 
masından birkaç da1<ı ka evvel Saffet Ankan Alman büyük elçili 

ile görüşüyor (Y•••• S inci aayfada) 

Tdk .at:Mı yapılacak bu uçail:r\'1:' 1.arıımadasına -çııkanldıklanna dair de de bu hususta hi9bir kayda te. terinde y.a.neıınlar ve. maddt hasar • 
1 &v uıçak!lı&Tt ~şıyıcılığile biıılii'fe ev-Velisi günikü Vk:lh.y telgrafları sadü.f eddlımemişbir. BÜna lkal"fl lıar ~. Bu ara.da. iki hastane 

- Neden bayıldı? 
- Gazetelerde 1ic-met Vakilinin lstanbula Beleceğini 

ohmaı/ (Devamı 5 bıci aayfıııl_a \ .uasında. Okunan ve bizim de dün.. (Devama 4/1 de) (Devaunt 5 inci sayfada) .... . 
... . 



g 

2 Sayfa 

Hergün 
Lutfi Kırdarzn 
Gazetecilerle yaptıgı 
Bir hasbihalden 

ce• tir. zaman şe rin i r a~ 

ka .köşesini. İ'rr'ara gf"Çe'billiriz. 
İstanlbuT bclpdiyc reisi: 
- Düşi.ini•nüz bi.ı: d da, djyo·rckı, 

ÜekUdar aahi}iPni istiml~ eclebHeek, 
tuı-zim ed clb'J .. eık, bahçelu km.de 
evler'le 11füd"yebil~ ne güzel olur • 
du. 

Ha.yrr, güz.dl olmazd ı. lstanbul 
f&rl< dekoru. M:inck bir garb sayfiye. 
•i haline {ltllir. r.ennet olurdu. 

Bu mervzua karsı 'benim öteden. 
beTi büyük bir zaafım olduğıreu 

ltiraıf ederim. Birçok defalar yaz • 
(0,.vamı 6 net sayfada) .................................................... 

TAKViM 

"" 
Ağaatoa 

&.au ..... 2 AnW .... 
lll&ıti JB11 - Pazar -Temmuz ~••n•ı •• ı• Hrur 
:to 19.62 89 

G(·~~ Receb Ur .. >A.·. 

ık,, lJ. ... u. 

~ S7 19 ' 66 

<ı9 S2 7 .51 

Ötle llıc>ıufl Ai{t"' Yataı 

Jıı LI. ı. .J "• ..> • IJ. J 

v. ln :.(.) 17 111 ~o ıs u lj 

ı.:.., ' S.:i 8 ı;J t;,ı - l 48 

.. - -. 

Resimli lllaka.le : 

--·-O---
Petrol Ofisi kaldırılmıyor 

EvvdXe de bildiirdiğirniz gH:ııi Pet 
:ıtolf OfiiiniD ka.lıdırılması veyahud 
T1earet Ofnıile mırleştiri!me~ asla 
meivzuuheh. driiJdl; r. Bil ak is Tica. 
ret V eka.'leti:nee' bu Of.isin talcviyui 
cihedine gidi11eceği anı'laı·lmaktadıT. 
-

1 Askerlik işleri 1 
Emekli ve malul 
subayları davet 

Beşflltaş AS. ŞIUNl5bulen: 

M. iM. V. den selen aile maq ~)lsfsi 
ha.kkın.daflj bQ.yruktao matilım.t edilmdı 
ve lQ'nl .,.,..Dd• mıe*Or bQJTllk.ta.n a,a.. 
rer tlUle .,_k üzere pMnıl* ka.. 
yJlllı lnd1111an ~ e mı.lfU s~Ja. 

ruı müraetıa tJı&n ilin olunur. 

Şubeye çağınlanlar 
Be;rotlu yerfl •edik şubesinden: 
Aşai'lda lsimlerf ;ru.ıiı yedek -ki.IDflll.. 

lerin aoele şnbeınbe müracaa.ila.n ani 
baldıe bakllaruı4a. 1076 sa.yılı kanunun 
maddcl maJı.susasuıa. tevfikan kanuni 
taklba.t yap~. 

1 - Top Ttm. Melımecl Ot. Macbar 
MI' 41971~. 

1 - i"Jıra.de Tim. Calor ._.. 

SON POSTA 

Söyliyenle dinligenin farkı = = 

Ağustos 2 ,... ______ 9\ 

Sabahtan Sabaha: 

Yeşil saha merala 
Ze'Vklidir ama şeh.rii 
Susuz kalmamak 
Şart.g.e. 

\...~--- Burhan Cahid ua 

--
ııa/H2 açılıe • kaııa.nış rwıan 

At...ıt 
oaıtra ı lterlio. 

·.;""·Yo~ Jll Do'-ı 
ı!!IMYT9 lfO hY!}r. ft. 

\IJl4ri4 ı oo reveı.. 
okhol ıa lff ı..e. &.r. 

Bir altın lira • 

.... 
5.22 

130.70 
39.70 
12.89 
31.16 
30.40 

24 aya.rlık bir na.rn kül 
aKm çe 

813 

Ta.hvllit ti:zerlne ınuamele olmam.at.. 
br. 



2 Aiustos 

Meslek .secimi 
' mevsimindeyiz! 

§POR CZiRAAT:::J 
Gazi terbiye enst;tüsü su Bag~ cılıkta uc alına 
sporları va izcilik kursu 

bi G":i terbiy. en.ı.;f>ilsü be.ı.ıt ter ve filiz bag""' lama 
1 
yesı ~~ talebeleııinin su spor 

:;~~1~s:t:ua!:!<>r;e ~ık ( "Son Posta,, nm ziraat mütehassısı yazıyor) 
edilen ~ .. · nxun Ve alma• .r:-"'6• a.tn uzennP ınesa-isine • yısile b--"-- ,,.__: _ .ı_,_, uo"-' -_ı_ 
!>aşlamJiŞtır. · ~ WUM" U<DC"Tuıu ... ·ıu • z:ı.ermı 

y üb•k mMt~b'.e< .,,, ünOver-'E=ırumda,_ Va~da h.ttti. belık<'">ed.iği b'.-_ nim_ari eserine 261'.'z ve 39 e•kek talcbenın t<>p. """A";;'U:\::::~ ".:;!,'7'n.L~üa:i.ı·kmırı~.Jau..k =~:ı asmey.--~~-= 
'b 

s.ııte şubeıerı talebe kaydına , Koızyada bırıncı sınü zekalar bu gotu.rıup bır muddet sonra gördü. lanıdıgı. ku.rsta lJc.dcn teroiyesı· şefı' 8Uı "' k -y ..... 'lill d · · . ""'"""""·-aşla.maık ü.zere bulunu.yorlar. o . ini.metten mahrum kalmaktadır. Bu 1ğü rr.:mari hath:ıcrı e~berden resmet C ı d re~te 11.>alıtı:lması (uç alma} V1 a a.yı gimeş gör~rek sıa.lltımlaırt qi nu.n · · b em~. ın 1 ııresinde b.ri kadm ol. tqkıl eder. "· he..llean.el.Leri t-emin • .J:ı_;, <>~- --. 

Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 

. ıçın u mevsım, meslek seçi. nun milli ıstıfa b.aıkımın.dan mah- mesi :S~enebil'r. Buna muvaffak mak ~re iki er'k"'k muallimin ne. U alın ............ ~ ·ru:r 
tni mevsimidiır. zW"lU o-lOuğu rnerdandadır. olam:r..·an IVW'ıık bu mesleğe n.ı.k el za.......ı..: ıttı- ..:ı- Bıu ·işin y...,,.n__ · -1 .L fı·'-'-' . ç.. • a; aon salkımın. 3.4 y....._ 

M 

... ~-- r-~ . . lı:>W a Iıuct Oİ]ıgili Ve disiplinli k -r.ııırn.as ı.-e llZ:l.eflll :a.k _ı._ ~I ~- .....-

esle!k ~imi hususunda bizim Bir başıka meselede ana babala. ven'şF sayılamaz.. bır t · · •uvveltçe mıWrnküm old ~ k _. ~ uzennQIQll ~ UQla..rının el nı 1~ 1 
~a ıçınde ya.p!lan ı;aJ•şm.a. . o1 ala ugu ao ar ey ~ 'krrılla ak 3oo ılmae 

ba

em ette hü.kıüım süren şartlar rın .ıne:9le!k ~ hustl6tm<la ilmi Edebiyat: a .. rd~ bil!has.c:a su """"rlanna da,...a nı m rı, asma bvvet.inin I~ Y ı·ı Ur - L__ _paır t ~nde şka memleketle.re benzemez., dıa- bi-r ya.ırlıım ve ısl;işaredcn tamamen r-trvıülk bir ehemmi;:-M verilmnk~ıe. 8U!Z yere sa<rfeıclilmemesi fi lizi . ~ ı.r. c llllllWı; b1iıa'S9!1. keınd:ile. 
ha ağır~ daha mes''.l!iyetlı.dir . .Bir mabrum buhımnaiarıdır. Avrupa. Eın l:>~ çok ~gin btr mec~Jle lı.a11tada bir gün de 15 ile 40 ~-ı"ln- iyi se?1tlteşm-e ve pi.şmebm ~a nınıe cıdt veya çifit kollu kıord'on v~ 
dcl.a f~ir bir millet omalı: dola. da Psimtekniık 3.letlerl.e gencin ha ister. Bazı çocıfıdar sokakta mü.şa- trel ·"- r;.:~~~:::;;:::::::::v:e:::::·~~=~(~D~e~v~amı~~6~n~c~ı~sa~y~fa~d~a~)~ Ytsıl€ çıocu!klarımızı a.r-z;u ett i~miz klki kaıbiliyet ve ıstidacHarı tesbit hede ettikleri bir va.k'ayı hayalen ,,....., hn~lrknbir vo\ :iz

0
r!n.de y\.ir!fryüş 4( "S p 

$Ube!eTide Çj}\:u,tıma•k imlkiurna JJlQ. edihn~ate Ve mesıek seçiminde b"11•can!]anı<fın.r Ve onun heyecanını ya ~~lt a . .' a Vf> bıır~fla iz-:!Jik tat. \ o~ o~ta, ' nın bulmacası.• 15- (13) ) 
Lr.k de~iliz. Ç~uz l:eyli müesse- iıStidadılara göre hare'ket edi!ımek- ş:ıyaıbllirler. Bu b:r isti<laddır. ' a: 

1 ~tPr.ilmt>ıkte-rlir. S•J SfV'Tlıı . " .> 
sele-re b~ vurnııy.ı mecbll ruz. Hal t€d:r. Lisel~mıiz çok dolu ve yü:k Tıb: n v~ iz.cink tatıb:~atı h:ır'c'rı<l""1«İ 
bu<Jq leyi! m.iessesl'lel- aoca:k mu. lü olıdukla.rından hocalar k.ırı.şıla. . . .. !matletıde at lf'ti:nrn. hPndlbc',1. lx-·lçc; Bunlardan 30 tane$ini halled k b • -~ Ob ~ f hed '"' a<'ı1c hava 9PQrl;ır na a'T•c.~ _,__ - L_ ere f1' aTUQa yollıyar. her 
ayy.-,, hazı şuhelıer iht\va etme'it:. rmda.ki tal'ebenin hususiyetle!·ıle J .• 1 m~ .'! kudret; ~ . t'"!ı ORDyucumuza bir la.diye takdim edeee!d-tE"dı ; rlE>r. Birrdk ilim v~ l"en sube- ıneoşgul o~ iu-ı1.1ciıı na maı·:lk ter. Vucuddaıkı -;ıekıi değiş-.kl'kle. eT""ırrr.-vet vı>rilm.e~·~; ... Kı7 tale. Solda.n saia dıot ~-
·~ri icin leyli rnıües..:;eselerimiz. ye& olamıyorJ.ar ve çocuğun babasına rini baı'!ı:ar bakmaz g~bi 'ırneli belerde yıürüvüs ve izclli'k haf'f se rn : 1 2 3 4 S 8 7 
tur. Bunun n-eticesi olarak le)'nibu hususta yardı~ı olamıyorlar. j Burııd~n .başika bu meslek hududı. kild-P. tatbik e<Hl.l'Yl"•

1
·-:"dir. B~ haf ! - Riyaseu. r-:aı::ı:=ra-=ı--==r==r===;===:==~~~~9=:::1 0 

~Üt"s.<:ese &"Uheleri_ne tehıcüm o1kiu. Onun için ı;seyi bitiren b!r genç '.;uz b:r ınısan sevgisi ve merhamet +~ devam Pdeceık kırs mesa!9: '1L ciimhar yatı ı&). 1 
~u ha l'<iıe memlclcetin ayni dere.1ve eıbeve-yni mesle~ s~ç~mind€ ha. ıster. ~ay~tindıe ameli ve nazari olmak % - Ilnbub°'t ı:-ede \·~ya daha zı.yade muhıtaç bu.llki·k.t iStıdada değil şuradan buradan A•kerlik: uzere umumi b!_r 'roklama yapıla. zer'edea 18>. 2 
lUırıduğu bazı şubelere kafi derece ~len telık~nlere tabı olmaktadır. .. . Catk ve kursa 11'1-nave;; verilecekt:r. 3 - Bir nni çal . ------------
de talııb ('ıkımamaıkia<iır. Madem!ki Vfikıa bazı çocuitlar erkenden is. Gayet ~hammıl bir vücud, Kurs talebeleri atlet;zm fe-leras.. rı l3J, Büyük bh 3 
devletçi, bir rıejim'nı ve ~kt$adn tidad'larını beJ.1i ecicrler. fakat bir rrvasız ~ ır~e. ~niş bir hü_ vıonunun 3{) A~u~ta yapaca(!ı edi.blmlztn soyadı 4 ---E· -------
hayat: devlet nizamlam:1ktadır ŞujQOk çocuklar da lı_:ıey: b~.tird~kleri 'UT k ~k UiZ ıste~ı lazımdır. ~e~d~ atleti-zım müsabakalarına da nın es.ki şekli ($) . 

halde heır sene her ilim ~ub~sin. halde hangi meslege musıtaıd ol. e nı meslekler: ~ırak edc:>cektir. 4 - Ek m, Tü.. 
tl•n n• kadaor adam yd';{inmive d.kl;ırmın farllmıd• o!'mazlar. fö Sentimemtauted k . .. - -o l•k'e vmuı m 5 - . --m:ec.ıbur o!duğuırnuzu evvelden t~s- hususta çocuğun uzuvlarını, sinir riiş ve düşünü e:k uza .?:~. ~ Talebeden toplanan s' - Blc u~~ ---_. --. ----bııt edıerek lise mezunlarını i>u nis cümlesini jyicc ınuayenP. etmek ve makiıne sevgis·.ş . ~ am, .. _ 
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içeriye girmiyor, çavuş ba-
şının ayağına kadar gclıp: cBu. 
yur, etmesni beklirorou. lki daki. 
ka beiklıermeden koliarını ardına 
bağlıyar.aık boynunu ileriye doğTu 
uutt.ı. böğ!ürıür gib! çıık:ıŞtı: • 

- Bre anın keyfini mi bekliye. 
ctği'Z? 

iki çavuş telaila içeriye seğirtti. 
Iıer. Çavuşbaşı ;tğa cvüzera meclisi 
kapısı> önüınde d'uruyordu. Soluk 
soluğa sokuldular : 

- Mu.slu ağa taşn<la bekler sul. 
tanım. 

Çavu.;ibaşı gözlerini açtı: 
- Kangi Mus1u ağa? 
- Yen;~d k~tı'hüdası Muslu a. 

ğa. Sah:bi devlet hazretlerini gör. 
mek ilbter iımiş! 

Çavu.._~aşı elindeki ucu altın to. 
p uzlu uzun bas.tQnU yere düşüııdü: 

- B:rc bizi ayağına mı çağırd1? 
- Beli sut1amm. 
Çavuşba.şı gülümseyerek dı~arı. 

ya doığ'r.u yürüdü. Mm;luyu gör...in. 
cc iletlEyiıp se1am Yero'i: 

- Cena-bı ~erı!in!:ıi in1izarda 
koduk. kll6ura bakman sultan•ın. 
Sahiıbi dev!ct h::ı:;:.r~ll.-r!ni mi ziya.. 
ret eyleane'k ister idiniz? 

Mus1u ağa kurumlu kurumlu ö~
sürdü: 

- Mehlned Pa~ayı görüp Patt":ü
n a ağanın ferman:nı \'er.ecek idi;r. 

- ·P atrona li':ı.lil a~:ı ha7.retlcri 
kencfüleri teşrii buyurmayacakbr 
mıdır? 
~ Ydk, anın isi çoktu:. N ame 

yamp b'zimle ~öndcrdL 
Çayuşba.şı ne:ıakct1e gülümsedi: 
- Kerem 'kılup nameyı verür 

mıüsÜ'z sultanım. 
Muslu 01.-sürdü: 
- Kendü yed-:line teslim eylesek 

gerok. 
- Şi!lldi d'ivan vardır. 
Patronanm cU~rınin üzeri döv. 

meli arfkadaşı kaşlarını çattı: 
- Bre divan maslahatı sonra cia. 

hi gönüfü .. , bizim işimiz müstsceL 
a:r. Kendünden çabuk bir l>uyurul 
du isteyecek idik'. Ya. kul'kethüda_ 

- Cenabınız yeni~eri ağası ket. 
hüdası değil misiz? 

- Ağa kethüdası idük, kul ket. 
hüdlas~ oLduık. A.nlıyacağınız Deli 
Mustafanın yerine geçtik! 

- Deli Mustafa ağa cma.zül mih 
oldu sultanım. 

- Yok. Yatağan üçürüp bu sa. 
bah katreyredik! 

Çavuış!başının gözler~ yuvaların. 
den uğradı, geri geri çekilerek sı!". 
tını duvara dayadı: 

- Deli Mustafa ağa merhum 
mu o1m~ur? 

MUl'Jllu yavşak yavşak sırıttı: 
- Beli, doğru cceıınete:. gitmiş. 

tir! 
- ! . .. 
Kuhbealtı divanhanesi kapısın. 

dan sadrazam Mehme<l Pa!?a çıkı. 
yoııd.u. Çavuşba.şı ba.ş kesüıp yerie. 
re kadar eğil<li. Nlehmerl Paşa iki 
eller:ni kal~alarına kulplaya"ak 
kayı:dısız kayıô.;ız bakan :Musluya 
d:k cDk bıaJkıtı: 

- Bre sen kimsin? 
Muslu hiç istifin: bozmadan ce. 

vab ve~dJi: 
- Bi.z Patrona Halil :-u1d::ı.şın 

aya'k't~şı ve cced 'd'• kul 'kethüdası 
manav Mus1u ai{ayü7.. Ya s·z, ve. 
ziriazam Mehmnd Paşa. m:sız? 

Alaı,gada dur:ın ça.vu.şlar dudnk. 
hırını ısuıdılar. Sadrazam i'k:n sap. 
e-arı kes!ldi, ardln.dan ka.::larını ça. 
tup d:şler'ni sıki'.ı: «Bre koman şu 
erlkansız çapaçu!u yakalan» diye 
emk verecek.ti, he.nen k~n<lint to.. 
parlayarak tatlı t:ıtlı .!?Ü lürnsedi. 
elile yandark' istirnhat odasını gös. 
terdi: 

- Teşrif bUıyurun ağa hazret. 
!eri. 

Muslu sad'razamdan evvel içeri. 
ye girip başköşeye kuru:.::ıu. yanı. 
na @,ğ"ru gelen Meb.rrv.?d P~aya 
baıkarak sınttı: 

- Zahmet edüp şerbet söylemen 
vez'.r yıo.lıd~, cedid kul kethüdalık 
cbuyuruldu~ muzu alup Etımeyda. 
nına, yıold~.ar 'katma donsek ge. 

--~ ........ ·• e m· ·? • _,.._.,____. ......... .___~~~~~~~--·~~ 
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10.n haberi olmadığı iç.n hayret i . 
çimie sordu: - Çdk ıntiyarlamışım değil mi 

- Kangi buyurulduda:ı.ı. b ahis Beyefend"? 
buıyunı.rıruz? - Evet b~ze yetişnt-ektc pe-k ace 

Muslu yolld~ kurumlı.ı k urumlu le ettiniz, diyeceğim amma, mak. 
Oksilı-dü: sadun anlaşılmıyacak. Avrupada'ki 

- Bizim kul ketlhüdalık. buıyu. mesainiz sizi çok yormuş ola-cak. 
rulıdusu! Saçların beyazlanımasına gelince, 

- Ya cenaıbınız kul kethüdası bunun yaşla alakası pek yok. 
nusız? Gönfü atıılıclı: 

- Değil idi!k:, sabahtanıberti ol. - Fakat beyaz saç Beyeferı.::l'.iye 
dulk Y'Qldaşım. ne kadar yakışı1yıor. Tam bir san'at 

Muslu sHa'hlığının sahtiyan 'ka. kar hüviyeti veriyor. 
pa.klı kırmas•n.dan Patrona Halilin Kızını tr~id eLti: 
te?Jkcresini çılkarıp u7.attı: - Evet. çok doğru, ben de onu 

- Buyurun yoldaşım. söyl!yecektim. 
Mehrned Paşa pusulaya göz gez Şu bahis bir kapama .. sıkılma. 

dirir gezdirmez kan başma sıç:a- ğa başladım. Ne ise Gönül imdada 
dı. Tabii paşan111 e~ki 'kul ke1hü.. yetişti: 
dası Deli Musıtahnın b:lŞına RP- - Babacığırm mü.idem var .. Ve. 
len1erd-en z-erre kadar h~ber! yok. dad Beyefendi, baın ders verccek
tu. Pusu lavı evırıP cevirdikte11 ler. 
~nra ~u.,.ıunun ~zler:ne baktı: Biraz endişe il:e yüzüne baktım. 

- "Ku\ kethüdası Deli Mmtafa Bu müjdenin akisleri ne olacak:t.1? 
ağa clıeff m · idi? Memnuniyetini izhar etti. 

_ Sabaha kadar 0 idi. - Çok lütüCkars .nız. Bu bizim 
_ Ya şimdi? için hakikaten bir şereftir. 
Muslu göğsünü gerdi: ı Eni~tem, onlar av<lı:t etmeden 

d 
yc-tişti. Dönmek ar:wsunu izhar 

- Bizden. Pa~rona y<>kias. an n 

1 
- ' ettikleri zaman da, cGöndennem ! > 

yaı.maz mı? Sadrazam b .. w .. .. diye yemıini bastı. Dakikadan da-
• w• ı aşını gogsu uze. kikaya hararetimin, baş•!l'..daki ağ. 

rıne eg p ses çı.r<.ırmadı. M•.ıslumın ;1 _ _,,_ ınd k' cır ın ar~ a 
dah · d bekl w • 1 rı . e i:U'1"a a ı c;an r rem • 

d 
w a .z:vahe . emews;ı;c 

1
n1

)
1
'kct· oMrr:~ sına rağımen g:tımeler. m~ istemiyor 

ıgı ıç·n emen ayaga r.ı ıo J e.ııı d K ·ı ,.. · .. .ı d p k d'k'l,. u.m . ocas! e wnı,,.,em arasın'lıa 
m: . aşan!~ a.~ısına ı. · aı: çet!n bir çekişme oldu. Galebe e. 
sag elı yatag.anın ırnlak1arı üzerin nişte beytle kalmıstı. G'.tmekten 
de duıruVlO'l"du: vazgeçtiler. Yemek <;ok neş· eli g.eç 

- Ya. cBuvurulctu, yu ne za. ti. Sağm>da Semaha~, sol tarafım. 
man verıeccksiz? dn Gönül oturuyocd:.ı . Ne tuhaf? 

Sadrazam gülümsedi: Mazi ile halin ortasmdayım. Gö.. 
- Saadetlu Padişahımızın fer. nül, tam~n Sejnahat n gen.çliği. 

mam 1'a·.:ımdır. ni tel'l"~'5il ed:yor. Ona baktıkça 
- Bi7. ferman merman tanıma- maz:yi hatırlıyorum. Bazan SEma. 

zuz vezir yolda~ım. Patrona Halil hati yemeğe b1rakmazdık. Da'ma 
ağa anı sizden ıstcı· idi. da yan yana ot-:.ır:ırduk. Gönül. 

Mehmed Paşa da ayağa k.a1iktı: şimdi bana aynen o gün1eri y~a
- Elem çekm.,n. elbet ardmız. tıyor. Konuşuşu, tavı:rları tıpk~ 

ca gönıd°e1'i~rür. annesi.. 
- Ya, şimdi vermiyecek mi. Eni..şte Bey şarabı fazla kacmdı. 

siz? ğı için bir hayli neş'e>lendi. Y:ı.lnız 
- ! . . . , faz1a 'kaı:;ıran o mu ya! H€pirr..iz 
- Anı alıp ELmeydamna götür- muhtcliJ sebeblcrLe biraz ho.Jca 

sek gerek ictik. Füsun müstesna her.kes bol 
,..ıu, 

Kahvelerimizi iç ... "I'ken, Gönülün 
annesine bir şeyler söyled•iğini gör 
düm. Meğer, piyano çalmamı isti. 
yormuş, bana teklif etm.eğe cesa
ret ~dememiş, Semahat: 

- Kızımın bir rıcası var; ded:. 
Söyl-emcğe çekiniyor. Acaba Ve. 
dad fü~y bize biraz pıyano çalmaz 
mı? D iye soruyor. 

Entşte Bey de, böyle tekliflere 
kaıışı; henüz marifet göste:mıcğe 
mesela ilk öğrendiği kelimeleri ge. 
veleyıcn, yahud, ellerini kald1rııp 
dansetmeğe özenen mini mini ço
cukalara yapıldığı gib~, bir teşvilk 
hastalığı var. Derhal aüldı: 

- Ya, ya, çal.malı .. misafirleri. 
mizin şerefine; haydi oğlum baka 
yım! 

Bu ~m kat'iyen naz edecek 
değilim. Bu arzu ıı.ı.."ıar edilmem:~ 
olsaytlı bile, gene çalmak istiyecek 
tim. 

Piyannun başına geç:t.· ğim za. 
m an srıırd uan: 

- Ne emre<liyoı:ısanı:z, onu çala. 
yım! 
Eni~e Bey: 
- Aman dedi, şu klas!kleI"i bir 

tarafa bırak. Bize kendi eserlerini 
çal.. Gönül de lafa kanş.mıştı: 

- Evet, mesela, 'konserin;zde 
ilave olarak Ga1<lığmı'.! paIYı:ay:i.. 

cBen'i seven bir kadın vardl> Y1 
istiyor. Masum çocuk! Ne istediği. 
nin, annesini ve beni na!iıi bir va
ziyete düşürdüğünıün far:k•nrla de
ğil. 

Semahatin kocası, bilgiçlik tas. 
lamak idn: 

- Evet, .Beni seven bir kadın 
vardı,. idi ismi ~aliba .. Hakikaten 
güze 1 .bir eserdi. 

Deyince. en'.şte Bey, espri yapa
cağım derken batltayı taşa vuru. 
verdi: 

- Yahu, Vedad~ bunu da neTe
den ç1kardın? Ani asılmadı gi1.ıti şu 
eserin 'kah~amanı. . Almanyada mı 
kaldı yoıksa? 
Gülmeğe, şakaya boğmağa <;alış.. 

tıım. Ablam, en:şt~m€ gı zubane 
bir naza r iır~ttı SPmahat dudak 

larmı ısırıdı .. R :ıa dfüşen, hemen 
başlamakt!. Oyle yaptım. 
Yavaş yavaş Q;.İlil.in oda s.sıend1; 

şahıslar birer b:rer gözili.'Tiir. önün 
den silindiler. Yaınız 0nu göri.t~ o
rum. Sanki, odada onunla valnıı 
ve baş başaydık. Ba?na ko~u~a da. 
yamış, da~gın, hulyalı ben d:nli. 
yorrlu. Evet, yanıımadığım..ı kat'i. 
yen emiryim. Yakmımdayd.; ;yice 
gördüm. Lki damla yaş yanakların. 
dan yu\•arlandı. O Cierece kendin
den geçmişti k:; _yanaklarnda hara 
retini duy:duğu ılık damlalarla 
kentline geldi. K'.mse t:ırafmclan 
görülmediğine emm olduktan son. 
ra yavaşça mendilıle ıkuruladı bun 
ları .. 

Ben içimden ağlı~rorum. G<Yı 
ya-şlarımı ruhuma ::ı!,ıtıyorurrı. 

E'.tirdiğ~m zaman; gfülerimle 
Füısunu aradım. A.b1amın arkasına 
bir yere sıkışnı~tı. 

- Buraya gel Fiisun! 
Dedim. 
Şaşırıdı. Ablama. hayret1e baktı. 

Çeoki~en adımlarla piyanoya doğ. 
ru yürurlü. 

- Size yeni taiehemi dinletece. 
ğim. Yalnız kusurumuza bn1mna. 
yın bu ilk kons~rim'.zd}r. 
Hakiıkaten; il!k defa olarak; bir 

kaç kişinin önünde söyliyecekti. 
Evvela kıpkırmızı kesildi, soma 
sapsarı oldu; yavasça: 

- Söyliyebileceık miyim! 
Diye sordu. 
- Tabii; dedim. Hocanı mahcutı 

eder misin hiç! 
Bir elini piyanonun üstüM koy 

du. Diğer elile; kemerile oynuyor. 
du. Başı önünde; mahcub, yan göz 
le, cesaret alımak ister gibi bana 
baklyorou. 

- Harııgis'.ni söyliyeceksin Fü.. 
sun! 

Sesi ve heyecandan büıtün vü. 
cudu titreymdu. 

- Siz bi1iıısimz! 
- Sclıubert'in s.:renadını ister 

m:sin? 
Boynunu bükıtü: 
- Pe'ki! • 

(Arkası var) 
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MiUi Şef, dün Güzel S_an' atlar 
Akademisinin sergisini gezdiler 

C.&skeri vaziyet=ı 
(Ba,tarafı t inci ::ayfada) \dalına tekrar etınokte olduğumuz 1 b.r had'. sedı.r ve lıu had:se, .) a o 

(Baştaıafı 1 inci sayfada) 
Saaıt 17 ye doğru Milli Şe-fin ().. 

tomdbilleri göriirwd'li. Milli Şef re
fakatlieıinrl-e .sayın Bayan İnönü 
bulunduğu halde gayet beşuş bir 
~M-e ile olıoımclb:lden indiler. 

Milli Şef kanıf lerini ka~ılayan 
Vali ve A'.kademi etikanınci 11!ti!faıt 
etıthlden sonra sergi.yi ge-zJneğe 
ba:şlad1lar. İ.lı'k-0.n.cc büyiilk sa1onda 
Cünfuur.reis.:mi~n gayet san'ati
rane bir şeikild~ bronzdan yapılmış 
büstleri görii1dii !fü.teaklben ev 
içi. te7ıyinıa.tmı ihtiva eden .kısna 
geçilıdıi. Bu.rada çok ince bir ze=vtk 
ile yapılmış serazn;k eser'leri bü
yıirk bir dilk:katle tc~k eden Milli 
Şef Akademi tez:ymi. san'atlar pro
fesörler:nden· Vecfad Ara takdlrle
rini tbüdirerek ~mular: 

- San'atta mavaffak olmu.,ıu
nuz, bunları ı:-n.diisıl:ri sekline so
kaıbilrir m:S'.ırıiz? 

Milli Şef. prole'15rün ~ra~. e: 
serlerin endüstrıye tatbik e~l.d ~; 
talkıcllirrle çıok i$ıtifade1er temin e<lıi
leoeğ:ni bild~l<i ü.:ıerine Güzel 
San'a'tlar Um.um Mlü.dürünıe &>
nerek: 

- .Ankarada b~ işle ~ııgul olu. 
nuz. Bu esıerlerın en.düat.riye taıt... 
bi.k.i için ~ tesısat bir mü
teQavil semıa.ye ile vücuda getiril
sin> emrini verdiler. 

Reisioülmtıur "bundan soırıra sa
londaki vitraylar önünde durarak 
dahili dek.orasy~mdaki iledemed~n 
dolayı profesör Suyu tebrik ettiler. 

Reisiciiırnlhur alt kat saionda Ze
ki Faiık !zerin fotograf alelyıesıi:n
de'k.i eser~ri de beğenerek takdir
lerini izhar ettiler ve salonu te!lke. 
derken: 

- Resimde talebelerinfai iyi ye
tiştirin:ız! direktifini veniiler. 

Milli Şef bundan sonra profesör 
Leopeld Levinin eserleıind:e.n mii
re'k.kelb remm atelycs:ne geçercık e
eerleri ay,n ayrı tet!ki.lt ettiler ve 
bilhassa p.rıoıt-esör Şek.ip 'funcU!l 
P<lrtresin.i çıck beğendiler. . 

Tür1k süsleme san'a.tlarına tahsıs 
edilen ksımda Tüririin sarı'~e-
~-~,.......,_. zevkıine 

clünıkü Alman teblı.ğinin ~aric cep. veçhile doğru bir hareket olduğu- sahada yaptıkları de' amlı taarruz 
hesine aid olan kısmında şu ik; na şüphe yoıkrt:ur. Çünkü. Mareşal 

1 

ların ş ma:ıye kadar bekledı.n..eri 
noklta dıildkate ~k şayandır: Tiınoçenıko, ancak kuvvetlenm.in neticeyi vermemesi kar~ıs.ıl<la 

. . • \tamamlanacağını sorouiar ve: ı - Almanlarla müttefikleri, l:>i.zyük kısmı ile Kafilcas dağlarına Sovyet krt'alarmın }e.se du erek 
met Inönıü daha sonra mı.marı sa- B ıar ikmal edilir yer;leri. Stalinıgrad • Kras.noaat demiry<llU değil, ~ağı Volgay:.ı. çekilir ve biraı: dinlenmek ihtiyacını hıt.set.. 
}onuna ~ler. Milli Şef burada <- unl """" sevi~eceğ:inu u··zerinde bulunup z::ıntı ıçin evvel. Stalinıarad müstahkem mevlkiin: t.klerine \'eyanud h_r taraıtan Tünk. :rnllnaris.ini:ı. ş,aheser1eri, bina ne konu un;a -..~ -r _"lb_ 

..,,,_,ı..·u •~ . 1 meleri mem'le- buyurdular. "d ki sabahtan itibaren çetin bir mu- de şiddetle müdafaa edense Sov- ce1betmeık.te oldukları kuvvetlerle 
ucıuı ""'ı:~ın-. ~ e • "' l\nr Şef ·ki buçuk saat serıgı e harebeye girişmiş o1dukları Salsk yetlerin MOOkova mıntakasındaki daha şiddetli ve daha büyıük olÇÜ-
kiefın muhtelif yerlerinden aıu:ı- 1 ~ .Aik 

1 
icminin bütün şube- şe..\rini ve demir yolu ıka~ağını roıiihiım kuvvetlerile uzaktan Veya de yeni bir taarruz icrasına hazır. 

m~'Ş, yolların, meydanların p:-oJe ka1:8~ ;eo+·~ıe vücuda getirilen dün zapta muvaHak olmuşlardır. yakından daima i'-1blrliği yapabile- laıınurkta olduklarına delalet eder. 
ve pillnları üz:er:nde verılen ıza- lenn.n ...,.ı . . 1 S ,_,_ , ___ . k b lL 

~· · b' 'at me9lıerını· Halbulki, Sovyet erın a~ ~ı- ce ir nalde bulunabilir ve AL- Umumi vaziyeti hülasa etm~k 
batı dinlooilkitıen sonra '!üıık_ le~~- ır sa~ güz'eı fC'\~a!Ude! kcıJL mini çetin bir '?ekilde müdafaa e. manların, Soıvyetler,n bi.:yük ve lazım getirse 'iaıik cephesinin ce. 
ni k~ ge~rek teııhıb, cı~clcıl..ilk - · fla~dırdılar Ye A"l{:l- decekleri ve kolay kolay Aitrnan- ehemrnf.yetli kuıvvetlerini Kafkas.. nub sahasındaki durumun Kafkas. 
ve yaz1 ese~lerini tetlük etıt.iler. ~ mel~..lerlk~ası Güz~l San'atlara larla mütıtefiklermm eline te~-et- yadan Ç?karoı1'ıtan, Kafkas ~"\ğla. yanın mulqıdder:atmı tahminden 

Profesör lSı_Illail Hakkı Alltınd.a~, demı ebü ~a~Iikalarını gösteren miyece'kleri zannedil:nekte idi ve rının şimal batı ınünıtehasın<la bil- daıha kısa bir aman zarfında tayin 
Muihsin D~r Ona~ 'fe N~tti~ ~1 

. li d.irektiflet vererek faat bunun en belli başlı sebeblcr~n<len tün Sovyet petrol istihsalatınm edecek bir şekilde olduğu bugün 
Okyay~ ~ te.zyııuy san .atlurıı:a kı.yımet sergiden ayrı1ıd:ıl3r. birinin de Rostıof canub sahasın- onda birini teş.kıl ettiği sötlenen de tekrarlanabilir. 
aid eserler.ın.ı. QO.ıt bd~gend~ler ve ı9,3o a &oğru Jt!w:tafa Yücel daki Kutcevsıkaya Y,.chrinin Alman.. ilk petrol sahalannı eller;ne geçir. 2 - Garbi Avn..:.pada ve Atlan.. 
An- d m· ertk:ittıına onere.&.· ......... o•••• .. •••••••• K fk dayl d k ..--.a oe ı . : ................. :......... k lar tara:fmdan zapılı üzerine o sa- dikten ve a as ı< arın a i ge- ti!k:te: 
. ., __ Serıgilere çllk ehemn:'~~t _:~ f akırlere sıca. . hadan geri çekilmekte olan ve ol. çidlern ş.i.mal ağızlannı kapadı~- Garl>i Avrupadl İnıg;lizıe:.ıe Al.. 

l'ıyonm:ı .. Ne ka~~r ç()]t ~~r.,, :G. el( vermek lÇ!D dutkıça önemU miktarda olduJdarı tan sonra Mo~ayı garbdan, şı. manlar arasındaki hava ducllosu 
lırs~ o kadar faza şey ogren. 1 

, yem .. 
1 

•1 ~· tahmin edilen Sovy~t kuvvetleri- malden, cenubdan ve bilhassa geniş milkyasta olmak üzere devam 
ded.il~~· .. . .. ,.. h :tzn:ık,ar 1 enıyor n:n. 150 kilometre kadaı sağ açr"k. şaııktan kuşatmak. üzere icrasında etmekte ve her iki taraf b•rb:r~ 
.. R~ısıciimhur Ak~~m.ıi!'a~~ Kı, mevSimmde Kı7ılay tarafın. !arın.da bulunan sa:sk bölgesin,de- gecikıneyecek_~eri _Hciı:ci büyük ta- biiyii'k zararlar verdirme~~ed·r ve 

lüik o<lasmd.a .kısa bıry ıst de- d fa.kirlere ,~rJmesı mutanvver ık'. Alrnıan ve mfi.ttd:k kuvvetler arruz1.arını muessır bir surette teh. Almanların maruz kaldıgı zarar 
teadub sengıy.ı ge7_;ıne,ge !e~_a?1 ~nı·n lanı ııca:k yemek için hazırlıklar i. tara:hııdan '-'an veyc:ı gerilerin-in did edici bir durum muhafaza e. Ye haı;aı.ıların biraz daha faza ol. 

01 
• . . .: .: -ve heykel a- yeııft,emdk:tedrr. Kızı ııy ~.lmarı ta;a. vurularak ve bu suretle Aza'k .. e. de ı ır. ~ ugu a . _an a~ı Hl a ıı. . .una rek m:.mari kısıın· proıesorıerv !o an s 1 . . " . d b'1' d ~ d l Ln kt d • E 

aL.-yıe_ıerını ~iler d profssör fından yeımek verme ışmde kulla-1 :nız.i sahil1erinıdet(.j bataklık ye gol- Bunlar çok do~rn olmakla bera. karşı İng!lızlerın uçak 1->ayıo •1 rı
te}~e geçtile. · Bura/ •zahatı, •la.cak olan. bfo:ı.!arın pnoje'.eri lı - lük mıntakaya atılarak :n1'hadan ber hasım ordulaı ının hayat ve nın büyülklüğü göu çarpm::ııl,tan 
~ll~ng tara.f~d~~ ve~ır~~~ eser-ı:;r'Iaırı.mııştir. Evveke de yazd·ğım:z ku .... Lulamayacak b!r duruma gir- faaliyetini yakından takviye ede- geri kalmamak~d~r: . . 
clliı1•ıyerek. vu~ ~ikadar olan g'ibi Kıız:~a~ bu hUıSU-sta müb'.<lyeti meler:ne mahal bnakmamak ol- C"ek kaynakların pek kolay d<?:ıe- Aımanlarıın In:gıl.ı..z - Bırl€şık A
le~le çok yakı ~ ~ ; calışro.ala- 1 It•nıdaıki binalardan istifade ede _ duğu düşünıülımekt~ idi. bilecek bir tarırla hasım ordu elme merika deniz nak1iyatım di;rat-
Mı1li Şrl h~~kc~ ~. k~;r~nı ı:ıe;yle. ;ek ve fazf'ıa füzıım 006:1 olursa ye.. Sovyetlerin Sal.sı!u hc.sımlarına 1 ~~-esine meydan . vermiyece~ tı:kları zararlar ise büyük olmakta 
n:nı çak can 1 u tl nio \»na. yapL1acaktır. bu kadar çabuh. terket.ıneleri bu tıadlbirlle:rfa ittihaz edılmesi y~nı devam etmeılctedir.Tcımmuz ?vıı:da 
dıler. fe .. Be.ling D:ğer tare.ft.aın yemek verme i- düşüncenin tahakkükuna imlkan ·,ugün şahidi olmakta bul~n.dugu. bü)"iik ekseriyeti Alman deniza.tı. 
Bmı<ian ~a pro 

5~aksinıd*ı tinde lüızun1lu olan maddeler ve bırakımam.ış \'e öyl~ denebilir, 'ki mtı.z durumda Mar1?şc:ıl T~mıoçen- lan tarafından olmak üz~re Alrrıan 
ta~af.~an ~~~~~~~cc-k ve İs.. err.aık! d,e:po etmek iç.in Kı:z1 lay Çı. şima11 Kafk ,;::;yanın garb kıs."Illn- konun so1 kanad kuvvetıe:ıni :sa~ deni-z kuvvetlerinin c~ı:n'an 6.3: .'l:)() 
lnonu geıg;s;.. ··sıiyeceık olan ,.a.ğan sarayının ar'*ls:na yeıııi ve daki Sovyet kuvvetlerin~ çok ya- düşilnce bocmlman:ak sartile bı~~z ton hacminae 98 İngılız - Bır:'"şillc 
taırlbu~u ebedıi~e.n :ame1ıteki bey. moıdem •bir ambar m-;asına kuar kın bir atide bah;;ettfğinı!z çetin daha kuvvetli buıund!lr.ması Ja. ticaret gemisini batırmış oldu~runa 
at ü~r1:11de ~k '~uer. venni~tir. Yapılaca~ olan ambarın ihtimal Ue karşılaş.t~r2:c::ı.k yeni bir zım gel-ec:ği ~e mey<landa~~r_. . dai: ~olan ha~:" eğer ilfüam3 mi.i
keller.ını te n.d Barbarosun projesı Kızıılay mımarı taraf:ndaın duruım iıhdıas eyııemıştır. 2 - Dünki.1 Alman tebl.gı bı;r balii.gadan an ıse bu zararla ın ne 
Hey~~ kı.~en 3geçiren ve cxYP' lhazaf.anımıı, V'e merkeze gönde-ril _ Sa~m Almanlarla müttefilk:le- ~ günlerd~nO::r; i.i:k defa ?.laraK kada.r bli~ık oldukların: anlat 11~alk 

he~kelım d~. Şef Barbaros \'l' Mi-jmi~r. Projen.in tascltkini mütea~ıb rin.n eline bu kada::- çabuk ge~ıe- Voronez ~oprüıbası ı~e"!lınden mahıv.ettedır. K. D. 
bege~ Mı h~.a..el!er.inin ne vc;kirt hemen. ~ta başranacaktır. si, Ma!"e§al Timoçenkonun soı _ka. baıhs~~ v~. Sovyet.er.n. ~u 
mar Sınan t::Y~' nadını t~il ede.n kıt'aların, l&e- köprubaşı meV"Zııııe karşı yena br 

· k t• t \ ·• ·· d ·· } '" "" ·· d • rinde dalına dwırnakta olduğumU2 taarruz hareke!-.rırlen bahseıtım~-N • şantaşı iZ ens l -SU m11 ur ugun en. zayıflıkları ile berabec bunların n:ııl_<rtir. Bu hal_ .uondra _m?hiellerı-
()kuluauıaıi& ya.pıla-01Lk olan dahili ve lıarici tamlnıt açık ebllimel'e son günlerde Bay sıa;inin ve di- n'n de diık!katın.f çekmi,tır ve bu 

Rus paraşütçüleri · 
Macar ekim sahalarını 

hedef tutuyorlar 
1 - tur. ğer yıüiksek Sovye<t devlet a<lamlla- nı.a.h:feller dünkü ~n~lemelerıınde 

toınılllu~ .. _ .. .._ 17 Aku.stos 942 Faa.rtosi .n•nö saat H de yüksek mek~ler nnrn buruian soru·a artık bir. adım son iki Scvy_et tebl~ğ·ndc Voronez. Arıkan 1 (Radyo ga'Zetesi) 
2 - - •- 1...ıı •• -..J b 'hs d 1 -.lı~ Voronez Rus paraşütçülerin MacaT~st.an top • ..... ıııııiii bi.Jıa,sın.ıb to.planaca.'ıt komisyon t.a.raırınıdan yapılaeU.tır. bile geri çekilmemeleri haıv..tıııu~ den a e ~ m~ smı ve 
-~- v---'# ...... eli 970-l ııra 08 mm-akut. t.emln.a.tı '7!7 lira. 81 Jrurlltfiıır. sövl'em~., oldukları sözl_eri d~bı bo.·lgesindeki Sov_ye.t t,aar:uzlarmın_ raklarına yaptıkları akın nıünc.-,.be. 

.. -._.ı """ " "' ı.. l ı. 1d k tile Macar makamlari tarafırdan ,. _ 'llJl'....a..n-le. eıts-l!me. ba•·mdır1ık işleri &'ene-l, hususi ve fenni şartname. dinleyemeyecek bir .v. azıy.ete ge bıraz ya_· vaş a_r ı?;i'LI: o ugunu a)·-
.,. ....,_...,.. J ı j d bir tebliğ netredilmiıtir. Teb.ıü-de, 

leri proje kf$İf hii1aaasil2 bun:ı. müteferrl di~ mırak Pıtzart-esı • Pertembe miş o1duıklarını da gosterır. tley em~ er 1r. .Jl. bu .. ..1 . M k" h 
...::.....ı-; okul iıılares'nde c<kül~blUr Mareşal Timo~cnkonur. ool k~- Voronez gibi Ma:re~al Fı)n _BOL:'l\. paraşulçu eTl!ll laca.r e ·ıbnı s&l a. 
.-.-· · · · k · fl d 1 O'Mm•ınu en havati bır SU- laırını hedef tuttuk erı ve uT<ı ara 

5 isteklileri en aı: bir taahhiidde 600-0 llralık bu işe ~nzer iş yaptıtma nadım zavıf cıra maK sure ı e or u arı ,..... -r- • w ho b 1 ~ b ı-1· l 
- n - ~ istanbul ViJiı.yeline ıkuvvetlerin'n a~·ri'k merlkeZ!ini rette teh<l~d eden bir sahadan ve. yangın m a arı att: arı ı ı. 

dair idarelerinden alJIU>j. ~ldulıı v~lkat:ıza. müS!en ~ 1 ıın -"li•et b .. .:.ıı. Don. kavsılc . Stalin<Yl·ad a- lev bir gün bile bahsedHmemis mekte ve köylülere tcıvs!veJe,.<le bu. 
.. ~.._. h.r,hın~tll &iinla-J ha.r~ 3 l'UD __ ev~v_e __ a._m_l.'i_.,,..~~~ -.L;...u_!\"-:"Ull\.----------~~~I'>-. ~ı. ~~: ı ılm-~·tadı ..... ""'"*" ..... ~, "lhpi;tp u.m. ~u ı\JIJ'lıu oaı11. r. 
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Memleket haberleri 
-

H'evşehirde Buşda -
Bulmacalarımız 

11 inci devre bulmaca'arı · ı <loğru halledip 
hediye kazanan okuyucularınuzın isim:eri 

Ozüm relıolıe.i 40 ~ fiiliia O.. kiflilı biT köylii ZTUPa hir-
30, - 1--..4 iH 25 biıı ton bİIİIN girdi, iki kiıi öldü, bir ~& Birer para çantası kazananlm ksf sa~ sobk Nf), ıs I:mad Ödkan. - Tam sırası:!. QW&Jııı a:mım.a?. Az kalsm kfuıde,t 
:bmir (Husu.si) _ Yeni: me.hsu1 lıifi. de yaralandı (Dünkü nüeıhadaın devam) 142 - Ada.paza.rı: Çır:ı. pa.zan nacı. MUTad ağıa.yıa da dönerek: aşm-aıtnı}_'a.ca&ıtım. Kollarım duırmut 

kuru ii.2ıl.imü.n İzmir ~a ya~ M14 (.Hususi) - Şehrim;ze bağ 118 - Aııbl'a: io cebeci Oba sokak ba.ba. loka~1 Hidayet Başotlu. - Muırıaıd ağa b~k Alla.hın şu tu. Hıeııitf, boyuınduruık.la beni bi-
kuıda geıtiri1eceği habeı- alMllDl!Ş. 1a. ~ n.al:tİ'yes nın Tlrmet kö.. No. 28 Suzan Arım&ıı. 143 - Kııtiııırali: Mahkeme katibi iş1n.e!. Olacak ıl:n.ıı iş!. ttıdli;. 
tu-. Menemen kazası Uhilindeıki.yüDdıe kanlı bir arbetle olmuş. on llt - Amara: Cebıeei Akad. Bobk Nmret Gürkan. - Evett Taım künde sırası !ijli.m- - Evet!. Birı; de gördük. .. Eğıeır 
bağlatıd:a ç-)tit.çilertlen bll' Ç(lğu ser • .kJf;tUt bir lııöylü grupu bitbirle.rıi. No. •·ı Şükran PileYM. 144 - Sivas: Cet a.tel7esi d-Olrii:m kıs... di ... · bir~ _daıhıa dunmu.ş olsaydı.ıı İ<i f.e. 
giJ..erıdıe üıziim kurutı::r.akla me~ ne ~ 2 kişi ölmü§. bil- ki§ıi. de l!O - İ':ınnf'r: ltM"ft:+'akA ıtartuıı., mı: Şükrü Ya.ym., Deme~ bılımadı. Ah~. he. na &ii., 
oimailttactırla.r. yantlamıuıFJ,ı:. lliclise şöyle cere.. No. 5 Nevin TiiıwJen. 145 - Bip: Ça.vuşk.öy okulu başi>ğ_ men hasmına. küntleyi doldurd\ı. Tut.uruıımıya kt ~ 

Bu seneki ümiim relrol\esinin yan e9.rııi~ uı - ~.h1:r: Ariffye ma.ııaııesı re'.meni Hikmet Arda.. H~emn &oüa:ıdleden kurtulacak Zor~ m~'bel.ıe ~o~ ag~ 
elli bm 11on oJ.aca4:ı tahmin edilmeık KOy 9'>-3ıal.arııııda.tı Hrisi basit bir htikfbnet cad'desi No. tz5 icliJ Üstünel ,14-6 - Ada.pa.zan: DemlT ve tabta haki yıokıtu. Bıoşuna zorlanıymtlu. menın lhüıcuımllanına!. Nefesim duır. 
te .klğ, fa.kat bağ mın~kalaırın.da mıese~ }'IÜizÜnrlen ağu kavgasına U% - Sivas: Örnek oteli T&nmda e. faıbrlkahn ıN. Kurd. Hoş. Ahmeıdrle de hal yoktu. O da muştu. Çdt fena boğ.muştu Al'l. h.. 
yapüan telıkiler g0stermişt.ir kilt~. Hadiseye lkDşan meldi t.u.tN.v ~ Reşaıt Ö2Soltra.k kı. 14'7 - Adaıpıaun: Dem~ Ye tah~a. d:~. ~la .lboyıunduruğun sersem- taın pa.çaya daldt ve ben~ mu~ 
mevsimin >kura&.ça gıeçmeslnden ~ q.ıu ik~ a]"I'1lmış ve bir- ra ~ Ö:ııtoıprak. fa.b1*alan demil' kısmı şotı Mustafa hığiaıfi ~e taŞlycrdu. ~ F~t Jbe1eSfilil yaıpı~ Fakat ~ 'boğ: 
dolayı, ii.z:üm :rekoltesi 40 b '.n ton.. birl&.inıe ginni.şlıeroi.r. Tabancalar Birer roman kazananlar Erman. hcmmna bııt!ilk 'ha1'de buldugu iç.un duırn. ne boğd"oı..>n! Öldün] .. 
dan fazla olamıyacaktır. Bu yıl ü. ve bıçaklar da ç.ıkarılınca aı1bede 123 - Alrsara;y He.sıblpqa aokaJt No. 148 -~ lisesi lı6are imlr1 oaınmı dlil<tne ıta!karak ı:>cm kozuınıu k!ündeyiı... ·•· wn 
züıırıün ~a.t~ fiatı henüz belli dıeğil kanh bir ımahly-et al..'T!1ştı.r. Netice. 9 &e:Pzan Keydıell. NUJ"ttthı Ata&. oyınaınağa çalışıyordu. He!'ikes kün - B:ıtlti hl.rif! Yere ~ dlü.şt;l 
dir. Fakat b*ılu, kilo baş.m.a fi. de Ca.fer ~ Rıımaza,n isimli i1d 12ıt - Kati*~ ı inci orta ~111 son 149 - tmnı.t Kcnlu Ne. 6 S-eniha. deye ıgircn Hlüsmen.Ln pes edeceği. be! ... 
at?n alıtım\Ş 'kuruştan aşağıya dti.ş.. ka'i"rleş tabenca hı.rşunları ile öl. sırut ta~ffrı 163 Nt'Srin Dlıuoso7. ·--~····-···············-:,··· .. :·· ....... re kani oJımuştu. Lakin Hili;m(>n, _ Amma., 0 beni biti 
memesini istemekte'iir~r. ınü.Şleı:", Menaf islmlı diğer kard~ l!O - S.ny~r: Dere CM!desi Nn. u Meslek seçımı inaıcLcı b:ır aıdaımdı. Pes etmedi. diızlcyemeıcEı d'eğ.i.1 ., . ~ " 

Şe!h.ııiırmadeki ü.zü.m ve inıeir ;bra leri dıe a.ğır suretıte ;varalanmıştır. ka.t z dairıe 3 mtlrftmeı& dalt1ıorıı Necdet • • d · f Kuııtulıma'k iİlQfln rorlandıı, o da ıkar · Arferin mı· 
caıtıçJlan. şimdiden ima~aneleri~ Zab.U der'bal: i$e müdahale etmiş, Zeren bzt Gürln ~. meVSlmln eyız etmedi. Afıımed, künde'.Yi doldu!".. -:-- in? saına!. Çdk dayanıldı 
ni t!mi~l~ğe. imal it ha.zırJıkla.. fakat katillerden &lih., Musa, Yu. 126 - FdUı. N1$a.DeM& No. n Namı.. (Battarafı 3/1 de) dulkıtan sonına hasmmı aSkııyıa al<lı flr:nıilŞS . • • . _ 
rına başJa.mışlaniıT. Ağu~n son nus ve Nnıoottin kaçın.ağa muvaf. lı:a. Koır. gfui bara esaslar ileri sürülebiliT. ve ıbüıküle~ aşırdı. Hüsmen. elsiz .~ Ensem Kuvvetlidir ~m be. 
()11 gün.'!ıük devresın<le imim piya- fak ohnıu:$1.a.rdır. Arbedeye kar.şan 1!'7 - Şdlzal~ Gen9f.Urtt eobJt lt"'aikaıt bununla beraber bazı istıidad ayıaBınıız ma,glub olmuştu. Hem dıe mım .. J'...Jı-
sasmın açılaca.ğı. taıbi.idir. ömer, A'hııned, Seıim ve Nezir ya- N'o. 55/1 ~thıı Meral lax.ıın. pek geç keşfblunabildiıklerin.i tam s~nüstıü yere V'llıTaTa!k... - VJ!JJC:. • • 

Bu ~ inci:r reRx:>ıtestnm iev. 'ka!lammşlar; ceza evme sevlrolun... 128 - ~tdı: kız sa.n'w.1 enstıtıısti Nn. de söylemek lazumdır, Afrıımed, d-eırlh.a.J.• aya.ğıına kallklh Dedi. İsmail ağa sevinci.ndenı 111 
kala.de a2 ola.ca.,tı anlaşılma.ldtachr. muşlaroır. 2t'7 VDııaın Gürelli. Ta:biat alimlerinin en büyüık de. ve gururla galiıl:iyet temenaıasını lronuışm.'UJYIOrdu. Artık olan o1lnQJ 
Rekolte 15 bin tnn ofarak tahmin 129 - TAl6lıl Mealb.pa.,_..a. maha.n,.,...ı hı.. halaırınıdan birisi olan Darwin esa ça'ldtı. heyecanlı. d~alar geçmişti. Ş im. 
edıi'me..'ltteıf.;r. BergamaJa bir köy em çöktü, tiap ata.~ so1tü No. 3 Jl'i\Tiye J\lttey. sen musiki için dıüıııyaya gelımıiş İsmail ağıaı, seıvincinden dıelıi. ~ dıi yarınlkı gureşe bakmalı idi. Ah.. 
D~er yılı.ın pabmtıt rek-ol:tıesi ge bir ihtiyar öldü 130 - Ettnk~: Qınanllbi Noter so. olduğunu aneak hayatının sonla. vane 01.acalk;tı, Biraz ~ı mağhi. mede s.oruyordu: 

kaat N,,. 8 Pailıan Ter&. rrnıda k~fedebilmistir. Goethe res biyeilıe:re lk.oşaın Ahmed.. şiımcil ga- - .Afnnecı, yorgun moouın.? 
çen sen .. elki miktar olan 60 hin ron İ:ı.m'"- (Husosi:) - Berga.rnıanın ---ı .,._....... lılkl . ı·ık ·,~·a dl d ,.b ""'ı...,.; .... b • --1 =::-. Degı~·,~- w • d ,,.;;~..ı•n kırk ka.d ndksa ah.. .ıı· lll - ıBeya:&ıd """,yua.nı No. 'J .;,a.nne. saın a şaır .:ı ı ..... ı a arm an r;: 6~ ... ..., ı uıuınuyoa.ıu . ..oıW>"Juen. --: .uıuı agam.!.,. Yalnız seı:.. 

3•0 :r~ ' . ar 11 t Zeytmdağı naıhiyesm1n tkoyuneli 132 - 'Bıe.vaol1d: fıma.m Ba.'!l'IMn Emek hangisinin galib o1duğunu f!ncak ağlax ·bcir lhıalıdıe olduğu· yerden kalk seınıım ... Fena boğtlu herif beni!. 
mın edilmektedir. w:....;ı-.ı- ı;ı,.,,.,..~pıer .......,.vkiinde mü- L"t 1• ah t'nd · h ... 1 =--·ıL.. k kl ak .• ...:ı"'.,., Y y -.-Ju.u . .zç .LJ<H;:r= AU'Ç A'Pt. kaıt 4 Semaha.t TuT'a.. aıya sey a ı e yanı cı.ya·Lının ı.L ı.~ııııi~ uca a-şar me.,._.... ..

1
-::- aııın ı.!Jdırımla tam bir k--

Maamafi'h bu rakam kat'i b . e$i1 bir hadise olm•-'ur. Bu ımev- L 1 nd ·d k d b'l · d.aın uzalkl.,.,... ı ak vvz 
-..l. '-'- .J•- """"' 13'3 - ~1: Muizla.di11 4 kaıt 2 o gun yaş arı a ı ra e e ı m·ı~ ...,...ıı. o çuşme o ac ! ... 

~asa istin<LU etımemeueuü·. kide damları buhıınan A11me evin. No. s Ta.llmJısne tramfty durakı İnci tir. Ha1ıta hu yüzden hayatının so. Albıme6lın bu galibiyetı ıtrurn ye. - İn.µ]lah!. 
Bu yıl tü.tü.n rekx>lıtesinde 30 mü~ elli yaşınıda bir kadınla Alim€- ETalY'bat'. nuna kadar resim yapar gibi şiir rinde ııd.'i.. Boyıuındurukla hasrilJJlıl _ Bu aıkışam iyi diınlen 

\N'oO'l k:.i.lıo kadar ~utacağl, hu mik- nin tnrunlan iıki "aşında ~ =--'~- ,,_, mışt ··ıra.::~... .. v ' t ,.. " h' :t..:_ ••• Saba.. J ~·· J 134 - N~.: Gim:ıl>Mıee sokak yaz ıır. o.ııuıu..ı.ıupuşt'ü. -e, nmayo a.ı:.ına - ha ıçJJJ:L· şeyin kalmaz. 

to~~,u~~~~_:~ecÜ'lın~~-•e~~nevve b~-Jy:eaşın bndaı··re ~~~ .• ou··~!-1~ lsk~er be:Y' Ap. No. ı Ferha Ö:ıpa.y, h B~~~.giıbi ~~oabeti kveya mük·lar.alk ık.ünıcte :iıle aışırnliştı. . _ E".ıhette ... 
w .~u ı..aoıı.ııun = uv. ,.,.,.. •• - ... , v~ 135 _ Yenl'köy: iskete caddesi No. enu~ıgı anca:11.. para azanma Bu suretle lk.üçük ortanın döını~ * 
İınn:rin 14 milyon, Muğlanın 6 kaz ahın.da kalmıştır. . 159 K.adtiy~ EBemen.. gibi tahsi'l edip de ken<lı derunli ~·nalı bitnııiŞ oldu. Sabahısı kü.çülk 

milyıon, Aydının 2 mllyon. Manıisa Al.ime öl~ Al1med ve Cavı 136 - Beyot~: TaTla.b• No. 102 zevlk.1erdnde yaşam~ büyü'k başlar o.nta ıb~:na ilki kişi: güreşecekt.iı. YILDIRIMLA AHME01N ÇETiN 
nın 11 milyon 1ciJo kadar tiü'bün ye. ağır surett~ yaralı olarak çdt:arıl. Sön& ıtabaracıyan. vaırdı.r. MeŞhur His ve Czerni bu Yı:Jldıırımla Kara Ahmed! ... A.hırne<i, GOREşt 
triştireceği ileri:ye 9lirülüyar .. Mah mı'1ardı.r. Dci yaralı h~men hasta. 13'7 - Ta.'kaim: T&fimhıme Lamartinl neviden san'atka.r ruhlu adamlar~ güre.Şi uıcurz !kurtarmıştı .. Gilroeş U- Deste gıüreşleri b" . . . . 
sul wnumiyet itibarile çok nefis. neye lcaldınlarak tedavı altıoo. alın f.'aıd. Şen Yma Ap, N•. '76, daire: l dı. ~ ols.a,ydı bı;ıı:tba<lıdı. Yıldırıman ontaya çılkııp bağırdı~işti. C~ 

mı.şlaııd.u-. Hayatları tehlikededir. Leyl'A Erkut. * elıiıru:Ie yemlik kalacakbı. K" çük 1
• 

---o-- 138 - ~: D. Demlryollan Millet hayatında doğru mesleık Ahmed. sevlaı.ç içimle olaır~k l~- - d u 1 ortaya güreşeceıkler 
Sivrihi.ar müddeiumaınil.iği Salranbola adliyesind~ memurbı apaaüma.nı Ne. 18 Semahat seçimir.ün ve her istidadm kendıi mail ağaruın yanına g-eldi. Ismail mel an3A;h 

K (H A) K C üdd · bir tayin A .. -..n. is1ıiıkaımetinde inkişaf etmesin;n bü ağa onıu lrucıalkJla.dı ve yıına'kl'ann.- n ..... :. ~edle, Yıldırım ortaya 
·~llıIDl~.1~ ::~---ddın' aşt:"~:;; c'v~- tı9 - Rami: emaa ınahallesl No. 8 ytüik bir önemi vardır. Onun çin çodaın öptü. Murad ağa. da.. a<lnın.daın Çll.I\'~ ••• zan diıbine gelen ev. 
...... ... owuı.aae ..... '"-"!:> V'l ... Karabülk (Hususi) - Safran.bo.. .. ...,_1 t dıkl .. .;;.....ı-·· M _..:ı ~ " ·ı...-~..Je· v.eıa Kara Ahmed oldu Kara Ah . le.aza .. .ı .ı . ·t·:~-

1 
ı...ıu-· . Hakkı g·kım,e v Fatma Güle. CW\. arıımıza, anı •·anınıza mes- opmi......,.U. urcı.u aı.,ra. n..rı.ııu:u · edi , . . -

aır . ,51 mua.a.eıumumı~.e u ceza jl.dll\,:a1.1 . ~. 1 tog. 14A> _ üsany: BaıbahMan mallıallesl 1ek tavsiye ederken kar.şımızdaki - Aier:i.n Alhmed:... Tam peQ.ı.li- m n rııeş esı v~ r~ngi yerinde id.l 
(tah~ eıdılınııt vıe m.~alli memun • l~ ~r h.aık:imliğ. ıne naklen ta-~Topra:k 80kak No. ı 7..eltrıı. Meıdo~ genci bedeni v. e ruhi yapısile QOk vııınca gıüııeştin. . Yı]dırım da ne<S eli görünüyurdu. 
/yetın.e bare'kiet etmı~trr. yı.n e<l'i1mdştir. · · -1~ ,,~--..:ı·- · " -~.-4-ft ruıa' ~ ll:e. (Ark ) ...-. ~-..,-.. ""'YV'" - ..-. - - ..-. .- .-·..-. ..-. - - - - .- -w*L~~~ lil - Adapazarı: Semerciler ınshAl.. ıyı tanım~ 1Q.:t.ı:.uııu.ı.ı.. - ~~ ·w:ıı ..... w .. ası var 

..,.-·..,..r- *7 ~•'+'67~~~ _,,......._..-,,...-



Telgra:f, 'l'eleEon Ve Telsiz aberleri 
Bu sabahki 1 Dün akşam Berline varan S~ff at 1 lrab:h~2.1ne 1 ç TV.'"' .. ç ET ~. > • ~ 

Haberler Ankanm gazetem!ze beyanatı devam ediyor ··' ~. :1111 AL ~Mi N D b 
------ ~'!l*nd~ 1 (:_U.) ~ kTahrb' ~a Uzakşark durumu ve bu z.iyaretlerden 1k.i ay kadar ,___:_ · in b" ük bir _..., e "t'rne gore yenı a memn 

Bedin biİyiijt elçimi2 Saifet Arı-t temd etmek UCllUU'- .wç. uy +....ırıu i.d ı Söh,,..,.,., . B . sonra Almanyaıun Sovye, RUS"Ya. 
k&o. .. ile ye 'Ji!Wy iMMi,..rlıktır. Vazifemi ifa eder • ~ n~ Y~ .en • "'J •

1 nın me- lııkaç zamandanberı bazı J ya karşı taarruza geQmesıdiı" ki 
ciw. eaıbab tayyare .~ • J_ _ı...: dıoelımD Alaıaıa büY,iik eL mur edılmesı ımkanı vardır. Baş. kayıııakla.rda!ı gelen haber. umunu bir hayret . dırdı 

den malhalri memurifetune mutevec:- ~~ F..--P -.---lımJ.rLDdan da vekillilk iç.in diğer bir namzed de, ler Sovyet Rusyanııı lJ~ık hu.- Maamafih ı...~..J~-~!a~ 1:11 

S t 
.,_ ._ ___ ,_ .~ ... ~ diinkLi 9ehirı~ OD ap T-0.. ~--':ı!-.li --1.: d 1-• .1-ml d dl . ......ı- • uau.ı.~.erın IE!A» De 

W tab'ımızıdaı WinbiştA.. ım• Saffet Arıkan Berlinde dan GaveID: Su_Jtane'~ir. Son za.. yı.ğmalarından balısei.mekttdi.rler. desi e1'an Yürorfil.te':!:.n Tır;:a!J;_ 

Vişiye göre : 

Almanlar 
•' 

O
-re Cloen ınııuc:..et e ........ - . f~ca.ğım.» ~·uıuc ~ ev :ıı. &l.loi:l arın. u aru.ıua mü.temadi Japon asker olun;a olsun. Rus J ahıe 

Biiyiit dçi, hava i9ta$)'0D'Unda .. . . man1arda sıyası faalıyıat d~ında Bundan çıkarılal} net.ı.ce, Japonıya. nn bağlı bulunduklan muahede 

il 8 
•Ja--BI R~ nıunına betYever Ce. Bedin .' (~.) - . Tu!!kiyerun kalmış o1an Hüseyin Piımiya sıhlhi nın Slbiryayı itgal ve iStilaya ha. Ier e bugünıkü fili vaz et· · m- A • tr1, tebrimilldıe 'bulurıan Mili MU • yeai: Bediın buy~ ~ B. BSa= sebElbler dıolayısile baiVeıkilliık va. zırlanıma.k;ta olduğu manasıdır. Ja.. dırınakitan hali kaımalıı :r:lı~ 

dalea. VeWli ATi Rıu Artuınka!, or. Aırtbn ~~ ,amı e:r zif~.iınıi. kabul etmemiş.tir. Faıka~ ponyarun Sovyet Rusyaya AtarşJ ta ler üaıerinde dum:ıak lüzumunu his 

ge•ld811 «enc!ıNI Faılarecldi'n Altay, Vali v• ~at ~tır. M V henuz bu ıkarann.dan vazıgeçmesı aruza geçmesi Almanyanın huşu. seden yen1 b'r Ja.:>0n Har'ciye Nazı 
a Belıecliye Reili Lôrii KıTdaT, Alman Nmaa a..riT'ye =d b..ı.mOD ilhıtimali mevcuddur. na gitmez değildıi.r. Hatta böyle bir rı, geçenlen:fe bu bahse temas et. 

bü,yoü.k diç.iA Yon Papea.,,., ôoatları R~P ~-~ .• e • hadise yalnız Alımanyayı değil, ti. .E2loüım1e dedi ki: 

çe--ıro taraf•nda.n uiurJenmıttır. maGıi1l*kn bü.Yük ~lçiyi Tempel. Roytere go··re .Anglo Saıkson dev~etleriru dahi lngiltere ıle Amerika ve Sovyet 
1' .. - Büyült ellçi hareketin.den önce, lııoi La.va m~danıın.da protokol mil harlb.in yapılması bakımından mem Rusya arasındaki anlaşma bizi faz. 

. b ~ bncLıile aö~ Sorı Poet• ......,. dürü ortıa elçi Van Doemherg b.t. (a.,&arafı 1 iDd _,.feda) nun eder. Bir yangının saha itiba- la alakadar etmez. Bu devletlerin 
. V:ışı 2 (A.A.)

1 
l 7~nu. .KratmD : riılİM: şu ~Ua ~: tıllla.mlftJT, •• .. •. F~at bu ileri hareketlerin ebem. :~ıe gen .şlemesi .. onunu~ g:ı~e • Kızıl Onduya• yardımlan Avn11pa 

sınde Alman. ı er e~ ş .. . B . uııo _.ubabi- TISJıfye msM•tvü2arı büyuk el. mi ti )ıaıkkında bir bildiril. gıne del.filet eder dıye bir düşünce haııib saıhnesfle alakadardır. Bu ıti.. 
~r • Admavır - Maikop ı:~!;:sı . «d ~ N. ..: &J~ AlmanPya QifA miiılt4&fl B. Kemal Necat Ka.. m~r. Bu düz 0~~a moıtıön. vardır, Bu, bel!ki bazı ahvalde dQğ barla velev ki muvakkat bir za. 
aı do~dan doğru~a te . " 1~~· ıtoet__.'* vur ile biJtün 4ilik ~ı da lü kuvvetlerin esas kıt''aların çak rudıır. Fakat bugünün şartlan için man için olsun; Şark nısıf kfu:esjn 
moe~r. Bu a~e17 h=ketın Et~ ~ l:rii,üktiir A.hnanva ile Tüftrİı1'8 B. Saffet Artkanı kar•tlamak üzere önlerinde harekatta bulunabiliijk. de yayılan bir yangının kısa süre- de sultıü temin ey:eyen .Mosıkova 
yesının No~orcısıs'kı, ap:, 1 ~ ~ ~m n .,..._hav. ~a g~ ....... leri.ni kaydetmek lfızııDdır ceğini zannetltirei:>ile-.:ek esbab gö. m·sakı, bi2JCe her suretle mu.teber 
v~ Batum lnnantarını gen en çe. ar benim için pbancı E k" B r bD Dk Bununla beraber bu k~iıuieki ze çaıpmıyor. Maamafih ortaya çı dir. 
'V'llUllek oldulıt :.anılmak.tadır, ~~-~ deiildir. Orada do.t S 1 • ~r ID ~ durum umumiyet itibarile IOlll de. kan haberlerin dokruluğunu gös.. bsen bu vazıyet Sovyet Rl gya 

O b d 
.,~~ :uhiıt l>u41aağ1ım. Geçen. -~mumi elçınuz geldı reee ~abıimdir. Filhakika dfüpnan te~ek delil d~ ortadl yoktur. ~y nın da ~e elverıı:~tedLr, Çünkü on canu un a Hlabde aı'11iıia aı!'kad .. ıi• ~zat _ _ . • .. muıbarebe meydanına mütemacfL. le ~ır iııt!malin tahakkuk !debıl. U~ta kuvv~11 bir ordusu bu 
t.la kar~· Memnuriu. • Sabık ~ biiyüık elçimiıı Hus. yen yelli. .ihtiyatlar sürmekteclr. mesı ~rafla: arası~a'ki mooase. lunmaıkla beraber Avrupa harb • t eham'lt•ını• v heır'bekınad• büyük ve denn. rev Gerede diiJ' •b.h eaat 6.30 da Almanlarda bir türlü tükenmeye. betlerın şe'kl ne bag.ıdır. Aşağ•d:aki sahneeı için bu ordudan mühim yaZIJ8 V "' ~ Tatff.'eılnde d«iln• dost yata - Hitl:edn h..-. ~aonu .ile tehrimize cek kadar tank olduğu anlaşılıyor. tahlili satı~la~a göz ~ezdlrd.iğimiz kuvvetler ceM:>ettiğ~ inlir edile"\ ' f ed• ta1uı ~ile ,Abne.nya ara· mU!A911nt etmıiıttir· Elçi Von Papen Almanlar her sınıf 'kuvvetlerle ta. zam.an bu ihtimalın b~r haki.kat o. mez. Bu sebelediır ki Avrupada gö mu.la aza IJOf ~ ~~etmek bat ~a!ınd~ .blTıılamnış ve Alm~ arruz etmektedirl.e.,.. lup olamıyacağını daha iyi anlaya ze çaıpan garlb vaziyet: Lüsblıtün 
b:a aırzuın,dur. Vazifedar ala~·~ büyiik dçıi~ be.y~ .Gerecleye bıl' Hatitıa Sovyet hatlarının arkala.. bileceğiz. tuhaf addet.m.emEk. lazımdır. Bu. 

Loncl.ra 2 (A.A.) - Ruslar Al. doa tWır memlekette memleketim!!. bultet takdim etmlşıtır. rrna paraşütçüler bile ındiril~. * nun, bir diğer mısalini, 1733 de 
manların Stalinil'ada karşı yap • • Fakat Rus. müdafaası inkar kalb'.ll Haıtu'laııda olduğu üzere Japon Polo~anın miras davası münase.. 
maada olıd.ukları saldırış:.n önüne Mottafiklerı·n hır Mısırda son e&ıınez bir surette artım.ısıtır. Rus. Harie"ye Nazın geçen senenin betiıle hasıl olan durumda görmek 
geçmeğe devam etmektedirler. lar, 48 saMtenberi yapıl~ devamlı larmda Moskovada bes senelik bir ve mütalea e1ımek kabıld.i~. 

Don oem&8uıııda vaiyetiieki V. .. k -· -.. • b harb Vazı•yeti w 'kanlı hüromlara rağmen bazı mısalt imzalamr$ı. Dört madcl! K~enin Japonyaya tealli& 
ha.met farzla.taşmıştır. aylı iZ z :.& yı a aatlan tuıtımeta muvaffak o~ içinde sıkıştırılan bu muahede ta.. etıtiği tarafı da böyledir, El nde 

Gece JVa neşredilen &w• laıdu' raflann dostane münasebet besle- ı çc&. ku'\?!vetli bir ordu bulumnası. 
yet resm! teblitf: Çtmliyam*aya, geri.in, ı (A.A.) - ~mer.ilkan ~ 1 (.A.A,.) - Oria§a.rk HiUerin ıDitıtıef"lderinin asker- melerini, bir ü~cü devletle mu..!na rağmen bunun teclUıl veıd..'I! 
Klıepskaya, SalSk; Kuçiçev~ ve 1nlfi.liız deniz münakalatına. kar. teblij.ı.; lerinclen hergü.n biraz daha geJlit harebelel"i halinde yek.diğerinin ara ham için mathıb veQhile siWılan. 
oa şiddetli çarpışmaların de'VafD fi ~ aücadelede Alma_D. de. . 3?;.n _T~uz gecesi devriyele- ölçüde iStifade e1mesi de isbat edi. ~ tamami:yetine nayet edece:kle- dınlıması bir meselect.r. 
eıtltiiinı bildimıittir. aız ~ Temmuz ayı JÇio:ie rllilıJZ bütün ce,phed~ faaliyetıte yor- ki son 13 ayda Alıman tümen.. nni ve daha buna benzer ~aslan Maamafih b\winkü hub SÜlpiZ' 

Ceı;Delerin diler kesimiedrd t.ıopJ'ltlla 632.400 tonü&.to tutarın- bul~. Şimal kesimde leri ~ bü)l\ik kayıblan \~ ihtiva edi,,,rou. Japon Hariciye le tlotodıar ve vaziyetö.n bugünde~ 
&ayanı dti:&t bir hictilıe .ımunlfo da 98 diitmım ticaret gemisi ba- topçu düoelk>su o1muştur. Kum fır. m!Ştır. , Nazın ~adan sonıra Beı1ine yarma başıtarı başa ~eceği. 
tır. t~larrlır. tlınalan dolayısne kara harekatı Molko-.. ndyosuna ...,.. ve Romaya gllti. Japon Hariciye ni kimse idd:ia edemez. Bu barbde 
Sovyıet yüksek k~ııımı: Temmuz ayı zarfında Alınen çak. az OlımU§tur. Fwtuıalar hava Mosvdta, ı (&At - M°*1:Jıv'a cisinin Moslkova ziya-reti ve Aboon diplomatlarla guetecilerılrı müte.. 

bildiııdiğione gö!f_ Kuçıç~a~ hava ~vvetleri 183.500 ton.ilito faaliyet.ine de engel olmuş.tur. ra~, Aimanlal'ıa Tsimlyans. ya ve İtalya seyahati, mihver s:ya madfyen hataya düşmelerinin ve 
düşman muha~ye Y~1 ~~ tutannıda 80 ticaret gemisini ba. Sa'balıleyin lugiliz baroba uçaik. ya bö1gesinde Don nehrini geç. setinin biıtün esasl.arrüzerinde tam hadiseleri tabınimie aldanmaları. 
veıtler ge~Ş R ~~ . k · ~nıv tınmış'lar ve başka 17 dü~nı ti- ları bir cIDşnıan karaııgahına ve meğe uğraşırlat"ken biiyü:k -zayfa. bir mutabakat haHnd~ bulunduğu \nın bir sebebi de i~ budur. 
fazl~aı~:_uım1'il·~.':,.-eda: 

1 
arşı ..,.,. caret gemisini de hasara uğra<timış. &ü~n taşıt arabalaına hücum ta uğramakta olduklarını bildir. kanaatini doğurmuştu. 'Bu seyahat ** 

maga ucvam t:"".aıı,.;-M .r er. 1 roı +ıw.;m· -.J..;A...A:.. Mitr - h 

~m~~~ay~~ b~n=~~ a Bö~lece Büyük Brıitanya ve Bir. e ... .A:·:~d~ düpan bomlba uçağı ~:bil~= ~erf: ıı:: Sovyet tebıı·nı N lhru b·az mı·hverı·n :f a ~:1 tr leşlk .Amer:ika bari> ifttiyaçlan i~in. dün gece Isk.enderiye ve Kahire teedıtid defalar nehrin dojıı )'llb. :r ~ ' 
evam.~ ~r. , k . b1~,.d h•yatl önemli olan deniz tıOJıajlann civanncla harekatta bulunmuşt:.ır. sına geçmifier ise de Ruslar tara- . • d f • • de 
Teblıge zeyıl <><ara ~·r te E e daın iX>pyekUn 81lY.900 :tooilato Avcılarııwıı w-a!ından üç bamıba fımlım "'* edilmişlel'dir Aknrm- (Bız1ı •• 1 - *"" _s) za erını 

Rusl~n. Salslk: ."'!e Kuşıçewlcaıyada ~ bulunmaktadırlar. uçağı düşlıfilırnUşbür. ların inp etmit oldukları. geçidler, K~t'alarımız dii,şmana ajır ka. 
lrenıdilerı:ndoen ii3tün ku~eıtforle Traljlusı şimal batısında Alman ~ teWiii Rus 1ıç"':lan ve ba.taryalan tara. yj>lar veı:diıvnekle beraber Bata. ı•sıem·ıyoruz diyor 
haılbe~e oldu:klan tastlh edil. savaş uçakları 30 Tenunuma bir Roma, 1 (A.A.) - İtalyan ordu.. fmdan tahıMb olunmuştur. j8kJ.ıı cenubun& çekilmeğe mecbur ' 
~edır~ Rusl vzil .. tah düışman den.ia1.tısı batırmışlardır. lan umumi karargihmın '195 nu. Bir no'kıtada Alınanlar, piyade olmnşlandır. AJ!lahaibad. 1 (A.A.) - Qaz.Me • 

. orone~_:-.l. ~ ar~ ~rmı marah t.eb\iği: kuvvet2erini ve birçok tankı ne. Midlrova, 1 (A.A.} - Sovyet cilıer UJplantıamda demeve bulu. 
kım ~lmerta~tm~~~:!~ mu Dthlftk BritlftJI Mısır c:ıeıphesinde devriye ve top.. 1ıirdıeo geçiıımeğe muvaffak oL gece yarısı tebliğ!: nan .Pandiıt Nehru bilhlssa töJle 
kalbi! hlJC\M1l an e m~ ... r. uuıu çu faaliyeti olmuştur. mu.şlaroır. ~. Qdk çetm haı4> 3t Temmuz günü ku~ ~r: 

HIHtllSllll faa1iyeti Hava teıŞkillenmiz 1skemerlye etmelktedirler ve bu noktada düş. .K\edtaya, Simiıian*aya ~ Biz, bugüıikü durumc!an istifade 
(BatbıNf• 1 iacl ..,,..._) ile El AJıemeyın arasuıdak.i kıyı )'O.o man, tıek bir ile.."i hareketi ;crası. lerile Bataisk cenub ve cenub do- eden* Rwıyayı ve Çini teııl*eye 

Çag"' ırıla,}ar lu i~e c:lanir.yoluna ~ruz eüru§. na muıvaffalk olamamıstır. ğusunda ~ ~qxşmalar atmak. ~~ g.ibi Mihver 
• M. A1exaadre A*nlli& meydan lerdı.r. Her çaptan birçok barDba. '.mjlt ~ niB başka kesim. devleüerınm zaferiL de istemıyo. 

Bükreş 2 (A.A.) - 43 kur'~ ~ timdi her !'&JD8glrjın.. lar hedefe isabet etmişıtir. A-ynj AmP.rikada 12 uçak i~~i ~~ deAi:klık naz. &t. Japonjarı duniuımak ye 

Romanya:la askere 

memuıb dbktor, eczacı) vetera-ner den deha eb.nmiyelli .&duimm ba. zamanda ~ gerilerindeki • b'ldiri~emişt· Çine yardım e4mek istiyoru;ı. Fa. 
sınııfına memuıb ~nçle~. v~ bu .mes tıal.ılm:ı ,,e B1ıit.up donanmuını'l1 motörlü vası.taıara isabetler olmuş taşıyabl19CK Dev • açık ı BirilE .:·tatlt Wlr~ kat bizi w Çinı tehdid eden bu 
!eklere ayrılmış ooıp UBlVeraitıe - ~ .-ait bit- cephe üaeriade mı6 • ve yangınlar cı'kmıştır. yapı lac k tehlikeye Dt"Şl lmıyabmnıek iç.iııı 
lerıde henüz .taiutillerıni bitirme • cadde «mel. zOIWMI• olduğuna ip. Poııt Said açığın.da küçük tonaj- • ~a, . l ~A.A.) - Sowıyet bu b8llbirı, Çinlilerin yaptığı gibı, 
miş olan gençler silah altına ça - ret~-· da bir yıük geom"si bomba uçakla. (~ 1 -:-C~ ~~) Ek ~liğı b~klinyor: _ Hindliler Jıçin. de bir cmill« haıbi> 
ğınmışlardır. M. AJe».d11e buaulan .. ..,.. ~ rımıa tarafından vahim hasara uğ. ~ uçakhğı "'2LZifemnı bırlettıirece. 15 bm. 41>~ tuta~ b!r dİi§ olarak teWklki edilmesi Ilzımıb:r. 

- miftlh' li: ratırmştır. ii Te. ~~. ~a.v~l&trmaal~. ~ man taflt genusı deniz nçaidan.. İstlt1i1 me.e\esi etrafında )alç 
Ortaprkta Amer:kaa ~,..idea.._.. Wr a.a. JCaı.ire hölceMnde .ua bir kö!"..,. Hıt!i~ edecest eoy. mız tarafındanı Barentz denizinde bir mWıaka.şa kabul etm yeceğiz. 

• • nıı1e ~ -- 4imdik·i ~- 1 (A.A.) - Reıımi teb.. L..mektedir. batınım~. Ancak teferıüa.ta aid noktalaıü 
faalıyetı ldw.6 ~a. dıonamu•ın, .u.t: Dev..u~ !6 ton _aiır!ık kald1ı. Vcnıaei G!nabunda yapJaıı iki mblıkereye gtrifebUiriz. 

LoOOra 2 {A..A.) _Amerikanın Mnmt'Ge. .rul&Dlk'te Hind denkin. Dün gece Kah;re bölgesine kar. ıaıcak .ve bütun motorle~ ha.rekete karşılık düşman taa~ruzu_ ~,!1 
. . utmllı;. ele •L.lrd_ı- ' .. _. __ L. şı yapılan hava akını neticesinde seı;tilii zaman 7G toR ası.tik~ ve baıva 1Joplan at.eşile ~.u-- Al l bJ• v • 

Ortaşankıta haıb faaliyetı 'ft --- JlllPUil llCftDDll'll 5 kiti ölın'" 12 kişi d ral c.4 ni.bette liimmlu h~ alabi. ~ Düşman ağır kayıblara man e ıgı 
. tadır. ED;ydırie'de bir hava levazm Bbd•e1i ~ iıı;311 hir temaı. mJ(llır Uf, e ya::: arı. 1ecektiır. ~ 

tiepGSU tesis edilmi{ıtit'. ~aya~ 1111 n..br . .....,. oere,aa ecl~ ' Bu icad, havadan lıa.fif uçakları Simi'Jia"*aya çeıvre8inde, Don_ u-(B za.nı& 1 iılcl ._tada) 
meıta.n ebıperleri gelııı.ifleıdic. b:ııa ve !.na meydan muhaıeltdeırı ı.~:ı· Al L-. vaeıflandu-.n ce98Jlletm Te hecim. nehrini geçen diŞnan gruplari.le -=:: t;:~!!! ~~g= 
Bu depolaM:a ~ uArayan. tay. 1rıadar Had~ Steideımek ve IW9· iZ • mu llin'I .az baaodaır premılpini kabul et.IMIE. ..u..tetli ,_....,,.an•lar 01niut1br. ...,_._ "'"&& ...,.,..__ 

yaııeler ~.edilecektir. W"*'ııa lım!ı1m1>MI Wtımtndan akmlan tedir. • ~ ~h.da subay ~ ft &ebe -*eri 1111inakalita demir, 
Daha şimdiden zarara 1tlra18;11 ,dm ile "'-- Mıtnu•'• •ös. 9 ta1* ve 15 t.ao bJbetm'~. :: ... JQllarma taamızlar yap. 

bil'P Amedlıa~ ta~ tanK tıerdiii aıı, '•aıet süö -,de SJu <••ıt.nıft 1 1ne1 .,, ••> latta Dzeriıde bir ayda •· • • w. -u_.._ --L....:-.1- bir ......._,,ı gemisı 
edi ......... w tıekrar faaliJetıe 1tq.. • • Iaı1ıL huwn. ~. Si...a haNt • -.r11 ..,.,._ ~ ...--

Jam.ıahr. ~ ~~ ~~ arasında ~ vud1t'. T.-m 152 layyırt .ıa.lrlddl Loacha 1 (A.A) - -M~ ~,.! :.-v.: babr.lbnış ve baika 16 
_..,... __________ 111_.11ıı1,_1eıea:n1e u-.,.- J'Ul ~oapras;. ed«\ ~rdün 26 mı d"' .. .. ~ 1ISldıyo.a he ..ı.aa eJba ~ r-- hasara *8tılm&ştr. 
·Bulpridaıada id.. lut keıiil'de ..fteuiii pynderin Je.dıir 1 

UfWmllt- Maka. 1 (AA) -Temmuz ayı cet:ılıedea ....._bir tela d.rlwLm Bijev pmalincle Sovyetler.n tıe. 

Ye .... 
• LL-d kı:;•ek tla & eli o WMll ..ı..a. ~ w 4• ._ •• •pY.•• • ~ındıa -~~- tı&tUncie dGt1ü5~2 .. ~ t.a"- echı ~ lr.vvweotlerinin Ui1l6r ~~ ~·rçe. Btiun 

•uc ... dm, m.ünıılckd> bir tetkilin Somme dıiJ11YMm -.ı---ının a7t•l 71 9riamlt C41ı•de dört ......... --·r- -pf~emız~. -3=....a. .l:iı ... 
ceaal.an Ahnan Zlrhll kol anllsa odı.ft ağzı ç~ kartı t'etel>büe ... ~:.__-o bdJio ... abndıltnı bU. lil' ı mm ı.etledüşÜ~pür:--' ~ 
u· - ,..+• kıınıt.!lt llınlf ettifıı tecriibe taarruzları aır~_ın<la H b bat hakk ndaki karar zikr~- ~- '°llG•• .. 1 ~~ ~de l.sı-rol ma. ~ 1 .( 1 SofJa Nmaın &V1:l'la.rı yarim saat 1Çmde, U U 1 A h.adrıra ... e ~ 1cJn 7&P • ·· • ~ ~-· dıiit 

DN!Sl,. Dillaitn:l dav...- lrarM'Jlll Stdl>o1m, 1 (A.A.) - Dallh>'lm •en.dilen~!% bi«- uça.k kaybetmek (e.,t.afı 1 inct ..,fada) ttiı tı=ı '&ıal-9 ~-lt~lftlr. ::!11~1 .,.,.,,,_ taanuzuını 
-ve .... ir, ~ w~ı~~.~ ~ gazetesin.in Bertin mu. allret&k 16 diiıfm.;t.n. uçağı düıürmüt- LuL. b'iır mm yılı i9nde lkı.,lık ve K.öylerde yapıiıe.n ~OIUS ao~ çar. - N kc;:rc:lir~tö:: 
:relketm'i buuiama ri J6 ~.;;;; hlllhiloe p-e, Alman m\\lı Wor. leırdiır. yazjılk ıoMrak e1ci?en yerler bemt. oL pJtma•ula .A~r 400 ölü ve lı:iktımıiitlür· iı ba.f\ta taamıız;!arı k.ı. 
~~ =a~ dosu loomuıtaıu Geaeral Von Ber. Atman sa'vq ~rından mü• dukt~ 80Dil'&, mahaut ~ t:: ]Ullllı -veınnitierdlır. , ::aın;ö~t~ çarplflDalarla .._ 

Ski ndmrir!ennd Bo. Niko- nulı Don ~ çaJPllD.a- l'eklceb ba.w. t~len 31 TemmuL geıld14r1 ve her t&fü t.elıliked. • F"mler Don~ kim baaktırılm.ı 
~ ~-- m~ ed~u· laıda öı-.:~...ı.:;_ 1 Aiustıoe ıreceai büyük ve en bü • tuJutund'an 80l"_'1 ~t ~ı~ı lpu ectiJorlar ftllr • 
....,.. .--u- _.. --AU9 • '"''~· yilt ta ıinfil'A'lt bombala.riie 1 rgi'L tar~ kendi mea -yeti utWıUa KuNn w.ı ediLll 
Dört SDÇlu miiebbed kiin!le, 7 ?'P Hult -.jna.b J- Wo le tahmin edece'ktir. Motlkova. 1 (A.A.) - Voronez Bedin 1 (A.A.) - Alman bw. 
suçlu ıs .ene ve birsuçlu 18 leJle. Muıb'- kör ~ ağırlara ~Nlbll'ııBu L_ __ ._ ~rı: tutmud L • V.ffe.r bymakamla.r naı..:...e bölgeeiınıddci Armaıı kuvvetlen eon .,...._.imin fCuban"ı işgal ettilderıi nı1 

:mıablr;6m edılmişt' ·-v aır. oaRaete p..u-. e en uç.as. • • • ... ,, d yıimüııaiıd' bir "rıetıte bu bildiremek ecli 
ye ır. mahrukat dağıbbyor lar·ımıızıın. hepıi üsle:rin.e dömnöifkr. .ınüdürlerli ya biımıat veya tayin e • ~~lfl!laır R k =-ı bıir mr:L_1ı..-L- t r. 

lngilterede kömür 
sılonhsı 

Slıitr, DiLiz ve Körler c..iye. dir. deceklıeri memtıır vuıtaıai.Je itin za • a · us r, . ~Ulllll 1 (AA.) - Teleımotı 
-...., Loadıra J (AAö) _ L-'1ı!L bom maıı:ıı:nda görülme9İrıe dikkat ede • lıazyi1dle ~d .. an biı6ıiriai mü. diıa1 ajamınıın huaısi muhabiri laf.; 

lllgllK ~-L !b b -.JL daf 1a-~1--1 aL ..J:...:...or•. 
lılı*taıç satır, dilaiz ve kar- aiie.. ba uçeılcinrınclaa mürekkeb çok bü. celdler ve daimi kıoıntrol yaptıTacalc.. -..ı r !W"'• mu aa& - ~..,-

lere k?Şlık odıuın ve 'kömıü.r vıerlle. yük bir hava teı;itili dün gece Dfu L.rd•. Tafımatınamede borçlandır • mı~dır. Buraya gelen haberlere göre ..._ 
Beım 1 (A.A.) - Haber aılınd~ cektin Fakir ilımiihaberlıerile 8/8/ seldort'e taam.arı etmiŞtir. ma ifi ve heyel'leri, ne kıadar meh • F~. Don . ~ebele • ıeşaıl Yon Bodk'un .eri motödü 11D. 

iı:n11 a&e, t..ıllk ..,..__l:a.rı k.ömfu 942 ~ kadar hergün An _ Bu.rası Alman çelik s:uıayiinin i,.. ..tün boTÇ!ımdırı'racağı, atım terki. riıne itttirak ~ri açın va.tanların .. 1arı Don. cepiıeaiıı:ıde Kuçevaka • 
dutumumun _,,..,liıii ,.a.;ioclen doo ~aTa caddesi Adalet Han No. 19 dare ınetlkezi ve önemiı ha'r'b mal. latı, 1J>uıbat•n teslim tulılerl ve dıan 1 S60 ~ilometr~ m~eye ge • ya'n1n 90 k9ometre cenubunda mü.. 
1000 möenuıeden kömür W.ll • CMDJiY'ft geoe-1 :meıhzine lllliira .. zem.esi fabııilkalanmn blr araya top bo~nıd nna dl'ttnda katan mahsua tirimi.tteırdir. Daha pmdıden biıçok blim biz demiryolu k:tvup'k medtm 
kimin aaltıtm-11nı Me!ıüıtir- eaat etıruıeleri ilin olUID'. _ _ _ 1anımış bulund'uklan şehirdir. hıa.kk1«ııdaı hükümleT va.rdIT. FinluKltntı 4ıeW olmupur. olu Tı1Ç10r~'yı geçmişlerdir. 



6 Sayfa . 
21 

SON POSTA 
&pi@ 2&2 

Hergün ZİRAAT i LA N 
B4av1a Alllana ıreoeı ederinde tkea o,. 

( 8aftaraEı 2 nel sayfada) (Ba,tanfı 3/1 ~ Nıdao tstıım.buı • Be1okltı Tarlabafı ~ 
d.ım, fırsat h-Jld,ukça gene de söy • bbıe fdkı1i verilmi, asmıa.brla diW. pMtts.t llObtı 2-9 No: 111 Haaaaıılrinln 
liyeceğian: beıliı ve yazı farzla, şıcak omuya-n evblde kiraeı olduğu bildirilen Makbule 

BiR HAKiKAT 1 Sayın Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine: 

&at.aınbu1ua eın k.olaylıkıla imu yerlerde dalh.a ztyaıdle önem kazantt. ınm dlieri Mahmure ate7hfne Balıke,. 
ed&lb.i~ saha.s~ Üskü.da.r k•yt&J M~imbıin ye.zı çıok $le.ak vıe s1r DJmtfıl,eır malıaJlesiode mD:inı Sü.. 
Üe ibidikte Saraybumund.Bı11 Yedi • kurak olıım ~rmdıe Ü~ rena Şenat ten.tından 200 Ura.nm taJt.. 
kuleye ıkadar uzanan sahil lboyudu-r. fazla &lJC•M\ zarar gömıemde.c.i ve sili zunomda 9U/135 numara Ue açılan 

Bu mı.rııtaika çok ucuza i:st:imiak ed:i.. tıoprak tıü'tubeltininı dk&lmemeei ha. kıl'& taık•bi üzerine tcbllf edilen ödeme Pırlantalı ve eimash saaı demek, bir kelime ile s t N G E R S ~ A T t demektir. Çünkü: 
l.eıbiı'l.ir, turasına burasına. üç bej kıınla:rJ·n.dan. bu gibi yeırkrde bu emrine kaışı borolunan vwnıbaian iti,. Pn'la4ıJ1!aJı v.e ~ sa&tlerin büWn hakiki evsafı me§huru t\lem olan SINGER saa:Uerinde topla.runı.şt.ır. 
\llüımuııııe evi yapılsa lstaınhuJun en işın yaıp11lmaıma:ıtı d!ahaı dıoğruıı:lu.r. ra.zmm ~r·ı taleblle adı c~n Ma.cakh Bunun iç:i.n: saat alacağı.ruz zaman, tereddüdsüz SİNGER saati aımaı.ısınız. Ve saattn üzerindek.1 SİNGER 
k:!Yıme~ eaı1ıası haline yükaellr: İs. Uc alllma: ıımumiyetille asınaılıaır t&tafuıdaa Balıkesir kıra tetkik merıcH. markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniZ liLzımdır. 
t.anı'bUl bd.Iedliy9 içıiın hir altın kay. çiıç.e'lc açm~d'.an ar.vd ya.pıh.raa ela ine müra.cıaaıt oluna.rakı ıbu ba.bta ful'& ıu.. Modayı takib ede.n her asri kadın için kıymetli taşlarile ve nefts iŞlemeSile hakikaten naun dikkati celbe-
naığ:dır. bUı ~ çilçeıkıten eonıra. da yapılabilir. lma.rı müra.fıaada: den böyle bir harikullde SİNGEB saatine sahib olmak ô.deta bir saadettir. 

v aık~ söyl4mtlştim., Jerisnae'lz Çiıçdkıteın eıvv-eıl yap~an UıC ahna, .Boııç.111Dwı Yub.nda ya.zıh adıresferle s • N G E R s A AT ,. Hofa Gidecek En H E O ,. y E L ı· K T ı· R 
oluak !bütün garb bdediy.elttimn bu elsnada ffii:zllerin heıııürzı yumuşak namına çtkal'1lan fla.veUye~. bulunıma.~ 1 Makbul Ve En Güzel 
.,dıiıllOl'i imar ilç4n tuttuklart yod bu oltın~ dıo~ d~a le.olay '.!'~ clıtı için ılrltatebUf iade edlimlş olduğun No. 82 - D. Elmaslı ve J J pırlantalı 600 lira . lm fl__ L _L _ı• le --ud pnJdtXJ <>'~ 'JcflJlmıenı r.JJçeıkJerane J .. - elan dafftiyeniD, neşri tar!blnden jUba. 
• UftUr. oıu ı;ıııetoaı,ye r .............. ~ "" r ,.... No. 82 • C. Elmaslı ve ortadaki büyük olmak üzere 11 pırlantaılı 700 lıra eervedkıri.nıi de bu sa.yede y.a.pm~ • nin ~enımlelsine de yardlm eder. ren bir ay müddetle ili.nen t.ebllği.ne b,. No. 82 - E. Elmaslı ve ortadaki ile 'kenarındaki büyük olmak üzere 11 pnılantalı 800 lira 

lıaırdrr. Memnunılukla ,göröıyoıumG, Ucu arınmış oılan .fili:rlerin ucunda.ld rarM=~ olan !/Eylül/942 Per No. 82 _ H. E.Jmaslt ve ortadalki ile kenarındaki daha büyük olmak Üzere 11 pı r.lantalı 980 lira bta~ ıbdied.i~ de buy~ t~ - göz; udarın k.opar:ılmasııncla.n ktııa EMSALLERİ GİBi 15 SENE GARANTİLİDiR. 
m~. bir m!üd'd'et l!lloınıra p~rak ba_ğeı. tembıe saat 10 da. oorolu sıfa.Ule lbn.z 

F.akat baıb İ.çi-ndeyiz, şdu'in ia.şe.. hldtıa (~o~) a.d.~ v~ı~, yem ve olllDaO!lk vesa.ik'le blrllld-e Balıkesir icra Dl K KAT: SİN GER saatleri Jstan:bulda yalnız Enıinönii meıkezindelci mağazamızda sat ·h 
ai .i~~cri ch.m.ıtken imar bardtet1eri.. ufa& hır Hl'ıiz v ... en.r kı filmter sırık teildk meralinde bulunması v~ ıre&ne. '- lstanlbulda şulbemiz yoktur. Adres SİNGER SAAT Mağazaları. !stanbu~, Eminönü, No. 8 _, 
oe para sarfeıtmenm sırası mı~ 'Veya t-e.Oere lbagl&nırkeını v~a k<:ı1J'... diğl taar.cıim~ c~aıb karan tebliğ edil_ ılııı. 

_ 1~L ,_. b' tıu•l&ar Hcoparrı·lı:r<ken bu yerw genç mekslzlta mİil'a.taa.ya c-cya.ben (devam olu 111 
Bu &Uşi.inıce gu.qoa. ol'faz acı u ·· .. die d 1 2 .. ·· ;_ J'- n"ha.~ı .._,_.,lu Ma.lııbıı.le namı di~rı Mallı. · . .. .. 1 k k' İ ırurgun e • goz uzerı.ru;ı-en uc ._ s ...,,v s ... 

<lı.~ ile ıileri sürulmuş o aca. ı, s - 1 ı1 hlı ınureye da.vetlye tıebllğl ma.ka.mm3 ata. 
ta~bull lbeı\eıdiye rei&l'hin üç beş aıy a: maF·ı~apbm:l· T. im olmak Ü7Are lli.n olunur. Eısas sa_ 
içinde W; h.eş defa. bahis mevzuu ı ız ag ama: yl: (

94216
) 

y.aptığıını İşittim. Gerek •tdl ve gereık sı·r~k Üzerine --------------Hakhkatte buı müta.leanln &urumu 
eıhnmıış aımıalarda bir sene-).ik filiz. • " 

l»lmemcık:ten ileri geldiği meydan. lerin ıtel veya herek'lere bd,ğlanması M ] L L 1 
dod~ locı.dWe•İ 1,5 milyon ~~:; ~;: ;~.~, ;İr YOL dem•"'- oyu N LA R Kemc.ni NECATI TOKYA !. va arka~aşları 
tirasını istimlake sarfottiği P.aT.ayı Umumi.Yetle fiüzler 40.50 .>anıti. Festivali ş AR K R UYA S 1 
ödünç o1arak al.dı, ea:f. ~~ha~ı ka. metre uzun!Tuğu bulduıldaoTında bağ_ •• 
:r.ı:ııı'ta byı&hd1r. İaşe ı~ ıçın hir me.. j l.an: rlar. Çok rüzgar lı yerlerde bu 14.22 Ağuatos 
~riği dahı ıku:llan ıJamaz. işe daha eyveJ ha lanabil?r. Fakat Duhu!We yok -

Harb za.manıı işe . ~a7ı bakı.n:ı:lar- ı herhalde b irinci firJz bağı!ama işi; tur. KonsıuımaA - 60 kişilik muazzam rev .\ 
dan imar hareketlen ıçın en muna. asmalar çiçek açmada·n evvel ya.. fOn fişhc:.ri p"İw Büyiik muvaffaklyctlerle devam edifor. 
8 b z.amanllardır. /p+lmış o1mal..d ı r. Hereık ismi dahi yıaıngo gİ•şe1erile Festival yapıJac.ak ·~arlı Rüyası, Zevk ve Neş'e Rüyasıdır. 

Bu münaseıbetle kaydedeyim: . verill!en 611'1/kıla•ra a-lıınm ı ş asmala;dıa ga.zi:nol8ıl'dıaı ıaıtı \ına:ktadı·r. Y 
Bl _. _ı · • G ,_ 

1

'-- dk -
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_L' d ··b SAZ 21.30danı"tlbaren REVÜ, Bayan MÜZEYYEN SENAR, el aa yen•n azı ıouvvar ı n a ı İ filiZJ!ler bağn'a.n.ıor.ketnı bunlarJ·n. hereıdırı Saat 20 en ı2ı aren . 
ea:hanıın taınızimiınden. ada kalan ar. yalnız lbü ta·rafıına topluı ofarak deı.. Edirne C. Müddeiumumillğinden: " llİI Saat 23 te seanslarına baılar. Final saat 24 le -l•••••••aatlll ealaı ı. sa~•rı.a.k iısl.eme~i .~e .. ~dar ?~ğ 1 ğj:J lbilıakie hereı'kin her tara.rına yayı:. 94.2/496 iüı.:m, 
ru i~e bu 'ka.rarln yururluge geçll'l'i. lacak, da0ğı'1acaok şeıkiılde ba.ğ.la•n.ma.. ~ak un bl~tirmeokteın Milli ıKo~ Edime C. Müddeiumumiliğinden: 
mes~n.in tıaclr edilmemesi o nıishette la·rına "•e bu eısnadıa yapraıldarıın da ma. ka.umıu tıükiimlerıne muhalefetiıe.n 

l ı im 942/ıt.97 ilim. ye.on ııştır. bcra.ber haığ aınmı-ş o amalarıına sulçlu Edirnen.lo Mul'adiye Umura.yaz., 
ld " ....:.ı..: ti d kı_ ed ·ııı J d · 'T'~ı ) Biol.iti ekinleri ~ırm:ıktan Milli Ko., Harb lher şeyi o ugu ıs....; o-p • 1 11:at ı me i !r. ı'Cll üzerin.e a ı. bey :m.a.hallesinde lUelımed kızı 42 ya.., 

ır_ d h c. ı,_ ~ k runıma. Kanunu h.ılkümlerine muhale .. ra.ğın da ıkı:yımetini artITdı. nan aısmaı.ar a er r.iıciz ayrı oıara ...,ı:nda AylJe Aykut h.ı.l.kında Edirne· As. 
~ IL-~ı .. retten ~lu Edim.enin :\lusa.beyli köyün E.n . ..:tı--.ı. 'kıymetler en buhranlı teıc ~ ?""'r. li;re ~a. ma.hkemeslıı.ıle yaı>ıla.n du.rıış.. 

Y..,,.""'""' Ba"l ~- _ı ı_ • den İsma.11 oğl'u :S8 ya..5ında Süleyman """'"""anlarda elde edilir, satl<1ı ya. g aı: ışı, Ö{CQenuen saz ma sonunda maznuna. isnad olun.aııı fil. 
""""" ( ıı... ) • I _ı - b b Ka.ru.dat haJdcmda. Edirne Asliye ceza Pantar belediye ve hükumet gibi Talıya • . ilk yaıpl 'rrsa CJ'<l ugün u .• li işlediği sa.bit göriilel'ek Milli Korun .. 

,_ J~ 1 __ -d -~ ,_ · ma.bı'kemesinde -yapılaaı duruşma. sonun .. -~·ı dairdler olursa bu hareketin nuın yenne '.ırn ~anıun.a an evv"" ~ ma kanununun ~. ı. 56, 63 cü madtle. ıı:. 
.. .....,.... da: il\la. nuna tsnad olu.nan fili lşled.&i meıydaınıda bu:hınan seraer.i: &erma - ra.z ılJl~•ti'lrn'ş çavdar ~pi ve P~~. sı.7 sine tf:'vfikao on llra a.tır para cezasile 
yeyi çekerdc. kendine yer arıyan ~ı lbaıglanma.~a-k ~ııtı.le her rurllıi.i ıaahkümiyE'ltlne ve hükmün hülisasının saıbit görül~rek Milli Korunma. ka.nuıı.u .. 

nun 14, 55, 63 üneU ımaddeslne tevfikan 
dokuz füa elli kuru.ş a.kır para ttZaSile 
maıhkiımlyetine ve hüküm hülasasmın 
ma..c;ra.fı ma.hkfıma. n.iıd olmak üzere neıı. 
rlne dair 30/6/942 a-ünü verHen kara.:r 
kaıt'il>eşmekle illin olunur. 

tda parayı bel' etme9İ. gılbi rnun • 1P kuillanıfalb ıGır. N. G. ma.srafı ma.hkiima a.i11 olmak üzere neş .. 
zam bir fa.ydası. d.a göriı"lür. Bunun rioe dair 8/7 /942 ı unü verilen kaırar 
içi.ndir kıi, bcıTediyenin elinde bulu_ Doktor .Hafız Cemal ka.tılımnelrle Han olunur. 
nan at6afarın aatışlartuı tacil etmesi 
&azımdıır, ibu para ile derhaı} bir baş.. 

(Lokman Heldıu)' 

ka i~c ba~lamak üzere. 

&kınım. U,,aklı9il 
Oiva11yolunda 104 No. da '-erwiJn 

1'.Mta kabul ed-. 

Te~f,,n• 21044-133«>8 

1 İstanbul Belediyesi 1 
At.ı.tfiı<ıı bulvarı Ml\91.ik asfalt Tretu,a.rhışa.atı kapalı ıtarr usulile eksU!meye 

kenulmuştur. Keşif ıbcdeli «94150» lira. «18 ı kuruş ve ilk 1.Mnina.tı u5957,. lira. 
G5lı> k~r. llukavele eksill.me, Dafıa ~leJtl umumi, husu.;,i ve fenni şarfna. 
meleri ıProje keşil• hülasasile buna mütefeJTi diker evrak 114711» kur~ muka.bi .. 
linde belediye fen işleri müdürlüğünden verJlecektir. İhale 518 ' 94.2 Ça.rşa.mba. 
&'Ünü saat 15 de daimi eı~ümende yapıla.ca.kıtır. Tallplcrtn tl!< teminat makbuz 

veya. mektubla.r1, ihale ta.rihiude «Sn gü.n e11-vel «belediye fen işleri mödürlüği.ine 
m'iira<>aatla. alacadda.rı fenni ehliyet,' imza.Iı şa.rtna.mf! :ve kanunen ibra-ı:ı lizmı 
ıeleıı diğer vesika.la.rllP. ~490 NGln kanunun ta.rifa.tı ~vresinde hazırlıyacaklan 
tek.Ur .mek.tubla.rını lha.le &ÜDÜ saat 14 e kada.r daimi encümene ,·ermeler! :ı:a. 
nmd.U'. «7767ıı 

Türkiye C ümhuriyeti 

ZiRAAT BA K 
K.11rula.ş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari hu nevi banka. muameleleri 

tjit<i~ ı it< .. ENLERE 28.800 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat. Ba.D&asında kuın'baralı ye ihbal'&l.lı taavraf ~larında en 
az 50 llraBı ı.alııuanlara. senede 4ı defa çekilecek k11l''a ile ap.julaltl 
pli.na. ,.l'le lkra.ıaiye daiıtıla.caktır. 

4 Aded 1-000 LiraWı 4,000 La--
4 • 500 • 2,000 . / 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 15,000 • 
120 • 40 • ... 800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

D:.kkal : Hes:ıb4rında.k.i pa.ralar bir aene leinde 50 Uradan a.eaiı 
düşmlye:ılere ikramiye çıktıtı takdirde % 20 faalasile vertlecıektir 

Kıır'ala.r senede 4 defa, 11 Mart, 11 Ba:ıira.n, 11 Eylôl, 11 Birinci 
kanan ta.rlblerlncle çekllecettir. 

(TIYATROLA ) 
RAŞiD RIZA TİYATROSU 

Halide Pişkin. beraber 
Ha,rbiyede, Belvü bançesinin 
a1aıtu~ kı&mında bu gece 

, Dr. [brahim Denker 

1 
Yataklı Vagon1a~ Kontrölörü 

.. Yazan: Rasıd Rıza 

1 Balıklı ]lasta nebi Dahllly " Mute_ ••••••••••••••••••••••••••••"'•••••••••••••••••••••••• 
hassısL Der etin saa.t 15 ten sonra Son Posta matbaası: 

1 Beyo.tlu • Ağa.camiJ, $aJıız'lğ'11'1 
caddesi CöplükQeşıme ı.okak No. 13 l Neşriyat Müdürü: Ziy.ul T. Ebüzdya. 

' Telefon: 42468. , SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKJ .. IGİL 

1sta.1bul Liseler Aiım Satım Komisyonu 
Reisliğinden: 

Cinsi Beher kilo F. l\Iiktar1 İlk teminatı Şal"tna.me bedeli 
Kr. Kılo Lira. K. Lira Kr. 

Süt 48 57.1100 2052 00 13'7 

Yumurta aded 6 385.000 1732 50 

Re~l H2 8.000 852 

Odun çeki 1101) 2.150 1774 

Komisyonwnuza. ba.ğh altı yatılı lisenin 1942 mali yılı Uıtiya~la.rı olan yu_ 

l iy"nek ve ya.kıacakları grup rrııp kapalı zarf usulıle eksiltmeye karıda. ya.zt ı Y "" _ 
ı EksHt e 10/VIIl/1942 Pazartesi günü saat 11.30 da Bl'yoglunda 

konmuş.ur. m is . · ı 'l'' o 
Liseler satın Alına. Koml-.yonunda. ya.pıla.caktır. tekhler yenı yı ıcaret • 

·ı.n~ ilk teminat roa.kbuzlle tekliflerini ha.vl 2-190 uyılı kanunun elası ,·esı""""ı ve . 
tarifatı d.ıresinde ba.zırla.yaeakları kapalı zarflarını sözü gecen saatte_n b'.r 
saat evrellne kadar komisyon reisliğine ma.kbuz muka.bllinde vermeler•. Bır 
kaç &TDPU birden almak istlyenler ht>r gTUP Için ayrı teklifte bulunaca.kla.~dır. 
P-08tada ola.ca.k ı-ecikmeler k&bul edilmez. Teminat .yat~~k ve .. şa.r~nameyı al. 
mak istiyenlerlu Ga.lal.asaray Lisesinde kıomisyon katiblıtıne muracaatla.rı. 

tı'7690~ 

Deniz Levazım ~atmaima Kom~sy:rnu Lan arı ._ __________________________________ ._ .......... , .......... 
IH Aded (Manca.na 

300 Kilo iKJo.r 
150 » Klor kalsyum 
100 Acled Mağa.fon 
250 ıt Batarya. diulüğii 

550 » Ayak havlusu 
3'70 » El bavlusıı 
Yıikarıda. clll6 ve nıikdarlıırı yazl!1ı malzemenin 3/8/942 Pazartesı günü saat 

11 dıe Kastmpaşa.da bulunan Denl'Z levazım sa.tına.lma komisronunda paz:ı.rlığı 
.ınna~.~.ı-0 istelui.'eı·jn belli 6l'iin ve saatte mezkur komisyona müracaat • ya,p.......,..~ ..... 

lan «8280» 

1 _ Tahmin edilen bedeli «21600~ lira olan takribi siklet! 120 ton ka.za.n 
tuğlasının ıı.8.912 Sah g-iinü sa.at 15 de Kasımpa.5ada bulun:ı.n Deniz 

t al .. komisyonunda. kapa.h zarfla eksiltmesi y:ıpıla.caktır. 
levazım sa ın m... . . . . 
· t 16'>0 lira. olup şartnamesi her giın ış saati d:ıhıltnde mez. 2 - ilk tembıa ı « .. '' 
k · k lsyondan bedel~iz alma.bilir. Resimleri de komisyonda. görülebilir. 

3 _ t.%kli~;11 2490 sayılı kanunun istediği v~sikala.rla birl'.kte teklif ~:-k
tnblarını ek-ılltmcnln yapıla.cağı belli gün ve saatten )>11· <:l\at ew- ıne 

kadar adı geçen. lıomlsvona verıuelerl <ı7~5,) 

ADEMİ İKTİDA~ VE BELGEVŞEKLİGİNE 
KARŞI . 

FORTOBiN 
s ..• İ. MUAVEMliT VEKALfTİNİN RUHSATINI HAİZDİR 

HER ECZANEDE BULUNUR POSTA KUTUSU 228 

Ahşap tahliyeli beton menfez yaptırılacaktır. 

İzmir vilayeti daimi 
encümeninden : 

Ödemiş • Ça.taı yoiunuıı 1 + 680 - 9 + 140 ıncı Km. arasında yaptıril:ı. 
cak 12 aded ahşaıl t:~bliycli menfez ile ltaldırun inşaa.Lı ve u.yııi yoW t bazı m en 
f~lcrr. radyo lnşaı-;ı i 1ı 35'?4.K füa. 67 kuruş keşif bedeli !le 28/7/9!2 tarihin .. 
den itibaren 20 ı:-un müilıleile tapa.lı eksiltmeye konulmuştur. 

Eksntme 17/Ağusios/9,12 Pıvzarıtesı günü saat 11 de İzmir vllayeti daımi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu eksiltmeye ai.d keşif ve tt;eşlf ıtafslli.t cetveli, eıkslllme şartna.ınesi ve mu. 
k&velt> projelerile Hat sl'.silesi retvelı İzmir, An"kara., t ... 1anbul ınalıa mudür. 
lüklerlnde görülüp tetkik olun••·bilir. 

isteklilerin 2-190 sayılı 3asa hilıkümlerine göre hazırlıya<>a'.ları 2GU liralık 
muvakkat teminat ile ehllvct ve 19i2. tica-ret odası vesıkala.rı111 havi teklifna.. 
melerini yukarıda muayven iarlhtckl saat.t~n bir sa.at en·cıin ~ kadar encü. 
men riya.setin~ tevdi ile nıakbuz alma.lan lizımdır. 

Postada. va.ki gecikmeler kilbul edilmez. 

T. İŞ BANKASI 
K. TAS .-\ltRUF 

IIESABLARI 
2. iıdnc~k~riu 

Kt>şıdesine ~rılan 

ikramiyeler: 
ı a.del 1000 liralM< 
1 J~ 500 >' 

2 )> 250 » 
H " 100 )> 

10 » 50 » 
40 2:; )) 

1) 10 » 

«43'?0 ' «80811» 


